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S E K İ Z İ N C İ MADDE — Bilûmum hükkâm ve memurini muvazzafa ve kâ

tibi adiller gibi vazife ve meslekleri ticaretle gayri kabili telif olmasından dolayı 
kanunen memnu bulunanlar, hilafı memnuiyet ticaretle iştigal ettikleri halde 
kaidei iflâsa tâbi tutulurlar. 

DOKUZUNCU MADDE — Ticaret şirketleri ve ehliyeti ticariyeyi haiz olup-
ta kendi namına muamelâtı ticariyeden birile iştigali sanatı mutad, ittihaz eden 
her şahıs tacir addolunur. 

ONUNCU MADDE — Bir kimse muamelâtı ticariye ile iştigal 'çın tesis ve 
kuşat ettiği bir mahallî tamimler veya gazeteler gibi vesaiti ilâniye ile halka işaa 
etmiş bulunursa o ticareti kendisine sanatı mutade ittihaz etmiş olmasa bile tacir 
addolunur. 

ON B İ R İ N C İ MADDE — Bir muamelei ticariyeyi tesadüfen icra etmiş olan 
kimse tacir sıiatmı ihraz edemez. Fakat icra ettiği muamele kanunu ticaret ahkâ
mına tâbidir. 

ON İ K İ N C İ MADDE — Devlet ve vilâyet ve belediyeler ticaret edebilirlerse 
de tacir sıfatını ihraz edemezler. Şu kadar ki muamelâtı ticariyeleri işbu kanun 
ahkâmına tâbidir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Ticareti sermayei naktisinden ziyade mesaii be-
deniyesine müstenit ve kâr ve kisbi ancak medarı maişetini temine kâfi olacak dere
cede cüzî olan kimseler, ister seyyar olsun 1ar ister bir dükkânda veya bir sokağın 
bir mahalli muayyeninde sabit bulunsunlar, küçük tacir addolunurlar. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Küçük tacirler unvanı ticari ittihaz etmeğe, de-
fatiri ticariye tutmağa ve işbu kanunla tayin olunan hususatı sicilli ticarete kay
dettirmeğe mecbur olmadıkları gibi iflâsa da tâbi tutulamazlar. 

Üçüncü fasıl 
Muamelâtı ticariye 

ON B E Ş İ N C İ MADDE — Tacir olan ve olmayan eşhasın emvalimenkuleyi 
âhara bey veya icar niyetile iştira etmeleri ve bu niyetle iştira edilen emvali gayri-
menkuleyi halile veya şekli âhara kalbettikten sonra bey veya icar eylemeleri mua
melâtı ticariyeden maduttur. İştiranın beyden veya icardan mukaddem veya mu
ahhar olması müsavidir. 

ON ALTINCI MADDE —- Tacir olan ve olmayan eşhasın emvali menkuleyi 
âhara icar niyetile isticar ve bu niyetle isticar edilen emvali menkuleyi icar 
etmeleri muamelâtı ticariyeden maduttur. İsticarın icardan mukaddem veya 
muahhar olması müsavidir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Tacir olan ve olmayan eşhasın âhara icar niyetile 
eciri isticar etmeleri ve bu niyetle isticar edilen ecirin amelini âhara icar eylemeleri 
muamelâtı ticariyedendir. İsticarın mukaddem veya muahhar olması müsavidir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Tacir olan ve olmayan eşhasın âhara bey veya ferağ 
ederek temini temettü kastile emvali gayrimenkule iştira veya teferru etmeleri 
ve bu niyetle iştira veya teferru ettikleri emvali gayrimenkuleyi bey veya ferağ 
eylemeleri muamelâtı ticariyeden maduttur. 
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ON DOKUZUNCU MADDE — Bir sahibi arzın veya çiftçinin mahsulâtını ve 

bir maden sahibinin çıkarılmış cevherleri beyi etmeleri umuru âdiyedeııdir. Bir 
çiftçinin sanatı ziraiyesiııe tebaan bir tezgâhta mahsulâtı arziyesinin şeklini 
tebdil etmesi ve bir sanatkârın gerek bizzat gerek amele istihdam veya makine 
istimal ederek asarı sanatini vücude getirmesi ve bu asarı beyi etmesi ve bir 
müellifin asarını tabı, neşir ve beyeylemesi kezalik umuru âdiyedendir. Şu ka
dar ki bir kimse mahsulâtı arziyesini veya çıkarılmış cevherleri şekli âhara ifrağ 
veya beyi için sınaî veya ticarî bit müessese şekil ve ehemmiyetini haiz daimî bir 
müessese kuşat etmiş ise bu müesseseye ait muamelât, muamelâtı ticariyedendir. 

YİRMİNCİ MADDE — 
1 - Her nevi emvali menkule itası taahhüdatı ve alelûmum imalât ve inşaat ta-

kabbül ve iltizamı; 
2 - Fabrikacılık, tezgâhçılık ,matbaacılık, fotoğrafçılık, litoğrafçılık, naşirlik, 

gazetecilik, ilâncılık ve kitapçılık; 
3 - Tiyatro, sinema ve sair temaşagâh ve otel̂  ve han ve lokanta gibi umumî 

mahaller ve iş idarehaneleri ve müzayede mahalleri kusarı; 
4 - Karada, nehir ve göllerde ve havada yolcu ve hayvanat ve eşya nakliyatı; 
5 - Su ve gaz ve elektrik tevzii ve telefon ile muhaberat tesisi muamelâtı tica

riyedendir. 

Y tRMÎ BİRİNCİ MADDE — Zirde tadat olunan muamelât sureti mutlakada 
yani âkidin niyet ve sıfatı nazarı itibare alınmayarak ticaridirler : 

1 - Komüsyonculuk; 
2 - Tellâllık; 
3 - Poliçe ve emre ve hamiline muharrer senetlerle çekler; 
4 - Kambiyo muamelâtı; 
5 - Hususî ve umumî bankalar muamelâtı; 
6 - Hesabı cari mukavelât ve muamelâtı; 
7 - Umumî mağazalara ve bunlara mevdu emval mukabilinde verilen makbuz 

ve rehin senedatma mütedair muamelât; 
8 - Ticaret şirketleri teşkili ve ticaret şirketlerine ait esham ve hissei menafi 

beyi ve şirası; 
9 - Merakibi bahriye beyi ve şirası ve icar ve isticarı ve inşa ve tamiri; 
10 - Merakibi bahriyenin teçhizine mahsus alelûmum levazımat ile mekûlât ve 

meşrubat ve mahrukat beyi ve şirası; 
11 - Seyrisefaine, bahren ve tahtelbahir her nevi nakliyat ve sevkiyat ve seya-

hata ve alelıtlak tîicareti bahriyeye müteallik muamelât; 
12 - Merakibi bahriye hizmetinde müstahdem kaptan ve çarkçı ve tayfa ve kı

lavuz ve sair eşhasın maaşat ve ücuratma ve eşhası mezkûrenin sefaini ticariyede-
ki hidematma müteallik her nevi ukut ve mukavelât; 

13 - İkraz ve istikrazı bahrî; 
14 - Berrî ve bahrî her nevi muhatarata karşı gerek ücretli gerek mukabil her 

nevi sigortalar ve hayat sigortaları. 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — Bir tacirin akit ve borçlarında sıfatı asliye tica

rettir. Binaenaleyh bir tacirin muamelâtı adiyeye taallûku sabit olmayan akit ve 
borçlar muamelâtı ticariyeden maduttur. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir akıt tarafeynden yalnız biri için ticarî olsa 
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dahi hilâfına kanunda sarahat olmadıkça bilcümle akitlerin akti mezburdan müte
vellit borçları hakkında kanunu ticaret ahkâmı tatbik olunur. 

Y l R M l DÖRDÜNCÜ MADDE — Tacir olan ve olmayan eşhasın işbu fasılda 
musarrah muamelâta nıahiyeten makis olan muamelâtı sairesinden mütevellit 
borçları da kanunu ticaret ahkâmına tâbidir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Bu fasılda tadat olunan muamelâta nıurtabıt 
olan veya bunların icrasını teshil eden bilcümle muamelât dahi muamelâtı ticariye-
den maduttur. 

Dördüncü fasıl 
Sicilli ticaret 

Y l R M l ALTINCI MADDE — Deavii ticariyeyi rüyete memur mehakim nez-
dinde bir sicilli ticaret bulunur. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Sicilli ticaretin dairesi, merbut olduğu mahke
menin dairei kazasının aynidir. Sicilli ticaretin idaresi merbut olduğu mahkeme 
reisinin tahtı nezaretinde bulunmak üzere Adliye vekâleti tarafından mansup, me
sul ve mükeffel bir memura muhavveidir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Bir mahalde deavii ticariyeyi rüyetle mü
kellef müteaddit mehakim bulunduğu halde sicil memurini Adliye vekâletinin 
emrile bunlardan yalnız birine raptolunur. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — İşbu kanunda veya kavanini sairede si
cilli ticarete kaydine lüzum ve mesağ gösterilen hususat ve muamelât resen veya 
makamatı aidesinin işarı yahut alâkadaranm talep üzerine tescil 
veya kaydedilir. Tescil ve kaydedilen hususatta vukubulacak bilcümle tebeddü
lat ve tahavvülât dahi kay di aslinin icrasındaki usul dairesinde tescil ve kay de 
tâbidir. 

OTUZUNCU MADDE — Tescil ve kayit hususu doğrudan doğruya salâhiyet-
tar olanlar tarafından talep olunabileceği gibi bunların veresesi ve kanunen ma
kamlarına kaim olanlar tarafından dahi talep edilir. Bir hususun tescil ve kaydi-
ni talebe eşhası müteaddide salâhiyettar olduğu takdirde bunlardan birinin ta-
lebile icra edilecek nıuamelei tesciliye ve kaydiye cümlesi tarafından icra edil
miş addolunur. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Tescil ve kayit muamelâtı alâkadaranm bizzat 
veya mezuniyeti mahsusayı haiz vekili musaddakı marifetile müracaatleri üze
rine icra edileceği gibi tescil ve kaydi talep olunan cihatı havi olarak resmen 
tanzim edilmiş olan evrak ve vesaikin ibrazı üzerine dahi icra edilir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Tescil ve kaydin icrası kanunda muayyen olan müd
detler zarfında talep olunmak iktiza eder. Tescil ve kayit için kanunda bir müd
det tasrih edilmeyen ahvalde vesaikin tekemmül ettiği tarihten on beş gün zarfın
da icra edilmek lâzımdır. 

Tescil ve kayit muamelesini icra ettirmekle mükellef olanlar, sicilli ticaretin 
bulunduğu mahallin haricinde mukim ise muayyen olan müddetlere, budu mesafe
ye göre her altı saat için bir gün ilâve olunur. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — İlânata tâbi tescilât ve kuyut, ilânatı kanuniye-
nin neşrine mahsus gazete tesis edilinceye kadar mahallinde münteşir resmî veya 
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hususî gazete ile ve o mahalde resmî veyagayriresmî bir gazete intişar etmediği 
halde gazete intişar eden en yakin mahaldeki resmî veya gayriresmî gazete ile ilân 
olunur. 

Hulâsatan ilânına mesağ kanunî gösterilen hususat müstesna olmak üzere tes-
eilât ve kuyut harfiyen derç ve neşrolunur. 

Ilânatın cümlesi bir günde ikmal olunmadığı halde en son neşir tarihi, ilân mua
melesinin ikmal tarihi addolunur. 

Tescil ve kayit muamelâtının müstenidünleyhi olan müstediyat, beyannameler 
ve bilcümle evrak ve ilânı havi cerait, üzerlerine tescil ve kayit defatirinm tarih 
ve numaraları dahi işaret olunarak hifzedilir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Halli bir mahkeme hükmüne mütevakkıf bu
lunan veya sicil memuru tarafından katiyen tescilinde tereddüt edilen hususat, 
alâkadaranın talebi üzerine muvakkaten kaydedilir. Muvakkaten kaydedilen hu 
susatın kesbi katiyet eylediği yahut bunun hakkında mahkemeye müracaat olun
duğu alâkadaran tarafından altı ay zarf mda ispat olunmadığı takdirde muvakkat 
kuyut terkin olunur. Kesbi katiyet eyledikleri ispat olunanlar mahiyeti katiye-
yi iktisap ederler. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Muamelei tesciliye ve kaydiyeye lüzum gösteren 
ahval tamamen veya kısmen zeval bulur veya refedilirse alâkadaranın tahrirî ve
saike müsteniden vukubulacak müracaatları üzerine icabma göre tamamen veya 
kısmen işbu kayit terkin edilir. Esası ilâna tâbi olan hususatın terkini kay di dahi 
ilâna tâbidir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Tescilâtm ve kuyudun icrası veya müseccelâtı 
kuyudun tadili veya terkini hususlarına dair sicil memuriyetince ittihaz olunan 
mukarrerat aleyhine alâkadaran tarafından sicilli ticaretin merbut olduğu mah
kemeye itiraz edilir. Bu itiraz mahkemece müzakere odasında bilâmurataa tetkik 
olunarak katî bir karara raptolunur. Şü kadar ki, sicil memurunun kararı 
üçüncü şahsın hukukuna müessir ise mahk eme itirazı vakıı ancak muteriz ve üçüncü 
şahsın huzurile bir dava şeklinde alelûsul tetkik ve karara rapteder. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Her kes sicilli ticaret mündericatmı ve tescil ve 
kayde müteallik bilûmum mahfuz evrakı mütalea ve tetkik ve bunların sureti mu-
saddakalarmı talep ve ahzedebilir. 

Bir hususun sicilde mukayyet olup olmadığına dair tasdikname dahi talep ve 
ahzolunabilir. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Bir hususu tescil ettirmeğe mecbur olanlar 
işbu mecburiyetlerini müddeti muayyene si zarf mda ifa etmedikleri halde bundan 
dolayı üçüncü şahsa müterettip zarar ve ziyanı zâmin olmakla beraber sicil me
murunun inhası ve sicilin merbut olduğu mahkemenin, kararile beş liradan iki yüz 
elli liraya kadar cezayi naktî alınır. Ceza yi naktî kararları aleyhine tebliğlerinden 
itibaren sekiz gün zarfında temyiz olunabilir. Temyiz istidasının kabulü için meb
lâğı mahkûmünbihin mahkeme veznesine tevdi veya kefaletle temin edilmesi şarttır. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Sicilli ticarete tescil ve kayit olunan husu
sat üçüncü şahıslara karşı müessirdir. Kanunen tescili muktazi hususat tescil 
edilmedikçe sureti hususiyede ilân edilmiş olsa dahi üçüncü şahsa karşı müessir ol
maz. Şu kadar ki, tescil edilmemiş olan bu hususata üçüncü şahsm ittılâi iddia ve is-
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K I R K I N C I MADDE — Tescil ve kayit için suiniyetle hilafı hakikat beyanat

ta bulunanlardan on liradan iki yüz liraya kadar hafif cezayi naktî alınır. Veya 
bir aydan altı aya kadar hapis cezası verilir veya işbu cezaların ikisi birden hük-
molunur. Bundan maada mahkûmlar beş seneyi tecavüz etmemek üzere ticaret ve 
sanayi odalarına aza olabilmek ve borsada muamele yapabilmek haklarından mah 

rum tutulur, işbu maddedeki fiilden dolayı emri muhakeme ceza mahkemesine 
aittir. 

Hilafı hakikat kayit ve tescilden dolayı mutazarrır olanların zarar ve ziyanları
nı talep etmek hakları mahfuzdur. 

Beşinci fasıl 
Unvanı ticaret 

K I R K B İ R İ N C İ MADDE — Her tacir, ticaretine müteallik muamelât ve ev
rakını unvanı ticaret tabir olunan muayyen bir isim tahtında icra ve imzaya mec
burdur. 

K I R K İ K İ N C İ MADDE — Münferiden veya hususî bir şerik ile icrayi ticaret 
eden her tacir ve her şirketi ticariye unvanı ticaretini ticaretgâhınm bulunduğu 
mahaldeki sicilli ticarete tescil ve ilân et tirmeğe, bu unvanı bir varakaya hattı des-
tile ve imza şeklinde bittahrir işbu imzayi kâtibi adile veya sicilli ticaretin merbut 
olduğu mahkeme reisine tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna bittevdi kezalik 
ilân ettirmeğe mecburdur. 

Tescil olunan unvanı ticaret, sahibi tarafından mağazasının medhaline tahrir 
veya levha halinde talik olunur. 

K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — Unvanı ticaret, tacirin ismi zatisile bereber ailesi 
isminden terekküp eylemek ve evvelce müseccel unvanlardan sarahaten temayüz et
mek şarttır. Bir tacir unvanı ticaretine dilediği ilâvatı icra edebilir. Ancak bir ta
cir unvanı ticaretine hüviyeti veya ticaretinin vüsat ve ehemmiyeti yahut vazıyeti 
maliyesi veya bir şirketin vücudu hakkında üçüncü şahıslarca yanlış bir zehap hu
sulüne badi olacak mugayiri hakikat ilâvatı icra edemez. 

K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Kollektif şirketinin unvanı, bilcümle şürekâ
nın, tarzı terekkübü kırk üçüncü maddede gösterilen isimlerden veya yine maddei 
mezkûreye muvafık olmak üzere hiç olmazsa şürekâdan birinin ismile şirketin vü
cuduna dal bir ibareden terekküp etmek lâzımdır. 

Adi veya sermayesi eshama münkasem komandit şirketinin unvanı, şahsan me
sul şürekâdan lâakal birinin, tarzı terekkübü kırk dördüncü maddede muharrer 
olan ismile beraber şirketin vücuduna dal bir ibareden terekküp etmek lâzımdır. 

Anonim şirketinin unvanı, şirketin maksadı teşekkülünü müşir ve anonim şirketi 
kelimelerini havi bir ibareden terekküp eder. Anonim şirketlerinde şürekânın 
veya eşhası sairenin isimleri unvan şirketine ithal edilemez. 

K I R K B E Ş İ N C İ MADDE — Bir tacir unvanı ticaretini bir mahalle usulen 
tescil ettirdikten sonra diğer tacir bu unvanı teşkil eden ismi haiz olsa bile evvelce 
müseccel unvandan temyize medar olacak ilâvatı icra etmedikçe o ismi ayni mahalde 
unvanı ticaret olarak veya sair bir maksadı ticarî ile istimal edemez. Kezalik biı 
tacir veya şirketi ticariye unvanı ticaretini tescil ettirdiği mahallin gayri bir yerde 
şube kuşat etmek istediği surette evvelce ayni unvanı ticareti tescil ettirmiş bir ta
cir veya şirketi ticariye mevcut ise ondan tefrik edebilecek bir ilâve icrasına mec-
Jjttrdur. 
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lükü caiz olmadığı gibi bir ticarethanenin temlikinde unvanı ticaret sarahaten veya 
zımnen ithal edilmedikçe unvanı ticaret temlik edilmiş olmaz. 

K I R K YEDİNCİ MADDE — Bir ticaethaneye tebean unvanı ticaeti temellük 
eden kimse anı temlik eden kimsenin unvanı mezkûr ile vuku bulmuş olan taahhü-
datından mesul olduğu gibi ticaretinden mütehassıl hukukuna da sahip olur. Bu 
esasa muhalif olan mukavelât sicilli ticarete tescil edilmek veya alâkadarana res
men ihbar olunmak şartile muteberdir. 

Bu maddede bahsolunan mesuliyet tarihi temlikten itibaren beş sene sonra sa
kıt olur. 

KTI1K SEKİZİNCİ MADDE — Unvanı ticaret hariç olmak üzere ticarethaneyi 
başkasından temellük eden kimse hini temlikte aksine mukavele akit ve sicilli ti
carete tescil edilmedikçe temlik edenin taahhüdatmdan mesul olmaz. 

K I R K DOKUZUNCU MADDE — Bir unvanı ticareti 47 nci madde mucibince 
temellük eden şahıs, bu unvana sıfatı halefiyeti müşir bir ibare ilâvesine mecbur
dur, işbu hükmü kanuniye muhalif olarak unvanı ticaretinin temellük eden tara
fından istimaline muvafakat eden şahıs, temellük edenin o unvan tahtında icra et
tiği taahhüdatmdan dolayı mesuldür. Fakat bu surette dainlerin temellük edene 
karşı olan alacaklarının indelmüracaa dairei icraca tahsil edilememiş olması şarttır. 

ELLİNCİ MADDE — İsmi unvanı şirkete dahil bir şerik vefat edip te varisleri 
anın makamına kaim olarak devamı şirketi kabul ettikleri takdirde unvanı şirke
tin tagviri lâzım gelmiyeceği gibi veresei mezkûre şirkete dahil olmadıkları suret
te tahriren muvafakatleri lâhik olmak şartile unvanı şirket aynen muhafaza oluna
bilir. Şirketten çıkan şerikin kezalik tahriren muvafakati alınmadıkça isminin un
vanı şirkette ipkası caiz değildir. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Unvanı ticaret tebdil olunduğu surette 42 nci 
madde ahkâmı tamamen tatbik olunur. * . 

ELLİ İKİNCİ MADDE — Her kim kasten emtia ve eşyaya, ilânat ve mektup 
zarflarına, resail ve evrakı ticariyeye, paket ve denklere âharm unvanı ticaretini 
bigayrihakkm vazeder yahut bu suretle üzerlerine bigayrihakkm unvanı ticareti 
mevzu bulunan emtiayi bilerek satar veya satılığa çıkarırsa 55 nci madde hükmü
ne halel gelmemek şartile beş liradan iki yüz elli liraya kadar cezayi nakti ahz ve
ya bir haftadan altı aya kadar hapis ceza sile veyahut bu cezaların her ikisile müea-
zat olunur. 

Bu maddede muharrer ceraimin takibi davayi şahsî ikamesine menut ve müd-
dei şahsilerin badelikame davadan feragati caizdir. Davayi şahsiden feragat, hu
kuku umumiye davasını da ıskat eder. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — 41, 42 ve 43 ncü maddelerle 44 ncü maddenin son 
fıkrası ve 46 nci madde ahkâmına muhalif hareket edenlerden beş liradan elli li
raya kadar cezayi naktî alınır. 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Alelûmum mehakim ve memurin ve ticaret 
ve sanayi odaları ve kâtibiadiller vazifei memuri<yetlerinin ifası esnasında bir un
vanı ticaretin tescil edilmediğine ve 41, 42, 43, ve 44 ncü maddeler ahkâmına muha
lif olarak istimal edilmekte olduğuna muttali oldukları surette keyfiyeti müddeiu
mumiliğe ihbara mecburdurlar. 
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lâfına olarak her ne suretle olursa olsun istimalinden dolayı alâkadaran unvanı 
mezkûrun meni istimalini ve müseccel isekaydiııin terkinini talep edebilirler. Bun
dan başka keyfiyeti istimal ister kasta makrun olsun, ister kusurdan mütevellit 
bulunsun mutazarrır olan eşhas duçar oldukları zararın tazminini dava edebilirlar. 

Mahkeme indeliktiza ehli hibreyi istima ettikten sonra hâdisenin ahval ve key-
fiyatını bittetkik takdir ve kanaati dairesinde zarar ve ziyanın vücut ve miktarı 
hakkında bir hüküm ısdar eder. Bundan maada ita edilen hükmün şahsı mutazar
rırın talebi üzerine masarifi kendisine ait olmak şartile neşrine de karar verebilir. 

Altıncı fasıl ' ' 
Gayri kanunî rekabet 

ELLÎ ALTINCI MADDE — Bir tacir ahar bir tacirin bihakkın istimal ettiği 
isimler ve alâmetlerle iltibasa meydan verebilecek surette isim ve alâmet istima
linden memnudur. Bu hükme muhalefet eden şahıs bir gûna kusuru olmasa bile mah
keme, alâkadar tacirin talebi üzerine mezkûr iltibası defedebilecek tedabirin itti
hazını emredebilir. 

E L L l YEDİNCİ MADDE — Bir tacirin kendi emtiasını birine sürmek için hi-
yel ve desais istimal etmesi memnudur. 

ELLÎ SEKİZİNCİ MADDE — Bir tacir, icrayi rekabet maksadile âhaım men
faat veya ticaretine İrası zarar edebilecek muhalifi hakikat neşriyatta bulunamaz. 

ELLl DOKUZUNCU MADDE — Bir tacir, ayni cins malları satan diğer bir 
tacirin müşterilerini eclbetmek maksadile emtiasının menşeeine veya haiz olduğu 
evsafa veya ticaretin derecei ehemmiyetine dair mugayiri hakikat işaatta bulun
maktan veyahut ayni maksat a esasen haiz olmadığı bir paye veya şahadetname \ o 
mükâfatı haiz bulunduğunu neşir ve ilân etmekten veya sair suretle hiyel ve de
sais istimal eylemekten memnudur. 

ALTMIŞINCI MADDE — Bir tacir ahar bir tacirin veya imalâthane sahibinin 
müşterilerini öğretmek veya kendisine celbetmek maksadile o tacirin veya ima
lâthane sahiplerinin memurin ve müstahdeminim itmadan memnudur. 

ALTMIŞ BÎRÎNCI MADDE — Bir tacir hüsnüniyet sahibi tüccarı iğfal edebi
lecek surette hakikata mugayir hüsnühal ve iktidar şahadetnameleri veremez. 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Eevaddı sabıka ahkâmına muhalif harekette bu
lunan tacir, mutazarrır olan eşhasın zarar ve ziyanını tediyeye mecburdur. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kasten veya ağır bir kusur neticesi olarak bir 
tacirin ahlâkı veya iktidarı malisi hakkında mugayiri hakikat malûmat veren istih
barat acentası, o tacirin bu yüzden duçar olduğu maddî ve manevî zararı tazmine 
mecburdur. 

Acentanm Bu bapta verdiği malûmatın sıhhatini temin etmediğini beyan etmiş 
bulunması mesuliyetten beraetini istilzam etmez. Mahkeme zarar ve ziyana karar 
vermekle beraber masarifi acentaya ait olmak üzere bu kararın bir veya mütead
dit gazetelerle ilânını emredebilir. 
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eden tacir suiniyetle hareket etmiş ise zarar ve ziyandan başka beş liradan yüz 
liraya kadar cezayi naktiye ve üç günden iki aya kadar hapis cezasına mahkûm 
edilir. 

ALTMIŞ B E Ş İ N C İ MADDE — Cezaya veya zarar ve ziyana mahkûm olan 
kimse ceza veya zarar ve ziyanı mucip olan filinde ısrar eder veya o fili mükerre 
ren ika ederse ceza iki misline iblâğ olunabilir. Ceza davası ancak alâkadar olan 
şahsın veya mahallî ticaret odasının şikâyeti ile tahrik olunabilir. 

Müddei şahsinin feragati hukuku umumiye davasını ıskat eder. 

Yedinci fasıl 
Defatiri ticariye 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — H e ' tacir, mevcudat ve muvazene defteri 
ve yevmiye defteri ve kopya defteri namlarile üç defter tutmağa ve umuru ticari-
yesine dair resen ve cevaben ahzettiği mektuplar ve telgrafnameler ile tediya-
tını mutazammm evrakı muntazaman muhafaza" etmeğe mecburdur. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — He r tacir, umuru ticariyesinin irae edeceği 
lüzum ve ihtiyaca göre maddei sabıkada beyan olunan defatirden başka defter
ler dahi tutabilirse de işbu defterler mevaddı atiyede gösterilen usulü tasdika 
tâbi değildirler. 

ALTMIŞ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Tüccar, defatiri ticariyesini bizzat tut
mağa mecbur olmayıp bu iş için kendi adamlarını dahi istihdam edebilirler. Fa
kat bir tacirin defterlerini tutmağa veyahut umuru hesabiyesini kaydetmeğe me
zun olan kimsenin bu defterlere derç ve tahrir ettiği kuyut o tacirin bizzat tah
rir eylediği kuyut hükmündedir. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — 6H ncı madde mucibince tutulması 
mecburî olan defterler istimale başlanmazdan evvel mücellet olduğu halde as
habı tarafından ya bizzat veya bilvekâle tiearetgâhınm bulunduğu mahaldeki 
kâtibi adile ibraz olunur. Kâtibi adil kendisine ibraz olunan defterlerin her sayı-
fasına sabit mürekkeple sıra numarası ^ az ve bu sayıfalan mührü resmisi ile 
tahtım ettikten ve bunların kaç yapraktan mürekkep olduğunu ilk ve son sayıfa-
larına derç ve işaretle beraber tarih keşide eyledikten sonra kezalik mührü res-
misile tahtim ve ilk ve son sayıfalarma mevzu mühürlerin yanma imzasını da
hi koyarak emrü tasdiki icra eder. 

Y E T M İ Ş İ N C İ MADDE — Mevcudat ve muvazene defterine: 
1 - Tacirin ticarete bedettiği günde malik olduğu nakit ile menkul ve gayri

menkul her nevi emvalinin kıyemi muhammenesi ve hisse senedatı ve tahvilâtı-
tının tarihi mezkûrda borsada cari kıymetleri ve senede merbut ve gayrimerbut 
bilûmum matlubatından kabili tahsil addolunan miktarı, 

2 - Teahhüdat ve cihatı sairedeıı mütevellit kâffei düyunu, 
D - İşbu mevcudat ve düyunun tekabülünden hâsıl olan ve tacirin serveti as

liyesini teşkil eden miktarı kayit ve işaret edildikten sonra her senei hesabiye 
nihayetinde bilcümle düyun ve mevcudunun mekadirini mübeyyin tanzim edece
ği bilançosunu sırasile derç ve kaydetmeğe mecburdur. 
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ticarete başladığı günde maddei sabıka mucibince teayyün eden serveti asliyesi 
kaydedildikten sonra ahiz ve itaya dair vukubulan küllî ve cüzî bilcümle muame
lât ve keşide ve ita ve kabul ve tediye ve ciro ettiği her nevi senedat, gerek mu
amelâtı ticariyeye, gerek muamelâtı âdiyeye müteallik her nevi makbuzat ve met 
fuatı ayrı ayrı olarak günü gününe ve tarihi muamele sırasile ve ihtiyacatı za-
tiyesi için vukubulan sarfiyat dahi ay nihayetlerinde bir kalem ola''ak kayit ve 
dercolunur. 

YETMİŞ İ K İ N C İ MADDE — Kopya defterine tüccarın muamelâtı ticari-
yelerine dair irsal ve keşide ettikleri mektup ve telgraf namelerin suretleri harfi
yen ve tarih sırasile kayit ve nakledilei'ek zirlerine umuru ticariyelerinde isti
mal eyledikleri unvanı ticarileri vazolunur. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sermayesi eshama münkasem şirketler tara
fından tutulacak karar defterine gerek heyeti umumiye, gerek meclisi idare ca
nibinden bilmüzakere ittihaz olunan karar lar ile müzakerede hazır bulunan aza
nın esamisi ve tarihi içtima ile dermeyan kılman âra ve cereyanı müzakerey, 
ıttılaı tamını mucip olacak hususa ti saire kayit ve dereolunacak ve bu kararların 
ziıi şirket namına vazı imzaya mezun olanlar tarafından bilimza tasdik kılına
caktır. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yevmiye defteri senede bir defa sahibi 
tarafından tâbi bulunduğu kâtibiadile ibraz olunur ve kâtibiadil canibinden da
hi bu deftere son kaydi takiben «Filân tacir tarafından ibraz olunan işbu defter gö
rülmüştür» ibaresi yazılarak ziri kâtibiadil dairesi mührile tahtim ve tarih vazo-
lunduktan sonra mühür mevzua tandikan kâtibiadil canibinden imza olunur. Kâ
tibiadil tasdik vesilesile defterin hiç bir sayıfasmı tetkika mezun değildir. 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE —Tacirler veya muamelâtı ticariyesine devam 
eden halefleri defatiri ticariyei mecburi yeyi son kayit tarihinden ve telgraf name 
ve mektuplar ile tediyatı mutazammm evrakı tarihlerinden itibaren on beş se
ne müruruna değin muhafazaya mecburdurlar. 

YETMİŞ ALTINI 1 ! MADDE — Defatir ve mekâtibi ticariyenin teslimi irs, 
şirket ve iflâs hususatmda caridir. Teslim halinde defatir ve mekâtibi ticariye
nin kâffei cihat ve aksamı gerek mahkeme, gerek ashabı alâka tarafından tetkik 
olunabilir. 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — B i r davanın esnayi muhakemesinde yalnız 
mesele münaziünfihaya müteallik kuyudun sureti ihraç olunmak üzere mahkeme 
resen veya ahadi tarafeynin talebine binaen bunların birine veyahut her ikisine 
ait defatir ve evrakı ticariyenin ibrazını emredebilir. 

YETMİŞ S E K İ Z İ N C İ MADDE — İbrazına karar verilen defatir ve mekâ
tibi ticariye davayı rüyet eden mahkemeden başka bir mahkemenin dairei kaza
sı dahilinde olduğu ve nakil ve ibrazında suubet ve müşkülât bulunduğu halde 
bunların ibrazını müstelzim olan kuyudıı müteallikası bîttetkik bir kıta sureti 
istinsah ve kuyudu mezkûrenin ahval ve keyfiyatı hakkında lüzum görülecek 
izahatı havi bir de zabıt varakası tanzim ve irsal eylemek üzere defatir ve me
kâtibi ticariyenin bulunduğu mahalde ticaret davalarının rüyetile mükellef mah
kemeye bir kıta istinabe varakasile ha\ alei keyfiyet olunabilir. 
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olmamasından veya kanuna muvafık surette tutulmamasmdan mütevellit mesuli
yet doğrudan doğruya sahibi ticaretgâha ait olup tacir bu kusuru müstahdemine 
tahmil ederek olbaptaki mesuliyetten kurtulamaz. 

SEKSENİNCİ "MADDE — Harik vukuile veya tuğyanı mevah veva zelzele gri
bi bir âfet sebebile bir tacirin defatiri mecburiyei ticariyesi kanunen emri muha
fazaları mecburî olan müddet zarfında ziyaa uğradığı halde keyfiyeti ziya nib a-
vet on beş gün zarfında tacir veya vekili tarafından tâbi bulunduğu mahkemeve 
ihbar edilmek lâzımdır. Mahkemece ihbarın sıhhatine kanaat hâsıl olduğu halde 
sahibi müracaat yedine bu bapta bir ilmühaber ita edilir. 

SEKSEN BÎRÎNCÎ MADDE — Muamelâtı ticariyeden dolayı bevnettüeear 
tahaddüs eden ihtilâfatta defatiri ticariyei kanuniye mevadı atiyede muayyen şe
rait dairesinde esbabı sübutiye makamında kabul olunabilir. 

SEKSEN ÎKÎNCÎ MADDE — Tarif atı kanuniyeye muvafık veya gayrimuvafık 
surette tutulmuş olan defatiri ticariyei kanuniye mündericatı sahibi ve halefleri 
aleyhinde delil olabilir. Fakat defatiri mezkûrede sahibi lehine olan kuyut dahi aley
hindeki kuyut gibi muteber olub bunlar yekdiğerinden tefrik edilemez. 

SEKSEN" ÜÇÜNCÜ MADDF — Tarif atı kanuniyeye muvafık olarak tutulan 
defatiri ticarive mündericatı sahibi lehine delil ittihaz olunabilir. Fakat tarafı 
hasmın kezalik kanuna muvafık surettetutulan defatirinde münderie kuyut bu
na muhalif olur vevahut müstenidi iddia olan kavdin hilafı vesaik veya delâili 
muteberei saire ile ispat edilirse kaydi mezkûrun kuvvei sübutiyesi sakıt olur. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Tarafeynden birinin defteri kanuna mu
vafık diğerinin defteri gavrimuvafık olur veva hic defteri bulunmaz veya ibraz 
etmek istemezce defteri muntazam olan tacirin defterindeki kuyut, defteri gav-
rimuntazam bulunan vevahııt hiç mevcut olmayan veva ibraz etmek isteme
yen taraf alevhinde delil olabilir. Fakat aleyhine delil ittihaz olunan kavdin 
hilafım tarafı hasım delâili mutebere ile ispat eylerse muntazam defterdeki kay-
din kuvvei sübutiyesi sakıt olur. 

SEKSEN BESÎNCÎ MADDE — Tarafeynden biri hasmın defatiri ticarivesi 
mündericatım kabul edeceğini huzuru mahkemede bevan ve taahhüt etmiş iken 
hasmı defatiri ticariyesini ibrazdan imtina eylerse mahkeme talibi ibraz olan tarafa 
iddiasının sıhhati hakkında bir yemin tevcih edebilir. 

SEKSEN ALTINCI MADDE — Mahkeme muvafıkı kanun olarak tutulan def
ter mündericatm ı sahibi lehine senet ittihaz edecek oldukta ikmali kanaat ve te
mini vicdan için o kaydin doğru olduğuna ve müddeabihin halen müddeialeyh 
zimmetinde vacibülifa hakkı bulunduğuna dair sahibi deftere behemehal bir ye
mini mütemmim icra ettirir. 

Sekizinci fasıl 
Tüccar memurları ve mümessilleri 

SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Bir tacirin icrayi ticaret ettiği yerde, yahut 
diğer bir yerde ana ait ticareti icra ile mükellef olan kimseye « Tüccar memuru >> 
ıtlak olunur. 
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len mezuniyet hududu dairesinde memurunun yapmış olduğu muamelâttan ve 
akteylediği mukavelâttan mesuldür. O memuru istihdam eden tacirler müteaddit 
ise müteselsilen mesul olurlar. 

Memuru nasbeden bir şirketi ticariye ise şürekânın mesuliyeti şirketin nevine 
göre tayin olunur. 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Memura tevdi olunan temsil hakkı ya sa
rih veya zımnî olur. 

Sarih temsil hakkını mutazammm varaka, memurun ifayi ticaret edeceği ma
haldeki sicilli ticarete tescil ve ilân olunur. Bu merasimin ademi icrası halinde 
maddei atiye ahkâmı tatbik edilir. 

DOKSANINCI MADDE — Memura zımnen tevdi edilen temsil hakkı üçüncü 
şahıslara karşı umumî addolunur ve hangi ticaret için verilmiş ise anın icrası 
zımnında lâzımgelen bütün muamelâtı ihtiva eder. 

Memurun üçüncü şahıslar ile icra etmiş olduğu muamelâttan dolayı ticaret sa
hibi muamelâtı mezkûrenin zamanı icrasında temsil hakkının mahdut olduğunu 
üçüncü şahısların bildiğini ispat etmedikçe eşhası mezkûreye karşı temsil hakkı
nın mahdudiyeti iddiası muteber değildir. 

DOKSAN BİRÎNCÎ MADDE — Memur daima âmiri olan sahibi ticaret namı
na icrayi muamele edecek ve imza ederken kendi ismi ve mahlası yanma âmiri 
olan tacirin isim ve mahlasını veya şirketin unvanını yazacak ve « vekâleten » 
kelimesini yahut buna muadil diğer bir kelimeyi ilâve eyliyecektir. Fıkrai anife 
ahkâmının ademi ifası halinde icra edilen muameleden memur şahsan mesul 
olur, fakat eşhası saire memur tarafından icra edilip kendisine mevdu ticarete 
taallûk eden muamelâttan mütevellit hakkı davayı âmir aleyhine de istimal ede
bilir. 

DOKSAN ÎKİNCl MADDE — Bir kimsenin şahsı aharı temsil hakkını haiz 
olmaksızın o şahsın mümessili sıfatile icra ettiği muameleyi şahsı mezkûr tasvip 
etmeyecek olursa hüsnüniyet sahibi olan üçüncü şahsın bu yüzden duçar olduğu 
zararı mümessil sıfatını takman kimse zâmin olur. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Memur, âmirinin muvafakati sarihası olmak
sızın kendi veya başkası hesabına bizzat veya biliştirak hiç bir muamelei ticariye 
icra edemez. 

Bu memnuiyete muhalefet eden memur zarar ve ziyan itasına mecbur olduktan 
başka âmir, memurun icra ettiği muamelâttan mütevellit menafii de almak hakkı
nı haizdir. 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Sarih bir temsil hakkının nezi veya tahdidi 
de tescil veya ilâna tâbidir. 

DOKSAN BEŞÎNCl MADDE — Memur kendisine tevdi edilen ticaretin icrası 
için ifa etmiş olduğu muamelâttan mütevellit borçlardan dolayı âmiri namına me-
hakimde ikamei davaya salâhiyettar ve aleyhine dava ikamesi de caizdir. 

DOKSAN ALTINCI MADDE — İşbu fasıl ahkâmı ecnebi ticarethane ve şirket
lerinin Türkiye Cumhuriyeti dahilinde anlar nam ve hesabına icrayi muamele 
eden mümessillerine de tatbik olunur. 
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Dokuzuncu fasıl 

Seyyar ticaret memurları 
DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Bir tacirin mektup, ilân, sirgüler ve buna mü

masil diğer vesair ile ticaretine müteallik muamelâtı icra için mezuniyet vererek 
ahar mahalle gönderdiği müstahdemine «seyyar ticaret memurları» denir. Bunla
rın dairei mezuniyetleri dahilinde yapmış oldukları muamelâttan mütevellit borç
lardan âmirleri mesuldür. 

DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Doksan birinci madde ahkâmı seyyar tica
ret memurlarına da tatbik olunur. Ancak bu memurlar icra ettikleri muamelâtı im
za ederken vekâleten kaydini veya buna muadil bir kelimeyi istimal edemeyip yal
nız âmirlerinin isimlerini derce mecburdurlar. 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Seyyar iticaret memurları bizzat tes
lim etmedikleri emvalin bedelini kabza mezun olmadıkları gibi semenini tecil ve
ya miktarım tenzil edemezler. Bunlar, âmirlerine karşı üçüncü şahıslar tarafından 
vuku bulan metalibi anlar namına kabul edebilecekleri gibi âmirlerinin muhafazai 
menafime medar olacak tedabiri de ittihaz edebilirler. 

Onuncu fasıl 
Satış memurları 

YÜZÜNCÜ MADDE — Ticarethanelerde toptan veya perakende mal satmağa 
mezun olan eşhasa «satış memurları» denir. Bunlar satmış oldukları eşyanın es-
manını - kabzı semen salâhiyeti kasa memurlarına tevdi edilmemiş ise - ticarethane 
dahilinde ve teslim esnasmda talep ve ahz etmek hakkını haiz ve sattıkları eşya es-
manma mukabil âmirleri namına verecekleri makbuzlar mutebedir. Satış memur
ları âmirinin mezuniyetini müspet bir varaka ibraz veya âmiri tarafından mümza 
bir ülmühaber ita etmedikçe mağaza haricinde semeni talep edemezler. 

On birinci fasıl 
Ticaret tellâllığı 

YÜZ BİRİNCİ MADDE — Bamukavele sureti daimede tarafeynden hiç biri
nin eciri hası olmadığı halde ücret mukabilinde umuru ticariyeden madut muka-
velâtın akti hususunda akıdeyn beyninde vesatat ve bu suretle muamelâtı ticariye-
nin aktini teshil etmeği sanat ittihaz eden eşhasa «tellâl» itlâk olunur. 

Tellâllar işbu fasılda gösterilen hukuku haiz ve borçlar ile mükelleftirler. 
YÜZ İKİNCİ MADDE — Tarafeyn âkideynce sarfınazar olunan veya emtia

nın cinsine göre örfü mahallî mucibince lüzum bulunmayan ahval haricinde tellâl; 
tarafeynden her birine muamelenin inikadı akabinde âkideynin esamisini ve mu
kavelenin mevzu ve şeraitini ve bunların nevi ve miktar, fiat ve zamanı teslimini 
mübeyyin kendi imzasile mümza bir bordro itasına mecburdur. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Derhal icrası meşrut olmayan muamelât hakkında 
bordrolar tarafeyn akideyne imza ettirilmek ve bir tarafa diğer tarafın imzasmı 
havi bulunan bordro ita edilmek lâzımdır. Şayet bir taraf bordroyu kabul veya im-
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za etmekten istinkâf ederse tellâl derhal diğer tarafa keyfiyeti ihbar ile mükel
leftir. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Tellâl tavassut eylediği işe müteallik evraka 
tarafeynin vazetmiş olduğu imzanın ve emre muharrer her nevi senetlerdeki son 
ciranta imzasının sıhhatinden mesuldür. 

YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Tellâl kendi vasıtasile icra edilen bir muamelede 
bir tarafı diğerine bildirmek hususunu atiye talik etmek sure tile tanzim ettiği 
bordroyu tarafı diğer kabul ederse muahharan meçhul kalan taraf tayin edilip te 
buna karşı serdedilecek itirazatı ciddiye bulunmadığı halde bordroyu kabul eden 
taraf akti vaki ile merbut kalır. Meçhul kalan taraf m iraesi için lâzım gelen müd
det örfi mahallî ile ve böyle bir örf bulunmadığı halde icabı hale göre tayin olunur. 
Meçhul kalan taraf müddetinde irae olunmadığı veya irae olunnu ta aleyhine itira
zatı ciddiye dermeyan olunduğu halde bordroyu kabul eden taraf muamelenin icra
sını tellâlın zatından talep ve davaya hakkı vardır. 

Maahaza tellâlın müracaatı üzerine derhal muamelenin icrasını talep etmez
se artık davası mesmu değildir. Tellâl o muameleyi bizzat ifa ettiği takdirde tarafı 
diğere karşı olan hukuku akit kendisine intikal eder. 

YÜZ ALTINCI MADDE — Tellâl kendi vasıtasile numune üzerine bey olunan 
emtiadan her birinin tevdi olunan numunesini evsafı mebie itiraz edilmeksizin kabu
lüne veya muamelenin suveri aharla intacına kadar muhafaza ile mükelleftir. Ta
rafeyn numunenin muhafazasından sarahaten sarfınazar eder. Veya emtianın cin
sine göre örfü mahallî mucibince buna lüzum olmazsa tellâl mevdu numuneyi mu
hafazadan sarfınazar edebilir. Tellâl bilâhare ihticaç edebilmek için mevdu numu
neye bir işareti mahsusa vazetmeğe mecburdur. 

YÜZ YEDİNCİ MADDE — Tellâl, bedelin veya mukavelede musarrah sair 
teslimatın kabulüne salâhiyettar addedilemez. 

YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Tellâl, müdebbir ve müstakim bir tacir gibi hare
ket etmekle mükelleftir. Binaenaleyh tellâl kusurundan mütevellit zararlardan do
layı tarafeynden her birine karşı mesul olur. 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Bitaraflığını ihlâl edecek derecede birini ilti
zam eden veya hüsnüniyet kaidesine muhalif olacak mahiyette tarafeynden biri cani
binden kendisine menfaat temin eden tellâlın ücret ve masarifi talep hakkı sakıt 
olur. 

YÜZ ONUNCU MADDE — Tellâl muamelenin inikadı veya akit bir şarta mu
allâk ise şartın tahakkuku akabinde olbaptaki bordroyu vermiş olmak şartile ücreti
ni talebe hakkı olur. Bu hakkı muamelenin aktedildiği günden itibaren bir sene 
mürurile sakıt olur. Şayet muamele münakit olmaz veya talik olunduğu şart tahak
kuk etmzse tellâl bu baptaki teşebbüsatmdan dolayı ücret talep edemez. 

YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — Ücreti tellaliye miktarı mukavelât ve nizama-
ta ve bunların fiktanı halinde örfü mahalliye göre tayin olunur. 

YÜZ ON İKİNCİ MADDE — Tellâl tarafından ihtiyar olunacak masarifin te
diyesi meşrut ise muamele intaç edilmese dahi işbu masarifi talebe hakkı vardır. 
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YtTZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Ücretin kime aidiyeti tarafeyince mukarrer 

veya nizamat ile muayyen değilse bu cihet örfü mahalliye göre tayin olunur. 
Örfün de fıkdanı halinde ânî tarafeynin munasıfaten tediyesi lâzım gelir. 

YtTZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Tellâl, vesatetile aktolıınan muamelâtı 
bir yevmiye defterine günü gününe kaydetmeğe mecburdur. Kuyudat tarih sıra-
sile olmak ve 102 nci maddede musarrah olan nukatı muhtevi bulunmak lâzımdır-

Her kayıd, günü gününe tellâl tarafından imza olunur. Defatiri ticariyenin 
tarzı imlâ ve muhafazasına dair olan maddeler ahkâmı tellâlın yevmiye defteri 
hakkında dahi caridir. Tellâl tavassut ettiği muamelât için tarafeyn her ne za
man talep ederse yevmiye defterinin bu baptaki muhteviyatını havi imzasile 
raumzi bir suret vermeğe mecburdur. 

YtTZ ON B E Ş İ N C İ MADDE — Mahkeme tarafeyn beyninde mütehadelis bir 
davaya ait hususatm ispatı ve bir dava zımnında bordro, suret ve sair evrakı 
müsbiteniıı mukabele ve mukayesesi için yevmiye defterinin ibrazını tellâla emir 
ve andan izahatı muktaziye talep edebilir. 

YÜZ ON ALTINCI MADDE — Yevmiye defterinin tarzı imla ve muhafaza
sına müteallik ahkâma muhalif harekette bulunan tellâllar beş liradan elli liraya 
kadar hafif cezayi naktiye mahkûm olurlar. Bu ceza ticaret muamelâtını rüyetle 
mükellef mehakim tarafından hükmolunur. 

YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Vefat eden veya işten çekilen tellâlın yevmi
ye def atiri mensup olduğu kâtibi adle tevdi edilir. 

YÜZ ON S E K İ Z İ N C İ MADDE — Küçük tacirler arasında tellâllık eden eş
has hakkında işbu faslın bordro ve yevmiye defterine ait ahkâmı tatbik olun
maz. 

On ikinci fasıl 
Ticarete mahsus mahaller 

YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Borsalar, panayır ve pazar mahalleri, 
antrepolar ve ticarete mahsus mahaller hakkında kavanin ve nizamatı mahsusa 
ahkâmı tatbik olunur. 

İKİNCİ BAP 
Ticaret şirketleri 

Birinci fasıl 
Ahkâmı umumiye 

YÜZ YİRMİNCİ MADDE —Tieai'et şirketleri bir veya müteaddit muame-
lei ticariye icrası maksadile teşekkül eden şirketlerdir. 

YÜZ YİRMİ B İ R İ N C İ MADDE — Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, 
limitet, anonim ve kooperatif nevilerine münkasemdir: 

1 - Unvan tahtında ticaret maksadile müteşekkül bir şirket, şürekâsından hiç 
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birimıı mesuliyeti dâhilerine karşı mahdui değilse o şirket «KolJektif» tir. 

2 - Bir unvan tahtında icrayı ticaret maksadile teşekkül eden bir şirket, şüre-
kâsinden bir veyahut bir kaçının şirket dâhilerine karşı mesuliyeti gayri mahdut 
ve şerik veya şiirakâyi sairenin mesuliyeti muayyen bir sermaye ile mahdut ise o 
şirket «Komandit» tir. 

Mesuliyeti mahdudeye tâbi şürekânın sermayesi hisselere de taksim olunabilir. 
3 - Bir unvan tahtında müteşekkil, sermayesi eshama gayri münkasem ve her 

şerikin mesuliyeti şirkete koyduğu sermaye ile mahdut ise «Limitet» tir. 
4 - Bir unvan altında müteşekkili ve sermayesi miktarı muayyen ve eshama 

münkasem ve düyun ve taahhüdatı yalnız şirketin sermayesile müemmen ve her şe
rikin mesuliyeti sermayesi miktarile mahdut ise o şirket «Anonim» dir. 

5 - Meslek, sanat veya maişetlerine ait ihtiyaç ve muamelelerini muavenet ve 
kefaleti mütekabile sayesinde tedarik ve ifa eylemek maksadile teşkil edilen şir
ket «Kooperatif» tir. 

YtvZ Y İ R M İ İ K İ N C İ MADDE — Ticaret şirketleri şahsiyeti hükmiyeyi 
haizdir. Binaenaleyh bu şirketler unvanları tahtında mukavelât ve muamelât akit 
ve icra, dâin ve medyun sıfatını iktisap ve bu sıfatla mehakimde ispatı vücut ve 
emvali menkule re gayrimenkuleye tasarruf edebilirler. 

YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Şürekâdan biri şirketteki hissesini şii-
rekâi sairenin muvafakati olmadıkça şirket haricinde bulunan bir şahsa devir 
Â eya o şahsı hissesine teşrik edemez. Devir halinde kendisine devrolunan kimse
nin ve teşrik halinde şerikülşerikin şirketle bir gûna münasebeti olmayıp gerek 
şirkete gerek üçüncü şahıslara karşı yalnız devreden kimse veya şerikülşerik ancak 
kendi hissei iştirakleri nisbetiııde şerike ait kârdan ve zarardan müstefit veya mu
tazarrır olurlar. 

YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir şerik, şirketin idaresine memur 
olsa dahi diğer şürekânın riza ve muvafakati olmadıkça, şahsı aharı şerik 
sıfatile şirkete ithal ve yerine aharını da ikame edemez. 

YÜZ YİRMİ B E Ş İ N C İ MADDE — Ticaret şirketlerinde sermaye ittihazına 
salih mevat berveçhi âtidir : 

1 - Nukut ve matlubat ve eşya ve hayvanat gibi maddî emvali menkule; 
2 - İmtiyaz ve ihtira beratleri ve alâmeti farika ruhsatnameleri gibi gayri 

maddî emvali menkule; 
3 - Her nevi emvali gayri menkule 
4 - Emvali gayrimeııkule ve gayrimenkulenin menafi ve hakkı istimalleri; 
5 - Şayi ve amel; 
6 - İ t ibari ticarî; 
7 - Ticarethane. 

YÜZ YİRMİ ALTİNCİ MADDE — Tesisat, hakkı İcar, İsim ve unvan, ihtira 
beratları, alâmeti farika, bir sanata müteallik ve bir şahsa ait model ve resimler 
gibi bir tacirin icrayi sanat eylemesine hadim anasır, ticarethaneden maduttur. 

YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Her şerik şirkete vazmı deruhte ettiği 
sermayeden dolayı şirkete karşı medyun ve bu sıfatla mesuldür. Binaenaleyh 
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taahhüt ettiği sermayeyi vazıda teahhür eden şerik, bu yüzden şirkete terettüp 
eden zarar ve ziyanı itaya mecburdur. 

YÜZ Y İ R M İ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Vazında teahhür vaki olan sermaye 
nakit kabilinden ise 127 nci madde mucibince zarar ve ziyan talebi hakkına halel 
gelmemek şartile sermayenin lâzimüttedi ye olduğu günden itibaren faizi kanunî 
itası dahi mecburidir. 

YÜZ Y Î R M l DOKUZUNCU MADDE — Sermaye olarak şirkete zimemi nas-
teki matlûbatını devretmiş olan bir şerik işbu matlûbatı şirketçe tahsil edilmiş ol
madıkça tebriyei zimmet edemez. Matlûbatı mezkûre müeccel ise hilâfına muka
vele olmadığı halde hululü eeüden ve muaccel ise tarihi akdi şirketten itibaren niha
yet bir ay zarfında tahsil edilmiş olmak lâzımdır. Her ne sebebe mebni olursa ol
sun bu müddet zarfında tahsil edilemediği halde teahhürden dolayı şirketin za
rar ve ziyan iddiasına halel gelmemek şartile sahibi sermaye müddeti mezkûreniıı 
mürurundan itibaren güzaran olacak eyyamın faizi kanunisini dahi ifaya mecbur
dur. Matlûbat kısmen tahsil edilmiş ise hükmü madde matlûbatı bakiye hak
kında caridir. 

YÜZ OTUZUNCU MADDE — Sermaye olarak vazolunan ayanın kıymetleri 
şirket mukavelenamesinde musarrah olmadığı halde zamanı vazılarmda borsa ve
ya piyasalarda cari olan fiatları ve borsa ve piyasalarda fiatı cariyeleri bulunmadı
ğı takdirde ehli hibreye bilhavale bunlar tarafından takdir olunacak kıymetleri 
alâkadaranca kabul edilmiş addolunur. 

YÜZ OTUZ B İ R İ N C İ MADDE — B i r şerikin vazmı deruhde ettiği sermaye 
ayandan ise telakki ve bilistihkak zaptı veya teslimi gibi mesailde mebia müteal
lik kanunu medeni ahkâmı caridir. 

YÜZ OTUZ İ K İ N C İ MADDE — Mukavelede hilafı meşrut değil ise sermaye 
olarak vazolunan emvalin mülkiyeti şirkete ait olur. 

YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 127, 128 ve 129 ncu maddelerde bahis ve 
beyan olunan zarar ve ziyan ve faiz iddi a lan için şürekâya ihtarname tebliği mec
burî değildir. Bundan maada işbu müddeiyat şürekânın 185 nci madde mucibince 
haiz oldukları hakkı feshin istimaline mâni teşkil etmez. 

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir şerik kendi umurunda mutadı ol 
an dikkat ve basireti umuru şirkette dahi ibraza mecburdur. 

YÜZ OTUZ B E Ş İ N C İ MADDE — Her hangi bir şerik sâyi zatisinden dolayı 
şirketten ücret talep edemez. Fakat mukavelenamede ücret alması meşrut ise 
bu şart muteberdir. 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Vazedilen sermaye için faiz ita edileceği
ne dair olan şart muteberdir. 

YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Bir şerik hile ve hüda veya salâhiyeti te
cavüz veyahut hata ile şirkete iras ettiği zararı zâmın olur ve bu zarar o şerikin 
hususatı sairede şirkete temin ettiği menafi ile takas edilemez. 

YÜZ OTUZ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Usulü dairesinde müteşekkil bir 
şirket devam ettiği müddetçe şürekâdan birinin şahsî dayinleri haklarını ancak 
şirketin pilânçosu mucibince o şerike aithissei ribihten ve şirket fesholunmuş ise 
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tasfiye neticesinde medyunlarına düşen hisseden istifade ederler. Henüz pilânço 
tanzim edilmemiş ise dayin plânçonım tanzimi neticesinde medyunun taayyün ede
cek hissei ribhina ve şirketin hitamı tasfiyesinde tahakkuk eyleyecek hissesine 
haczi ihtiyatî vazettirebilir. 

Sermayesi eshama münkasem komandit şirketlerile anonim şirketlerinde da-
yinler medyunlarına ait bulunan eshamı haciz ve furuht ettirebilir. Anifen beyan 
olunan ahkâm, medyun şürekânın şirket haricindeki emvaline day inler hakkı mü-
racaatini ihlâl etmez. 

YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Şirketin memurin ve müstahdemini-
ne hizmetleri mukabilinde verilecek üc-retin kısmen ya tamamen ribha iştirak 
suretile ifası meşrut olduğu takdirde bu şart kendilerine şerik sıfatını veremez. 

YÜZ K I R K I N C I MADDE — Kâr ve zararın ne suretle taksim olunacağı şir
ketin mukavelesinde tasrih edilmemiş ise her şerikin kâr ve zarardaki hissesi 
- sermayesi ne nevi ve kıymette olursa olsun - müsavi olarak kabul edilmiş addo
lunur. 

YÜZ K I R K B Î R Î N C Î MADDE — Mukavelenamede yalnız kârın sureti tak
simi tayin edilip zararın tarzı taksiminden bahsedilmemiş ise zararda kâr gibi 
taksim olunur. 

Zararın sureti taksiminden bahsolunup kârın veçhi taksimi meskûtünanh bıra
kıldığı halde kârda zarar gibi taksim edilir. 

YÜZ K I R K İ K l N C l MADDE — Şirket mukavelenamesinde rıbih şirketin şü
rekâdan birine veya bir kaçma hasrı veya şürekâdan birinin veya bazısının zararı 
şirkete ademi iştiraki münderiç ise sürutu mezkfıre keenlemvekündür. 13u halde su
reti taksim meçhul addolunarak kâr ve zarar 140 ncı madde mucibince beyneş-
şürekâ müsavat üzerine taksim edilir. Ancak amelini sermaye vazeden şerikin za
rarı şirkete ademi iştiraki mukavelenamei şirkette meşrut ise bu şart muteberdir. 

YÜZ K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — Şürekâ kâr ve zarardaki miktarı hisseleri
nin tayinini şirketin mukavelenamesile yahut bilâhare ittihaz ettikleri karar ile 
içlerinden birine veya bir ve üçüncü şahsa tefviz ettikleri halde bu şart meri ve o 
şerikin veya üçüncü şahsın bu bapta vereceği karar hak ve adalete mugayir ol
madıkça muteberdir. Tşbu karara ittilâ husulünden itibaren üç ayın müruru veya 
temettüü tamamen veya kısmen kabız veya hut âhare havale ve zararı tediyeye 
mübaşeret gibi kavlen veya filen kabule delâlet eden ahvalin vücudu ile hakkı 
•itiraz saki t olur. 

K â r ve zararın taksimine müteallik k a r a n müttehaz mugayiri hak ve adalet 
görüldüğü takdirde mahkemece iptal olunur. Bu halde kâr ve zararın sureti tak
simi meçhul addolunarak 140 ncı madde mucibince taksim olunur. 

YÜZ K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Müddeti şirket mukavelenamede ta
yin edilmediği halde şürekânın berhayat bulundukları müddet için aktedilmiş ad
dolunur. Maamafih müddeti gayrimuayyen bir şirket mevzuu iştigali olan işin 
mahiyetine nazaran bir müddet ile tahdit olunabilirse. Şirketi mezkûre bu işin 
müddeti devamı için aktedilmiş farzedilir. 

YÜZ K I R K B E Ş Î N C Î MADDE — Müddeti muayyenenin hitamından sonra 
filen devam etmiş olan bir şirket, gayri muayyen bir müddet için temdit edilmiş 
ad ve itibar olunur. 
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İkinci fasıl 

Kollektf şirketler 

Kısım - 1 

Şirketin mahiyet ve sureti teşekkülü 

YÜZ K I R K ALTINCI MADDE — Kollektif şirketlerinin tahrirî bir mukavele
ye merbut olması lâzımdır. 

YÜZ K I R K YEDİNCİ MADDE — Kollektif şirketlerinin mukavelenameleri: 
1 - Tarihi tanzimlerini; 
2 - Şürekânın isim ve şöhret ve ikametgâhlarını ve evsafı mümeyyizei sairele-

rini ve şirkete dahil olan diğer şirket var ise anın da unvanı şirketini; 
3 - JBu şirketin merkezi ticaretini; 
4 - Şirketin kollektif olduğunu; 
5 - Şirketin unvanile merkezini; 
6 - Imzai şirketi ve vazı imzaya mezun şürekânın esamisini, bunların münfe

riden mi veya müçtenian mı vazı imzaya salâhiyettar olduklarını; 
7 - Şirketin mevzuunu; 
8 - Her şerikin varını taahhüt ettiği hîssei sermayeyi ve işbu hissei sermayenin 

nakit olmayan aksamıınıı kıymeti muhammenesini; bu kıymetin ne suretle takdir 
edildiğini; 

9 - Her bir şerikin temettü ve zarardaki hissei iştirakini; 
10 - Şirketin iptida ve intihası tarihlerini muhtevi olmalıdır. 
Bunlardan maada şürekâ müfit addettikleri şeraiti saireyi de mukavelenameye 

dercedebilirler. 

YÜZ K I R K SEKİZİNCİ MADDE — Kollektif şirketini teşkil edenler şirket 
mukavelenamesinin bir suretini şirketin teşekkülünden itibaren on beş gün zar
fında şirket merkezinin bulunduğu mahalde sicilli ticarete tescil ve ilân ettir
meğe mecburdurlar. Şirket mukavelenamesi şürekâ tarafından sureti hususiye-
de tanzim edilmiş ise tescil ve ilân için verilecek suretin şürekânın imzasile 
mümza olması ve kâtibi adle tasdik ettirilmesi ve mukavelename kâtibi adilce 
tanzim olunmuş ise suretin dahi kâtibi adilce tasdik olunması lâzımdır. 

YÜZ K I R K DOKUZUNCU MADDE — Bir kollektif şirketi gerek hini te
şekkülünde gerek badetteşekkül merkezi şirketin tâbi bulunduğu mahkemenin 
dairei kazasından hariç her hangi bir mahalde şube kuşat ettiği halde 148 nci 
maddede beyan olunan malûmat tamamen o mahalde dahi icra ve bu şubeye veri
len salâhiyet ve mezuniyetin hududu dahi sicilli ticarete kayit ve ilân olunur. 

Şubenin tesisi şirketin teşekkülünden muahhar ise mezkûr maddede beyan 
olunan müddet kuşat tarihinden muteber olunur. 

YÜZ ELLİNCİ MADDE — Bir kollektif şirketin tescil ve ilâmndan sonra şir
ketin unvanı veya ikametgâhı veya mevzuu veya vazı imzaya mezun şürekâsı teb
dil edildiği veya şürekâyi saireden bazısının şirketten ihracı veya şirkete yeni 
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şerik ithali suretile şürekâ arasında tebeddülat vukua geldiği veya sermayei şir
ket tezyit veya tenkis olunduğu veya mukavelenamede muayyen müddetin in-
kızasmdan evvel şirket fesih veya müddeti muayyenenin hululünden dolayı müd
deti şirket temdit veya diğer bir şirketle tevhit edildiği velhasıl şirket mukave
lenamesinde üçüncü şahısları alâkadar edecek tebeddülat vaki olduğu halde bu 
hususlara dair olarak şirketçe tanzim ve umum şürekâ tarafından imza edilecek 
bir beyanname bu tadilâtı müsbet olan vesaik ile beraber kâtibi adle tasdik et
tirildikten sonra sicilli ticarete kayit ve ilân olunur. 

YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE — 148 149, 150 nci maddeler mucibince tescil 
ve ilânı muktazi hususatı tescil ve ilân ettirmemiş olan şürekâ bunu üçüncü şah
sın aleyhine istimal edemezler. Binaenaleyh tescil ve ilândan evvel şirket na
mına muamelâta iptidar edilmiş ise şirket üçüncü şahıslara karşı mesul olur. 
Merasimi tesciliyesi icra kılınmayan şirketin, şürekâ vücudunu inkâr ettikleri hal
de üçüncü şahıslar, her türlü beyyinat ile vücudu şirketi ispat edebilirler. 

YÜZ ELLÎ İKİNCİ MADDE — 148, 149, 150 nci maddelerde beyan olunan tes
cil ve ilân, şirket müdiram tarafından icra edilmediği halde şürekâdan her biri 
bizzat tescil ve ilân ettirebileceği gibi bu mecburiyeti ifa ettirmek üzere müdi
ram şirket aleyhine dava dahi ikame ve h üküm istihsal edebilir. Her iki takdirde 
vukubulacak her türlü masarif şirkete aittir. 

YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir kollektif şirketin tescil ve ilânı 148 nci 
maddede gösterilen müddet zarfında veya bilâhare icra kılmmadığı halde ara
dan ne kadar müddet geçmiş olursa olsun şürekâdan her hangi birinin mahkeme
ye müracaatle feshi şirketi talebe hakkı vardır, feshi şirket talebinde bulunan şe
rikin evvel emirde kâtibi adil marif etile diğer şürekâya ihtarname tebliğ ettir
mesi lâzımdır. 

Mahkeme, şirketin feshine karar verdiği halde feshin hükmü, feshi talep eden 
şerik hakkında ihtarname tarihinden itibaren cereyan eder. Ancak bu sebeple 
şirket feshedilmiş olsa dahi keyfiyeti feshin tescil ve ilânına kadar şirket namı
na icra kılman muamelâttan dolayı üçüncü şahısların hukukuna halel gelmez. 

YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir kollektif şirketin temdidi müddeti 
hakkında beyneşşürekâ ittihaz olunan karara o şirket şürekâsından her hangi bi
rinin şahsî day i ni tarafından itiraz olunabilir. !>aymi muterizin itiraz hakkı olabil
mek için matlubunun lâzimülifa bir ilâma veya sair bir senedi resmiye müste
nit olması ve temdidi müddet kararının tarihi tescil ve ilânından itibaren niha
yet on beş gün zarfında keyfiyetin kâtibi adil marifetile baihtarname şirkete 
tebliğ ettirilmiş bulunması şarttır. İtirazname temdidi müddetin tarihi tescil 
ve ilânından itibaren nihayet on beş gün zarfında tebliğ ettirilmezse itirazı vaki 
keenlemyekün addolunur. Fakat temdit kararı tescil ve ilân edilmemiş ise day in 
itirazını cemi zamanda istimal edebilir. 

Kısım - 2 

Şürekâ beynindeki münasebat 

YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Kollektif şirketleri şürekâsının yekdiğerile 
olan müııasebatında mukavelename ahkâmı ve mukavelenamede sarahaten veya 
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zımnen münderiç olmayan hususatta işbu fasılda muharrer olan ahkâm tatbik olu
nur. 

YÜZ ELLÎ ALTINCI MADDE — Şii ketin idaresi şirket mukavelenamesile 
ve mukavelenamede sarahat olmadığı halde şürekânın şahsî ekseriyeti ârasile şüre
kâdan birine veya bir kaçına veya cümlesine veya hariçten bir veya müteaddit eş
hasa teffiz olunabilir. 

Uakkı idare berveçhi balâ hiç bir kimseye verilmemiş ise mü d iri yet şürekâdan 
her bitine teffiz edilmiş addolunur. 

YÜZ E L L İ YEDİNCİ MADDE — Şirket mukavelenamesile tayin olunan 
müdürün hakkı idaresi diğer şürekâ tarafından tahdit olunamıyaeağı gibi kendi
si de azlolunamaz. Ancak esbabı muhikka mevcut ise şEuekâdaıı birinin talebi 
üzerine mahkeme kararile hakkı idaresi tahdit veya kendili azlolunabilir. 

Esbabı muhikkadan maksat, müdürün ifayi vazifede ihmal ve tekasüfü azimî 
veya idarede ademi iktidarı gibi hususa tür . 

YÜZ E L L Î S E K İ Z İ N C İ MADDE — Müdiiı, şirket mukavelenamesinin tan
ziminden sonra ittihaz edilen bir karar ile intihap edilmiş ise şürekânın ekseriyeti 
ârasile azledilebilir. Berveçhi meşru layin kılınmış olan müdür, şirket muka
velenamesi ahkâmım ihlâl eylediği ve azli için şürekânın ekseriyeti arası hâsıl 
olmadığı takdirde her bir şerikin azil için mahkemeye hakkı müracaatı vardır. 

YÜZ ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — Şirket umurunun idaresi şürekânın 
kâfıesine veyahut bir kaçına mevdu ise bunların her biri münferiden harekete 
mezundur. Maamafih şirketin idaresile mükellef olan şürekâdan bazısı icra 
olunacak aktin ınenafii şirkete-muvafık olmadığını beyan edecek olursa hakkı 
idareyi haiz şürekâi saire ekseriyetle akü mezkûru icra edebilir. 

Umuru şirketin idaresi kendilerine tevdi edilen şürekânın bilittifak hare
ket etmesi şirket mukavelenamesinde musarrah ise şürekânın, teehhüründe tehli
ke melhuz olan ahval müstesna olmak üzere, her işte ittihadı lâzımdır. Müdiran 
beyninde ittifak hasıl olamadığı halde keyfiyet, şürekânın heyeti umumiyesine tev
di edilir ve heyetçe verilecek karar lâzımülittiba olur. 

YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Şirket ımıknvelenanıpsile şürekâ arasında 
tayin olunan müdür, şürekâi sairenin itiraz ve muhalefeti vaki olsa bile hileye 
müstenit olmamak şartile şirketin idaresi için lâzım g-den muamelâtı icra edebilir. 

YÜZ A İ T M İ Ş BÎRİ NCI MADDE— Şirketin idaresine dahil olan hususat: 
maksat ve mevzuu şirketin istihsali emrinde icrası muktazi umur ve muamelâtı 
mutadeden ibarettir, müdürler, şirket için menfaat mülâhaza ettikleri takdirde, 
sulh ve tahkime dahi mezundurlar. Şu kadar ki teberrüat icrası ve mevzuu şir
ketten hariç olduğu halde emvali gayrimenkulenin bey ve ferağı ve teminat iraesi 
gibi muamelâtı mutade haricinde kalan hususat şürekânın ittifakile icra olunur-

YÜZ ALTMIŞ Î K İ N C Î MADDE — Bir şerik şirketten istikraz ettiği veya 
şirket hesabına bir mahalden tahsil eylediği meblâğı, hilâfına mukavele olmadığı 
surette hululü vadede veya zamanı münasibinde eda ve teslim etmiyecek olur ise 
işbu vade veya zamanın mürurundan iti] n e n güzeran olacak eyyamın faizi 
kanunisini dahi itaya mecbur olur. 

YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir şerik madür sıfatını haiz olmasa da
hi umuru şirketin tarzı cereyanından bizzat malûmat almak ve şirketin evrak ve 
defatirini tetkik ve bunlara göre vaziyeti maliyesini mübeyyin olarak kendisi için 
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bir hesap varakası tanzim etmek hakkını haizdir. Bu hakkı iskat eden muka
vele keenlemyekündür. 

YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Şirket mukavelenamesinde sarahat 
olmadığı halde işbu mukavelenamenin tebdil ve tadiline müteallik mukarrerat bil
ûmum şürekânın . ittifakile, mukarreratı sairede şürekânın adedi ruusunun ekseri-
yetile ittihaz olunur. 

YÜZ ALTMIŞ B E Ş İ N C İ MADDE — Müdür, şirketin senei hesabiyesi niha
yetinde pilânçoyu esas ittihaz ederek kâr ve zarar hesabatını tanzim ve ana göre 
her şerikin hissesini tayin ve tesbit eder. 

YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Her şerik senei hesabiye nihayetinde 
tahakkuk eden temettüden kendisine isabet eden hisseyi ve şirkete ikraz ettiği 
meblâğın ve meşrut ise sermayesinin faizlerini, şirket mukavelenamesi mucibince 
müsteîıak olduğu ücreti şirketten talep ve ahzeylemek hakkını haizdir. 

YÜZ ALTMIŞ YEDÎNCİ MADDE — Şürekâ bUittifak karar vermedikçe her 
hangi bir şerik sermayeden tenakus eden hissesini itmam ve ikmale eebrolunamaz. 
Ancak hilâfına karar mevcut değilse tenakus eden miktarı sermaye 
sinini âtiyede hasıl olacak temettüat ile telâfi olunur. 

YÜZ ALTMIŞ S E K İ Z İ N C İ MADDE - Bir şerik azasından bulunduğu şir
ketin icra eylediği muamelei ticariye nevinden bir muameleyi şürekâi sairenin 
muvafakati olmaksızın kendi veya âhaıı hesabına yapamıyacağı gibi ayni nevi 
muamelei ticariye ile meşgul bir şirkete şahsan mesul aza sıfatile de giremez. 

Bir şirketin esnayi teşekkülünde o şirkete giren bir şerikin daha evvel te
essüs eylemiş diğer bir şirketin de şahz?a mesul azasından olduğuna şürekai 
saire muttali iken evvelki şirketteki iştirakin terk ve katı beyinlerinde sara
haten kararlaştırılmadığı halde iştiraki mezkûru kabul eylemiş addolunurlar-

YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Bir şerik maddei ânife hükmüne 
muhalefet edecek olursa şirket kendisinden zarar ve ziyan istemekte veya zarar 
ve ziyana bedel o şerikin kendi namına yaptığı muamelâtı şirket namına yapıl
mış addetmekte ve üçüncü şahıslar hesabına akdetmiş olduğu mukavelâttan mü
tevellit menafiin şirkete terkini talep etmekte muhtardır. Bu hukukuku meta-
libeden birinin tercihi şürekai saireye raeidir. Hukuku mezkûre bir muamelenin 
aktine, yahut şerikin diğer bir şirkete girmesine, şürekâi sairenin ıttılaları tarihin
den itibaren üç ay ve tarihi ıttıla nazarı itibare alınmaksızın vukularmdan itiba
ren bir sene sonra sakıt olur. 

Ahkâmı salife şürekânın şirketin feshini talep hususundaki haklarını ihlâl ey
lemez. 

Kısım - 3 

Şürekânın üçüncü şahıslarla olan miınasebatt 

YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Kollektif şirketi eşhası saliseye karşı tescil 
ve ilânı tarihinden itibaren mevcut addolunur. 

Kollektif şirketinin fıkrai salifede beyan olunan tarihten muahhar bir tarihte 
müteşekkili addedileceğine dair olan hükmü mukavele, eşhası saliseye karşı keen
lemyekündür. 
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YÜZ YETMİŞ B İ R İ N C İ MADDE — Şirketi şürekâya ve üçüncü şahıslara 

karşı temsil etmek hak ve vazifesi, tescil ve ilân olunan mukavelenamede hi
lâfına sarahat yok ise 156 ncı madde mucibince hakkı idareyi haiz olan eşhasa 
o İ T T İ T* 

YÜZ YETMİŞ İ K İ N C İ MADDE — Şirketi temsil salâhiyetini haiz olan 
şahıs şirket namına ve maksadı şirkete müteallik her nevi umur ve muamelâtı 
hukukiyeyi icra ve şirketin imzasını istimal hakkını haizdir. Bu hakkı takyit 
eden her şart hüsnüniyetle hareket eden üçüncü şahıslar hakkında keenlemye-
kün hükmündedir. Ancak tescil ve ilân edilmiş olan mukavelenamei şirket ile 
şirketin ilzamı için müteaddit şeriklerin imzası şart kılınmış ise bu şart mute
berdir. 

YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Şirket müdiranı tarafından şirket na
mına yapılmış olan muamelâttan dolayı şirket dayin ve medyun sıfatını iktisap 
eder. Bu muamelât ister sarahaten, ister zımnen şirket namına vaki olsun fark 
yoktur. 

YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Şürekâ, şirketin düyun ve taah-
hüdatmdan dolayı müteselsilen ve bütün mallarile mesuldürler. Bu esasa muha
lif olan şart üçüncü şahıslar hakkında keenlemyekündür. 

YÜZ ' YETMİŞ B E Ş İ N C İ MADDE — Düyun ve teahhüdatı şirketten dolayı 
evvelemirde şirket aleyhine ikamei dava olunur. Şu kadar ki şirket feshedilmiş 
veya şirketin aleyhinde icra kılman takibattan bir semere hâsıl olmamış ise şü
rekâ hakkında ikamei dava edilir. Bu hüküm şürekânın emvali şahsiyesine 
haczi ihtiyatî vazîna mani değildir. 

YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Münhasıran şirket aleyhine sadır 
olan bir ilâm, şürekâ hakkında lâzimülicra değildir. 

YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Kollektif şirketinin tasfiyesi veya if
lâsı hallerinde şirketin dayinleri emvali şirketten haklarını istifa etmedikçe şü
rekânın şahsî dayinleri emvali mezkûreye müracaat edemezler. 

YÜZ YETMİŞ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Şirketin iflâsı - karar mahkemede 
sarahat olmadıkça - şürekânın iflâsını mucip değildir. Ancak şirketin dayinleri ma
sadan matluplarını tamamen istifa edemedikleri halde baki matlupları için şü
rekâya müracaat ederler ve bunlardan istifayi hak edemedikleri takdirde iflâs
larına karar ita olunabilir. Şu kadar ki şürekânın emvaline gerek âdiyen ve ge
rek iflâs tarikile müracaat edilecek olursa bunların şahsî dainlerile şirket dain-
leri arasında bir hakkı tekaddüm ve imtiyaz mevcut değildir. Maamafih şahsî da-
yinler mey anında kanunen hakkı rüçhanı haiz olanlar istifayi hak hususunda di-
6I*1GTITIG tsk^ddiiin öderler. 

YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Kollektif şerikler kendi sermaye
leri için şirketin masasına giremezler. Şirkette olan sair alacaklarını şirketin da-
inleri gibi kayit ve kabul ettirebilirler. 

YÜZ S E K S E N İ N C İ MADDE — Şirkete medyun olan bir şahıs, deyninin 
şürekâdan birinde olan matlubile taka sini talep edemediği gibi şürekâdan biri 
dahi şirkete karşı olan deynini şirketin medyununda bulunan matlubile takas 
ve mahsup ettiremez. Fakat kendisine müracaat vaki olunan şerik 175, 178 nci 
maddelerde mezkûr olan ahvalde şirkelten istihsali matlup edemiyerek şürekânın 
şahsına müracaat eyleyen şirket dayinine karşı takas iddiasına salâhıyettardır. 

Kısım - 4 
Kollektif şirketlerinin infisahı - Şürekânın şirketten çıkması veya çıkarılması ve şirketlerin birleşmesi 

YÜZ S E K S E N B İ R İ N C İ MADDE — Kollektif şirketleri: 
1 - Şirketin aktolunduğu müddetin hitam bulmasile; 
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2 - Şürekânın ittifakile ve mukavelenamede sarahat olduğu takdirde ekseri

yeti ârasile; 
3 - Konkordato ile neticelenmiş olsa bile şirketin ilânı iflâs etmesile; 
4 - Şürekâdan birinin veya bazısının talebi üzerine esbabı muhikka ve. ah

vali mühimmenin vüeudüne binaen mahkemenin karari le; 
5 - Maksadı şirketin tamam olmasile; 
G - Şürekâdan birinin şirketin mukavelenamesinde muayyen salâhiyetine bi

naen feshi şirketi ihbar etmesile; 
7 - Müddeti gayrimuayyen şirketlerde şürekâdan birinin feshi şirketi ihbar 

etmesile; 
8 - Şirketin sermayesinin tamamı veya sülüsanı zayi olupta ikmaline veya 

baki kalan kısmile iktifaya şürekâca ka ra r verilmiş olmasile; 
9 - Diğer bir şirket ile birleşmesile; 
10-Merasimi teşekküliyenin ademi icrasından dolayı şürekâdan birinin talebi 

üzerine mahkeme kararile; 
Münfesih olur. 

YÜZ S E K S E N İ K İ N C İ MADDE — Şirketin infisahından sonra imidirler, 
şirketi münfesihe nam ve hesabına icra yi muamele edemezler. Ettikleri hald.3 
bundan mütevellit mesuliyet, müteselsilen mesuliyeti gayrimahduda ile şirket mu

dillerine raci olur. Şu kadar ki keyfiyeti fesih alelûsul tescil ve ilân edilmedik
çe kâffei şürekânın üçüncü şahıslara karş ı mesuliyetleri bakidir. 

YÜZ S E K S E N ÜÇÜNCÜ MADDE Şirket mukavelenamesinde maddei mah
susa tasrih edilmeksizin alelıtlak esbabı feshiyeden her hangi birinin vücudu 
halinde şirketin münfesih olmıyaeağma dair olan şart muteber değildir. Fakat 
bir veya müteaddit esbabı muayyenenin feshi şirketi mucip olmıyacağmm mu
kavelenamede tasrih edilmesi caiz ve bu şart muteberdir. 

YÜZ S E K S E N DÖRDÜNCÜ MADDE — Müddeti gayrimuayyene için mün-
akit şirketlerde her şerik akalli altı ay evvel diğer şürekâyı kâtibiadil mari-
fetile göndereceği bir ihbarname ile haberdar ederek şirketi feshedebilir. 

Ancak talebi feshin kabui ve muteber olması için hüsnüniyete makrun olması 
ve şirketin zararını mucip olmayacak bir zamanda vukubulması şartır. 

Hesabı senede bir kere rüyet olunan şirketler, işbu sebepten dolayı ancak 
senei hesabiye nihayetinde fesholunabilirler. 

YÜZ S E K S E N B E Ş İ N C İ MADDE — Müddeti muayyen ve gayrimuayyen 
şirketlerde bir şerikin talebi üzerine esbabı muhikkadan dolayı mahkemece fes
hi şirkete karar verilebilir. 

Müddeti gayrimuayyen şirketlerde esbabı muhikkaya binaen şirketin fes
hi için evvelce şürekâyi saireye ihbar icrası icap etmez. 

Eeshi şirket talebini müstelzim olan esbabı muhikka: 
1 - Hadis olan bazı esbaptan dolayı maksadı şirkete vusulün mümkün olma

ması ; 
2 - Bir şerikin gerek umuru iclarei şirkette, gerek hesabatı şirketin taiızin • 

hususunda şirkete ihanet eylemiş olması; 
3 - Bir şerikin kendisine tahmil olunan vezaifi esasiyeyi ifa etmemesi; 
4 - Bir şerikin menafii şahsiyesi için unvan veya emvali şirketi suiistimal 

eylemiş bulunması; 
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5- Bir şerikin uhdesine müterettip umuru şirketi duçar olduğu bir marazı 

daimiden veya sair sebepten dolayı ifaya kabiliyet veya ehliyeti kalmaması; 
Velhasıl şirketin teşekkülünü mucip olan fili veya şahsî mülâhazatın maksat 

şirketin husulünü müteazzir ve müteassir kılacak surette zeval bulmuş olması gibi 
esbabtır. 

işbu maddenin ikinci, üçüncü, ve dördüncü fıkraları mucibince sebebi fesih ih
das etmiş olan şerikin talebi feshe salâhiyeti yoktur. 

YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Sermayenin vaz ve teslimine ait vazi 
fenin ifa edilmemesinden dolayı fesih talebi mesmu olabilmek için şerike evvelce 
ihtar icrası lâzımdır. 

YÜZ S E K S E N YEDİNCİ MADDE — Bilihbar feshten gayri bir sebebe bina
en infisah eden bir şirkette şerikin hakkı idaresi, keyfiyeti fesihten haberdar ol
duğu veyahut olması lâzımgeldiği tarihe kadar devam etmiş addolunur. 

YÜZ S E K S E N S E K İ Z İ N C İ MADDE — Müddeti bir şerikin hayatı ile mah
dut olan veya muayyen müddetin hitamından sonra muamelâta devam etmek sure-
tile zımnen temdit edilmiş bulunan şirketleri gayri muayyen müddetle müteşekkil 
addolunur. 

YÜZ S E K S E N DOKUZUNCU MADDE — Şürekâdan birinin vefatı veya 
iflâsı veya mahcuriyeti halinde şirketin münfesih olacağı mukavelenamede mün-
deriç ise müteveffa şerikin haizi ehliyet varisi veya müflisin masası veyahut 
mahcurun mümessili kanunisi bu hâdisenin bilâ teahhür şürekâya tebliğine ve 
bunların rüyet ettiği işlerden tehirinde tehlikeli bulunanları şürekâ kendılerile 
biliştirak bir karar ittihaz edinceye kadar idareye mecburdurlar. Ayni suretle di
ğer şürekâda kendilerine mevdu olan işleri muvakkaten idare ile mükelleftirler. 

Bu halde muvakkat idarenin devamı müddetince şirket mevcut addolunur. 

YÜZ DOKSANINCI MADDE — Bi r şerikin vefatı vukuunda mukavelename
de şirketin veresei müteveffa ile devam edeceğine dair sarahat yok ise sair şürekâ 
ile müteveffanın veresesi arasında bilitti fak ittihaz olunacak karar ile şirket be
yinlerinde devam edebilir. Verese veya içlerinden biri şirkette kalmağa razi ol
mazsa sair şürekâ sermaye ve temettüat şirketteki hissei musibelerini ita ile yal
nız onları şirketten ihraç ve şirketi idame edebilirler. 

Bir şerikin vefatı halinde şirketin müteveffanın varisleri ile sair şerikler ara
sında devam eyleyeceği mukavelenameye dercedilmiş ise verese kollektif sıfatile 
şirkete devam veya ademi devamda muhtardırlar. Ve devamı ihtiyar ettikleri 
halde şürekâyi saire kabule mecburdurlar. Ancak kollektif sıfatile şiket-
te kalmak istemeyen vâris müteveffaya ait sermayei şirketten hissesine isa
bet eden miktarile komanditer olarak şirkete kabulünü teklif edebilir. Şürekâi sa
ire kabul ve redde serbesttirler. 

Veresei müteveffa kollektif sıfatile şirkete dahil olup olmayacakları tarihi ve
fattan itibaren üç ay zarfında beyana mecburdurlar. Bu müddet zarfında vere
se komanditer sıfatile şirkette kalırlar. Bu müddetin hitamından sonra berveçhi 
balâ komanditer sıfatile şirkete girmemiş iseler kollektif şerik sıfatını muhafaza 
ederler. Vereseden sağir olanlar için mukavelenamede sarahat olan ve olmayan 
ahvalde kollektif sıfatile şirkette kalmak gayricaiz olup ancak sair şürekâ kabul 
ederlerse komanditer sıfatile şirkete dahil olabilirler. 
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YÜZ DOKSAN BlRlNCl MADDE — Şürekâdan birinin mahcuriyeti veya 

iflâsı halinde şirket mukavelenamesinde hilâfına sarahat olmadığı halde mahcur 
veya müflis şerik şirketten ihraç olunarak şirket diğer şürekâ beyninde devam 
eder. Bu surette 190 ncı maddede muharrer olduğu üzere mahcur veya müflis şeri
kin hissesi mümessili kanunisine veya masasına tesviye olunur. 

YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE — Bir şerikin şahsına ait esbabtan dolayı 
şirketin feshi talep olunabilen ahvalde şürekânın talebi üzerine mahkeme o şerikin 
ihracı suretile şirketin idamesine karar verebilir. Mahkeme talebi mezkûru tet
kik ederken şürekânın istinat ettiği sebep ile beraber meselenin cihatı sairesini der
piş ederek hakkı takdirini istimal eder. 

YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Müddeti gayrünuayyen şirketlerde 
şürekâdan biri feshi ihbar ettiği surette şürekâyi saire feshi kabul etmeyerek o 
şeriki ihraç ile şirketi beyinlerinde idame edebilirler. 

YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Müddeti muayyen şirketlerde bir 
şerikin 185 nci madde mucibince haiz olduğu hukuka müsteniden şirketi feshetti
ğini şürekâyi saireye kâtibi âdil marifeti le ihbar etmesi halinede 190 ncı maddenin 
ilk fıkrası ahkâmı cereyan eder. 

YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Şirket yalnız iki kişiden müteşekkil 
ve bunlardan birisinin şirketten ihracını mucip esbapmevcut ise mahkeme diğer 
şerikin talebi üzerine fesih veya tasfiyeye hükmetmeksizğin şirkete ait kâffei umur 
ve muamelâtı bütün mevcudat ve matlûbat ve zimemile beraber talibi ihraç olan 
şerike terk ve tahsis edebilir. Bu halde çıkarılan şerik hakkında 200 ncü madde 
ahkâmı tatbik olunur. 

YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — iki kişiden mürekkep bir şirkette şe
riklerden birinin şahsı dayini 203 ncü madde ile haiz olduğu fesih hakkını isti
mal veya şeriklerden biri iflâs edecek olursa diğer şerik yukariki maddede be
yan olunan şerait dairesinde şirketin umur ve muamelâtını kendi hesabına idame-
edebilir. 

YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE — iflâsın gayri bir sebebe binaen şirke 
tin infisahı halinde bütün şürekâ 148 nci madde mucibince keyfiyeti infisahı tes
cil ve ilân ettirmekle mükelleftirler. Bu hüküm bir şerikin şirketten çıkması ha
linde dahi caridir. 

Şirketin feshi veya şerikin çıkması bir şerikin vefatından mütevelit ise işbu me
rasim verese ile biliştirak kâf fei şürekâca veresen in iştiraki mümkün olmayan 
ahvalde berhayat şürekâ tarafından icra ettirilir. 

YÜZ DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Şirketten çıkarılan veya çıkan şeri
kin hissesi mukavelenamede hilâfına sarahat yok ise ihracın talep olunduğu veya 
şerikin çekildiği tarihteki mevcut şirket esas ittihaz olunarak tesbit ve tayin olu
nur. 

YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Çıkarılan veya çıkan şerikin 
yukariki madde mucibince teayyün eden hissesini emvali şirketten aynen talebe 
hakkı olmayıp nakten istifa eder. 

I K I YÜZÜNCÜ MADDE — Çıkarılan veya çıkan şerikin 198 nci maddede 
beyan olunan esasa nazaran taayyün edecek hissesi, zamani tesviye mukavelena-
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mede muayyen ise o vakit ve muayyen değil ise ihraçtan sonra ilk yapılacak bilanço 
zamanında tesviye olunur. 

Çıkarılan veya çıkan şerikin çıktığı zamandan evvel teşebbüs olunan işler tas
fiye edilmedikçe şirketteki hissei sermayesini alamaz. 

İ K t YÜZ BÎRÎNCÎ MADDE — Çıkarılan veya çıkan şerik ihraçtan evvel ip-
tidar edilen işlerin doğrudan doğruya netayicinden olan hak ve borçlarına iştirak 
eder. 

Çıkarılan veya çıkan şerik evvelce iptidar edilmiş olan işleri baki şürekânın 
en nafi addettikleri surette ikmal ve intaç etmelerine mâni olamaz. Şu kadar ki 
bahsolunan işlerin derhal tasfiyesi kabil olmadığı surette çıkan veya çıkarılan 
şerik her senei hesabiye nihayetinde o sene zarfında bitirilen işlerin hesabatını 
isteyebilir. Kezalik her senei hesabiye hitamında muamelâtı cariyenin hali ha
zırı hakkında şeriklerden izahat talep edebilir. 

İ K l YÜZ İ K l N C l MADDE — Bir şerikin şirketten çıkarılması ve çıkması eş
hası saliseye karşı tarihi tescil ve ilândan muteber olur. 

Şirketten çıkan veya çıkarılan şerik, keyfiyetin tarihi tescil ve ilâmna kadar 
vukubulan muamelâtı şirketten üçüncü şahıslara karşı mesuldür. 

Î K I YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir şerikin şahsî dayini medyununun emvali za-
tiyesindcn ve işbu kanunun 138 nci maddesi mucibince şirketteki hissei ribihten 
istihsali matlup edemediği halde indettas fiye medyun şerike ait olacak hisseye ha
ciz vazettirmeğe ve altı ay evvel ihbar etmek ve senei hesabiye nihayetine muzaf 
olmak şartile şirketin feshini talep etmeğe salâhiyettardır. 

Mahkemece feshe karar verilmezden evvel şirket veya sair şürekâ dayinin hak
kını eda ederek talebi feshin hükmünü is kat edebilirler. 

Î K I YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir şerikin şahsî dayini yukarıda yazılı 
olan madde ile haiz olduğu fesih hakkını istimal edecek olursa sair şürekâ şeriki 
medyunun ihracile beyinlerinde şirketin devamına karar vererek dayine tebliğ ede
bilirler. Bu halde medyun şerik şirketin hesap senesi nihayetinde şirketten ihraç 
edilir. 

İ K İ YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Birleşme, iki veya müteaddit kollektif şirket
lerinin yekdiğerile birleşerek yeni bir koHektif şirketi teşkil etmelerinden veya bir, 
yahut müteaddit kollektif şirketlerinin mevcut diğer bir kollektif şirketine iltihak 
eylemelerinden ibarettir. 

İ K l YÜZ ALTINCI MADDE — Beyan olunan şirketlerin birleşmesi için birle
şecek şirketler tarafından ayrı ayrı karar ittihaz ve tescil ve ilân olunmak lâzımdır. 

İ K t YÜZ YEDlNCl MADDE — Birleşen şirketlerin her biri muttarit bir nu
muneye tevfikan tanzim edilmiş olan bilançosunu ilân eylemeğe ve yekdiğerile 
birleşmek neticesi olarak mevcudiyetleri hitam bulan şirketler kendilerine ait dü
yunun ne suretle imha edileceğine dair bi r beyaname tanzim ve bilançoya raptet
meğe mecburdurlar. 
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I K I YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Bileşme hakkında müttehaz karar, tarihi 

ilânından itibaren üç ay sonra hüküm ifade eder. Şu kadar ki birleşen şirket
ler deyinlerini ifa yahut bunlara tekabül edecek meblâğı Devlet bankasına ya
hut muteber bir bankaya tevdi eder veyahut daymler şirketleıin birleşmesine 
razı olur ise üç ay müddetle intizar etmek icap etmez. 

Düyun bedelâtmm bankaya tevdi edildiğine dair alman senet dahi tescil ve 
ilân olunmak lâzımdır. 

Birleşen s rketlerin dayinlerinden her biri birleşme keyfiyetine üç ay zarfında 
mahkemei aidesine bilmüracaa itiraz edebilecek ve hakkı itirazından feragat et
medikçe yahut bu baptaki itiraznamenin reddine dair mahkemece ittihaz olunan 
karar kesbi katiyet eylemedikçe birleşmeğe müteallik ahkâm cari olmayacaktır. 

I K I YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Yukarıdaki maddede tayin olunan müd
det zarfında itiraz vukubulmamış ise birleşme muamelesi katiyet kesbeder ve 
baki kalan yahut yeni teşekkül eden şirket zail olan şirketlerin makamına kaim 
olarak bunların bütün hak ve borçları buna intikal eder. 

Şirketlerin birleşmesinden yeni bir şirket hâsıl olmuş ise keyfiyetin başkaca 
tescil ve ilânı zaruridir. 

Kısım - 5 
Kollektif şirketlerinin tasfiyesi 

t K İ YÜZ ONUNCU MADDE — Şirket mukavelenamesinde sarahat bulunma
yan ahvalde tasfiye muamelâtı işbu kısım alıkâ: 'ina tevfikan hal ve faslolunur. 

İ K İ YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — İflâstan maada ahvalde bir kollektif şir
ketinin tasfiyesi, sureti intihaplar mevaddı atiyede gösterilen tasfiye memurlarına 
aittir. 

I K I YÜZ ON i K l N C l MADDE — Tasfiye memurlarının şürekâ tarafından 
bilintihap şirket mukavelenamesine dercedilmesi veya bilâhare bir karar ile inti
hap olunması caiz olduğu gibi şirketin infisahından sonra ittifakı şürekâ ile tayi
ni de kabildir. 

Tasfiye memurları şirket mukavelenamesile veya bilâhare şürekâca müttehaz 
bir karar ile tayin edilmedikleri ve badelinfisah ittifakı şürekâ ile de tayin olun
madıkları halde kâffei şürekâ veya bunların mümessili kanunileri tasfiyeye me
mur addolunur. Maamafih bu halden şürekâdan birinin müracaati üzerine ait ol
duğu mahkemece şirketi münfesihe için iktiza eden tasfiye memurları tayin olunur. 

İ K İ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Gerek şürekânın intihap edeceği, gerek 
mahkemenin tayin eyleyeceği tasfiye memurlarının şürekâdan ve şürekânın gay
risinden olması caizdir. 

I K I YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Tasfiye memurlarının taaddüdü caiz
dir. 

Tasfiye memurları müteaddit oldukları surette umuru tasfiyeyi idarede mütte-
fikulrey olmaları şarttır. Tasfiye mamurları, şirket mukavelenamesi veya bilâ
hare ittihaz olunan karar ile umuru tasfiyeyi münferiden idareye mezun kılm-
madıkları halde müttefikan hareket etmeleri muktazidir. Münferiden harekete 
mezun iseler keyfiyet usulen tescil ve ilân olunmak lâzımdır. 
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Î K İ YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Bir tasfiye memuru vazifesini diğer bir 

tasfiye memuruna veya aharına devredemez. Şu kadar ki bazı umur ve muamelâtı 
muayyeneyi ifa için içlerinden birini veya bazılarını veyahut bir şahsı aharı tevkil 
edebilirler. 

İ K İ YÜZ ON ALTINCI MADDE — Muamelâtı tasfiye edilmekte olan bir şir
kete eşhası salise tarafından icra edilecek teklifat ve tebligatın tasfiye memurların
dan yalnız birine karşı ifası kâfidir. 

Şirketin menafii için tehlike vukuu melhuz olan mevatta tasfiye memurların
dan yalnız birinin icra ettiği umur ve muamelât muteberdir. 

İ K İ YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Kollektif şirketleri badelinfisah dahi tas
fiye muamelâtının hitamına kadar umuru tasfiye için mevcut addolunur. 

İ K İ YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Hali tasfiyede bulunan bir kollektif 
şirketi namına tanzim olunan bilcümle evrak ve senedatm «hali tasfiyede bulu
nan . . . şirketin tasfiye memurları» ibaresinin ilâ vesile tasfiye memurları tarafın
dan imza edilmesi şarttır. Sureti meşruhaya muvafık imzayi havi olmayan evrak 
ve senedattan dolayı o şirket mesul olmaz. 

İ K İ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Kollektif şirketi dayinlerinin emvali 
şirket üzerinde şirketin şahsî dayinlerine karşı haiz oldukları hakkı rüçhan, infisa
hı şirketten sonra dahi caridir. 

İ K İ YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Bir kollektif şirketinin hali tasfiyede bulun
ması iflâsına mâni değildir. Şu kadar ki emri tasfiye mecrayi tabiisinde cereyan 
ettikçe mevcudatı düyunun tesviyesine kâfi olan bir şirketin iflâsına karar veri
lemez. 

İ K İ YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Tasfiye memurları şirket mukavelena-
mesile veya kablelinfisah şürekâca müttehaz bir karar ile şürekâ meyanmdan inti
hap edilmişler ise ancak kendileri dahi di hil olmak şartile bilûmum şürekânın itti-
fakile kabili azildirler, i t t ifakın ademi hu sulu halinde şürekâdan her hangi birinin 
müracaat ve talebi üzerine esbabı makbı leye binaen mahkemece azlolunurlar. 

İ K İ YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Badelinfisah şürekâ meyanmdan inti
hap olunan tasfiye memurları kendilerinden gayri şürekânın ittifakile kabili azil
dirler, i t t ifakın ademi husulü halinde şürekâdan her hangi birinin müracaat ve 
talebi üzerine esbabı makbuleye müsteniden mahkemece azlolunurlar. 

İ K İ YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Şürekâdan olmayan tasfiye memurla
rı ister şirket mukavelenamesi veya bilâhare müttehaz bir kararla intihap edilmiş 
olsun, ister infisahı şirketten sonra müntehap bulunsun her halde şürekânın ittif a-
kile azlolunabilirler. İttifakı şürekâ hâsıl olamadığı takdirde şürekâdan her hangi 
birinin talep ve müracaati üzerine mahkemece azledilebilirler. 

İ K İ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Mahkemenin tayin ettiği tasfiye 
memurunun azli münhasıran mahkemeye aittir. 

İ K Î YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Tasfiye memurları evvelce intihap 
edilmişlerse infisahı şirketi ve bilâhare şürekâ tarafından intihap veya mahkemece 
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tayin olunmuşlar ise intihap ve tayinlerini müteakip şirket müdiranını davet ede
rek anlarla müştereken, icabet etmedikleri halde yalnızca şirketin mevcudunu ha
vi-bir defter ile bir de pilâneo tanzim edeceklerdir. Tasfiye memurları lüzum gör
dükleri halde emvali şirkete takdiri kıymet için refakatlerine icabı kadar ehli vu
kuf alabilirler. Tanzim olunan müfredat defteri ile pilânço tasfiye memurları da 
hazır bulundukları halde şirket müdürleri tarafından imza edilir. 

Defterin imzasından sonra tasfiye memurları şirketi münfesihanın anifülzikir 
mevcudat defterinde mukayyet bilcümle emvalile evrak ve defatirine vazıyet eder
ler. 

İ K İ YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Tasfiye memurları şirketi münfesiha
nın bilcümle emval ve hukukunun muhafazasına ait tedabiri ittihaz etmekle mükel
leftirler. 

Î K t YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Tasfiye memurları şirketin devamı 
zamanında başlanmış olup ta henüz intaç edilmemiş olan umur ve muamelâtı ik
mal ve şirketin düyun ve sair taahhüdatmı nakten ve dainlerin muvafakatile 
malen ifa ve şirketin matlubatını tahsil ve mevcudatını nakte tahvil velhasıl bey-
neşşürekâ taksim olunacak mevcudu safiyi husule getirmeğe medar olan kâffei 
umur ve muamelâtı ifa edeceklerdir. 

İ K İ YÜZ YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Hali tasfiyede bulunan şirketi me-
hakimde ve hariçte temsil hakkı tasfiye memurlarına aittir. 

İ K İ YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Tasfiye memurları tasfiyenin ica-
batmdan olmayan yeni bir muamele yapamazlar. Yaptıkları halde bu muameleden 
mütevellit mesuliyet müteselsilen tasfiye memurlarına ait ve münhasırdır. 

İ K İ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Tasfiye memurları şirketi münfesiha hak
kında bir gûna faide mülâhaza ettikleri halde sulh ve tahkime de mezundurlar. 

İ K İ YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Tasfiye memurları şirketi münfesiha-
ya ait emvali menkuleyi icabı maslahata göre ya bilmüzayede veya elden satabilir
ler. Emvali gayrimenkuleyi şürekânın umumu tarafından muvafakat edilmiş ol
madıkça tasfiye memurları ancak usulü mevzuası dairesinde bilmüzayede satabi
lirler. 

Alâkadaran arasında sağir veya sair bir kasır bulunması emvali menkule ve 
gayrimeunklenin bu suretle satılmasına mâni değildir. 

İ K İ YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE — Tasfiye memurları şirketin mevzuunu 
teşkil eden muamelâta tasfiye beyneşşürekâ takarrür etmiş ise şürekânın ittifa
kı ve mahkemece kararlaştırılmış ise şürekânın ittifakı ve mahkemenin de tasvibile 
muvakkaten devam edebilirler. 

İ K İ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Hali tasfiyede bulunan bir kollektif 
şirketinin düyunu müeccelesini tasfiye memurları iskontonun tenzili suretile müs-
tacelen ifaya ve dayinler de bu tarzı tediyeyi kabule mecburdurlar. 

İ K İ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir kollektif şirketinin mevcudu dü
yununu tamamen tesviyeye kâfi gelmediği surette bakıyei düyununun temini tes-
yiyesi için tasfiye memurları şürekâya müracaat edebilirler. 
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İ K İ YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Şürekâ miittefikan karar vermedikçe 

tasfiye memurları emvali şirketi toptan satamazlar. 
İ K İ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Tasfiye memurlarının kanunen haiz 

oldukları ânifüzzikir salâhiyetler sureti tayinlerine göre ya şürekâ tarafından 
miittefikan veya mahkemece müttehaz karar ile tevsi veya tahdit olunabilir. Bu 
surette keyfiyet, tescil ve ilân olunur. Fakat tahdit, tescil ve ilân olunmamış 
ise hüsnü niyet sahibi üçüncü şahıslar hakkında tesiri yoktur. 

İ K İ YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Tasfiye memurları esnayi tasfiyede 
şürekânın tasfiyeye müteallik miittefikan ittihaz eyledikleri karar ile mukayyet
tir. Bu hususta şeriklerden birinin iflâsı veya vefatı veya mahcuriyeti halinde 
maddei âtiye ahkâmı tatbik olunur-

İ K İ YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Tasfiye memurlarının tayini ve 
azli veya kendilerine talimat itası için ittihaz kılınacak kararlara iştirak hakkı 
bir şerikin iflâs halinde sendika, vefatı vukuunda vereseye ve mahcuriyetin-
de mümessili kanunisine aittir. Verese bu hususta müttefikan bir mümessil ta
yin ederler ittifak hasıl olmadığı takdirde mümessilin tayini mahkemeye aittir. 

İ K İ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Tasfiye memurları nukutu mev-
cudeden şirketin müsbet ve münaziünfih düyunu muaccele ve müeccel esile şürekâ
nın neticei tasfiyede tahakkuku muhtemel hukuk ve matlubatmı ifaya kifayet ede
cek miktarını bittevkif mütebakisini muvakkaten şürekâ beyninde taksim ede
bilirler. 

İ K İ YÜZ K I R K I N C I MADDE — Tasfiye memurları tasfiye muamelâtının 
selâmetini temin için iktiza eden defatiri muntazaman tutmakla mükelleftirler. 

İ K İ YÜZ K I R K B İ R İ N C İ MADDE — Tasfiye memurları şürekâ tarafından 
müracaat vukuunda umuru tasfiyenin bulunduğu hale dair kendilerine şifahen 
izahat vermeğe ve indettalep bu bapta taraflarından mumza bir vesika ita et
meğe mecburdurlar. 

İ K İ YÜZ K I R K İ K İ N C İ MADDE — Tasfiye memurları şürekâ tarafından 
talep vukuunda şirkete ve tasfiyeye ait olan bilûmum defatir ve evrakı merkezi 
şirkette kendilerine irae etmeğe mecburdurlar- Şürekânın defatir ve evrakı nıez-
kûreden suret almalarına tasfiye memurları mümanaat edemezler. 

İ K İ YÜZ K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — tasfiye memurları tasfiye esnasında 
husule gelen mebaliğin beş yüz lirayı tecavüz eden miktarını Devlet bankasına 
ve Devlet bankası olmayan yerlerde muteber bir bankaya tevdia mecburdurlar. 

İ K İ YÜZ K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Tasfiyenin hitamında tasfiye me
murları muamelâtı tasfiyeye dair şürekâya hesap itasına mecburdurlar. 

İ K İ ' Y Ü Z K I R K BEŞİNCİ MADDE — Şirket mukavelenamesinin tasfiye me
murlarına ait olan bilcümle ahkâmile tasfiye memurlarının tayin, tebdil ve azil 
salâhiyetlerine dair olarak şürekâ ve mahkemece ittihaz olunacak mukarrerat tes
cil ve ilân olunur. 

İ K İ YÜZ K I R K ALTINCI MADDE — Tasfiyenin hitamında tasfiye memur
ları şürekânın mukavelename veya ahkâmı kanuniyeye nazaran sermayede ve 
kâr ve zarardaki hisselerini vesair haklarını mübeyyin tanzim edecekleri bir kıta 
plânçoyu şürekâye tebliğ edecektir. Şürekâ bir ay zarfında mahkemeye müraea-
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atla itiraz etmediği surette pilânço keobi katiyet eder. Bundan sonra şürekâ 
hissei musibelerini almaktan imtina ettikleri tsıkdirde tasfiye memurları mezkûr" 
hisseleri her şerikin namına ayrı ayrı 243 neü maddede tayin edilen bankalardan 
birine tevdi ederler. 

TKİ YÜZ K I R K YEDİNCİ MADDE — Sirkecin mevcudu safisi şirket muka
velenamesine veyahut bilâhare ittihaz- olunacak karara tevfikan tasfiye memur
ları tarafından taksim olunur. Hilâfına mukavelenamede sarahat veya kararı şü
rekâ olmadığı halde taksimin nakten olma sı şarttır. 

İ K İ YÜZ K I R K S E K İ Z İ N C İ MADDE — İşbu fasılda muayyen ahkâma mu
gayir hareket eden tasfiye memurları şürekâya ve üçüncü şahıslara karşı müte-
selsilen mesul oldukları gibi tayin ve istihdam ettikleri eşhasın işbu fasıldaki 
ahkâma mugayir muamelelerinden dolayı şürekâya ve üçüncü şahıslara karşı mü-
teselsilen mesuldürler. 

İ K İ YÜZ K I R K DOKUZUNCU MADDE — Şürekâ meyanmda intihap ve 
tayin olunan tasfiye memurları mukavelede veya bilâhare ittihaz ettikleri ka
rarda meşrut olmadığı halde ücret alamazlar. Hariçten tayin kılman tasfiye 
memurları ücret tesmiye edilmediği halde ecri misle müstebak olurlar. 

İ K İ YÜZ ELLİNCİ MADDE — Tasfiyenin hitamında evrak ve defatir mev
cut şürekâdan veya hariçten tayin olunacak bir yedi adle tevdi olunur ve bunun 
tarafından on beş sene hıfzedilir. Bu hususta ittifak hasıl olmadığı surette yedi 
adli mahkeme tayin eder. 

Üçüncü fasıl 
Komandit şirketler 

Kısım - 1 

Komandit şirketlerinin mahiyet ve sureti teşekkülleri 

İ K İ YÜZ ELLİ B İ R İ N C İ MADDE — Kollektif şirketlerine mahsus olan ah
kâm işbu fasılda aksine sarahat yoksa komandit şirketlerinde dahi caridir. 

İ K İ YÜZ ELİ 1 İ K İ N C İ MADDE — Bir şirketin komandit olduğu taayyün 
edemediği halde o şirket «Kollektif» addolunur. 

İ K İ YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Şirketin nevi ve mahiyeti mukavelena
me ahkâmına göre tayin olunur. Mücerret şürekâ tarafından şirkete verilen sıfat 
o şirketin tayin nevine esas ittihaz edilemez. 

İ K İ YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir komandit şirketi mukavelena
mesine 147 nci maddede münderiç olan hususattan başka komanditerlerin esa
misini ve her birinin vazettikleri veya vazmı müteahhit oldukları miktar ser
mayelerde dercedilerek tescil ve ilân ettirilir. 

İ K İ YÜZ ELLİ B E Ş İ N C İ MADDE — Bir komanditer meharet ve iktida
rını, itibarını veya sanatını sermaye ittihaz edemez. Bununla beraber bir komanditer 
fennî veya ilmî bir sırrı sermaye olarak şirkete vazedebilirse de kendisi bu sırrı biz
zat tatbik veya tatbikma iştirak eyleyemez. 
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Kısım - 2 

Şürekânın yekdiğerine olan münasebatı 

İ K İ YÜZ E L L İ ALTINCI MADDE — Komandit şirketleri şürekâsının yek-
diğerile olan münasebatmda mukavelename ahkâmı ve mukavelenamede sara
haten veya zımnen münderiç olmayan hususatta işbu kısımda muharrer olan 
ahkâm tatbik olunur. 

İ K İ YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE — Komanditerlerin umuru şirketi ted
vire salâhiyet ve mecburiyetleri olmadığı gibi hakkı idareyi haiz olanların salâ
hiyetleri dahilinde ifa ettikleri umura da mümanaat edemezler. Şu kadar ki 
hakkı idareyi haiz olanların salâhiyetle A haricindeki hususat hakkında rey ve
ya mezuniyet verebilirler. 

İ K İ YÜZ E L L İ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Her komanditer senenin nihayetinde 
saati mesai dahilinde şirketin mevcudat def tevile bilançosunu ve bunların sıh
hat ve mündericatını murakabe için evrak ve defatiri şirketi bizzat veya ehli
hibre marif etile tetkika mezundur. Ehlihibrenin şahsı hakkında itiraz vukuun
da komanditerin müracaati üzerine mahkeme tarafından nasbolunur. Esbabı 
mühimmenin vücudu halinde reisi mahkeme komanditerin istidası üzerine umur 
ve mevcut şirketi bizzat veya fıkrai ânife mucibince ehlihibre marif etile tetkik 
eylemesine her vakit mezuniyet verebilir. 

İ K İ YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Kollektif şürekânın mevzuu şir
keti teşkil eden muamelâtın aynini icra edemiyeceklerine dair olan 168 nci 
madde ahkâmı komanditerler hakkında cereyan etmez. Fakat koman diterler, 
mevzuu şirketi teşkil eden muamelât ile tevakgul edecek bir müessese kuşat eder 
veya böyle bir müessese kuşat eden bir şahıs ile akti şirket ederler veyahut bu 
yolda bir şirkete dahil olurlar ise evrak ve defatiri şirketi tetkik hakkını zayi 
ederler. 

İ K İ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Bir komanditerin mesuliyeti vazetti
ği veyahut vazını teahhüt eylediği sermaye miktarını tecavüz edemez. 

İ K İ YÜZ ALTMIŞ B İ R İ N C İ MADDE — Komanditer senei hesabiyenin ni
hayetinde tahakkuk eden temettü hisselerini ve mukavelede meşrut faizleri ala-

. bilir. Fakat sermayeleri her hangi bir sebeple tenakus etmiş ise noksanı vaki 
telâfi oluncaya kadar kâr ve faizden kendilerine bir şey verilmez. Şu kadar ki 
senei atiyede husule gelen temettüattan sermayenin noksanı ikmal edildikten 
sonra baki kalan kısmından evvelemirde evvelki senelere ait müterakim faizler 
tesviye olunur. 

İ K İ YÜZ ALTMIŞ İ K İ N C İ MADDE — Komanditerler evvelce ahzettikleri 
mütehakkak faiz ve temettüatı şirketin muahharen vukubulan zararını telâfi 
için iadeye mecbur tutulamazlar. 
• İ K İ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Komanditer şeklen muntazam 
ve kâr irae eden bir bilançoya tevfikan hüsnüniyetle kabzettiği gayrihakiki te
mettüatı veya bamukavele meşrut olan faizleri iadeye mecbur tutulamaz. 

Yukarıki madde ahkâmı komanditerlerin üçüncü şahıslarile olan münaseba
tmda dahi tatbik olunur. 

İ K İ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Komanditer, şirketteki his
sesini ahara devredebilir. Fakat devir muamelesi diğer şürekânın muvafakati
ne iktiran etmemiş ise yalnız tarafeyn hakkında muteber olur. 
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İ K Î YÜZ ALTMIŞ B E Ş İ N C İ MADDE — Bir komanditer vefat ettiği hal

de veresesi anın makamına kaim olur. 

Kısım - 3 

Şürekânın üçüncü şahıslar île olan münasebah 

İ K İ YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — İsmi unvanı şirkete dahil olan 
komanditer, üçüncü şahıslara karşı gayrimahdut ..surette mesul addolunur. 

İ K İ YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Komanditer şirketlerinin idare 
ve temsili mesuliyeti gayrimahdudeye tâbi şürekâya aittir. Bu hak idarenin hu
dudu kollektif şirketlerindeki ahkâm ile muayyendir. 

Komanditerler şirketi temsil ve idare salâhiyetini haiz değildirler. Ancak 
şirket mukavelenamesinde memnu olmadığı halde komanditerin şirket müdür 
veya müdürleri tarafından muayyen hususata münhasır olmak üzere tevkili ca
izdir. Bu suretle hakkı vekâleti haiz olan komanditerin vekil olduğunu beyan 
etmek şartile ifa ettiği muamelâttan mütevellit mesuliyet münhasıran şirkete 
aittir. 

Hududu vekâleti tecavüz veya bilâvekâlet hareket eden komanditerin ifa et
tiği muameleden mütevellit mesuliyet münhasıran kendisine racidir. 

Bilâvekâlet hareketi itiyat eden veyahut münferiden ve gayrimahdut surette 
ve vekâleti umumiyeye müsteniden muamelede bulunan komanditer ilk müda
hale tarihinden itibaren şirketin bütün muamelâtından dolayı şirketle maan ve 
gayrimahdut olarak mesul olur, 

İ K İ YÜZ ALTMIŞ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Komanditerlerin tedviri umu
ra müdahaleyi tazammun etmeyecek veçhile rey ve nasihat vermeleri ve umur ve 
muamelâtı şirket üzerinde haiz oldukları hakkı teftiş ve murakabelerini isti
mal etmeleri ve kanunen muayyen ahvalde müdiranm tayin ve azillerine iştirak 
eylemeleri dahili şirkette tâli hizmet ve memuriyetlerde istihdam edilmeleri 
gayrimahdut surette mesuliyetlerini istilzam etmez. 

İ K İ YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Komanditer şürekâ vazmı 
teahhüt ettikleri mebaliğin zimmetlerinde kalan kısmına kadar şirketin dayinle-
rine karşı mesuldürler. Fakat zikrolunan dayinler şirket münfesih olmadıkça 
veya şirket aleyhine vukubulan takibatı icraiyeleri akim kalmış bulunmadıkça 
komanditerlere müracaat edemezler. 

Şirketin iflâsı halinde dayinlerin haiz oldukları salâhiyet sendikalara intikal 
eder. 

Komanditerler üçüncü şahıslara karşı vazmı müteahhit oldukları meblâğı 
mütecaviz bir miktara kadar mesuliyet deruhte ettiklerini beyan veya ilân et
mişlerse eşhası mezkûreye karşı işbu meblâğ miktarmca mesul addolunur. 

İ K İ YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Bir komanditer sermayesini ne doğ
rudan doğruya ve ne de faiz veya temettua mahsuben dolayısile tamamen veya 
kısmen istirdat edemiyeceği gibi sermayesi her hangi bir sebeple tenakus etmiş 
ise noksanı vaki ikmal olununcaya kadar temettü veya faiz almaktan memnu
dur. Aksi halde komanditer ahzettiği mebaliğe kadar şirketin dayinlerine kar
şı 269 ,ncu maddenin birinci fıkrası mu eibince mesul olur. 

İ K İ YÜZ YETMİŞ B İ R İ N C İ MADDE — Bir komandit şirketinin iflâsında 
şirket dayinlerinin matlûbatı şürekânın şahsî dayinlerinin matlûbuna tercihan 
emvali şirketten tesviye olunur. 
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Komanditerlerin vazettikleri sermaye dahi şirket dayinlerinin berveçhi balâ ter-

cüıan istifayi hak edecekleri emvalden maduttur. 

İ K İ YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Şirketin mevcudu şirket dayinlerinin 
matlubatmı ifaya kifayet etmeyecek olur ise bu dayinler mütebaki matluplarından 
dolayı mesuliyeti gayri mahdudeye tâbi olan her şerikin emvali zatiyesine müra
caat edebilirler. 

Şürekânın emvali zatiyesine müracaat halinde şirket dayinlerinin şürekânın şah
sî dayinlerine karşı hakkı rüçham yoktur. 

İ K İ YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Şirket ve iflâsı halinde masası veya 
şirket dayinleri, iflâs etmiş bir komanditerin masasına müracaat edecek olurlar 
ise bunların müflis komanditerin şahsî dayinlerine karşı hakkı rüçhanı yoktur. 

Î K İ YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kollektif şirketlerinin infisahına 
ve tasfiyesine dair olan maddeler ahkâmı komandit şirketlerinde dahi tatbik 
olunur. 

İ K İ YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Şirkette alacağı olan bir şahsın, his-
sei sermayesini vazetmemiş veya istirdat eylemiş olan bir komanditere borcu var
sa bu şahıs, şirketteki alacağını komanditere olan borcile takas ve mahsup edebilir. 

Dördüncü fasıl 
Anonim şirketler 

Kısım - 1 

Anonim şirketlerin mahiyet ve sureti teşekkülleri 

İ K İ YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Anonim şirketler, ya tedricî veya 
anî surette teşekkül eder. 

Anî teşekkül, eshamı şirketin müessisler tarafından kamilen ahzolunmasile vü-
cude gelir. 

Tedricî teşekkül, bir kısım eshamın müessisler tarafından alınması ve kısmı mü
tebakisi için de ammeye müracaat edilmesi suretile vukubulur. 

İ K İ YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Bir anonim şirket teşkili için o 
şirkette hisse sahibi ekalli beş müessisin vücudu şarttır. 

İ K İ YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Anonim şirketlerde şirket muka
velesini tanzim ve imza eden ve sermaye olarak nizamnamesinde muayyen nakti 
veyahut naktin gayri bir şeyi vazeyleyen hissedarlar müessis addolunurlar. 

İ K İ YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Müessislerin bir esasî mukave
lename tanzim ve imza eylemeleri lâzımdır. Mukavelenameye : 

1 - Şirketin unvanile merkezinin bulunacağı yerler; 
2 - Mevzuu şirketi teşkil eden muamelâtın nevi ve mahiyeti; 
3 - Şirketin miktarı sermayesile her hisse senedinin kıymeti, suret ve şeraiti 

tediyesi; 
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4 - Nükuttan gayri sermaye olarak vazolunan matlubat veya emvali saire ile 

bunlara mukabil verilecek hisse senedatmm miktarı ve müessisler tarafından 
teşkili şirket için şirket hesabına iştira olunan eşya bedelâtile teşkili şirket husu
sunda hizmetleri mesbuk olanlara verilmesi lâzımgelen ücurat veya tazminat veya 
mükâfatın miktarı; 

5 - Müessisler ile meclisi idare azasına veya sair kimselere hasılatı umumiye-
den temin olunan menafii mahsusa; 

6 - Umuru şirketi idare ve murakabe ile mükellef olanların tarzı intihabı ve 
terekkübü ve bunların hukuk ve vezaifi ve vazı imzaya mezun olanlar; 

7 - Heyeti umunıiyelerin şekil ve sureti davetile vakti içtimaları ve itayı 
rey ile icrayi müzakerat ve ittihazı karar hususatmın tâbi olduğu kuyut ve şurut; 

8 - Şirket bir müddet ile tahdit edilmiş ise işbu müddet; 
9 - Şirkete ait ilânatm tarzı icrası; 
10 - Şirket sermayesinin yüzde onunun tediye veya temin edildiğini mübeyyin 

bir vesikanın leffi icap eder. 
Dercolunur. 

I K I YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Geçen maddede muharrer esas mukavelesi 
Ticaret vekâletine tevdi ve İcra Vekilleri Heyetinden teşkili şirket için mezuni
yet istihsal olunur. 

İ K İ YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Şirket mezuniyet istihsal ettikten 
sonra berveçhi âti muamelât cereyan eder: 

Şirket tedricen teşekkül etmişse müessisler mevzu ve müddeti şirketi ve miktarı 
sermaye ile her hissenin kıymetini, müessis veya müdürlere veya eşhası saireye meş
rut menaf'ii mahsusayı ve sermaye olarak vazedilen ayanı ve bu ayan mukabilinde 
meşrut ivazı ve bir müessise iştirası ahkâmı mukaveleden ise anın bedelini ve 
tesis heyeti umumiyesi içtimalarınm mahal ve sureti icrasın ımübeyyin hulâsa 
tanzim ederek usulü kanuniyesi dairesinde ilân ettirecekleri gibi halkı sermayei 
şirkete iştirake davet için muhteviyatı maddei atiyede muharrer ilân ve sirküler
leri dahi tevzi eyleyecektir. 

İ K İ YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE — Halkı sermayei şirkete iştirake davet 
için icra edilecek olan ilân ve tevzi edilecek sirkülerlere maddei anifede bahso-
lunan hulâsanın muhteviyatı ve bunun ilân edildiği gazetelerin numara ve tarih
leri dercolunur. 

İ K İ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Sermayei şirkete iştirak talebi tah
rirî olmalıdır. Bu talepname (İştirak taahhütnamesi) iki nüsha olarak tanzim 
olunur. İştirak taahhütnamelerinde 281 nci maddede muharrer hulâsanın muhte
viyatı ve iştiraki taahhüt edenlerin isim ve mahlas ve ikametgâhları ve ahzini 
taahhüt ettikleri hisselerin yazı ile ifade edilen miktarı ve taahhüt tarihi mün-
deriç olmakla beraber esas mukavelesini veya hulâsai mündericatmı kabul ettik
lerini ve mehli muayyen zarfında şirket teşekkül etmediği surette taahhüdün sa
kıt olacağı keyfiyetini de cami olması lâzımdır. 

İştirak taahhütnamesinde münderiç hususat ile esas mukavelesi veya hulâsa 
mündericatma vukuf hâsıl ettiğini nâtık ve musaddak imzayı havi olarak müessis-
lere gönderilecek mektuplarla da iştirak taahhüdatı kabul edilebilir. 
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İ K İ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — İştirak taahhütnameleri mad-

dei sabıkada muharrer şekilde tanzim edilmediği veya talip tarafından bazı kuyut 
ve şurut ilâve edildiği surette taahhüdü vaki hüküm ifade etmez. Şu kadar ki bu su
retle iştiraki taahhüt eden kimse tesis heyeti umumiyesini ilk içtimamda hazır bulu-
ur veyahut bilâhare hissedarlığa ait hukuku istimal ve vezaifi ifa ederse muntazam 
kuyut ve şuruttan ari bir taahhütname ile şirkete merbut addolunur. 

İ K î YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Sermayei şirket mukabilinde ihraç 
olunacak mecmu hisselerin muvazaadan ari olarak ahzı taahhüt edilmek ve her 
hissenin akalli rubu bedeli nakten tediye olunmak ve kısmen ayın ve kısmen na
kit mukabili olarak ihraç edilen hisseler bedelâtınm nakit kısmı tamamen ifa kı
lınmak şarttır. 

İ K İ YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Hisse senetlerinin kıymeti muharre-
relerinden dun bir bedelle ihraç!arı memnudur. 

İ K İ YÜZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Hisselerin kanunen tesviyesi muk-
tazi rubu bedellerinin hini taahhütte tediyesi meşrut olmadığı surette iştirak taah-
hüdatmın hitamından sonra müessisler iştiraki taahhüt edenlere taahhütlü mek
tup irsal ve gazetelerle ilân ederek deruhde ettikleri hisselere ait rubu bedellerinin 
muayyen bir müddet zarfında tesviyesini ihtar ederler. İştiraki taahhüt edenlerin 
mezkûr müddet zarfında rubu bedclâtı tesviye etmedikleri surette müessisler, 
an1 arın şirketle olan alâkalarını kat veya kendilerini ifayi taahhüde icbarda muh
tardırlar. İştiraki taahhüt edenlerin alâkaları katolunduğu surette yerlerine ka
im olacak kimseler tarafından rubu bedelât ifa edilmedikçe şirket teşkil olunamaz. 

İ K İ YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Hisselerin gerek hini taahhütte 
gerek bilâhare tesviyesi meşrut rubu bedelleri iştirak müteahhitleri tarafından 
Devlet bankasına veya muteber bir bankaya tevdi edilmek lâzımdır. Bedelâtı 
mevdua şirketin teşekkülü halinde tescilve ilân edildiğine dair şirket müdürlerinin 
Ticaret vekâletinden istihsal edecekleri ilmühaberin ibrazı üzerine şirkete ve şirke
tin ademi teşekkülü halinde anları tevdi eden kimselere iade edilir. Bankaya mev
du bedelât hiç bir halde müessislere verilemez. 

İ K İ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU M ADDE — Şirket sermayesinin tamamına 
iştirak taahhüt edildikten ve hisselerin 287 nci maddede muayyen bedelleri tesvi
ye olunduktan sonra müessisler her hissedara taahhütlü mektup irsal ve gazetelerle 
ilân ederek on gün zarfında tesis heyeti umumiyesini içtimaa davet ederler. Bu 
mektubun, vakti içtimadan lâakal on beş gün evvel gönderilmesi ve zirde muhar
rer hususatı havi ruznameyi mübeyyin olması şarttır: 

1 - Hisselerin kâffesine iştirak taahl üt olunduğunun ve bunların rubu bedel
lerinin tesviye edildiğinin tasdiki; 

2 - Sermaye olarak gösterilen ayanın ve şirketin mevcut bir müesseseyi iştim 
etmesi mukavele şeraitinden ise bu müessesenin takdiri kıymeti için ehli hibre ta
yini; 

3 - Müessislere meşrut olan menafii mahsusaya dair vuku bulacak teklif hak
kında karar ittihazı; 

4 - Meclisi idare azasının isimleri, iştirak taahhütnamelerindeki hulâsada gös
terilmediği halde mezkûr azanın tayini; 

5 - Murakiplerin tayini. 

İ K İ YÜZ DOKSANINCI MADDE — Yevmi muayyende tesis heyeti umumi-
yesi biliçtima maddei sabıkada beyan olunan hususatı müzakere ve karara rapte-
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der. Naktî sermayenin lâakal nısfını temsil eden hissedaran hazır bulunmadıkça 
müzakere icra olunamaz. Her hisse sahibine bir rey temin eder. Fakat bir kimsenin 
iştirakini taahhüt ettiği hisselerin miktarı ne olursa olsun ondan fazla reyi olamaz. 

Kararlar mevcut aranın ekseriyetile ittihaz olunur. 
I K I YÜZ DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Bir aynı (nakitten gayri bir şeyi) 

sermaye vazeden veya kendilerine menafii mahsusa temin edilen müessis veya 
sair hissedaranm aynin takdiri kıymetine veya menafii mahsusanm tesbitine ait 
müzakerede hakkı reyleri yoktur. 

İ K İ YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE — İlk meclisi idare azası şirketin esas 
mukavelesi ile tayin edilmedikleri halde hissedaran arasından tesis heyeti umumi-
yesince intihap olunurlar. 

İlk murakiplerin tayini münhasıran tesis heyeti umumiyesine ait olup 
bunların mukavele ile tayinleri caiz değildir. Emri murakabe hissedarandan veya 
hariçten bir veya bir kaç kişiye teffiz olunabilir. 

İ K İ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — İki yüz doksanıncı madde mucibin
ce inikat eden tesis heyeti umumiy esinin aynî sermayelerin ve iştira edilecek mü
essesenin kıymetlerini takdir edecek ehli hibreyi tayin edebilmesi için naktî serma-
yei şirketin lâakal üçte ikisini temsil eden hissedaranm huzuru şarttır. Kararlar ara
nın ekseriyetile ittihaz olunur. Nisabı müzakerenin temini mümkün olmadığı su
rette ehli hibre müessislerin talebi üzerine mahkemece tayin olunur. 

İ K İ YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Maddei sabıka mucibince tayin 
olunan ehli hibre lâzımgelen raporları tanzim ettikten sonra müessisler tesis he
yeti umumiy esini 289 ncu maddede muharrer müddet ve şekilde yeniden içtimaa 
davet ve davetnamelere ehli hibre raporunun birer kıta suretlerini raptederler. 
Heyeti umumiyenin bu bapta müzakereye salih addedilmesi ve karar ittihaz oluna
bilmesi için iktiza eden nisabı ekseriyet 290 ncı madde ahkâmına tâbidir. 

İ K İ YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Muayyen olan günde maddei sabı
ka mucibince heyeti umumiyenin icrayi müzakereye salih addedilmesi için iktiza 
eden ekseriyetin mevcudu anlaşıldığı halde ehli hibre raporları kıraat ve tetkik ve 
indelicap ayni sermaye vazeden kimselerin ve iştira edilecek müessese sahibinin 
izahati istima edildikten sonra 281 nci maddede mezkfir hulâsada muharrer kıy
metlerin aynen kabul veya reddine veyahut ashabının muvafakatile tadiline karar 
verilir. 

İ K İ YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Ehli hibre raporunun kıraat ve 
tetkiki için maddei sabıka mucibince içtima eden tesis heyeti umumiyesinde iki 
yüz doksanıncı maddede muayyen nisap hâsıl olmadığı halde maddei atideki şe
kil ve surette bir zabıt varakası tanzim olunarak içtima bir ay sonraya talik ve 
keyfiyet müessisler tarafından içtimada bulunmayan her hissedara taahhtülü mek
tuplarla işar ve gazetelerle de ilân olunur. 

İ K İ YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Tesis heyeti umumiyelerinin itti
haz ettikleri kararlar muteber olmak içiniçtimalarda Ticaret vekâletinden ve umu
ru nafiaya müteallik ise ayni zamanda Nafia vekâletinden komiser sıfatile me
mur edilen zevat hazır bulundurularak zabıtnamelere nezaret ve reye iştirak eden 
hissedaran ile birlikte imza eylemesi şarttır. Bu zabıtnamelere ittihaz olunan ka
rarların mahiyet y e netayici ile muhalif kalanların esbabı muhalefeti dercolunur. 
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Î K I YÜZ DOKSAN S E K İ Z İ N C İ MADDE — Müessisleriıı şirketi teşkil et

tikleri sırada bilâbedel hisse senedi almak veya nakten bir miktar tefrik ve istifa 
eylemek gibi bir suretle şirket sermayesinin tenakusunu mucip olacak bir menfaa
tin kendilerine tahsisi hakkında mukavelenameye şart dercetmeleri memnudur. 
Ancak hâsıl olan kârdan hisse senedatınm tediye edilmiş olan bedelâtı için yüzde 
beş tefrik edildikten sonra bakinin onda birini kendilerine tahsis edebilirler. Mü-
essislere berveçhi balâ tahsis olunan menafi için verilecek senedat name muharrer 

olmak lâzımdır. 

I K Î YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Müessisler, 290, 295 nci 
maddelerde muayyen muamelâtın ifasından on beş gün sonra anonim şirketlerinin 
teşkili için iktiza eden şartların ifa edildiğini mutazammın bir beyanname ile şir
ket mukavelenamesini, hisselerin rubu bedellerinin bankaya tevdi edildiğini müşir 
banka ilmühaberini, tesis heyeti umumiye si zabıtnamelerini, ayni sermayenin ve şir
ketçe iştirası mukarrer müessese var ise anın takdiri kıymetleri hakkındaki ehli hibre 
raporunu ve mevzu şirket imtiyazı müstenit ise imtiyaznameyi veya sureti musad-
dakasmı merkezi şirketin bulunduğu mahalde ticaret davalarını rüyetle mükellef 
mahkemeye tevdi ederler. 

Mahkeme tevdi olunan vesaiki tetkik ve ledeliktiza müessisleri istima ve şera
iti kanuniyenin icrasına müteallik lüzum göreceği tahkikatı icra ettikten ve şeraiti 
kanuniyede noksan var ise bunları da ikmal ettirdikten sonra bilâmuhakeme ev
rakın tarihi tevdiinden itibaren nihayet bir ay zarfında şirketin teşekkülünü tas
dik eyler. Tasdik edilen bir şirketin bilâhare hiç bir sebeple butlanı iddia edile
mez. 

ÜÇ YÜZÜNCÜ MADDE — Maddei sabıka veçhile teşekkülü tasdik edilen 
şirket sicilli ticarete tescil ve ilân olunur. 

ÜÇ YÜZ B Î R l N C Î MADDE — Şirket maddei sabıka mucibince tescil ve ilân 
eidlmedikçe kanunen teşekkül etmiş addolunmaz ve tescü ve ilândan evvel şirket 
icrayi muameleye şüru edemez. 

ÜÇ YÜZ İ K İ N C İ MADDE — Sermayei şirkete iştiraki taahhüt edenlerin şir
ketin teşekkülü kanunisinden evvel hisselerini âhare terk ve ferağ etmeleri keen-
lemyekündür. 

Hissesini âhare ferağ eden şahıs aldığı bedeli ferağı iadeye icbar olunabilir. 
Terk ve ferağ keyfiyeti şirketin teşekkülünde muteber olmak şartile veya buna 
muadil diğer bir şartla vaki olsa bile ke enlemyekündür. 

ÜÇ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Muayyen eşhas bütün eshamı beyinlerinde 
taksim etmek suretile bir anonim şirketi teşkil edebilirler « Anî teşekkül ». 

Bu surette şürekâ 285 nci madde ile 289 ncu maddenin 4, 5 numaralı fıkraları 
ahkâmını ifa ettiklerini mübeyyin olmak üzere 279 ncu maddede muharrer husu-
satı havi bir mukavelename tanzim ederler. 

Aynî sermaye vazı veya şirketin mevcut bir müesseseyi iştirası mukarrer ise 
bunların kıymetlerini takdir edecek ehli hibre mahkemece tayin olunur. 

ÜÇ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ani olarak teşkil olunan anonim şirketle
rinin hissedaranı ammeye müracat suretile hisse senedatmı elden çıkarmak ister
lerse 281, 282, 283, 284 ncü maddeler ahkâmına riayet etmeğe mecburdurlar. 
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ÜÇ YÜZ B E Ş İ N C İ MADDE — 299 ncu maddede zikrolunan beyanname ile 

evrak ve vesaiki sairerıüı ademi sıhhatinden mütevellit zarar ve ziyandan mües-
sisler ve işbu evrak ve vesaikin tanzimine iştirak edenler müteselsilen mesuldürler. 

ÜÇ YÜZ ALTINCI MADDE — Şirket hisse senedatmm kâffesinin ahzi taah
hüt olunmamış veya bedelâtı ifa edilmemiş iken taahhüt veya ifa edilmiş gibi gös
teren müessislerle bu fiilde kendilerine iştirak edenler mezkûr senedatı kendi 
hesaplarına almağa ve bedellerini müteselsilen ödemeğe mecburdurlar. 

ÜÇ YÜZ YEDİNCİ MADDE — Vazedilen ayni bir sermayenin veya iştirası 
mukarrer olan bir müessesenin takdiri kıymetinde hile istimal eden müessislerle 
bu fiilde kendilerine müşarik bulunanlar şirketin bu yüzden duçar olduğu zararı 
müteselsilen tazmin ile mükelleftirler. Şu kadar ki hile istimaline iştirak etme
miş olan müessisler mesul olmazlar. 

ÜÇ YÜZ S E K İ Z İ N C İ MADDE — i l k Meclisi idare azasile murakıplar şirke
tin teşekkülünde yolsuzluk vaki olup olmadığını tetkik ile mükelleftirler. Bu hu
susta tekâsül ve müsamahaları anlaşılır ve bu yüzden hâsıl olan zarar müessisler-
den istifa edilememiş bulunursa tetkikatta tekâsül ve müsamaha gösteren Meclisi 
idare azası ve murakıplar müteselsilen mesul olurlar. 

ÜÇ YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Müessislerin ve meclisi idare azasının ve 
murakıpların mevaddı ânife mucibince tâbi oldukları mesuliyetler şirketin tarihi 
tescilinden itibaren beş sene mürur etmedikçe sulh ve ibra suretile iskat edilemez. 
Bu müddetin mürurundan sonra sulh ve ibra ancak heyeti umumiyenin tasdikile 
tamam olur. Bununla beraber şirket sermayesinin onda birini temsil eden hisse
darlar sulh ve ibranın tasdikma muhalif iseler sulh ve ibra heyeti umumiyece tas
dik edilemez. 

ÜÇ YÜZ ONUNCU MADDE — Şirketin mevaddı ânife mucibince müessisle-
re, meclisi idare azasına ve murakıplara karşı haiz olduğu tazminat talepleri tesci
li tarihinden itibaren beş sene sonra sakit olur. 

ÜÇ YÜZ ON B Î R I N C l MADDE — Tesisi şirket için icra ve ifa ettikleri taah-
hüdat ve saireden dolayı müessisler üçüncü şahıslara karşı mesuldürler. Şirket te
şekkül etmiş ise müessisler bu masarif ten dolayı şirkte rücu edebilirler. 

Şirketin tesisi hangi bir sebepten dolayı kabil olamadığı halde masarif mezkû-
re müessislere ait olup kendilerinin hissedarlara hakkı rücuu yoktur. 

Berveçhi balâ ihtiyar olunan masarifin şirketten alınabilmesi bu masarifin te
sis heyeti umumiyesince tasdik edilmesine mütevakkiftir. 

Kısım — 2 

Meclisi idarenin tarzı teşekkül ve vezaifi 
ÜÇ YÜZ ON İ K İ N C İ MADDE — Anonim şirketlerinin akalli üç kişiden mü

teşekkil bir meclisi idaresi vardır. Meclisi idare azası hissedarlar arasından heyeti 
umumiyece intihap olunur. 

i lk meclisi idare azasının şirket mukavelesile tayinleri caizdir. 
ÜÇ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Meclisi idare azasından her biri, bedeli 

kıymeti asliyesi itibarile sermayei şirketin ekalli yüzde birine muadil kıymeti haiz 
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miktarda hisse senedatını şirkete tevdi a mecburdur. Şu kadar ki sermayei şir
ketin yüzde biri iki bin beş yüz lirayı mü tecavüz ise fazlasının tevdii mecburî de
ğildir. Tevdi olunan hisse senedatı azanın heyeti umumiyeden istihsali beraet 
edecekleri vakte kadar zamanı idarelerinden mütevellit mesuliyetlerine karşı te
minat hükmünde olup âhara devrolunamaz. Ve şirketten alınamaz. Bu maksatla 
damgalanarak şirket sandığında hıfzolunur. 

ÜÇ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Meclisi idare azası azamî üç sene 
müddetle intihap olunurlar- Şirket mukavelenamesinde hilâfına sarahat yok ise 
tekrar intihapları caizdir. 

ÜÇ YÜZ ON B E Ş İ N C İ MADDE — Meclisi idare her sene azası meyanmdan 
bir reis ve reisin gaybubetinde vekâlet etmek üzere bir reis vekili intihap eyler. 

ÜÇ YÜZ ON ALTINCI MADDE — Bir azalık inhilâl ederse meclisi idare 
şeraiti kanuniyeyi haiz bir zatı muvakkaten intihap ile ilk içtima edecek hey
eti umumiyenin tasdikma arzeyler. Bu suretle intihap olunan aza heyeti umu-
miyenin içtimama kadar vazifesini ifa eder. 

ÜÇ YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Meclisi idare azası şirketin mukavele-
sile tayin edilmiş olsalar dahi indelieap heyeti umumiye kararile azlolunabilir-
ler. Azlolunan meclisi idare azasının tazminat talebine hakları yoktur. 

ÜÇ YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Anonim şirketinin idaresi, ve haricen 
temsili meclisi idareye aittir. 

ÜÇ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Meclisi idare şirket namına mak
sadı şirkete müteallik her nevi umur ve muamelâtı kukukiyeyi icra ve imzayi 
şirketi istimal hakkını haizdir. Meclisi idare şirket için menfaat mülâhaza et
tiği takdirde sulh ve tahkime de mezundur. 

Meclisi idare azası tarafından icra olunan muamelenin mukaveleye ve heyeti 
umumiye kararma muhalif olması hüsnü niyet sahibi üçüncü şahısların o mua
meleden dolayı şirkete müracaatına mâni olmaz. 

ÜÇ YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Anonim şirketi namına tanzim edilecek 
evrakın muteber olması için hilâfına şirket mukavelenamesinde sarahat olma
dığı takdirde meclisi idare azasının cümlesinin imzaları lâzımdır. 

ÜÇ YÜZ YİRMİ B İ R İ N C İ MADDE — Şirket namına vazı imzaya mezun 
olanlar şirketin ismini veyahut «heyeti idare namına» ibaresini ilâve etmeğe mec
burdurlar. Bu imzaların sureti vazı 43 ncü maddenin birinci fıkrasında münde-
riç merasime tâbidir. 

ÜÇ YÜZ YİRMİ İ K İ N C İ MADDE — Meclisi idare azası menfaati şahsiye-
sine teallûk eden hususatm müzakeresine iştirak edemez- Bu kabilden bir husus 
mevzu müzakere olunca alâkadar aza alâkasını meclise bildirmeğe ve keyfiyeti o 
içtimain zaptına dercettirmeğe mecburdur. Bundan başka keyfiyet ilk içtima 
edecek heyeti umumiyeye bildirilir. Bu ahkâma muhalif hareket eden aza alâka
dar olduğu muameleden şirketin husule gelen zararını tazmine mecburdur. 

ÜÇ YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Meclisi idare azasından biri heyeti 
umumiyeden izin almadan kendi veya şahsı ahar namına bizzat veya bilvasıta şir
ketle bir muamelei ticariye yapamaz. 4ksi takdirde şirket muamelei vakıanın but
lanını iddia edebilir. Ayni hak tarafı diğer için mevcut değildir. 
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ÜÇ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Meclisi idare azasından biri heyeti 

umumiyenin müsaadesini almaksızın şirketin icra eylediği nıuamelei ticariye ne
vinden bir muameleyi kendi veya aharı hesabına yapamayacağı gibi aynı nevi nıu
amelei ticariye ile meşgul bir şirkete şahsan mesul aza sıfatile de giremez. 
Bu hükme muhalif harekette bulunan meclisi idare azasından şirket zarar ve 
ziyan istemekte veya zarar ve ziyana bedel yapılan muameleyi şirket namına ya
pılmış addetmekte ve üçüncü şahıslar hesabına aktolunan mukavel âttan mütevel
lit menafiin şirkete aidiyetini talep etmekte muhtardır. 

Bu hukuku mutalibeden birinin tercihi fıkrai sabıka hükmüne muhalif ha
rekette bulunan azadan gayri azaya veya murakıplara racidir. Hukuku mez-
kûre ânifüzzikir nıuamelei ticariye aktine veyahut meclisi idare azasının diğer 
bir şirkete duhulüne azayi sairenin ıltılâları tarihinden itibaren üç ay ve tari
hi ıttıla nazara alınmaksızın vukularmdan itibaren bir sene sonra sakıt olur. 

ÜÇ YÜZ YİRMİ B E Ş İ N C İ MADDE— Sermayei şirket nısfına tenezzül ede
cek olursa meclisi idare heyeti umumiyeyi sermayeyi miktarı aslisine iblâğa veya 
miktarı mütebaki ile iktifaya veyahut şirketi feshe karar vermek üzere içtimaa 
davet eyler. 

Sermayenin ancak bir sülüsü kalmış ise heyeti umumiye sermayenin ikma
line veya baki sülüs sermaye ile iktifaya karar vermediği halde şirket münfesih 
addolunur-

Şirketin düyunu mevcudundan ziyade ise meclisi idare mahkemeden şirketin 
ilânı iflâsını talebe mecburdur. 

ÜÇ YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Meclisi idare azası kendi işleri için 
mutat olan dikkat ve basireti şirket işlerinde dahi ibraz ve sarfa mecburdurlar. 

ÜÇ YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Meclisi idare defatiri lâzimeyi tut
mak ve mehli muayyen zarfında senei sabıkaya ait pilânçoyu tanzim ve heyeti 
umumiye içtinıaından lâakal sekiz gün evvel hissedaranm enzarı tetkikma koy
makla mükelleftir. 

ÜÇ YÜZ YİRMİ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Bilançonun şirketin vaziyeti ma
liyesi hakkında hissedaranm mehmaemken bir fikir edinebilmeleri için vazıh 
bir surette tanzim edilmesi icabeder. 

Şirketin tesisi ve taazzuv ve idaresi için vaki olan masarifin tamamı, senei 
hesabiye masarifine ithal olunur. Şu kadar ki iptidai tesisat veya yeni bir şu-
bei muamelât ihdası veya muamelâtın tevsii için şirket mukavelenamesinde ve
ya heyeti umumiye kararında muayyen olan taazzuv masarifi azamî olarak 
beş seneye taksim olunabilir. Bu suretle her seneye ait olan bilançoya o seneye 
isabet eden masarif miktarının derci lâzımdır. Şirketin emvali menkulesile ebni-
ye ve makinelerinin pilânçoya derci lâzım gelen kıymetleri emvali mezkûrenin 
iştira bedellerinden her sene icabı hale göre itfaları için tahsis olunan mebaliğin 
tenzilinden sonra baki kalan mikLardan ibarettir. Bu emval sigorta edildiği su
rette pilânçoda sigorta bedellerinin dahi gösterilmesi muktazidir. 

ÜÇ YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Meclisi idare, her senei hesabiye 
nihayetinde yukarıki maddede muharrer bilançodan maada şirketin ticarî, malî 
ve iktisadî vaziyetini ve yapılan muamelâtın hulâsasını gösterir bir rapor tanzi
mine ve tevzi edilecek temettüatm ve ihtiyat akçesini teşkil edecek mebaliğin 
miktarını tayine dair teklif varakasmı tertip ve tahrire mecburdur. 
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ÜÇ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Şirket mukavelesinde, hilâfına sarahat ol

madığı surette meclisi idarenin karar ittihaz edebilmesi için azanm lâakal nısfın
dan ziyadesinin huzuru şarttır. 

Kararlar mevcut azanın ekseriyetile ittihaz olunur. 
Azanın yekdiğerine niyabeten rey vermeleri caiz değildir. Tesavii ara husulün

de keyfiyet içtimai atiye talik olunur. Anda dahi tesavi zuhurunda mevzubahs tek
lif reddedilmiş addolunur. 
' Meclisi idarenin müzakeratı aza arasından veya hariçten intihap edilen bir 

kâtip marifetile muntazaman zaptolunur. Zabıtnameler mevcut aza tarafından 
imza olunmak ve karara muhalif kalan azanın esbabı muhalefeti zabıtnamelere 
dercedilmek lâzımdır. 

ÜÇ YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Hilafına mukavelede sarahat olmadığı 
surette meclisi idare azasına her yevmi içtima için bir ücret verilir. Ücretin mik
tarı mukavelenamede tayin edilmemiş ise heyeti umumiyece tayin olunur. 

ÜÇ YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE — Meclisi idare azası şirket namma yapmış 
oldukları ukut ve muamelâttan dolayı şahsan mesul olmazlar. Ancak : 

1 - Hisse senedatı bedelâtma mahsuben şürekâ tarafından vukubulan tediyatm 
ademi sıhhatinden; 

2 - Tevzi ve tedibe olunan temettüatm gayri hakikî olmasından; 
3 - Kanunen tutulması muktazi defatirin mevcut olmamasından veya bunların 

sureti gayrimuntazar»n~da tutulmasından; 
4 - Heyeti umumiyeden sâdır olan kararın tamamen icra olunmamasından; 
5 - Gerek kanunun gerek şirket mukavelenamesinin kendilerine tahmil ettiği 

vezaifin tamamen ifa edilmemesinden dolayı şürekâya ve üçüncü şahıslara karşı 
müteselsilen mesuldürler. 

Beşinci fıkrada beyan olunan vezaiften birisi vekâletnamei mahsus ile heyatı 
idare azasından birine teffiz edilmiş ise mesuliyetin ancak o azaya teveccühü lâ-
zımgelip o muameleden dolayı mesuliyeti müteselsile cari olmaz. 

ÜÇ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yeni tayin olunan meclisi idare azası 
seleflerinin zahir olan yolsuz muamelâtını murakiplere bildirmeğe mecburdurlar. 
Aksi halde seleflerinin mesuliyetlerine iştirak ederler. 

ÜÇ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Maddei anife mucibince mesuliyeti 
müteselsileyi mucip olan muamelâta muhalif olup keyfiyeti müzakere zaptına 
dercettirmekle beraber murakiplere hemen tahriren bildiren veyahut mazeretine 
binaen o muamelenin müzakeresinde hazır bulunamayan aza mesuliyetten beri 
kalır. 

ÜÇ YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Şirketin vaziyeti hazırası hakkında her 
ne suretle olursa olsun yanlış zehaba mahal verecek desais istimalile veya muga
yiri hakikat beyanatile üçüncü şahısları iğfal eden meclisi idare azası ika et
tiği zararı şahsan zâmin olur. 

ÜÇ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — 332 ve 333 ncü maddeler mucibince mec
lisi idare azasına terettüp eden mesuliyet davaları, mucibi mesuliyet olan sebebin 
vukuu tarihinden itibaren beş sene sonra sakıt olur. 

ÜÇ YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Heyeti umumiye mclisi idare azası 
aleyhine ikamei davaya karar verir, yahut ikamei dava edilmemesine karar veril
diği halde sermayei şirketin asgarî onda birini temsil eden hissedaran ikamei dava 
olunması reyinde bulunursa şirket bu karar veya talep tarihinden itibaren bir 
ay zarfında ikamei davaya mecburdur. Şirket namına ikamei dava murakiplere 
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aittir. Ancak ekalliyetin reyile ikamei dava halinde ekalliyet murakipler hari
cinde bir vekil tayin edebilir, ikamei dava reyinde bulunan hissedaran hisselerini 
şirketin zarar ve ziyanına karşı teminat olarak davanın hitamına kadar merhun 
kalmak üzere muteber bir bankaya tevdie mecburdurlar. Davanın reddi halinde 
hissedaran yalnız şirkete karşı zarar ve ziyan itasına mecburdurlar. 

UÇ YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Muamelâtı şirketin icraya taallûk eden 
kısmı şirket mukavelenamesi veya heyeti umumiye kararile meclisi idare azasın
dan olmayan bir müdüre tevdi edilebilir. Bu halde müdür 332 nci maddede beyan 
edilen vezaifin ademi ifasından dolayı şürekâ ve eşhası saliseye karşı meelisi ida
re azası gibi mesul olur. Bu esasa mugayir bir şartın mukavelenameye vazı veya mü
dürün meclisi idarenin emri ve nezareti tahtında bulunması mesuliyeti bertaraf 
edemez. 

tîÇ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Meclisi idare azası müdürlerin ika 
ettikleri kusurlardan mesul değildirler. Şu kadar ki meclisi idare azası gayri ehil 
müdürler nasbetmek veya onların şirket için muzur olan umur ve muamelâtına 
karşı müsamaha göstermek veya meclisi idarenin salâhiyettar olmadığı hususata 
müdürleri mezun kılmak suretile ika ettikleri kusurlardan dolayı şirkete karşı mü
teselsil en mesuldürler. 

334 neti madde mucibince bu baptaki kusura iştirak etmediği sabit olan aza 
mesuliyetten vareste kalır. 

ÜÇ YÜZ KIRKINCI MADDE — Müdürler, hilâfına mukavelenamede sarahat 
olmadığı surette meclisi idarece nasp ve azlolunur. Nasp ve azil keyfiyeti mec
lisi idarece tescil ve ilân ettirilir. 

ÜÇ YÜZ K I R K BİRİNCİ MADDE — Müdürler, müteferrik bazı muamelâtı 
muayyeneyi ifaya mezun olmak üzere aharı tevkil edebilirler. Fakat müdüriyet 
vazifesini âhara devredemezler. 

ÜÇ YÜZ K I R K İKİNCİ MADDE — Müdürler, meelisi idare azasının müddeti 
mezuniyetlerini mütecaviz bir zaman içm tayin olunamazlar ve,anlar gibi her za
man azlolunabilirler. Hissedaran arasında intihap olunan müdür, bilâsebep azli id
di asile tazminat talep edemez. 

ÜÇ YÜZ K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — Tüccarın tutmağa mecbur oldukları 
defterlerden başka anonim şirketleri meclisi idaresi : 

1 - Hissedaranm isim, şöhret veya unvanlarile ikametgâhlarının ve şirketin 
bidayeti teşkilinde vazedilen yahut bilâhare tedricen tezyit edilen sermayeye teka
bül eden hisseler için icra edilen tediyatm kay dine mahsus hissedaran defteri; 

2 - Heyeti umumiye zabıtnamelerinin kayit ve dercine mahsus içtima ve müza-
kerat defteri; 

3 - Meclisi idarenin içtima ve müzakeratınrn kaydine mahsus meclisi idare mu-
karrerat defteri tutmakla mükelleftir. 

ÜÇ YÜZ K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Şirket müstahdemininin tayini, 
heyeti umumiyeye ait olduğuna dair şirket mukavelei esasisinde bir kayit olmadığı 
halde meclisi idareye racidir. 

ÜÇ YÜZ K I R K BEŞİNCİ MADDE — Meclisi idare azasmdan veya murakip-
lerden veya şirket vekillerinden birinin iflâsma veya tahtı hacze alınmasına hükme
dilir veyahut ehliyeti kanuniyesi zayi olursa vazifesi hitam bularak yerine aharı ta
yin edilir. Bunlardan birinin ağır hapis ve o derece bir ceza ile veya sahtekârlık 
veya sirkat veyahut dolandırıcılık fiillerinden birile mahkûmiyeti halinde dahi fık-
rai anife hükmü caridir. 
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ÜÇ YÜZ K I R K ALTINCI MADDE — Meclisi idare, şirket hesabına şirket 

hisse senedatmı iştira veya işbu senedatı rehin mukabilinde kabul ederek para 
ikraz veya avans ita edemez. Şu kadar ki heyeti umumiye, usulü dairesinde 
tahakkuk eden temettüattan tefrik olunan meblâğ mukabilinde bedelleri tama
men tediye olunan hisse senedatınm iştirası için meclisi idareye mezuniyet vere
bilir. 

ÜÇ YÜZ K I R K YEDİNCİ MADDE — Meclisi idare haiz olduğu salâhiyH 
ve iktidarı içlerinden bir veya müteaddit murahhasa teffiz edebilir. Murahhas 
lar müteaddit ise ekseriyeti âra ile ittihazı karar eylerler. 

Kısım - 3 
Murakıplar 

ÜÇ YÜZ K I R K S E K İ Z İ N C İ MADDE — Anonim şirketlerinde beşten fa-? 
la, olmamak üzere bir veya müteaddit murakıp bulunur. Murakıpların tead-
düdü halinde bunlar bir heyet teşkil ederler. Murakıplar şürekâdan ve şürekâ 
nın gayrisinden olmak üzere ilk defa bir sene müddetle tesis, heyeti umumi-
yesi ve bilâhare azamî üç sene için heyeti umumiye tarafından intihap olunur 
lar. Murakıplar bir ise Türk, müteaddit ise nısfından bir ziyadesi Türk tabii 
yetinde olacaktır. Müddetleri hitam bulan murakıpların tekrar intihapları caiz 
dir. Murakıplar meclisi idare azalığma intihap olunamadıkları gibi şirketin 
memuru sıfatile de umurunu tedvir edemezler. Vazifeleri hitam bulan meclisi ida
re azası heyeti umumiyeden iktisabı beraet etmedikçe murakıplığa intihap oluna
mazlar. Murakıpların vazifesi şirketin muamelâtı umumiyesini murakabe ve 
bütçeyi tetkiktir. 

ÜÇ YÜZ K I R K DOKUZUNCU MADDE — Heyeti umumiye bazı hususatj 
muayyenenin tetkik ve teftişi için icabında hususî murakıplar intihap edebilir. 

ÜÇ YÜZ E L L İ N C İ MADDE — Meclisi idare azasının usul ve furuundan ya
ni aba ve ecdat ve -ahfadından birile kardeş, amca, dayı, kayınpeder ve dama
dın babası gibi ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceye kadar karabeti olanlar mu
rakıplığa intihap olunamazlar. İntihap edilmişler ise istifaya mecbur olurlar. 

ÜÇ YÜZ E L L İ B İ R İ N C İ MADDE — Murakıp heyeti umumiye tarafından 
her vakit azil ve yerine aharı tayin edilebilir. Hissedaran arasından intihap olu
nan murakıplar azillerinden dolayı tazminat talep edemez. 

ÜÇ YÜZ E L L İ İ K İ N C İ MADDE — Murakıpların tayin ve tebdilleri mec
lisi idare tarafından derhal sicilli ticarete tescil ettirilmekle beraber şirket ilâ
nının dercine mahsus gazetelerle de ilân ettirilir. 

ÜÇ YÜZ E L L İ ÜÇÜNCÜ MADDE - Bir murakıbın vefatı, istifası, bir mâ
niden dolayı ifayi vazifeye ademi iktidarı, iflâsı ve hacredilmesi gibi bir sebep
le vekâletten sükutu ve ağır hapis ve o derece bir ceza ile veya sahtekârlık, sir
kat, dolandırıcılık fiillerinin birinden dolayı mahkûmiyeti halinde diğer mura
kıplar heyeti umumiyenin ilk ietimarna kadar ifayi vazife etmek üzere yerine 
birisim intihap eylerler. 

Murakıp bir kişiden ibaret olupta ânifen beyan olunan ahvalden birinin 
mevcuduna binaen yerine aharının tayini iktiza ettiği takdirde bunu heyeti umu
miyenin ilk içtimama kadar vazifedar olmak şartile alâkadaranm müracaati 
üzerine merkezi şirketin bulunduğu mahal mahkemesi tayin eder. 

ÜÇ YÜZ E L L İ DÖRDÜNCÜ MADDE — Murakıplar: 
1 - Şirketin meclisi idare azasile bilitifak bilançonun şekli tanzimi ve hisse 
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senedatının vaziyeti ne merkezde olduğumu tayin etmek; 

2 - Muamelâtı şirkete kesbi vukuf ve kuyudu lâzimenin intizamı cereyanını 
tetkik etmek maksadile hiç olmazsa altı ayda bir defa defatiri şirketi muayene 
eylemek: 

3 - Uç aydan ziyade fasıla verilmesi gayricaiz olmak üzere sık sık ve bagteten 
şirket veznesini teftiş etmek; 

4 - Lâakal ayda bir defa defatiri şirketi tetkik ederek rehin veya teminat 
veyahut şirket veznesinde hıfzomnmak üzere vedia olarak teslim olunan her ne
vi kıymetli evrakın mevcut olup olmadığını tahkik ve kuyuda tatbik eylemek; 

5 - Şirket mukavelenamesinde şürekânın heyeti umumiye içtimalarma iştirak
leri için iktiza ettiği bildirilen şeraitin icra olunup olunmadığını tetkik etmek; 

6 - Bilançoyu nazarı murakabeden geçirmek; 
7 - Tasfiye muamelâtına nazaret etmek; 
8 - Meclisi idarenin ihmali halinde adi ve fevkalâde olarak heyeti umumi-

yeyi içtimaa davet etmek; 
9 - Heyeti umumiye içtimalarında hazır bulunmak; 
10 - Meclisi idare azasının kanun ve şirket mukavelenamesi ahkâmına tama-

mile riayet eylemelerine nezaret etmek. 
Vezaifile mükelleftirler. 
ÜÇ YÜZ E L L Î B E Ş İ N C İ MADDE — Murakıplar her sene nihayetinde şir

ketin hal ve vaziyetine, meclisi idarenin tanzim ettiği bilançoya ve sair hesaba-
ta ve tevziini teklif ettiği temettüata müteallik olarak meclisi idarenin ita ede
ceği rapor ve sair evrak hakkındaki mutaleatmı havi olmak üzere heyeti umu-
miyeye hitaben bir rapor tanzimi ile mükelleftirler. 

ÜC YÜZ ELLÎ ALTINCI MADDE — Murakıpların 348 ve 354 ncü madde
lerde muavyen olan murakabe salâhiyetleri mukavelename ile tahtit olunamaz. 

ÜÇ YÜZ ELLÎ YEDİNCİ MADDE — Murakıplar esbabı mübreme ve müs
tacele tehaddüsü halinde heyeti umumiyeyi fevkalâde olarak içtimaa davete 
mecburdurlar. 

ÜÇ YÜZ ELLİ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Murakıplar vazifelerini hüsnü su
retle ifa etmemelerinden dolayı müteselsilen mesuldürler. Bu baptaki hakkı da
va mucibi mesuliyet olan sebebin tahakkuku tarihinden itibaren beş sene sonra 
sakıt olur. 

ÜÇ YÜZ E L L Î DOKUZUNCU MADDE — Her hissedar şirketin meclisi 
idaresi azası veya müdürler aleyhlerinde murakıplara müracaat edebilir. Vaki 
olan müracaati murakıplar tahkika mecburdurlar. Neticei tahkikatta müracaatı 
vakianın sıhhati teayyün eylerse keyfiyet murakıpların senelik raporuna derce-
dilir. 

Müracaat edenler sermayei şirketin onda birine muadil hisse senedatma ma
lik oldukları surette murakıplar müracaatı vakiaya mütedair olan fikir ve mü-
talealarını raporlarında bildirmeğe ve lüzum gördükleri halde heyeti umumiye
yi fevkalâde olarak derhal davet etmeğe mecburdurlar. 

ikinci fıkraya tevfikan murakıplara müracaat edenlerin balâda zikrolunan 
miktardaki hisse senedatmı muteber bir bankaya tevdi etmeleri lâzımdır. 

işbu senedat ilk heyeti umumiye içtimainin hitamına kadar bankada kalır. 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Murakıplar meclisi idare müzakera-

tmda rey ve müzakereye iştirak etmemek şartile hazır bulunabilirler ve müna
sip gördükleri teklifatı meclisi idare ve meclisi umuminin adi ve fevkalâde iç
timaları ruznamelerine ithal ettirebilirler. 
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Kısım — 4 

Heyeti umumiye 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Anonim şirketleri heyeti umumiyele-

r i adiyen veyahut fevkalâde olarak içtima eder. İçtimai adi hor devrei hesabiyenin 
hitamından itibaren üç ay zarfında ve ekalli senede bir defa vuku billur. Bu iç-
timada 372 nci madde mucibince ruznamei müzakerata ithali icap eden hususat mü
zakere olunur. Heyeti umumiye iktiza ettikçe fevkalâde içtimaa davet olunur. 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Heyeti umumiyeyi adiyen içtimaa da
vet meclisi idareye ve fevkalâde olarak içtimaa davet hem meclisi idareye hem de 
357 nci madde mucibinde murakiplere aittir. 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Senede bir kaç kere temettüatım tev
zi eden şirketlerde her tevzi için heyeti umumiyenin içtimaa daveti lâzımdır. 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hilafı mukabelede musarrah ol
madığı surette heyeti umumiye merkezi şirketin bulunduğu mahalde içtimaa da
vet edilir. 

ÜÇ YÜZ ALTIŞ BEŞİNCİ MADDE — Heyeti umumiyelerin adi ve fevkalâde 
içtimalarmda hissadaranm rey sahibi olması için malikiyetleri iktiza eden hisse 
senedatının miktarile bunların malik olacakları âranm adedi mukavelename ile 
tayin olunur. Mukavele ile tayin edilmemiş ise her hisse sahibine bir hakkı rey 
bahşeder. Ancak bir şahsm malik olduğu hisselerin miktarı onu mütecaviz ise on
dan fazla rey olamaz. 

İşbu son fıkraya muhalif olan hükmü mukavele keenlemyekündür. Mukavelede 
muayyen miktarda hisseye münferiden sahip olmayan hissedaranm biliçtima hisse
lerini bu miktara iblâğ ve aralarında birini mümessil tayin ederek heyeti umumiye 
müzakeratma iştirak etmeleri mümkündür. 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Heyeti umumiyeler işbu kanunda ve
ya şirket mukavelenamesinde hilâfına sarahat bulunan hususatm maadasında ser-
mayei şirketin ekalli rubunu temsil eden hissedaranm huzurile teşekkül edebilir
ler, t ik içtimada bu ekseriyet hâsıl olamadığı halde tekrar içtimaa davet edilirler. 
İkinci içtimada hazır bulunan hissedarının temsil ettikleri sermayenin miktarı 
ne olursa olsun icrayi müzakerata ve itavi karara salâhiyettardırlar. 

Kararlar muteber olmak için her halde asaleten veya vekâleten ita edilen ara
nın ekseriyeti şarttır. 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Hissedarandan hiç biri şahsan alâka
dar olduğu bir hususun müzakeresinde hakkı reyini istimal edemez. 

ÜÇ YÜZ ALTMTŞ SEKİZİNCİ MADDE — Sermayei şirketin lâakal onda bi
ri kıymetinde hisse senedatma malik olan hissedaranm esbabı mucibevi havi talebi 
tahririleri üzerine meclisi idarenin heyeti umumiyeyi fevkalâde olarak içtimaa da
vet etmesi veva heyeti umumivenin akti zaten mukarrer ise müzakeresini arzu et
tikleri mevaddı ruznameye ithal eylemesi mecburidir. Bu hakkı talebi haiz kimse
lerin malik olmaları lâzımg'elen hisse senedatı miktarı mukavelename ile daha az 
bir miktara tenzil olunabilir. 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Hissedaranm maddei sabıkada 
muharrer talepleri meclisi idare ve 359 ncu madde mucibince murakıplar tarafın
dan nazarı itibare alınmadığı halde merkezi şirketin bulunduğu mahalde dcavii ti-
cariyeyi rüyetle mükellef olan mahkeme zikrolunan hissedaranm müracaati üzeri
ne heyeti umumiyeyi içtimaa davete veya istedikleri hususatı ruznameye ithale 
kendilerini mezun kılabilir. İçtimaa davete veya ruznameye ilâve edilen hususata 
müteallik ilânda mahkemenin mezuniyeti tasrih edilmek lâzımdır. Mahkemeye 
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müracaat halinde dahi 359 ncu maddenin fıkrai ahiresi hükmü, tatbik olunur. 

ÜÇ YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Heyeti umumiyenin içtimaa daveti mu
kavelenamede gösterilen şekil ve surette ve davet ve içtima günleri dahil olmamak 
üzere vakti içtimadan lâakal iki hafta evvel vuku bulmak lâzımdır. Hisseleri nama 
muharrer olan hissedaran ile evvelce şirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikamet
gâhını bildiren hissedaran taahhütlü mektup irsali sur etile de yevmi içtimadan ha
berdar edilir. 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Hâmile muharrer hisse senedatı sa
hipleri hakkı reylerini heyeti umumiyede istimal için mezkûr senedatı veya bun
lara mutasarrıf olduklarını müspet vesaiki yevmi içtimadan bir hafta evvel şirke
te tevdie mecburdurlar. 

ÜZ YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Heyeti umumiyenin içtimaa davetine 
dair olan ilânat ve^a davetnameler ruznamei müzakeratı da mübeyyin olmak lâ
zımdır. Heyeti umunıivenin şirket mukavelenamesinde muayyen zamanda aktey-
lediği içtimai adiye müteallik ruznamei müzakerata: 

1 - Meclisi idare ve murakıplar tarafından verilen raporların kıraati; 
2 - Şirketin mevcudat defterile pilânçonun ve kâr ve zarar hesabının ve temet

tü tevzii hakkındaki teklifatm tasdik veya tadilen kabul veya reddi; 
3 - Müddetleri münkazi meclisi idare azasiV müdür ve murakıpların ücurat 

ve aidatının mukavelede muayyen olmadığı halde tayini; 
4 - Müddetleri münkazi meclisi idare azasile murakıpların tekrar intihapları v^-

ya tebdilleri; 
Madde!erile lüzum görülen mevaddı saire ithal olunur. Ruznamede gösterilme

yen huşusat mevkii müzakereye konulmaz. 
ÜÇ YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Hakkı reyi haiz her hissedar yevmi 

içtimadan lâakal on bes gün evvel mevcudat defterile kâr ve zarar hesabını ve bi-
lânçovu ve murakıplar ile meclisi idarenin raporlarını merkezi şirkette tetkik ve bir 
suretini ahzetmek hakkını haizdir. 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Heyeti umumiyenin hini içtima-
ında hazır bulunan hissedaran veya mümessillerinin isimlcrile mahalli ikametle
rini ve miktarı hisselerini mübeyyin ve reis tarafından mümza bir cetvel tanzim 
olunarak ilk cemi aradan evvel hissedaranm görebilecekleri bir mahalle talik olu
nur. 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Heyeti umumiye içtimaatma riyaset 
edebilecek zat şirket mukave^enamesile tayin edilmediği surette heyeti umumiyece 
intihap olunur. 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Bilançonun tasdiki hakkındaki mü
zakere ekseriyetin veya sermayei şirketin onda birini temsil eden ekalliyetin talebi 
üzerine on beş gün sonraya talik olunur. Bu surette keyfiyet 370 nci maddede mu
harrer olduğu üzere hissedarana tebliğ ve usulen ilân olunur. Maahaza ekalliyetin 
talebi üzerine bir defa tehir edildikten sonra tekrar müzakerenin tehiri talep 
olunabilmek için bilançonun duçarı itiraz olan noktaları hakkında izahatı mukta-
ziye verilmemiş olmak lâzımdır. 

' ÜÇ YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE—Adi veya fevkalâde heyeti umumiyele-
rin ittihaz ettikleri kararlar muteber olabilmek için zabıtnamelerin 297 nci mad
dede yazılı olan şerait dairesinde tanzim edilmeleri lâzımdır, tçtimada hazır bulu
nan hissedaranm isimlerini müşir 374 ncü maddede beyan olunan cetvel ile içtimaa 
davetin usul dairesinde cereyan ettiğini müspet vesaik zabıtnameye raptolunur. 
Zikrolunan vesaik mündericatı zabıtnamede musarrah bulunduğu surette bunların 
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ayrıca raptma lüzum yoktur. Meclisi idare işbu zabıtnamenin musaddak bir su
retini derhal sicilli ticarete .tescil ettirmekle mükelleftir. 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Heyeti umumiyenin vakti içti-
marndan itibaren akalli altı ay evvelinden beri sermayei şirketin asgarî onda birine 
muadil hisse senedatına malik oldukları sabit olan hissedarların son iki sene zar
fında şirketin tesisine veya muamelâtı idaresine müteallik bir suiistimalin vuku-
bulduğunu veya kanun veya şirket mukavelenamesi ahkâmının ehemmiyetli bir su
retle ihlâl edildiğini iddia ettikleri surette bunları veya bilançonun sıhhatini tahkik 
için hususî murakipler tayinini heyeti umumiyeden talep edebilirler. Bu talep 
reddolunduğu surette masarifi lâzime berveçhipeşin tesviye ve malik oldukları his
se senedatını muteber bir bankaya tevdi etmek şartile mahkemeye müracaat hakkı
nı haizdirler. 

Talebi mezkûr mahkemece terviç olunabilmek için iddia olunan hususat hak
kında delâil ve emaratı kâfiye gösterilmek lâzımdır. Mahkemece talebi vaki red
dolunduğu veya tahkikatı vakıa netayicine göre gayri varit görüldüğü surette sui
niyetle hareket ettiği ispat edilen hissedaran şirketin bu yüzden duçar olduğu za
rardan dolayı müteselsilen mesuldürler. 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Pilânçonun tasdikına dair olan 
heyeti umumiye kararı aksine sarahat olmadığı halde Meclisi idare azasile müdir-
ler ve murakıpların ibrasını mutazammındır. Maamafih bilançoda bazı cihetler 
meskût kalmış veyahut bilanço şirketin vaziyeti hakikiyesinin tezahürüne mâni 
yanlış bir takım hususatı mübeyyin bulunmuş ise heyeti idare azasile müdürler ve 
murakıplar bilançonun tasdikile beraet istihsal etmiş olmazlar. 

ÜÇ YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Heyeti umumiye tarafmdan ittihaz 
olunan kararlar içtimada hazır bulunmayan veyahut muhalif rey veren şürekâ 
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ÜÇ YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Kanunun ahkâmı sarihasına veya 
şirket mukavelenamesine mugayir olan heyeti umumiye kararları aleyhine tarihi 
sudurlarından itibaren üç ay zarfında şirketin bulunduğu mahalde muamelâtı ti-
cariyeyi rüyetle mükellef mahkemeye müracatla itiraz olunabilir. 

itiraz hakkı = 
1 - içtimada hazır bulunupta kararı mezkûra muhalif kalarak muhalefetini za

bıt varakasına dercettiren veya gayrikanunî olarak hakkı reyini istimale müsaade 
edilmeyen veya içtimaa davetin usulü dairesinde vuku bulmadığını veyahut 
ruznamenin usulü veçhile ilân veya tebliğ edilmediğini iddia eden hissedarana; 

2 - Meclisi idareye; 
3 - Kararın infazı Meclis azasile murakiblerin şahsan mesuliyetlerini mucip ol

duğu takdirde bunların her birine aittir, itirazın keyfiyeti vukuile muhakemenin 
yevmi icrası meclisi idare tarafından usulen ilân olunur. Mehili itirazın inkizasm-
dan evvel itiraz muhakemesine bakılamaz, itirazlar taaddüt ettiği surette muhake
meleri tevhit olunur. Mahkeme, alâkada ranm talebi üzerine şirketin muhtemel 
zararına mukabil teminat itasını muterizlerden talep edebilir. Teminatın mahiyet 
ve miktarını tayin mahkemeye aittir. 

ÜÇ YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE — Maddei sabıkaya tevfikan heyeti 
umumiye kararma itiraz vukuunda mahkeme, Meclisi idare azasile murakiplerden 
keyfiyeti bilistizah aleyhine itiraz olunan kararın icrasını tehir edebilir. 

ÜÇ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — itiraz olunan kararm feshine dair 
lâhik olan ilâm kesbi katiyet ettikten sonra bilcümle hissedaran hakkında muteber 
tutulur. Meclisi idare mezkûr ilâmın bir suretini derhal tescil ettirmeğe mecbur
dur. 
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ÜÇ YÜZ S E K S E N DÖRDÜNCÜ MADDE — Heyeti umumiyenin karari 

aleyhine suiniyetle itiraz ettiği tahakkuk edenler, bu sebeple şirkete terettüp eden 
zarar ve ziyandan müteselsilen mesuldürler. 

ÜÇ YÜZ S E K S E N B E Ş Î N C l MADDE — Hilâfına şirket mukavelesinde sa
rahat olmadığı surette, heyeti umumiye maddei âtiyede muharrer şerait dairesin
de mukavelenin bilcümle ahkâmını tadil edebilir. 

Şirketin tebdili tabiiyeti ile hissedaranın tezyidi taahhüdatı için hissedaranın 
ittii'akı şarttır. 

Şirket mukavelenamesinin tadili için vuku bulan içtimaat müzakeratrna bir 
hissesi olanmda iştirak ve rey ita etmeğe hakkı vardır. Mukavelede bu esasa mu
halif bir kayit var ise muteber değildir. Birden ziyade hissesi olan şahsın reyleri 
mukavelede hilâfına sarahat olsa bile hisseleri nisbetinde mütesaviyen tezayüt 
eder. 

ÜÇ YÜZ S E K S E N ALTINCI MADDE — Mevzu veya nevi şirketin tebdiline 
veya sermayenin yeni hisse senedi ihraç etmek suretile tezyidine yahut sermaye
nin tenkisine veya şirketin feshine müteallik olan heyeti umumiye içtimaatmda 
sermayei şirketin akalli üç rubunu temsil eden hissedaranın huzuru şarttır. Bu iç-
timaatta müttehaz kararların muteber olması için esaleten veya vekâleten istimal 
olunan aranın sülüsanmın içtimai muktazidir. 

İlk içtimada sermayenin üç rubunu temsil eden hissedaranın huzuru mümkün 
olmadığı halde heyeti idare heyeti umumiyeyi tekrar içtimaa davet edebilir. Fıkrai-
sabıkada muharrer hususlarm gayrisine mütedair tadilât için davet olunan heyeti 
umumiyenin ilk içtimaında ânifüzzikir nisabı müzakere hâsıl olmadığı takdirde 
keyfiyet şirket ilânatmm dercine mahsus gazeteler ile on beş gün fasıla ile iki kere 
ilân edildikten sonra ikinci bir içtima aktolunabilir. 

içtimai ihbar için name muharrer sen edat sahiplerine hitaben tastir edilecek 
davetnameler ile ilânlara ruznamei müzakeratla beraber içtimai sabıkın zamanı 
vukuu ve neticesi dercolunur. İkinci içtimada müzakerat cereyan edebilmek için 
sermayei şirketin lâakal nısfını temsil eden hissedaranın huzuru lâzımdır. İşbu 
ikinci içtimada dahi nisabı müzakere tahassül etmediği surette salifülbeyan şerait 
dairesinde üçüncü bir içtima aktolunabilir. Bu son içtimada müzakeratm icrası 
için sermayei şirketin akalli bir sülüsünü temsil eden hissedaranın huzuru kâfidir. 
Bu heyeti umumiyelerin kararı muteber olmak için esaleten veya vekâleten veri
len aranın sülüsanmın içtimai şarttır. 

ÜÇ YÜZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Heyeti umumiyece şirket mukave
lenamesinin tadiline dair ittihaz olunan karar muayyen bir nevi hisse senedatı sa
hihlerinin hukukunu muhil bir mahiyette ise kararı mezkûr işbu nevi hisse sene
datı sahiplerinin aktedecekleri bir içtimai mahsusta müttehaz diğer bir karar ile 
tasvip olunmadıkça nafiz olamaz. İşbu hususî heyette nisabı müzakere ve karar
ların tarzı ittihazı 386 ncı maddenin kısmı sanisindeki ahkâma tâbidir. 

_ ÜÇ YÜZ S E K S E N S E K İ Z İ N C İ MAADDE — Şirket mukavelenamesinin ta
diline müteallik heyeti umumiyece ittihaz olunan karar heyeti idare tarafından 
şirketin bulunduğu mahallin sicilli ticaretine tescil ve ilân ettirilir. Tescil ve ilân
dan evvel tadil kararı nafiz olmaz. 

ÜÇ YÜZ S E K S E N DOKUZUNCU MADDE — Heyeti umumiye şirket mu
kavelenamesinin tadili için içtimaa davet edildiği surette tadil metninin de 370 
nci maddede muharrer olduğu üzere ilânı ve alâkadarana tebliği lâzımdır. 

ÜÇ YÜZ DOKSANINCI MADDE — Şirketin sermayesini teşkil eden hisse 
senedatı bedelâtı tamamen tesviye edilmedikçe heyeti umumiye yeni hisse senedatı-
nı çıkarmak suretile sermayenin tezyidine karar veremez. 
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Muhtelif hukuku haiz müteaddit nevi hisse senedatı sahipleri mevcut olduğu 

surette heyeti umumiye kararından maada mezkûr envadan her birine ait hisse 
senedini sahiplerinin de bir içtimai mahsus aktederek itayı karar etmeleri şarttır. 

ÜÇ YÜZ DOKSAN BlRlNCt MADDE — Heyeti umumiye yeni hisse senedatı 
çıkarmak sur etile sermayenin tezyidine karar verdiği takdirde muamelâtı mütea-
kibesinde mezuniyeti mütekaddimeden gayri anonim şirketlerinin keyfiyeti teş
kiline ait olan ahkâm caridir. 

Tezyidi sermayeye ait muamelât ve merasimi kanuniye tamam olduğu takdir
de bunlara müteallik vesaik meclisi idare ve murakipler tarafından müşterek bir 
beyanname ile Ticaret vekâletine tevdi kılınır. Vekâlet tezyidi sermayeye dair 
olan muamelâtın ahkâmı kanuniye dairesinde cereyan ettiğini görürse keyfiyeti 
bittasdik usulen tescil ve ilânını emreder. 

ÜÇ YÜZ DOKSAN IKlNCl MADDE — ihraç edilen yeni hisse senedatınm 
bedelâtı ayandan ise kıymetleri anonim şirketlerinin hini tesisinde sermaye ola
rak vazolunan ayanın takdir ve tasdiki kıymetleri için mevzu kavaide te.vfikan 
takdir ve tasdik olunur. 

ÜÇ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Sermayenin tezyidi mevaddı sabıka 
ahkâmına tevfikan icra edilmemiş ise bubaptaki muamelât batıl ve bundan dola
yı da meclisi idare ve murakıplar şirket ve üçüncü şahıslara karşı müteselsilen 
mesul addolunur. 

ÜÇ YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Heyeti umumiyenin tezyidi ser
mayeye müteallik kararında hilafı musarrah olmadığı surette hissedarandan her 
biri yeni hisse senedatmdan sermayei şirketteki hissesile mütenasip miktarını ah-
zedebilir. Meclisi idare hissedarana teffiz edilecek hisse senedatınm ihraç bedelâ-
tını gazetelerle ilân eder. Bu baptaki ilânatta hissedaranm bu husustaki hakkı hi-
yarlarını istimal edebilecekleri müddet iki haftadan ekal olmamak üzere tayin olu
nur. 

ÜÇ YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Sermayenin tenkisine dair heyeti 
umumiyece müttehaz karar tenkis hususunun sureti icrasını da mübeyyin bulun
mak lâzımdır. 

Muhtelif hukuku haiz müteaddit nevi hisse senedatı sahipleri mevcut olduğu 
surette heyeti umumiyenin tenkisi sermaye hakkındaki kararından maada mez
kûr envadan her birine ait hisse senedatı sahiplerinin de bir içtimai mahsus akte
derek bu baptaki heyeti umumiyenin kararını tasvip etmeleri şarttır. Heyeti 
hususiyenin müzakerat ve mukarreratı da 386 ncı maddenin kısmı evvelindeki ni
sabı ekseriyet kaidelerine tâbidir. 

ÜÇ YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Sermayenin tenkisi hakkındaki he
yeti umumiye kararı meclisi idarenin müracaati üzerine tescil ve ilân olunur. Tes
cil ve ilândan sonra heyeti umumiyenin işbu kararından haberdar edilen eshabı 
matlup alacaklarını kaydettirmek üzere meclisi idare tarafından davet olunur. 
Davet şirket ilânını derce mahsus gazetelerle üç defa ilân edilmek suretile vuku-
bulur. Bundan başka şirketçe malûm olan dayirelere ayrıca davetnameler gönde
rilir. 

Son ilân tarihinden evvel alacaklı oldukları mütehakkak bulunan dayinlerin 
alacakları talepleri halinde ifa veya diğer bir suretle temin olunur. 

Son ilân tarihinden ve müracaat etmiş olan eshabı matlubun alacakları tesviye 
veya temin edildiği tarihten itibaren bir sene mürur etmedikçe sermayenin tenkisi 
hakkındaki karar neticesi olarak hissedarlara tediyat icra olunamaz. 
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Hissedarların henüz ifa etmemiş oldukları taahhüdatm ademi icrası suretile 

sermayenin tenkisi halinde dahi ayni ahkâm caridir. 
ÜÇ YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Sermayenin tenkisi hakkındaki ka

rarın icrası için hisse senedatınm miktarının mübadeleten veya damgalanarak veya
hut diğer bir suretle tenzili tensip edilmiş olduğu halde şirket vukubulan ihtara 
rağmen iade edilmeyen hisse senedatmı iptal edebilir. 

Mübadele için şirkete iade edilmesi zımnında vukubulan tebligata iade edilme
yen senedatm iptal olunacağı ihtarı da dercolunur. 

Hissedaranın mübadele olunmak üzere şirkete iade ettikleri hisse senedatınm 
miktarı müttehaz karar mucibince mübadeleye gayrikâfi ise bu senedat iptal 
olunarak bunların mukabilinde verilmesi muktazi yeni senedat furuht ve hissele
rine isabet eden miktar şirkette hıfzolunur. 

ÜÇ YÜZ DOKSAN SEKlZlNCl MADDE — Sermayenin tenkisine ait olan mu
amelâtın hitamı halinde meclisi idare tarafmdan keyfiyet sicilli ticarete tescil ve 
ilân ettirilir. 

Kısım - 5 
Hisse senedatı 

ÜÇ YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Hisse senedatı ya hamiline veya 
nama muharrer olur. 

DÖRT YÜZÜNCÜ MADDE — Şirketin tescilinden evvel hisse senedatı veya 
bunlar makamına kaim muvakkat ilmühaberler ihraç ve ita edilemez. 

DÖRT YÜZ B l R l N C l MADDE — Hilafı şirket mukavelesinde musarrah olma
dığı surette hisse senedatı nama muharrer olmak lâzımdır. 

DÖRT YÜZ ÎKÎNCÎ MADDE — Nama muharrer hisse senedatınm hamile mu
harrer senedata ve hamile muharrer hisse senedatınm nama muharrer senedata tah
vili caiz olamayacağına dair şirket mukavelenamesine dercolunan şart muteber
dir. Şu kadar ki nama muharrer senedin hamile muharrer senede tahvili için 
tamam bedelinin tesviye edilmiş olması ve hisse senedatınm ihraç kıymetleri 
kıymeti muharrerelerinden ziyade ise bu ziyadenin de tahsil edilmiş bulunması 
şarttır. 

DÖRT YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bedelleri tamamen tesviye edilmemiş olan 
hisse senedatı ve hisse senedatı ihraç edilmezden evvel hissedarana hakkı işti
raklerini mübeyyin olarak verilen ilmühaberler nama muharrer olmak lâzımdır. 

DÖRT YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Her hisse senedi şirkete karşı gayrika-
bili tecezzidir. Bir hisse senedinin müteaddit sahipleri bulunduğu surette şirkete 
karşı olan haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasile istimal edebilirler. 
Müşterek bir mümessil tayin ettikleri surette şirketçe ifa olunacak tebligatın 
mezkûr senet sahiplerinden yalnız birine icrası kâfidir. 

DÖRT YÜZ BEŞlNCl MADDE — Hisse senedatınm şirket namına vazı imza
ya mezun olanların imzasını, şirketin unvanı ile teşekkül ve ilânı tarihlerini, şirket 
sermayesinin miktarile hisse senedatmm enva ve mekadirini, hisse senetlerinin 
kıyemi mukayyedelerini ve istifa olunan bedelâtı ihtiva eylemesi lâzımdır, imza 
damga veya mühür şeklinde dahi olabilir. 

DÖRT YÜZ ALTINCI MADDE — Her hisse senedi lâakal beş lira kıymetin
de olmak lâzımdır. Beş liradan dun kıymeti haiz hisse senedi ihraç olunmaz. 

DÖRT YÜZ YEDlNCl MADDE — Nama muharrer hisse senedatmda sahip
lerinin isim, sanat ve ikametgâhları muharrer olmak ve şirketçe defteri mahsusu
na kaydedilmek şarttır. 
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DÖRT YÜZ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Nama muharrer hisse senedatı hila

fı şirket mukavelenamesinde musarrah olmadığı surette şirketin muvafakati ol
maksızın âhara devir ve ferağ olunabilir. 

DÖRT YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Nama muharrer hisse senedi ciro 
veya beyanname ile âhara devir ve ferağ olunabilir. Bu devir ve ferağın şirket ve 
eşhası salise hakkında muteber olması için şirketçe defteri mahsusuna kaydı 
lâzımdır. Muamelei kaydiye senedi al mııı hisse senedini veya devir ve feıağı 
nâtık beyannameyi ibraz etmesi üzerine icra olunur. Şirket hisse senetlermdeki 
ciroların ve devir ve ferağ beyannamelerinin sıhhatlarını tahkika mecbur de
ğildir. 

DÖRT YÜZ ONUNCU MADDE — Hamiline muharrer hisse senedatmın de
vir ve ferağı şirket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak kabzile hüküm ifdde 
eder. 

DÖRT YÜZ ON B İ R İ N C İ MADDE — Bir hisse senedinin bedelini tediye et
meyen hissedar bir gûna ihtara lüzum kalmaksızın lâzimülif a olduğu günden itiba
ren faiz itasına ve ademi tediyeden dolayı şirketin duçar olduğu zararı tazmine 
mecburdur, hisse senedatı bedelâtmin tealıhuru tesviyesinden dolayı zarar ve 
ziyan olarak şirkete muayyen bir meblâğ verileceğine dair mukavelenameye der-
colunan şart muteberdir. 

DÖRT YÜZ ON İ K İ N C İ MADDE — Hisse senedatı bedelâtı mukavelename
de ahkâmı mahsusa bulunmadığı halde ilânat icrası için mukavelenamede mev-

' nnsule tevfikan hissedarandan ilânen talep olunur. 
DÖRT YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir hissedar hisse bedelini tamamen 

veya kısmen vakti muayyeninde tesviye etmediği surette şirket mukavelename
sinde hilâfına sarahat yok ise meclisi idare zirdeki şerait dairesinde mezkûr 
hissedarın şirketteki bilcümle hukukunu ıskat edebilir. Şöyle ki : hisse senedatı-
nın bedelâtmı tesviyede teahhur eden hissedarlar şirket ilânatmm dercine mahsus 
gazetelerde bir ay fasıla ile münteşir ve son ilân tarihinden itibaren bir ay zar
fında zikrolunan bedel tesviye olunmadığı surette bilcümle hukukunun sakıt 
olacağını mübeyyin iki ilânname ile ifayı deyne davet olunurlar. 

Hisse senedatmın devir ve ferağı şirketin muvafakatine vabeste olduğu su
rette ilâna bedel hissedara yalnız bir defa tebligat icrasile iktifa olunabilir. Ta
yin olunan vakitte tesviyei deyn etmeyen hissedaran şeriklik hakkını ve hi
lâfına mukavelenamede sarahat olmadığı halde evvelce tediye ettikleri mebali-
ği zayi ederler. Bu keyfiyet dahi ayrıca ilân ve alâkadarana tebliğ olunur. 

Beyan olunan muamelâtın icrasından sonra şirket bahsedilen hisseyi borsa 
fiatma ve mezkûr hisse borsada mukayyet değil ise bilmüzayede baliğ olduğu fiatla 
talibine fürııht ve eski senedi biliptal yerine yeni bir senet ita eder. 

Bu senede evvelce tediye edilmiş olan meblâğ ile ahiren tediyesi talep 
edilen taksit bedeli dercedilir. Hisse senedinin işbu maddeye tevfi
kan füruhtundan mutahassıl bedeli mezkûr senedin bedeli muharrer ve muayye
ninden dun ise aradaki fark senedin sahibi evvelinden istifa olunur. 

DÖRT YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bedeli tamamen tesviye edilme
miş olan nama muharrer bir hisse senedinin âhara devir ve füruhtu halinde hâ
mil evvel ve âhir ile arada senedi devren tasarruf etmiş kimseler mezkûr senedin 
bakiyei bedelinden dolayı şirkete karşı müteselsilen mesuldürler. 

Bu mesuliyet her fariğ hakkında ferağın şirket defterine kaydından itibaren 
üç sene sonra sakıt olur. 

Hisse senedi bedelinin bakiyesini tediyeden mukaddem fariğin kendisinden, 
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muahhar olan fariğlerden dilediğine veya senedin sahibi ahirine tediye ettiği be
delden dolayı müracaata hakkı vardır. 

DÖRT YÜZ ON B E Ş İ N C İ MADDE — Anonim şirketin teşekkülü katisinden 
evvel hisse senedatmm âhara ferağı caiz değildir. 

DÖRT YÜZ ON ALTINCI MADDE — Ayana mukabil olan hisse senedatı-
nm şirketin teşekkülünden ancak iki sene sonra devir ve ferağı mümkündür. 

DÖRT YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Bir hisse senedi veya muvakkat il
mühaberi tedavülü mümkün olmayacak derecede yıpranmış veya bozulmuş olur
sa mündericatı esasiye ve alâimi farikası bilâ tereddüt kabili temyiz bulunduğu 
halde sahibi masarifini peşin tesviye etmek şartile şirketten yeni bir senet ve
ya ilmühaber talep etmek hakkını haizdir. 

DÖRT YÜZ ON S E K İ Z İ N C İ MADDE — Bedeli itfa olunan hisse senedatı 
hilafı mukavelede musarrah olmadığı halde intifa senedatı ile mübadele olunur. 

DÖRT YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Şirket mukavelesine bazı nevi 
hisse sahiplerinin menfaatma olarak temettüatm veya mevcut şirketin taksimine 
ve hususatı saireye müteallik bir takım hukuku mahsusa dercolunabilir. 

Kısım - 6 
Tahvilât 

DÖRT YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Anonimşirketlerinin aktedecekleri istik-
razat için ihraç ettikleri kıymetleri müsavi ve ibareleri müttehid deyn sene-
datma tahvilât ıtlak olunur-

DÖRT YÜZ Y l R M İ B İ R İ N C İ MADDE — İhraç olunan tahvilât bedelâtı ta
mamen istifa edilmedikçe ne alelade ve ne de ikramiyeli bir ikinci istikraz tahvi
lâtı ihraç olunamaz. 

DÖRT YÜZ YİRMİ İ K l N C l MADDE — Anonim şirketlerinin ihraç edecekle
r i tahvilât sermayenin tediye olunan ve musaddak son bilanço mucibince mevcu
datı mütehakkak bulunan miktarını tecavüz edemez. 

DÖRT YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Şirket mukavelesi tahvilât 
ihracına müsait bulunsa bile bu bapta heyeti umumiye tarafından karar itası 
lâzımdır. Bu kararın muteber olması için 386 ncı maddenin kısmı evvelindeki ni
sabı müzakere ve ekseriyetin vücudu şarttır. Heyeti umumiyece müttehaz karar 
sicilli ticarete tescil ve ilân edilmedikçe mevkii icraya vazedilemez. 

DÖRT YÜZ Y l R M l DÖRDÜNCÜ MADDE — Tahvilât, amme tarafından işti
raları taahhüt olunmak suretile ihraç edildiği takdirde heyeti umumiyenin mad-
dei sabıka mucibince ittihaz edeceği karar ı zirdeki maddede tasrih kılman beyan
nameye raptedilerek 299 ncu maddede zikrolunan merasimin icrası için deavii ti-
cariyeyi rüyetle mükellef olan mahkemeye tevdi olunacaktır. 

DÖRT YÜZ YİRMİ B E Ş İ N C İ MADDE — Tahvilât ihracı zımnında halka 
müracaat etmek isteyen meclisi idare : 

1 - Şirketin isim mevzu ve merkezini ve müddetini; 
2 - Şirket sermayesinin miktarını; 
3 - Şirket mukavelenamesi tarihini ve bunda tadilât vukubulmuş ise bunların 

da tarihini ve ilân edildikleri tarihleri; 
4 - Şirketçe musaddak bilançoya nazaran şirketin vaziyetini; 
5 - İhraç edilmiş ve edilecek tahvilâtın mecmuu kıymetlerini ve tahvilâtı mez-

kûre kıymetlerinin şirkete sureti tediyesini ve her tahvilin kıymeti itibariyesile 
meşrut olan faizin miktarını, nama muharrer veya hamile ait olduğunu ve tah-
yjlâtuı suret ve zamanı imhasını; 
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6 - Tahvilât ihracına dair heyeti umumiyeden sadır olan kararın tescil ve 

ilânı tarihini; 
7 - Şirketin emvali menkule ve gayrimenkulesi evvelce ihraç olunan tahvi

lâttan veya diğer bir sebepten dolayı rehin veya teminat gösterilmiş ise bu ci
heti muhtevi bir beyanname neşrine mecburdur. Bu beyanname tahvilâtın mev
kii tedavüle ihracından akalli on beş gün evvel nesir ve ilân edilmek lâzımdır. 

DÖRT YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Tahvilât iştirası yukarıdaki mad
dede zikredilen beyannameyi muhtevi ve iki nüshadan mürekkep bir varaka 
üzerine tahrir ve imza edilmek suretile teahhüt olunmak iktiza eder. 

DÖRT YÜZ Y l R M İ Y E D İ N C İ MADDE — Tahvilâta beyannamede zikri 
lâzımgelen izahattan başka tahvilâtın resülmal ve faizlerinin şeraiti tediyesi der-
colunacaktır. 

Tahvilât meclisi idare azasından akalli iki kişi tarafından imza edilmek icap 
eder. 

DÖRT YÜZ Y l R M İ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Bu kısımda beyan olunan ah
kâma muhalif harekette bulunan meclisi idare azası alâkadarlara karşı müte-
SGİS1İG11 lîlGSUİdİİl* 

DÖRT YÜZ Y l R M İ DOKUZUNCU MADDE — Her anonim şirketinde na
ma muharrer tahvilâtın kay dine mahsus bir defter tutulur. 

DÖRT YÜZ OTUZUNCU MADDE — Meclisi idare ve murakıplar tahvilât 
ashabını heyeti umumiye halinde indelicap içtimaa davet edebilir. Mevkii teda
vülde bulunan tahvilât bedelâtmın beşte birine sahip olan tahvilât ashabının 
talebi halinde dahi heyeti umumiyeyi içtimaa davete mecburdurlar. Tahvilât sa
hiplerinin içtimaa daveti hissedaran heyeti umumiyesinin içtimaa davetine mah
sus ahkâma tâbidir. 

DÖRT YÜZ OTUZ B Î R l N C l MADDE — Tahvilât sahiplerinden mürekkep 
heyeti umumiye zirdeki hususat hakkında müzakerat icra ve karar ittihazı sa
lâhiyetini haizdir: 

1 - Tahvilât sahiplerine ait teminatı mahsusanm tenkis veya ref ve ilgası; 
2 - Faiz vadelerinden bir veya bir kaçının temdidi, faiz miktarının tenzili ve

ya şeraiti tediyesinin tadili; 
3 - î t fa müddetinin temdidi ve itfa şeraitinin tadili; 
4 - Tahvilât ashabının matlubatı yerine hissedaranın ahiz ve kabulü; 
5 - Anifüzzikir hususatm icrasına ve emvali gayrimenkule teminatının ten

kisine veya ilgasına dair muamelâtta tahvilât sahiplerini temsil vazifesile mü
kellef bir veya müteaddit vekil tayini. 

DÖRT YÜZ OTUZ I K Î N C Î MADDE — Maddei anifenin 1, 2, 3, 4 ncü nu
maralarında muharrer hususata ait mukarreratm bilcümle tahvilât sahipleri 
hakkında muteber olması için mevkii tedavülde bulunan tahvilâtın sülüsanmı 
temsil eden tahvilât sahiplerinin reyi şarttır. 

Beş numarada bahsolunan vekilin tayini için mezkûr tahvilâtın nısfını tem
sil eden tahvilât sahiplerinin reyi kâfidir. 

DÖRT YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tahvilât sahipleri heyeti umumi
yesinin içtimamdan evvel meclisi idare mevkii tedavülde bulunan tahvilâtın bir 
kıta cetvelini tahvilât sahiplerinin nazarı dikkatine vaza mecburdur. 

Kısım - 7 
Hisse senedatt ve tahvilâtın ziyat 

DÖRT YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hamile muharrer senedat ve 
tahvilât ihraç etmiş olan şirketler o senedat ve tahvilâtın bedel ve menafimi an
cak hamiline ita edebilirler. 
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DÖRT YÜZ OTUZ B E Ş İ N C İ MADDE — Bir kimsenin hamile muharrer 

hisse senedi veya tahvildeki yedi sirkat veya ziya gibi bir sebepler zayi olursa 
o kimse mezkûr senet veya tahvili ihraç etmiş olan şirkete o senet veya tahvil
den dolayı tediyat icra edilmemesi talebini muhtevi olmak üzere kâtibiadil ma-
rifetile bir muhalefet varakası tebliğ ettiği halde tehiri tediyeden mütevellit bil
cümle mesuliyet o kimseye ait olmak şartile şirket bahsedilen senet veya tah
vili ibraz edecek eşhasa tediyat icra edemez. Tarihi tebliğden itibaren on gün 
zarfında sulh mahkemesinden meni tediyeye dair verilmiş bir karar şirkete teb
liğ edilmez ise işbu muhalefet varakasının hükmü kalmaz. 

DÖR YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Muhalefet varakası mevzuu iddia 
olunan hisse senedatı veya tahvilâtın adet, cins, kıymeti muharrire ve numa-
ralarile müteaddit tertip var ise hangi tertipten olduğunu ve mümkün ise sene
din faiz ve temettüatmm ahzedildiği zaman ve mekânı zevaliyedin ne gibi ah
val ve keyfiyat tahtında vukubulduğunu muhtevi olmak lâzımdır. 

DÖRT YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Maddei sabıka mucibince hisse 
senedinde veya tahvilindeki yedizail olan kimse şirketin bulunduğu mahal sulh 
mahkemesine müracaat ettiği takdirde hâkim o kimseden sıhhati müddeasmı müey-
yit ahvali istizah eder. izahatı vakıa ve karaini mevcude bu bapta kanaat ver
diği halde zevali yedi iddia olunan tahvil ve senede dair tediyatta bulunmaktan 
şirketin memnuiyetine karar verir ve bu kararı şirkete tezkere ile tebliğ ve ga
zetelerle ilânını emreder. Bu karar şirketçe lâzimülifadır. 

İ lân tarihinden itibaren üç sene zarfında sahibinin yedi zail olan senet ve 
tahvile bir müstahak zuhur ederek sulh mahkemesine müracaati halinde mah
keme davayı alelûsul rüyet ile icabına göre hüküm verir. 

Müddeti mezkûre zarfında bir müstahak zuhur etmezse zayi senet veya tah
vildeki yedinin zevalini iddia eden şahsın müracaati üzerine hâkim sıhhati müd
deasmı yemin ile teyit ettikten sonra şirketin zikrolunan senet veya tahvilin fa
izini ve temettüatmı müddeiye itaya mecburiyetine karar verir. Bu karar dahi 
ilân olunmakla beraber derhal lâzimülinfazdır ve bundan dolayı şirketin zimme
ti beri olur. 

işbu ikinci ilân tarihinden itibaren iki sene zarfında bir müstahak zuhur et
tiği ve mahkemeye müracaati vukubulduğu halde keyfiyet sulh mahkemesince 
usulen rüyet ve icabına göre hükmolunur. 

Müstahak zuhur etmediği surette senet veya tahvil vecibüttediye olmuş ise 
müterakim menafi ile resülmalin ve henüz vacibüleda olmamış ise senet veya 
tahvilin iptalile yerine nüshai saniyesinin zevali yedini iddia eden şahsa itasına 
mahkemece hükmolunur. 

DÖRT YÜZ OTUZ S E K l Z l N C l MADDE — Maddei sabıkada muayyen 
müddetlerin mürurundan sonra senet veya tahvil hamilinin hakkı davası kalmaz. 
Senet veya tahvildeki yedi zail olan kimsenin şirkete müracaat etmeksizin doğru
dan doğruya sulh mahkemesine müracaate de hakkı vardır. Bu halde keyfiyet 
437 nci madde mucibince hal ve faslolunur. 

DÖRT YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Malikinin yedi zail olan ha
mile muharrer hisse senedatı ve tahvilâttan dolayı istihkak davası ancak mezkûr 
senet ve tahvilâtı bulan veya sirkat veya hamili hakikisi olmadığını bildiği kim
seden alan şahıs aleyhine ikame edilebilir. 

• DÖRT YÜZ KIRKINCI MADDE — Nama muharrer hisse senedatı ve tahvi
lâttaki yedi zail olan kimse, ait olduğu şirkete müracaatle nüshai saniye itası 
talebinde bulunur ise kaydine bakılarak zayi senet veya tahvilin sahibi hakikisi 
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kendisi olduğu anlaşıldığı halde meclisi idarece verilecek karar üzerine yedine 
bir nüshai saniye verilir. 

DÖRT YÜZ K I R K B İ R İ N C İ MADDE — Malikinin yedi zail olan senet veya 
tahvil için ihtiyaıl lâzım gelen bilcümle masarif ile nüshai saniyesinin tedarik 
ve itası uğurunda şirketin isteyeceği masarif tamamen zayi eden kimseye aittir. 

Kısım - 8 

Anonim şirketlerin infisahı ve tasfiyesi 
DÖRT YÜZ K I R K İ K İ N C İ MADDE — Anonim şirketler : 
1 - Aktolundukları müddetin hitamı; 
2 - Maksadı şirketin husulü veya husulü imkânının zevali; 
3 - Sermayei şirketin 325 nci madde mucibince sülüsanmm ziyaı; 
4 - Hissedaranm beş kişiden aşağı tenezzülü; 
5 - Dayinlerin 443 ncü maddeye tevfikan talepleri; 
6 - Şirket mukavelesinde bir sebebi fesih tayin edilmiş ise onun tahakkuku; 
7 - Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi; 
8 -İflâsı; 
9 - 386 ncı maddenin kısmı evveline tevfikan heyeti umumiyece feshe karar 

vermiş olması; * 
Sebeplerinin birile münfesih olur. 
DÖRT YÜZ K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — Şirketin teşekkülü katisinden son

ra hissedaran beş kişiden aşağıya tenezzül eder ve bu hal bir sene devam ederse 
alâkadar her şahıs şirketin feshini mahkemeye müracaatla talep edebilir. 

DÖRT YÜZ K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Şirket dayinleri mahkemeve 
müracaatla sermayesinin üçte ikisini zayi eden şirketin feshini talep edebilirler 
Ancak şirket bu dayinlerin matlubatma karşı teminatı muktaziye irae edecek 
olursa şirketin feshine karar verilmez. 

DÖRT YÜZ K I R K BEŞİNCİ MADDE — İnfisah iflâsın gayri bir sebebe müs
tenit ise meclisi idarece azamî birer hafta fasıla ile üç defa ilân ettirilir. İlânna-
meye şirket dayinlerinin şirketteki hukukunu nihayet bir sene zarfında bilmüra-
caa ispat etmeleri lüzumu dercolunur. Bu müddetin mebdei üçüncü ilân tarihidir-

DÖRT YÜZ K I R K ALTINCI MADDE — Bir anonim şirketi iflâsın gayri 
bir sebeble infisah etmiş ise infisahı müteakip tasfiyesi icra olunur. 

DÖRT YÜZ K I R K YEDİNCİ MADDE — Tasfiye memurları şirket muka-
velesile intihap edilmemiş iseler gerek kablelinfisah, gerek badelinfisah heyeti 
umumiye kararile intihap olunurlar. 

DÖRT YÜZ K I R K SEKİZİNCİ MADDE — Tasfiye memurları mukavelena
me veya heyeti umumiye kararile intihap edilmemiş iseler tasfiye vezaifi meclisi 
idare tarafından ifa olunur. 

DÖRT YÜZ K I R K DOKUZUNCU MADDE — Mukavele veya heyeti umu
miye kararile müntehap tasfiye memurları veyahut 448 nci madde mucibince 
tasfiye vezaifini ifa eder meclisi idare azası heyeti umumiye tarafından azil ve 
yerine aharı tayin olunabileceği gibi alâkadarandan bir veyahut bir kaçının mü
racaatı üzerine esbabı makbuleye binaen mahkeme dahi azil ve yerine aharı ta
yin edebilir. 
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DÖRT YÜZ ELLİNCİ MADDE — Kollektif şirketlerinin tasfiyesinde şüre

kânın ittifakile ittihaz ve ifası meşrut olan mukarrerat ve muamelât anonim şir
ketlerinde heyeti umumiyenin 366 ncı maddede muayyen ekseriyeti ile ittihaz 
ve icra olunur. 

DÖRT YÜZ ELLİ B l R Î N C İ MADDE — Şirketi münfesihanm mevcudu, 
düyunu tesviye edildikten ve infisahın üçüncü ilânından itibaren bir sene geç
tikten sonra hissedaran arasında hisselerine göre taksim olunur. Defterlerden 
veya makbul sair vesaiktan dayin oldukları anlaşılan eşhas taahhütlü mektup
lar ile istifayi hakka davet edilirler, icabet etmeyenlerin veya hakları henüz muh-
telifünfih bulunanların alacakları tesviye edilmeyerek muteber bir bankaya tevdi 
kılınır. 

Fıkarat ı ânifeye muhalif hareket eden tasfiye memurları bigayrihakkm tesvi
ye ettikleri mebaliğden dolayı şahsan ve müteselsileri mesuldürler. 

DÖRT YÜZ E L L İ İ K İ N C İ MADDE — Münfesih anonim şirketinin evrak ve 
defatiri hitamı tasfiyede tasfiye memurlarının veya alâkadar bir şahsın müracaatı 
üzerine şirket merkezi aslisinin bulunduğu mahalde deavii ticariyeyi rüyetle 
mükellef mahkeme tarafından tayin olunacak bir yedi adle tevdi ve on beş sene 
muhafaza olunur. 

DÖRT YÜZ E L L İ ÜÇÜNCÜ MADDE — 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 223, 
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 247, 
248, 249 ncu maddeler ahkâmı anonim şirketlerinde dahi tatbik olunur. 

DÖRT YÜZ E L L İ DÖRDÜNCÜ MADDE — 225 nci madde ile müdürlere 
tevdi olunan vezaif anonim şirketlerinin tasfiyesinde meclisi idarece ifa olunur. 

DÖRT YÜZ E L L İ B E Ş İ N C İ MADDE — Anonim şirketi infisahından son
ra dahi tasfiye muamelâtının hitamına kadar tasfiye işleri için mevcut addo
lunur. 

Tasfiye muamelâtının icabatmdan olan hususat hakkında karar vermek üze
re hissedaran heyeti umumiyesi tasfiye memurları tarafından içtimaa davet edilir-

DÖRT YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Tasfiye memurları ifayı vazifeye 
suru eder etmez şirketin hal ve vaziyeti hazırasmı bittetkik mevcudat defte rile 
bilançosunu tanzim ve heyeti umumiyenin tasvibine arzederler. 

DÖRT YÜZ E L L İ Y E D l N C l MADDE — Tasfiye memurları tasfiyenin so
nunda derhal nihaî ve katî bir hesap tanzim ederek heyeti umumiyeye tevdi eder
ler. 

DÖRT YÜZ E L L İ S E K l Z l N C l MADDE — Tasfiye memurları, tasfiye mua
melâtının bir sene zarfında ikmali mümkün olmadığı halde sene nihayetinde hey
eti umumiyeye netayici tasfiye ile tasfiyenin ikmaline mani teşkil eden esbabı 
bildireceklerdir. 

DÖRT YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Tasfiye memurları münfesih 
bir anonim şirketi emvalinin toptan füruhtunu tensip ettikleri halde keyfiyeti 
heyeti umumiyeye bildirirler- Heyeti umumiyece 386 ncı maddenin kısmı sanisine 
tevfikan ittihaz olunan karar üzerine emvali şirket toptan füruht olunur. 

DÖRT YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Şirketin mevcudu safisi hissedarlar 
arasında şirket mukavelenamesine tevfikan tesviye ettikleri mebaliğ ile mütena
sip olarak taksim olunur. Şirket haizi rüchan hisse senedatı ihraç etmiş ise bu 
senedat sahiplerine ait mebaliğ, mukavelenamenin ahkâmı mahsusasma tevfikan, 
kendilerine tediye edilir. 
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DÖRT YÜZ ALTMIŞ BÎRİNCÎ MADDE — Şirketin bir anonim şirketle bir

leşmesi üzerine infisahı vukuunda ahkâmı atiye tatbik olunur: 
1 - Emri idare birleşme neticesinde teşekkül eden şirkete aittir. Şu kadar ki, 

münfesih şirketin mevcudatı dayinlerinin temin veya tesviyei matlubatma kadar 
müstakillen idare edilmek lâzımdır. 

2 - Münfesih şirketin birleşme zamamna kadar tâbi olduğu mahkemenin salâhi
yeti işbu şirket emvalinin ayrıca idare edildiği zaman zarfmda dahi devam eder. 

3 - Yeni şirketin meclisi idare azası birinci fıkrada beyan olunan hükmün ta
hakkukuna kadar işbu müstakil idareyi idame etmedikleri takdirde şahsan ve mü-
teselsilen mesuldürler. 

4 - Şirketin infisahı sicilli ticarete .tes cil ve ilân olunur. 
5 - Münfesih şirket ashabı matlubunun müracaatları için vuku bulacak dave

tin tehiri caizdir. 
Birleşen iki şirketin emvali 451 nci maddede muayyen olan müddetin müru

runa kadar yekdiğerile mezcedilemez. 

Kısım - 9 
Hesdbatı şirket 

DÖRT YÜZ ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Temettüün tevziinde bunun akalli 
yirmide biri şirketin muhtemel zararlarına karşılık olarak ihtiyat sermayesini teş
kil eylemek üzere tevkif olunur. 

Bu suretle teraküm edecek ihtiyat sermayesi fazlası hakkında mukavelenamede 
sarahat yok ise sermayei şirketin beşte birine baliğ olduktan sonra temettüatından 
ihtiyat sermayesi için bir şey tevkif olunmaz. 

Hisse senedatınm ihraç kıymetleri, kıymeti muayyenelerinden ziyade ise bu zi
yade kıymet dahi ihtiyat sermayesine ilhak ve ilâve olunur. 

iht iyat sermaye mukavelede veya kanunda tayin olunan miktara baliğ olduktan 
sonra her hangi bir sebeple miktarı tenakus edecek olursa birinci fıkrada beyan 
olunan usule tevfikan noksanı vaki ikmal edilinceye kadar tevkifata tekrar devam 
olunur. 

DÖRT YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE— Şirketlerin zararları tesviye ve 462 
nci madde mucibince ihtiyat sermayesinin teşkiline mahsus meblâğ tefrik edilme
dikçe temettüat tevzi olunamaz. 

Bu hükme muhalif olarak tevzi olunan temettü, gayri hakikî addolunarak mad-
dei atiye ahkâmı tatbik olunur. 

DÖRT YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bilançonun mevcut olmaması 
yahut mevcut bilançonun kâr irae etmemesi gibi suiniyete delâlet eden-ahvalin 
vücudu sabit olmadıkça gayri hakikî olarak tevzi edilen temettüâtm iadesi lâzım 
gelmez. Gayri hakikî temettüâtm istirdadına ait hakkı dava, temettüâtm tevzii için 
mukavelede muayyen müddetten itibaren beş sene sonra sakıt olur. 

DÖRT YÜZ ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Şirket mukavelenamesi veya he
yeti umumiyece müttehaz karar ile hisse senedat.1 için faiz kabul ve tayin oluna-
naz. Ancak mevzularının meydana gelmesi cesim bir sermaye cemine ve bir müd-
letin müruruna mütevakkıf olan şirketlerin hissedaranma şirketin mukayyet ser-
nayesinin cemolunan kısmından azamî yüzde beş faiz ita olunabilir. Faiz verilecek 
nüddet beş seneyi tecavüz etmemek üzere mukavele ile tayin olunur. Bu suretle 
ta edilen faizlerden tahassül eden meblâğ bilâhare temettüatı hakikiyeyi göstere-
'ek bilançoların düyun kısmına tesisatı-iptidaiye masarifi olarak kayit ve ithal 
)lunur. 
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DÖRT YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Şirketin zararı vukuundan dola

yı evvelce tenakus eden sermayenin ikmaline ihtiyat akçesi kifayet etmediği halde 
hissedarana zararın tamemen telâfisine kadar temettü tevzi olunamaz. 

Beşinci fasıl 
Sermayesi eshama münkasem komandit şirket 

DÖRT YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Sermayesi eshama münkasem ko
mandit şirketler düyunu şirketten dolayı müteselsil ve gayri mahdut surette 
mesul bir veya müteaddit şerik (Komandite) ile mesuliyetleri malik oldukları his
se senedatı miktarına münhasır bulunan hissedarlardan terekküp eder. 

DÖRT YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Şahsan mesul şürekânın yekdi-
ğerile ve heyeti umumiyesi itibarile komanditer vaziyette olan hissedarlar ve üçün
cü şahıslar ile olan münasebatı hukukiyeleri ve bilhassa şirketi idareye ve haricen 
temsile olan salâhiyetleri ve şirketten çekilmeleri adi komandit şirketler için bu 
bapta mevzu ahkâma tâbidir. 

Eıkrai ânifede gösterilen hususatm haricinde, hilafı işbu fasılda musarrah ol
madıkça, anonim şirket ahkâmı tatbik olunur. 

DÖRT YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Sermayesi eshama münka
sem komandit şirket mukavelelerine 279 ncu maddenin 6 ve 10 numaralı fıkrala
rından gayri fıkralarda gösterilen husus at dercolunur. 

İstihsali mezuniyete müteallik olan 280 nci maddenin hükmü bu komandit şir
ketler hakkında cari değildir. 

DÖRT YÜZ YETMÎŞÎNCÎ MADDE — Sermayesi eshama münkasem koman
dit şirketi mukavelenamesinin bilûmum komandite şürekâ tarafından imza olun
ması lâzımdır. 

Sermayesi eshama münkasem bir komandit şirketi mukavelesinin tanzimine işti
rak veya şirkete nakitten gayri sermaye vazedenlerin cümlesi müessis addolunur. 

Müessisler, beş kişiden az olamaz. Müessislerin hiç olmazsa birisinin komandite 
olması şarttır. Müessis sıfatını ihraz eden komanditerlerin malik oldukları esham 
miktarı mukavelenameye dercedilmek lâzımdır. 

DÖRT YÜZ YETMİŞ BlRÎNCİ MADDE — Şirket mukavelesi kâtibi adil ma-
rif etile tanzim ve müessisler ile komandite şürekânın hepsi tarafından imza olunur. 

DÖRT YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Anonim şirketleri meclisi idarele
rinin vazifelerile mesuliyetlerine dair olan ahkâm bu nevi komandit şirketlerinde 
komandite şürekâ hakkında dahi caridir. 

DÖRT YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Komandite şürekâ tesis heyeti 
umumiyesi içtimalarma iştirak edebilir. Fakat şirketin teşkiline karar verebilmek 
için komanditer şürekânın rubunun hazır bulunması ve bunların temsil ettiği ser
maye miktarının da komandite şürekâ tarafından vazolunan sermaye hariç olduğu 
halde şirket sermayesinin rubuna baliğ olması lâzımdır. 

DÖRT YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sermayesi eshama münkasem 
komandit şirketler müdürleri, kollektif şirketler müdürleri için tayin olunan ah
val ve şerait dairesinde, kabili azildirler. 

DÖRT YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Komandite bir şerik şirketin iz
ni olmaksızın şirketin mevzuu olan nevi ticarete müteallik bir iş yapamadığı gibi 
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bu nevi ticaretle meşgul bir şirkete komandite şerik sıfatile de dahil olamaz. 

Yukarıki fıkrada beyan olunan izin, diğer komandite şürekâ ile heyeti umumi-
yeden verilmek lâzımdır. Bu madde hilâfına hareket eden komandite şerik hak
kında 169 ncu madde hükmü tatbik olunur. 

Şirketin komandite şerik hakkında haiz olduğu bu baptaki salâhiyet, mezkûr 
şerikin birinci- fıkrada muharrer işi yaptığına veya diğer bir ticaret şirketine du
hulüne murakiplerle diğer komandite şürekânın muttali olduğu tarihten itibaren 
üç ay ve tarihi ıttıla nazarı itibare almmaksızm vukularmdan itibaren bir sene 
sonra sakıt olur. 

DÖRT YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Heyeti umumiye kararlarının ic
rası şirket mukavelenamesinde başkaca ahkâm olmadığı halde murakiplere aittir. 

DÖRT YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Murakipler komandite şürekâ ile 
komanditerler heyeti umumiyesi beyninde tekevvün eden deavide komanditerleri 
temsil edebilirler. Şu kadar ki heyeti umumiye kararile bu salâhiyet hususî mü
messillere tevdi olunabilir. 

Komandite şürekâ murakip olamazlar. 

Altıncı fasıl 
Kooperatif şirketler 

Kısım - 1 
Kooperatif şirketlerin sureti teşekkülleri 

DÖRT YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Kooperatif şirketlerin teşkili 
için ekalli yedi aza lâzımdır. Bu şirketlerin unvanı mevcut olmayıp bir ismi mah
sus ile tavsif edilirler. Kooperatif şirketler, şürekâ mey anından veya hariçten alı
nan bir yahut bir kaç vekil tarafından idare olunur. Müdürler, yalnız kabul ettik
leri vekâletten mesuldürler. 

Şürekâ, müteselsilen yahut hisseleri nisbetinde gayrimahdut yahut bir meb
lâğ ile mahdut olarak mesul olurlar. 

DÖRT YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Kooperatif şirketlerin kâti
bi adil tarafından tanzim edilecek bir mukavele ile teşkilleri lâzımdır. Bu mu
kavele : 

1 - Şirketin ismi ve kooperatif olduğunu ve merkezini; 
2 - Şirketin mevzuunu; 
3 - Hini teşkilinde mevcut şürekânın isim ve hüviyetlerini; 
4 - Sermayei şirketin halen veya âtiyen tarzı tahassülünü ve miktarı asgarisini 

muhtevi olmak muktazidir. 
Bu mukavele Ticaret vekâletine tevdi ve şirketin teşkili için İcra Vekilleri 

Heyetinden mezuniyet istihsal olunur. 
DÖRT YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Mukavele maddei sabıkada gösterilen 

bususattan başka : 
1 - Şirketin otuz seneyi mütecaviz olmak üzere müddeti devamını; 
2 - Şürekânın şirkete duhulleri, istifaları, ihraçları şartlarile tediye ettikleri 

mebaliğin istirdadı şartlarını; 
3 - Umuru şirketin kimler tarafından ve ne suretle idare ve murakabe oluna

cağını ve indelicap müdürün, meclisi idare azasının ve murakiplerin sureti tayin 
ve azillerini ve salâhiyetlerinin hudut ve derecesini ve vazifelerinin müddeti de
vamını; 

4 - Heyeti umumiyelerin içtimaa tarzı davetini ve mukarreratm muteber ol-
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ması için muktazi ekseriyeti, heyeti umumi/elerde reylerin sureti istimalini ve 
bizzat istimali reye mâni olan ve vekil tayinine cevaz veren hususatı; 

5 - Kâr ve zararın tarzı taksimini; 
6 - Şürekânın taahbüdatı şirketten dolayı müteselsilen veya deyinden hissele

rine isabet eden miktar üzerinden, gayrimahdut veya muayyen bir meblâğa kadar 
mesul olacaklarını göstermek suretile hududu mesuliyetlerini ihtiva eder. 

DÖRT YÜZ SEKSEN BÎRÎNCİ MADDE — 480 nci maddede beyan olunan 
hususat hakkında mukavelede sarahat olmadığı halde bu hususat maddei mezkû-
rede gösterilen tertip dairesinde ahkâmı âtiyeye tâbi olur : 

1 - Şirket on sene devam eder; 
2 - Şürekâ, şirketten çıkabilirler. Şürekâ, şirketten ancak mukavelename ah

kâmını icra etmedikleri halde çıkarılabilirler. Şürekânın kabulleri ve çıkmaları 
ve tesviye ettikleri hisselerin istirdadı hususlarının karara raptı heyeti umumi-
y eler e aittir; 

3 - Şirket, bir müdür tarafmdan idare ve üç murakip tarafından anonim şir
ketlerindeki usule tevfikan murakabe olunur; 

4 - Heyeti umumiyeler müdür veya meclisi idare tarafından mümza taahhüt
lü mektuplarla içtimaa davet olunurlar. Mukarrerat anonim şirketleri için mev
zu kavaide tevfikan ittihaz olunur. Şürekâ, heyeti umumiyede vekil mar if etile 
temsil olunamazlar; 

5 - Kâr ve zararın her sene nısfı şürekâ arasında mütesaviyen ve nısfı diğeri 
vazettikleri sermaye ile mutenasiben taksim olunur; 

6 - Şürekâ, müteselsilen mesuldür. 
DÖRT YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE — Kooperatif şirketlerin tescil edil

meleri, mukavelenamelerinin ilânı ve bunlarda âtiyen vukubulacak tadilât ve 
müdürler ile meclisi idare azalarının vecibe ve mesuliyetleri anonim şirketlerde
ki ahkâma tâbidir. 

Meclisi idare azası, şürekâ meyanından intihap olunur. Şirket mukavelename
sinde meclisi idare azasından kefalet alınması şartı münderiç ise buna riayet 
olunur. 

Anonim şirketlerinin meclisi umumileri, bilançoları, murakabeleri ve tasfiyeleri 
hakkındaki ahkâm şirket mukavelenamesi mündericatma ve bu fasıldaki ahkâma 
mugayir değilse kooperatif şirketleri hakkında dahi cari olur. 

DÖRT YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir şerikin beş yüz liradan fazla 
hisse sahibi olması memnudur. 

DÖRT YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Şirket, hisse senedatı çıkar
mış ise bunların nama muharrer olması lâzımdır. Bir hisse senedinin kıymeti 
muharreresi beş liradan fazla olamaz ve bedeli tamamen tediye edilmedikçe âhara 
devir ve ferağ edilemez. < 

Hisse senedatı, bedelleri tamamen tesviye edildikten sonra dahi, şirket muka-
velenamesile mevzu şeraite göre heyeti umumiye veya meclisi idare tarafından 
verilecek mezuniyet ile devir ve ferağ edilebilir. 

DÖRT YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Bir şerikin hissesi ne miktar 
olursa olsun, heyeti umumiyede yalnız bir reyi vardır. Bunun hilâfına olan hü
kmü mukavele muteber değildir. 

DÖRT YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Bilvekâle temsile mukavelena
mede mesağ olduğu takdirde bir vekil heyeti umumiyede yalnız bir şeriki tem
sil edebilir. Fakat vekil olan şahıs şürekâdan ise kendi reyi bittabi mahfuzdur. 
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DÖRT YÜZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Kooperatif şirketler bir şürekâ 

defteri tutmağa mecburdurlar. Bu defterin baş tarafına şirket mukavelesi yazı
lır. Mukaveleyi müteakip şürekânın isim, meslek ve mahalli ikametleri, şirkete 
girdikleri çıktıkları veya çıkarıldıkları tarihler ve her şerikin verdiği veya çektiği 
paranın hesabatı dercolunur. 

Bu defteri şirket ikametgâhının tâbi bulunduğu mahalde muamelâtı ticariyeyi 
rüyetle mükellef olan mahkeme reisi ve mahkeme bulunmayan yerlerde nahiye mü
dürü alelûsul imza ve tasdik eyler. Mahkemenin veya nahiye müdürünün mührü 
resmisi de imza yerine geçebilir. 

Bir şerik hissesini istirdat edecek olursa deftere yazılarak kendisine imza etti
rilir. _ 

Kısım — 2 
Şürekânın ve sermayei şirketin tebeddül ve tahavvülleri 

DÖRT YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Bir kimsenin şirkete alın
ması kendisinin yahut tevkil ettiği kimsenin şirket defterinde mukayyit ismi hi
zasına tarih ve imza vazetmesile tahakkuk eder. 

DÖRT YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Bir şerikin şirketten isti
fası hususunda mukavelede münderiç kuyut ve şüruta riayet olunur. Ancak bir 
şerikin şirketten ademi istifası hakkındaki kayit keenlemyekündür. 

DÖRT YÜZ DOKSANINCI MADDE — istifa eden yahut çıkarılan şerik şir
ketin tasfiyesini isteyemez. Yalnız mukavelenamede şeraiti mahsusa yoksa istifa 
ettiği veya çıkarıldığı senei hesabiyenin bilançosuna ve hesabı carisine nazaran 
hissesini alır. Şu kadar ki sermaye, mukavelede tayin olunan asgarî miktara te
nezzül ettikten sonra şürekâ hisselerini, sermaye kısmen veya tamamen tediyeye 
müsait miktara baliğ oluncaya kadar, alamazlar. 

DÖRT YÜZ DOKSAN BlRlNCl MADDE — Şirketten istifa eden yahut çı
karılan şerik, çekildiği senei hesabiyenin hitamından evvel vukubulan taahhüdün
den istifası veya çıkarıldığı tarihten itibaren iki senenin nihayetine kadar - ka
nunen daha kısa bir müddet tayin edilmiş olan ahval müstesna olmak üzere - mu
kavele ile muayyen hudut dairesinde mesuldür. 

DÖRT YÜZ DOKSAN iKlNCl MADDE — Bir şerikin istifası kendisine ait 
hisse senedine derç ve şürekâ defterindeki ismi hizasına tahşiye edilmek suretile ta
hakkuk eder. Bu meşruhat istifa eden şerik ile şirketi idare ve imzasını istimal 
hakkını haiz olan kimseler tarafmdan tarih vazedilerek imza edilecektir. 

Bilvekâle istifa caiz değildir. 
DÖRT YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Şirketi idare ile mükellef olan 

kimse, bir şerikin şirketten istifasını tasdikten imtina edecek olursa istifaname 
merkezi şirketin bulunduğu mahaldeki sulh mahkemesine ita olunur. Mahkeme
ce bir zabıt varakası tanzim edilerek yirmi dört saat zarfında mübaşir marifetile 
şirkete tebliğ olunur. Bu muamelenin ifa sile istifa tahakkuk eder. 

Zabıt varakası damga resmine ve harç ile rüsumu saireye tâbi değildir. 
DÖRT YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir şerikin çıkarılmasına 

ancak kanun yahut mukavelenamenin sarahatine göre ya heyeti umumiye veya 
meclisi idare tarafından karar verilebilir. Bu karar bir zabıt varakasına dercolu
nur. Bu varakada şerikin şirketten çıkarılmasına mukaveleye tevfikan karar ve
rildiğini tayin ve ispat eden ahval zikredilir. 

Zabıt varakası şürekâ defterine derç ve musaddak sureti on gün zarfmda ta
ahhütlü mektupla çıkarılan şerike gönderilir. 



V 
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DÖRT YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Bir şerikin vefatı, istifası, hac

ri yahut iflâsı ile şirket infisah etmeyip diğer şürekâ arasında devam eyler. 
DÖRT YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Her şerikin hukuku nama mu

harrer bir senetle temsil olunur. Bu senede şirketin ismi, sahibinin isim ve mahla
sı, sanat ve mahalli ikameti, şirkete girdiği tarih derç ve heyeti umumiyesi senet 
sahibi ile şirketi idare ve imzasını istimal etmek hakkını haiz olan şahıs tarafından 
imza olunur. Senet sahibi tarafından tesviye ve istirdat olunan mebaliğ tarih sı-
rasile kaydedilir. Bu kayitler, şerikin tesviye ettiği mebaliğe ait ise şerik imza 
eder. .imzalar makbuz makamındadırlar. Hisse senedine şirket mukavelenamesi-
de dercedilir. Bu senet damga resmine ve rüsumu saireye tâbi değildir. 

DÖRT YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Bir şerikin şahsî dayinleri an
cak o şerike ait faiz ve temettüleri ve şirketin infisahında ona tesviye edilecek his
seyi haczedebilir. 

Kısım — 3 
Üçüncü şahısların muhafazai menafiine ait tedabir 

DÖRT YÜZ DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Mukavelenamede başka tür
lü sarahat olmadığı halde her senei hesabiye nihayetinde müdür veya meclisi ida
re usulü dairesinde mevcudat defteri ve bilanço tanzim eyler. 

DÖRT YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Kooperatif şirketlerinde 
dahi 462 nci maddeye tevfikan bir ihtiyat sermayesi teşkili lâzımdır. 

BEŞ YÜZÜNCÜ MADDE — Kooperatif şirketlerin tanzim ettikleri bilûmum ev
rak ve senedat ve ilânatı saireye şirketinismi ve bunun evveli veya âhirine büyük 
har Herle okunacak tarzda «mesuliyeti mahdude veya gayri mahdudeye tâbi koope
ratif şirketi» kelimatı dercedilmek lâzımdır. 

BEŞ YÜZ BİRÎNCl MADDE — Bilanço, tasdikından itibaren on beş gün 
zarfında şirketin esasen müseccel bulunduğu sicilli ticarete tescil ettirilir. 

BEŞ YÜZ İKİNCİ MADDE — Şirketi idare edenler, şirketin esasen müsec
cel olduğu sicilli ticaret memuruna her altı ayda bir kere hurufu heca sırasile 
bilûmum şürekânın isim, meslek ve mahalli ikametlerini havi müverrah ve bizzat 
şerikler tarafından mümza bir cetvel tevdiine mecburdurlar. 

Şürekâ, bu cetveldeki hilafı hakikat mündericattan mesuldür. 

Yedinci fasıl 
Limitet (Mahdut mesuliyetti) şirketler 

BEŞ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Anonim şirketler haricinde olarak bilûmum 
şürekânın şirkete koydukları sermayeden fazla mesul olmamaları şartile ve serma
yesi eshama münkasem olmaksızın şirket teşkili caizdir. Bu nevi şirketlere « li
mitet » tesmiye olnuur. 

BEŞ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sigortacılıktan maada her nevi muamele 
ve hususat için limitet teşkil edilebilir. Maksadı teşekkülü her ne olursa olsun bu 
nevi şirketler dahi şirketi ticariyedendir. 

BEŞ YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Limitet şirketler ticaret vekâletinin müsa-
adesile teşekkül ederler. Müsaade taleplerinde tekmil şürekânın veya vekili mu-
saddakalarınm imzası bulunmak ve sermayei şirket tamamen taahhüt ve lâakal 
nısfı tediye edilmiş olmak lâzımdır. ', 

BEŞ YÜZ ALTINCI MADDE — Şürekânın adedi asgarî iki ve azamî ellidir. 
Bin liradan dun sermaye ile limitet şirketi teşkil olunamaz. 
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B E Ş YÜZ YEDİNCİ MADDE — Unvanı şirketin «limitet» kelimesini behe

mehal ihtiva eylemesi ve şirket tarafından muta bilûmum evrak ve vesaikte 
unvanı şirketin altına sermayesi miktarının zikrolunması lâzımdır. 

B E Ş ' Y Ü Z S E K İ Z İ N C İ MADDE — Şürekânın hisselerini mübeyyin vesaik, 
nama muharrer olduğu gibi sermayei şirketin lâakal üç rubunu temsil eden şüre
kânın ekseriyeti ârasile kabili devir ve fu ruhtur. 

Bedelleri ayniyat olarak tediye edilen hisseler şirketin teşekkülünü takip 
eden ilk üç sene zarfında ahara devir ve furuht olunamazlar. 

B E Ş YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Hisselerin şirkete tediye olunmamış 
olan kısmı gerek birinci hissedardan ve gerek anın hissesini devrettiği yeni his
sedarlardan talep olunabilir. Ancak hissesini devretmiş olan hissedar tarihi de
virden itibaren iki sene sonra bu mesuliyetten kurtulur. 

B E Ş YÜZ ONUNCU MADDE — Limitet şirketler hissedarlardan veya ha
riçten ücretli veya ücretsiz bir veya müteaddit müdürler tarafından idare olu
nur. Müdürler ya şirket mukavelei esasi sile yahut şürekânın muahhar bir kara-
rile tayin olunurlar. 

B E Ş YÜZ ON B İ R İ N C İ MADDE — İşbu fasıl ahkâmına veya şirket mu
kavelesine mugayir efalden ve şirketin idaresinde gösterdikleri hatalardan do
layı müdürler şahsan ve müteselsilcn mesul olurlar. 

B E Ş YÜZ ON İ K İ N C İ MADDE — Şürekânın adedi yirmiyi tecavüz eden 
şirketlerde hissedaran heyeti umumiyesi içtimai anonim şirketlerde mevcut me
rasim ve kuyudu kanuniyeye tâbidir. Yirmiden dun olan hissedara malik şirket
lerde hissedarların tahriren rey vermelerile mukarrerat ittihaz olunur. Her iki 
takdirde lâakal nısıf sermayeyi temsil eden şürekânın müzakere edilen husus le
hine karar vermiş olması lâzımdır. Aksi takdirde mukarrerat keenlemyekündür. 

B E Ş YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Mukarreratta her şerikin adedi his
sesine göre reyi vardır. Ancak bir hisse dar umum hisseler adedinin sülüsünden 
fazla reye malik olamaz. 

B E Ş YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Şürekâ adedi beşi tecavüz eyleme-
yen limitet şirketlerinde mukavelenin tadili ancak tekmil şeriklerin muvafa-
katile icra olunabilir. Şürekâsı beşi tecavüz eden şirketlerde sermayenin sülüsa-
nmı temsil eden şürekânın muvafakati kâfidir. 

Her iki takdirde tadilâtın tekemmülü Ticaret vekâletinin muvafakatine va-
bostcdır 

B E Ş YÜZ ON B E Ş İ N C İ MADDE — Şürekâdan birinin vefatı veya iflâsı 
vukuunda şirket münfesih olmaz. Diğer hissedarlar beyninde esas mukavele da
hilinde muharrer müddet için bihakkın devam eder. Şirket iki kişiden mürek
kep ise diğer şerik vefat veya iflâs eden şerikin yerine diğerini ikameye mecbur
dur. Aksi takdirde şirket infisah eder. 

B E Ş YÜZ ON ALTINCI MADDE — Adedi şürekâsı yirmiyi tecavüz eden 
limitet şirketlerinde bir veya müteaddit murakıp bulunur. Murakıpların sureti 
tayini ve vezaifi hakkında işbu fasıldaki ahkâmı istisnaiyeye riayet eylemek 
şartile anonim şirketlerdeki heyeti murakabeye mütedair mevaddı kanuniye ahkâ
mı cereyan eder. 

Sekizinci fasıl 
Şekli ticariyi iktisap eden şirketler 

B E Ş YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Adi şirketler sermayesi eshama mün-
kasem ticaret şirketleri şeklini iktisap edebilirler. Bu halde salâhiyet ve iflâsa 
ait hususatm gayrisinde tamamen işbu kanun ahkâmına tâbi olurlar. 
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Dokuzuncu fasıl 
Hususî şirketler 

B E Ş YÜZ ON S E K t Z Î N C Î MADDE — ik i ve daha ziyade kimse arasında 
bir veya müteaddit muayyen ve muvakkat veya mütevali muamelâtı ticariyeyi 
içlerinden biri kendi isim veya unvanile icra ederek şürekâsına hesabını ita ve 
anlarla mukarrer şerait dairesinde kâr ve zararını taksim eylemek üzere akti 
mukavele olunmasına «şirketi hususiye» ıtlak olunur. 

B E Ş YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Şirketi hususiye, tacir olan vo 
olmayan eşhas arasında muamelâtı ticariye icrası için teşekkül edeceği gibi bir 
tacir ile bir gayritacir arasında dahi mü nakit olabilir. Ancak bu son halde mua
melâtı ticariyenin ifası tacir olan şerik tarafından deruhte olunur. 

BEŞ YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Hususî şirketler, sair ticaret şirketleri 
hakkında mevzu merasimi teşekküliye ve ilâniyeye gayritabi ve şahsiyeti hükmi-
yeyi gayrihaizdirler. Üçüncü şahıslara karşı izharı mevcudiyet etmezler. Bun
larda şirketin unvanı, sermayesi ve ikametgâhı bulunmaz. 

B E Ş YÜZ Y l R M l B İ R İ N C İ MADDE — Şirketi hususiyede şürekânın his
selerini mübeyyin ve kabili devir ve ferağ hisse senedi ihraç edilemez. 

B E Ş YÜZ Y l R M l i K l N C l MADDE — Hususî şirketlerin inikadı, muka
velelerinin tadili, infisah ve tasfiyeleri defatiri ticariye ve tarafeynin mektupla-
rile ispat olunur. 

Bunlar bulunmadığı veya gayrikâfi olduğu halde beyyinei şahsiye ile kabili 
1 ^ in * ! TTl T* 

B E Ş YÜZ Y l R M l ÜÇÜNCÜ MADDE — Şirketi hususiyede şürekânın yek
diğerine karşı haiz oldukları haklar ve borçlar işbu şirketin mahiyeti hususiye-
sile kabili telif olmayanlar müstesna olmak üzere sair ticaret şirketleri şürekâ
sı arasındaki hakların ve borçların aynıdır. 

BEŞ YÜZ Y l R M l DÖRDÜNCÜ MADDE — işbu fasılda muharrer ahkâ
mı ihlâl etmemek şartile şürekâ bir şir'keıi hususiyenin mevzuunu ve şekli şe
raitini ve hisselerin nisbetini mukavelei mahsusa ile diledikleri gibi tayin eder
ler. 

B E Ş YÜZ YİRMİ B E Ş İ N C İ MADDE — Hususî şirketlerde eşhası salise ile 
vukubulan ukudattan mütevellit haklar ve borçlar şeriki âkide racidir. Binaen
aleyh sair şürekânın eşhası saliseye ve üçüncü şahsın şürekâyi saireye karşı hak
kı davaları yoktur. Şu kadar ki bir akte şürekânın cümlesi veya namlarına ve
kili müşterekleri yahut haiz olduğu vekâlete istinaden şeriki âkit tarafından şü-
rekâi saire namlarına yapılmış ise şürekânın her biri üçüncü şahıslara karşı 
müteselsilen mesul olurlar. 

B E Ş YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Şirketin hitamında anı idare eden 
şerik diğer şürekâya evrakı sübutiyeye müsteniden hesap vermeğe ve şirketi 
tasfiye etmeğe mecburdur. 

ÜÇÜNCÜ BAP 
Senedatı ticariye 

Birinci fasıl 
Poliçeler 
Kısım - 1 

Poliçenin ihdası ve şekli 
B E Ş YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE — 1 - Bir poliçe : Metni senette poli-
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çe kelimesini ve senet türkçeden gayri b i r lisan ile yazılmış ise o lisanda poliçe 
mukabili olarak müstamel kelimeyi; 

2 - Bilâkaydü şart muayyen bir meblâğ tediyesi için tevkili; 
3 - 0 poliçeyi tediyeye mecbur olan şahsın (muhatabın) ismini; 
4 - Vadeyi; 
."> - Tediye olunacak mahalli; 
G - Poliçe her kime veya her kimin emrine tediye olunacak ise onun ismini; 
7 - Poliçenin ihdas olunduğu mahal veya tarihi; 
8 - Poliçeyi mevkii tedavüle çıkaran şahsın (keşideci) imzasını ihtiva eder. 
BEŞ YÜZ YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Maddei sabıka mündericatmdan bi

rini havi olmayan bir poliçe fıkaratı atiyede beyan edilen ahval haricinde poliçe 
kıymetini haiz olmaz: 

Derununda vade mezkûr olmayan bir poliçe görüldüğü anda tediye edilmek 
şartile keşide edilmiş addolunur. 

Mahalli ihdası gösterilmeyen poliçeye keşidecinin ismi yanında muharrer ma
halde keşide edilmiş nazarile bakılır. 

BEŞ YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE —Poliçe bizzat keşidecinin emrine 
muharrer olabilir. 

Bizaat keşidecinin " zerine keşide olunabilir. 
Bir şahsı şalisin he abı için keşide olunabilir. 
BEŞ YÜZ OTUZuNCU MADDE — Bir poliçenin üçüncü şahsın ikametgâhın

da tediyesi şart ittihaz edilebilir. 
Bu üçüncü şahsın ikametgâhı muhatabın ikametgâhının bulunduğu « mahalde 

yahut ahar bir mahalde bulunabilir. Bu kabil poliçelere «ikametgâhlı poliçe» de
nir. 

BEŞ YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Görüldüğünde veya görüldüğünden iti
baren muayyen bir müddet sonra tediyesi meşrut olan poliçeye keşideci tarafından 
faiz şartı dercolunabilir. 

Vakti tediyesi suveri saire ile tayin olunan poliçelerde faiz şartı keenlemyekün-
dür. 

Faizin miktarı irae olunmamış ise yüzde beştir. Başka tarih gösterilmemiş ise 
faiz, poliçenin tarihi ihdasından itibaren cereyan eder. 

BEŞ YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE — Poliçenin bedeli hem huruf hem rakam 
ile gösterilip te iki miktar beyninde tefavüt var ise huruf ile gösterilen miktara 
itibar olunur. Bir poliçenin bedeli yalnız huruf ile veya yalnız rakam ile müteaddit 
defalar yazılmış olur ve beyinlerinde miktarca tefavüt bulunur ise en az olan mik
tar muteberdir. 

BEŞ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir poliçe, iltizam ve taahhüde ehil ol
mayan bazı eşhasın imzasını muhtevi olur ise o poliçede imzası bulunan haizi ehli-
liyet diğer eşhasın o poliçeden mütevellit borçlarının sıhhati haleldar olmaz. 

BEŞ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Her kim nam ve hesabına harekete 
mezun olmadığı bir şahsın mümessili sıfatile bir poliçeye imzasını vazetmiş olur ise 
o poliçeden dolayı bizzat mesul olur. 

Salâhiyetini tecavüz eden mümessil dahi bu hükümdedir. 
BEŞ YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Bir poliçenin kabul ve tediyesi keşide

cinin tahtı zamanındadır. Keşideci zamanı kabulden beraetini şart kılabilir. 
Fakat zamanı tediyeden beraeti tazammun eden kayit keenlemyekündür. 
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Kısım - 2 

Ciro 
BEŞ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Bir poliçe sarahaten emre muharrer 

kaydini ihtiva etmese bile ciro tarikile âhara devrolunabilir. 
Keşideci bir poliçeye «emre muharrer değildir» cümlesini veya bu manayi ifa

de eden başka bir cümle yazmış ise o poliçe artık ciro tarikile devrolunamayıp mat-
lubatrn devri hakkındaki şekil ve ahkâma tevfikan kabili nakildir. 

Bir poliçe am kabul eden veya etmeyen muhataba ve keşideciye ve diğer mesul
lerden birine ciro olunabilir. 

Bu eşhas ta poliçeyi yeniden diğerlerine ciro edebilirler. 
BEŞ YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Ciro, her nevi kuyut ve şuruttan ari 

olmak lâzımdır. 
Cironun talik olunduğu her şart yazılmamış gibidir. Bir poliçenin kısmen ciro

su batıldır. Hâmile yapılan ciro dahi batıldır. 
BEŞ YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Ciro, ya poliçe veya poliçeye mer

but diğer bir varaka (allonj) üzerine yazılır. Ciro ciranta tarafından imza edilmek 
lâzımdır. 

Ciroda hâmilin ismi zikredilmemiş yahut ceranta poliçe veya allonj zahrine 
yalnız imzasını vazla iktifa eylemiş olsa bile ciro sahih ve muteberdir (Beyaz ciro). 

BEŞ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Ciro poliçeden mütevellit kâffei 
hukuku ciro edilen şahsa nakleder. 

Ciro beyaz ciro nevinden ise hâmili: 
(1) O ciroyu ister kendi namına ister bir şahsı ahar namına imlâ edebilir; 
(2) O poliçeyi açık olarak yahut ciro ibaresini yazarak muayyen bir şahsa ci

ro edebilir; 
(3) Açık mahalli doldurmaksızm ve ciro etmeksizin poliçeyi diğer bir şahsa ita 

edebilir. 
BEŞ YÜZ KIRKINCI MADDE — Hilâfına kayit olmadığı halde ciranta o po

liçenin kabul ve tediyesini mütekeffildir. 
Ciranta, yeni bir ciro icrasmı menedebilir. Bu halde muahharan vaki olan ci

rantalara karşı ciroyu meneden şahıs kefil ve zamin değildir. 
BEŞ YÜZ KIRK BlRlNCl MADDE — Bir poliçenin zilyedi son ciro, beyaz ci

ro dahi olsa kendi hakkını müteselsil ve yekdiğerine merbut cirolar ile ispat ede
bildiği halde o poliçenin hâmili hakikisi addolunur. 

Beyaz ciroyu tam bir ciro takip eder ise son cironun mümzisi poliçeyi beyaz 
ciro ile temellük etmiş addolunur. 

Çizilmiş cirolar keenlemyekündür. 
Bir kimsenin her hangi bir sebebe müstenit olur ise olsun, bir poliçedeki yedi 

zail olursa o poliçenin hâmili maddei sabıka mucibince hukukunu ispat eylediği hal
de o poliçeyi suiniyet ile temellük etmiş yahut esnayi temellükünde bir hatayi fa
hiş irtikâp eylemiş olmadıkça o poliçeden kefiyet etmeğe mecbur değildir. 

BEŞ YÜZ KIRK İKİNCİ MADDE — Hâmili tarafından poliçeden dolayı 
aleyhlerinde dava ikame olunan kimseler keşideci veya evvelki hâmiller ile arala
rında cereyan eden" münasebatı şahsiyelerini o hâmile karşı poliçenin hâmiline 
nakli hileli itilâfa müstenit olmadıkça def makamında istimal edemezler. 

BEŞ YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Ciro «tahsil içindir», «kabz içindir», 
yahut «vekâleten» ibaratmdan birini yahut cironun bir tevkili adi kastile icra 
edildiğine delâlet eden diğer bir ibareyi ihtiva eylerse hâmil o poliçeden mütevellit 
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kâffei hukuku istimal edebilirse de o poliçeyi ancak tevkil suretile ciro edebilir. 

Bu halde bu kabil bir poliçe mucibince mesul olanlar hâmile karşı ciranta 
aleyhinde dermeyan olunabilecek müda fa attan maadasını dermeyan edemezler. 

B E Ş YÜZ K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir ciro «bedeli teminattır» ya
hut «bedeli rehindir» tabirlerini yahut terhin manasını tazammun eden tabiratı 
saireyi muhtevi olduğu halde hâmil, poliçeden mütevellit kâffei hukuku istimal 
edebilir. Poliçenin kendi tarafından ifa olunan cirosu yalnız tevkil hükmünde 
olarak muteber olur. 

Poliçe mucibince mesul olanlar ciro bir hileli iflâs neticesinde icra edilmiş ol
madıkça ciranta ile vukubulmuş olan münasebatı şahsiyelerine müstenit müdafa-
atı hâmile karşı dermeyeni müdafaa edemezler. 

B E Ş YÜZ K I R K B E Ş İ N C İ MADDE — Vadenin inkizasmdan sonra icra 
olunan ciro evvelce icra olmuş ciro hükmündedir. 

Şu kadar ki ademi tediye protestosundan yahut mezkûr protestonun tanzimi 
için muayyen olan müddetin güzeranmdan sonra yapılan ciro matlubatm devri 
hükmündedir. 

Kısım - 3 
Kabul 

B E Ş YÜZ K I R K ALTINCI MADDE — Poliçe hululü vadeye kadar hâmili 
veya alelade bir zilyed tarafından muhatabın ikametgâhında anın kabulüne arzolu-
nabilir. 

B E Ş YÜZ K I R K YEDÎNCÎ MADDE — Keşideci bir müddet tayin ede
rek veya etmeyerek poliçenin kabule arzedilmesini şart suretinde poliçeye der-
cedebilir. Keşideci bir poliçe ikametgâhlı poliçe kısmından olmadığı veya gö
rüldükten bir müddet sonra tediyesi meşrut bulunmadığı halde berayi kabul ib
razı menedebilir. Keşideci kezalik berayi kabul ibrazı hususunun muayyen tarih
ten evvel vuku bulamayacağını dahi şart ittihaz edebilir. 

Poliçenin kabili kabul olmadığı keşideci tarafından beyan edilmiş olma
dıkça her ciranta bir müddet tayin ederek yahut müddet tayin etmeyerek poliçe
nin kabule arzını şart kılabilir. 

B E Ş YÜZ K I R K S E K Î Z Î N C Î MADDDE — Görüldüğünden itibaren bir müd
deti muayyene sonra tediyesi meşrut olan poliçeler tarihlerinden itibaren altı ay 
zarfında ibraz edilmek lâzımdır. Keşidecibu müddeti taksir veya teksir edebüir. 
Bu müddetler ciranta tarafından dahi taklil edilebilir. 

B E Ş YÜZ K I R K DOKUZUNCU MADDE — Hâmil kabul için ibraz olu
nan poliçeyi muhatabın eline teslime mecbur değildir. 

Muhatap poliçenin birinci ibrazının ertesi günü ikinci defa olarak ibrazını 
talep edebilir-

Bu hususta alâkadar olanlar bu talepprotestoda münderiç olmadıkça talebi 
mezkûrun kabul olmadığını iddia edemezler kabulü hususî poliçe üzerine yazılır. 

B E Ş YÜZ ELLİNCİ MADDE — Kabul «kabul edilmiştir» veya buna muadil 
diğer bir cümle ile ifade ve muhatap tarafından imza edilir. 

Muhatabın poliçenin yüz tarafına yalnız imzasını vazetmesi kabul hükmünde
dir. Poliçe görüldüğünden itibaren bir müddeti muayyene zarfında tediyesi 
meşrut olduğu halde yahut bir müddeti muayyene zarfında kabule arzolması şartı 
mahsus iktizasından bulunduğu halde hâmil ibraz günü tarihin vazını istemedikçe 
kabul ne günü vaki olmuş ise o günün tarihi vazolunmak lâzımdır. 
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Muhatap hini kabulde tarih vazetmemiş ise hâmilin cirantalar ile keşide-

ciye karşı hukukunu muhafaza için bu zühulü vakti zamanında tanzim edilmiş bir 
protesto varakasile ispat etmesi lâzım gelir. 

BEŞ YÜZ ELLÎ B İ R İ N C İ MADDE — Kabul bilâkaydüşart olmalıdır. Fa
kat poliçenin havi olduğu meblâğın bir kısmına şamil olmak üzere tahdit edile
bilir. Kabul şartında poliçe mündericatı tadil eden sair bütün kayıtlar poliçenin 
ademi kabulü hükmündedir. 

Maamafih kabul eden muhatap kabul dairesinde mesuldür. 
BEŞ YÜZ ELLÎ İ K İ N C İ MADDE — Muhatabın ikametgâhının bulunduğu 

mahalden gayri bir yerde tediye edilmek şartile keşide olunan bir poliçede o yerde 
poliçeyi tediye edecek şahıs gösterilmemiş ise muhatabın kabul şerhinde tediye 
edilecek şahsın ismini tasrih etmesi lâzımdır. Etmediği halde poliçeyi kabul 
eden kimse poliçe bedelini mahalli tediyede bizzat ifa etmeği taahhüt eylemiş 
addolunur. Poliçe, tediye edecek şalısın ikametgâhı mahallinde tediye olunacak 
ise muhatap kabul şartına tediyenin icrası lâzım gelen ayni mahalde bir adres 
irae edebilir. 

BEŞ YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Poliçeyi kabul eden kimse hululü va
dede anın tediyesini taahhüt etmiş olur. 

Tediyeden imtina vukuunda poliçenin hâmili bizzat keşideci dahi olsa o po
liçeden dolayı 574 ve 575 nci maddeler mucibince talep olunabilen şeylerin kâffe-
sini kabul eden şahıstan doğrudan doğruya dava etmek hakkını haizdir. 
" B E Ş YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Poliçeyi kabul ettiğini tahriren 

o poliçe üzerine işaret eden kimse o poliçeyi elinden çıkarmaksızm kabul işare
tini çizerse kabulden imtina etmiş addolunur-

Maamafih muhatap bu kabulü hâmile yahut poliçelere vaziülimza olanlardan 
birine tahriren ihbar ettikten sonra kaoul işaretini çizmiş ise kabullü dairesinde 
mesuldür. 

Kısım - 4 
Aval 

B E Ş YÜZ ELLİ B E Ş İ N C İ MADDE — Bir poliçenin tediyesi aval ile temin 
olunabilir. 

Bu teminat üçüncü bir şahıs tarafından yahut poliçeye vaziülimza bir şahıs ta
rafından ita olunabilir. 

B E Ş YÜZ ELLÎ ALTINCI MADDE — Aval poliçe veyahut allonj üzerine 
dereolunur. 

Aval «aval içinde» tabirile yahut ona muadil bir cümle ile ifade olunarak ziri 
aval veren kimseler tarafından imza edilir. 

Keşideci ile muhataptan maada eşhasın poliçenin iç tarafına yalnız imza 
vazetmeleri aval ifade eder. Aval kimin hesabına verildiği aval şerhinde tasrih 
edilmek lâzımdır. Tasrih edilmediği halde keşideci hesabına verilmiş addolunur. 

B E Ş YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE — Aval ita eden kimse kefil olduğu şahıs 
derecesinde mesuldür. 

Aval veren kimsenin kefalet ettiği deyin şekle ait nakiseden maada bir sebeple 
batıl olsa dahi aval verenin taahhüdü muteberdir. 

Aval veren kimse poliçe bedelini tediye ettiği halde mekfulünlehe ve amn 
küfelâsma müracaat hakkına maliktir. 
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Kısım - 5 , 

Vade 

BEŞ YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Poliçe : 
Bir yevmi muayyende; 
Tarihinden bir müddet sonra; 
Görüldüğünde; 
Görüldükten bir müddet sonra; 
Tediye olunmak üzere keşide olunabilir. 
Bunlar haricinde bir vadeye veya yekdiğerini takip eden müteaddit vadelere 

merbut olan poliçeler batıldır. 
BEŞ YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Görüldüğünde tediyesi lâzımge-

len poliçe ibrazında tediye olunmak lâzımdır. 
Bu nevi poliçelerin, görüldüğünden itibaren bir müddeti muayyene sonra tedi

yesi lâzımgelen poliçelerin kabule arzı için kanunen mevcut olan veya meşrut 
bulunan müddetler zarfında tediye olunmak üzere ibrazı mecburidir. 

BEŞ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Görüldükten itibaren bir müddeti muay
yene sonra tediyesi lâzımgelen poliçenin vadesi gerek kabul gerek protesto tarih
lerine nazaran tayin olunur. 

Protesto olmadığı halde poliçeyi kabul eden kimse hakkında gayrimüverrah 
olan kabul kanun veyahut mukavele ile tayin olunan müddeti ibrazın son günü 
icra edilmiş addolunur. 

BEŞ YÜZ ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Tarihten veya görüldükten itibaren 
bir veya bir kaç ay sonra tediye olunmak üzere keşide kılman poliçenin vadesi 
tediye olunacağı ayın mukabili tarihte hulul eder. 

Mukabil tarihi olmadığı halde poliçenin vadesi o ayın son günü hulul eyler. 
Poliçe tarihten veya görüldüğünden bir veya bir kaç ay ve buçuk ay sonra 

tediye olunmak üzere keşide edildiği halde evvelâ tam aylar hesap olunur. 
Poliçenin vadesi olmak üzere ayın iptidası veya ortası (Kânunusani yahut şu

bat ortası gibi) veya nihayeti tayin edilmiş ise bu tabirattan maksat ayın birinci 
ve on beşinci ve sonuncu günleridir. 

Sekiz gün ve on beş gün tabirlerinden maksat bir veya iki hafta olmayıp bel
ki hakikî olarak sekiz veya on beş gündür. Buçuk ay tabiri on beş güne mas
ruftur. 

BEŞ YÜZ ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Bir yevmi muayyende tediye olunmak 
üzere keşide kılman poliçenin mahalli ihdasile mahalli tediyesi beyninde takvim
ce fark olduğu halde vade, mahalli tediyedeki takvime göre hesap edilmiş addo
lunur. 

Takvimleri yekdiğerinden ayrı iki memleket arasında keşide olunan bir poliçe 
tarihinden itibaren bir müddeti muayyene sonra lâzimüttediye olduğu takdirde 
tedavüle vazolunduğu gün mahalli tediyedeki takvimin ona mukabil gününe tah
vil olunarak poliçenin vadesi buna göre hesap olunur. 

Poliçelerin ibrazı müddetleri fıkrai sabıka ahkâmına nazaran hesap edilir. 
Poliçe yahut muhatap tarafından vazolunan şartlar yahut poliçedeki bir ka-

yit, vade hakkında başkaca ahkâm kabul edildiğine delâlet ederse bu kısımda mün-
deriç ahkâm tatbik olunmaz. 
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Kısım - 6 

Tediye. 

BEŞ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Hamil poliçeyi tediyesi lâzımge-
len günde yahut yevmi mezkûru takip eden iki iş günü zarfında tediye için 
ibraza mecburdur. Poliçenin bir takas odasına ibrazı tediyeye arz makamına 
kaimdir. 

BEŞ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Muhatap poliçeyi tediye ettiği 
halde hamil tarafından bir ibra şerhi yazılarak poliçenin kendisine teslimini ta
lep edebilir. Hamil kısmen tediyeyi reddedemez. 

Kısmen tediye vukuu halinde muhatap işbu tediyenin poliçe üzerine tahrir 
edilmesini ve kendisine makbuz ilmühaberi verilmesini talep edebilir. 

BEŞ YÜZ ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Bir poliçe hamili hululü vadeden 
evvel poliçe bedelini almağa icbar olunamaz. 

Vadenin hululünden evvel poliçeyi tediye eden muhatap bu tediyeyi kendi za
rarına icra etmiş olur. 

Hululü vadede poliçeyi tediye eden kimse bir hilesi veya bu hatayi fahişi bu
lunmamak şartile o poliçeden dolayı beriyüzzimme olur. 

Muhatap cironun intizam ve tevalisini tetkika mecbur ise de cirantaların sıhha
tini tahkika mecbur değildir. 

BEŞ YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Bir poliçe mahalli tediyede rayiç ol
mayan bir akça ile lâzimüttediye olduğu takdirde keşideci emri tediyenin poliçe
de irae olunan cins akça ile tediyesini şart koşmuş olmadıkça [ Buna poliçenin 
hakikî surette meskukâtı ecnebiye ile tediyesi şartı denir ] emri tediye poliçenin 
bedeli talep olunabileceği günün rayicine göre o memlekette mütedavil akça ile 
icra olunur. 

BEŞ YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — MahaUİ tediyede cari olan teamül
ler meskukâtı ecnebiyenin kıymetlerine esas olur. 

Maamafih keşideci tediye oluacak meblâğın poliçede muayyen yahut ciranta
lardan birisi tarafmdan tayin olunacak bir rayice tevfikan hesap olunması lü
zumunu şart ittihaz edebilir. 

Bu takdirde poliçe bedeli memleket parasile tediye olunur. 
Poliçenin bedeli anın ihdas olunduğu memleket ile tediye olunacağı memleket

teki isimleri müttehit ve kıymetleri mütefavüt meskukât olmak üzere irae kılın
mış ise bundan mahalli tediyedeki meskukâtın kastedilmiş olduğu farzolunur. 

BEŞ YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Bir poliçe 563 ncü maddede mu
ayyen müddet zarfında tediye için ibraz olunmadığı halde o poliçeden dolayı 
medyun olanların her biri masraf ve zarar ve tehlike hamile ait olmak üzere 
poliçede münderiç meblâğı salâhiyettar makama tevdi edebilir. 

Kısım - 7 
Ademi kabul ve ademi tediye hallerinde hamilin müracaati 

BEŞ YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Hamil keşideci ve cirantalar 
ile sair mesuller aleyhine zirdeki usule tevfikan hakkı müracaatini istimal edebilir: 

1 - Hululü vadede 'tediye vaki olmamış ise, 
2 - Hululü vadeden evvel kabulden imtina vukubulmuş ise, 
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evvelki dayin beyninde matlubun kabili devir olmadığı şart ittihaz edildiğini şahsı 
mezkûra karşı dermeyan edemez. 

Y E D İ YÜZ YETMİŞ İ K İ N C İ MADDE — Sebebi halen mevcut olup âtiyen 
zimmete terettüp edecek bir matlubun devri caizdir. 

Y E D İ YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Matlubun devri tahriren vuku 
bulmadıkça sahih olmaz. 

Y E D İ YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Matlubun devri dayin tara
fından medyuna tebliğ edilmezden evvel hüsnü niyetle medyun dayini evvele edayı 
deyin ederse matlubun devredildiği kimseye karşı beri olur. 

Y E D İ YÜZ YETMİŞ B E Ş İ N C İ MADDE — Matlubun hangi şahsa ait ol
duğu hususunda niza varsa medynu borçlu olduğu mebaliği matlubun sahibi 
hakikisi olduğu tebeyyün edecek şahsa verilmek üzere kâtibi adle tevdi edebilir. 

Medyunu mezkûr nizaa vâkıf olduğu halde deynini matlubun hakikî sahibi 
olduğu tebeyyün edecek şahıstan gayri bir kimseye eda edecek olursa mezkûr şah
sa karşı beri olmaz matlubun ciheti aidiyeti hakkında dava tekevvün edip vade
si de munkazi olmuş ise tarafeynden her biri medyunu borçlu olduğu mebaliği bi
rinci fıkrada muharrer olduğu veçhile resmen tevdia icbar edebilir. 

YEDİ YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Bir medyun matlubun devrine 
vâkıf olduğu zaman dayini evvele karşı haiz olduğu itiraz haklarını aynen matlu
bun devredildiği kimseye karşı da istimal edebilir. 

Medyunun devre vâkıf olduğu zaman dayine karşı henüz vadesi hulul etmiyen 
bir alacağı varsa işbu alacağın vadesi devredilen matlubun inkizayi vadesinden son
ra münkazi olmadığı surette matlubun devredildiği kimseye karşı takas iddiasında 
bulunabilir. 

Y E D İ YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Bir matlubun devri ânî temin 
eden hakkı rüchan ve saire gibi ferri hukuka da şamildir- Şu kadar ki bu hu -
kuk dayinin şahsına maksur ise devrin bunlara şümulü olamaz. 

Dayin matlup senedini matlubun devredildiği kimseye teslime ve mevcut sair 
esbabı sübutiyeyi tedarike ve matlubu devrolan kimsenin bu matlubu medyundan 
talep ve istifa edebilmesi için icabeden malûmatı kendisine itaya mecburdur-

Müterakim faizler asıl matlup ile birlikte devredilmiş addolunur. 
Y E D İ YÜZ YETMİŞ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Matlup kanunun hükmü ve

ya mahkemenin ilâmı icabı olarak devredilmiş bulunursa devri vâki hiç bir şekle 
tâbi olmaksızın ve hatta evvelki zatın rizasını izhara lüzum bulunmaksızın 
üçüncü şahsa karşı iddia ve dermeyan olunabilir. 

Y E D İ YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Matlubun devri bir ivaz 
mukabilinde icra edildiği halde devreden kimse bu matlûbun zamanı devirde mev
cudiyetini zâmindir. Fakat sarahaten taahhüt etmediği halde medyunun üsrü 
malisinden mesul olmaz. 

Bir kimse bir şahıstaki matlûbunu bilâivaz devretmiş ise matlubun ademi vücu
dundan mesul olmaz. 

Y E D İ YÜZ S E K S E N İ N C İ MADDE — Bir kimse diğer bir şahsa olan bor
cunu eda makamında olarak bir matlubunu devredipte borçtan tenzil olunacak 
miktar tayin edilmemiş ise matlubun devredildiği kimse medyundan ancak ha
kikaten kapzettiği veya tedabiri lâzimeye tevessül takdirinde tahsil edebileceği 
mebaliği alacağına mahsup etmeğe mecbur olur. 

Y E D İ YÜZ S E K S E N B İ R İ N C İ MADDE — Matlubu devreden kimse devre
dilen kimseye karşı zâmin olduğu ahvalde ancak devir mukabilinde aldığı bedelin 
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sabma bir üçüncü şahıs tarafından irae kılınmış ise medyunla beraber bu şalısa 
tebliğ edilip bu bapta bir gûna itirazları olduğu halde üç gün zarfında bildir
meleri lüzumu ilâve kılınır. 

İşbu üç günlük müddetin mürurundan sonra eğer medyun veya üçüncü şa
hıs tarafından bir gûna itiraz vaki olmamış ise reisi mahkeme day inin talebi üze
rine mali merhunun beyii hakkında bir karar ittihaz eyler. Bu kararda mali 
merhunun sureti beyyi ve füruhtu için mukavelenamede bir kayıt var ise o ka
yıt dairesinde, mukavelenamede öyle bir kayıt yok ise 712 nci maddenin son fıkra
larında muayyen usule tevfikan beyini emreder. 

Bu karar medyuna veyahut medyun hesabına rehin vermiş olan üçüncü şah
sa tebliğ edilmedikçe icra olunamaz. Yapılacak tebliğde füruht muamelesinin ic
ra olunacağı mahal ve gün ve saat ile beraber kararı riyaset aleyhinde tarihi 
tebliğden itibaren üç gün zarfında dayin huzuru mahkemeye celbedilmek suretile 
itiraz edilmediği halde iktisabı katiyet edeceği de ilâve olunur. 

i t i raz vukuu halinde mevaddı müstaceleden addolunarak keyfiyet itirazna-
menin kabulü tarihinden itibaren sekiz gün zarfında intaç edilecektir- Bu hü
küm dayinden teminat alınmasına hacet olmaksızın muvakkaten lâzimülicradır. 

YEDİ YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Balâda tayin olunan müddet
ler buudiyeti mesafe sebebile tezyit olunamaz. Medyunun yahut medyun hesa
bına rehin ita etmiş olan kimsenin mahkemenin dairei kazası dahilinde ikamet
gâhları olmadığı veya bir ikametgâh tayin etmedikleri halde maddei sabıkada 
beyan olunan tebligat, bu baptaki ilâm mahkemenin içtima salonuna talik olun
mak ve mahkemenin bulunduğu mahalde intişar eden resmî ve iki gayri resmî * 
gazete ile ve resmî gazete bulunmayan yerlerde yalnız gayri resmî gazetelerde der-
cedilmek suretile icra olunur. Mahkemenin bulunduğu mahalde resmî ve gayri 
resmî gazete yoksa yalnız mahkeme kapısına talikle iktifa edilir. Bu muame
lâtın icra kılındığını mutazammm mübaşir tarafından tanzim olunacak zabıt va
rakası tebliğ makamına kaim olur. 

Y E D İ YÜZ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Mevaddı sabıka mucibince dayine balı-
şolunan hukuk gerek medyunun gerek medyun hesabına rehin ita eden şahsın 
vefatı veya iflâsile duçarı teahhur olamaz. 

Y E D İ YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Medyun edayi deyin etme
diği surette dayinin merhuna malik olacağına veya merhunun satılması için me
vaddı sabıkada muayyen usul ve merasime riayete mecbur olmayacağına dair der-
meyan olunan şart batıldır. 

Y E D İ YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Umumî mağazalarda tevdi kılman 
emtianın terhini muamelâtı işbu kanunun umumî mağazalar muamelâtından bahis 
faslı mahsusu ahkâmına tâbidir. 

Sefainin terhini ticareti bahriye ahkâmına tâbidir. 

Altıncı fasıl 
Matlubun devri 

Y E D İ YÜZ YETMİŞ B İ R İ N C İ MADDE — Bir matlubu ticarinin âhara 
devri mahiyeti muameleye veya şartı mukaveleye nazaran memnu değilse dayin 
o matlubunu medyunun muvafakati olmaksızın âhara devredebilir. 

Matlubun devredildiği kimse tarihi devirden itibaren hukukan devreden şahıs 
makamına kaim olur. 

Üçüncü şahıs senet derununda matlubun kabili devir olmadığına dair bir kay
dın mevcut olmamasına itimaden devri kabul etmiş ise bilâhare medyun kendisile 
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dedilmesi için o rehinin temin ettiği deynin ticarî olması lâzımdır. 

YEDİ YÜZ ELLİ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Tarafeyni âkideyn mermimin 
üçüncü bir şahıs yedine tevdiine bilittifak karar verebilirler. 

Y E D İ YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Bir rehni ticarî tarafeyn 
arasında işbu kanunun 680 nci maddesinde muayyen suretlerle ispat olunabilir. 
Eşyanın terhini ile temin olunan deyin elli lirayı mütecaviz ise bu rehinin 
üçüncü şahıslar hakkında muteber addedilmesi için tahrirî olması ve kâtibiadil-
likten musaddak bulunması şarttır. 

Y E D İ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Poliçelerin ve emre muharrer sair 
senedatı tieariyenin terhini «bedeli teminattır» ibaresile veyahut tarafeynin bu 
husustaki maksadı o senedin temlik ve temellükü olmayıp berayi teminat ita 
kılındığını ifade eden diğer bir ibare ile icra olunacak ciro ile olur. 

Malî, sınaî, ticarî ve adî şirketlerin ihraç etmiş oldukları nama muharrer 
hisse senedatı ve tahvilâtın terhini ve keyfiyetin şirket defterine dercettiril-
mesi suretile icra olunur. 

Y E D İ YÜZ ALTMIŞ B İ R İ N C İ MADDE — Dayin mali merhun üzerinde 
medyunun sair dayinlerine tercihan istifayi matlup etmek hakkını haizdir. Da-
yinin hakkı mali merhunun ancak kendi yedinde veya tarafeynin ittifakile bir 
şahsı salis yedinde bulunması hallerinde caridir. 

Emvali mermine dayinin veya komüsyoncunun maazalarmda veya dayinin 
cemilerinde veya gümrük ambarlarında veya umumî bir mağazada bulundukları 
halde bunlar dayinin tahtı tasarrufunda addolunacağı gibi dayin emvali mer-
hunenin vusulünden evvel kendisine verilmiş ve konuşmentoya veyahut teminat 
mukabilinde ita olunduğunu tazammun eden şerhi havi bir nakliye mukavele
namesine vaziülyet bulunduğu takdirde emvali merhune kendisinin tahtı ye
dinde bulunmuş farzolunur. 

Y E D İ YÜZ' ALTMIŞ İ K İ N C İ MADDE — Dayin rehin olarak aldığı şeyin 
hüsnü muhafazası için iktiza eden tedıbir i ittihaza mecburdur. Terhin olunan 
şey senedi ticarî ise dayin hululü vadede bedelini istifa için icap eden bütün 
muamelâtı kanuniyeyi icra ile mükelleftir. 

Medyunun kendi deyninden başka berveçhibalâ dayin tarafından ihtiyar 
olunan bilûmum masarifi de tediye etmesi lâzımdır. Dayin bu maksatla yapmış 
olduğu masarifin hesabatmı medyuna vermeğe mecburdur. 

Y E D İ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Hilafı meşrut olmadığı suret
te dayin merhun eşya ve esham ve tahvilât üzerinden medyunun haiz olduğu bil
cümle hukukunu istimale mecburdur. Bu hükmün hilâfına ve medyunun aleyhi
ne olarak vukubulan şart batıldır. 

Y E D İ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hilafı meşrut olmadığı su
rette merhun eşya, esham ve tahvilât kıymeti yüzde ondan aşağıya tenezzül eder
se dayin işbu noksanın ikmalini medyundan isteyebilir. Medyun bu talebi isaf 
etmez veya teahhürü vukua gelirse 712 nci madde ahkâmına tevfikan merhunu 
furuht ettirebilir. 

Y E D İ YÜZ ALTMIŞ B E Ş İ N C İ MADDE — Misliyattan olan eşyanın ve
ya esham ve tahvilâtın rehini halinde rehinin hükmü bunun yerine ayni cins 
ve miktarda esva ve esham ve tahvilâtın ikamesi halinde de cari olur. 

Y E D İ YÜZ ALTMIŞ A L T I N C I MADDE — Hululü vadede medyun rehin 
ile temin ettiği bütün deyni tediye etmediği halde dayin mali merhunun beyine 
tesaddi edebilir. 

Bu maksatla dain muamelâtı ticariyeyi rüyetle mükellef mahkeme reisine 
müracaat ederek mali merhunun satılmasına mezuniyet talep eder. Talebi vaki 
üzerine keyfiyet mübaşir marifetile derhal medyuna ve eğer rehini medyun he-
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gösterildiği veçhile tesviye olunur. 

Mukavelede « tahminen » kay di mevcud ise mebi geminin tamam hamulesine şa
mil olduğu surette mukavele olunan miktardan yüzde on ve hamulenin bir kısmın
dan ibaret bulunduğu takdirde yüzde beş ziyade ve noksan olarak teslim olunabi
lir. 

« Katiyen muayyen miktar » kaydi müşteriye mukavelede muayyen olan mikta
rın tamamını talep hakkını bahşeder. Şu kadar ki mebiin esnayi seferdeki firesin
den veya haşaratı bahriye sebebile husule gelen noksandan dolayı bayi mesul ol
maz. 

Her iki takdirde tebeyyün eden noksan veya ziyade miktarının semeni emtia
nın ihraç edildiği gün ve mahaldeki rayice göre tayin ve tesviye olunur. Maama-
fih emtianın kısmen denize atılması veya emtianın deniz suyu ile ıslanarak sık
letine ziyade ve noksan t a n olması sebebile vezni hakikinin tespiti mümkün ol
mazsa muvakkat fatura bedeli kespi katiyet etmiş olur. 

Y E D İ YÜZ K I R K ALTINCI MADDE — Tahmilden sonraki haşaratın mün
hasıran bayie ait olacağına veya aktin tenfizi hususunun geminin mahalli mak
suda selâmetle muvasalatına talikma veyahut müşterinin emtiayı arzusuna veya 
hini akkitte teslim olunan bir numuneye göre beğenip beğenmemekte muhtar ola
cağına dair şartlar mukaveleyi sif satış mahiyetinden ihraç ve mahalli tahliyede 
teslim şartile vukubulan bir bey mahiyetine kalbeder. 

Dördüncü fasıl 

YEDİ YÜZ K I R K YEDİNCİ MADDE — Bir istikraz mukavelesinin ticarî 
addedilmesi için mebaliği müstakrazanm umuru ticariyede sarfedilmek üzere 
istikraz edilmiş olması şarttır. 

Y E D İ YÜZ K I R K ' S E K İ Z İ N C İ MADDE — Misliyattan olan bir şeyin na
kit gibi karzı ticarî olarak ikrazı caizdir. 

YEDİ YÜZ K I R K DOKUZUNCU MADDE — Müstakriz, istikraz ettiği şe
yin müsavi nevi ve vasıfta olarak mislini muayyen vakitte iadeye mecburdur. 

Y E D İ YÜZ ELLİNCİ MADDE — Karzdan gayri bir cihetten dolayı akçe 
veya misliyattan bir şey itasına mecbur olan kimse mezkûr akçe veya şeyin kar
zı ticarî suretine ifrağını dayinle kararlastırabilir. 

YEDÎ YÜZ ELLİ B İ R İ N C İ MADDE — Hilafı tarafeyn beyninde mesrur 
olmadığı halde karzı ticarî daima faize tâbidir. 

YEDİ YÜZ E L L İ İ K İ N C İ MADDE — Faizin miktarı mukavele ile tayin 
edilmediği halde tarafeyn istikraz olunan şeyin miktarı veya kıymeti üzerinden 
faizi kanunî itasını kabul etmiş addolunur. 

YEDİ YÜZ E L L İ ÜÇÜNCÜ MADDE — Hilafı meşrut olmadığı halde fai
zin, müddeti ikraz bir seneden dun ise resülmalin lâzimülifa olduğu günde ve 
bir seneyi mütecaviz ise sene nihayetinde tediyesi lâzımgelir. 

YEDİ YÜZ E L L İ DÖRDÜNCÜ MADDE — Tarafeyn beyninde müddeti 
ikraz tayin edilmiş ise hululü vadeden evvel matlubunun kabulüne deyin icbar 
edilemez. 

YEDİ YÜZ E L L İ B E Ş İ N C İ MADDE — Faizi mürekkep mukavelesi işbu 
kanunun 788 nci maddesi ahkâmına tâbidir. 

Y E D İ YÜZ E L L İ ALTINCI MADDE — Umuru ticariye için istikraz olu
nan şeyin miktar ve kıymeti ne olursa olsun bu kanunun 689 ncu maddesinde 
musarrah esbabı sübuti yenin kâff esile kabili ispattır. 

Beşinci fasıl 

Y E D İ YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE — Bir rehin muamelesinin ticarî ad-
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Y E D Î YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Müşteriye ibraz edilen evra

kın makbul ve medarı ihticac olabilmeleri için tam ve'muntazam olmaları ve em
tianın irsal edildiği mahalde tanzim edilmiş bulunmaları şarttır. Evrakın mim
de ricatı « sif » mukavele şeraitine tevafuk etmediği takdirde müşteri mukaveleyi 
fesih ile zarar ve zivan talep edebilir. 

Y E D İ YÜZ K I R K I N C I M A ' D D E — Müşteri maddei sabıkada beyan edilen 
evrakın kendisine ibraz edilmesi üzerine bunları bittetkik kabul veya reddettiğini 
beyana mecburdur. 

Evrakı reddettiği surette reddin haksız olduğu tebeyyün ederse müşteri bayie 
karşı zarar ve ziyan itasına mecburdur. Bilâkis evrakın gayrimuntazam olmasın
dan dolayı müşterinin bihakkin reddettiği sabit olursa akti fesh ile zarar ve ziyan 
talebine hakkı olur. 

Müşteri mezkûr evrakı kabul etmiş ise bayiin hilesi sabit olmadıkça veya emti-
a evrakı mezkûre mündericatma gayri muvafık zuhur etmedikçe müşteri akti fes-
hedemez. Evrakı mezkûrenin ibrazından itibaren dört gün zarfında müşteri bir iti
raz dermeyan etmediği halde bunların muntazam olduğunu tasdik eylemiş oddo-
nur. 

Kezalik bazı esbabı muayyene zikir ve tahsisile evrakı reddetmiş veya kay di ilı-
tirazi ile kabul eylemiş ise bilâhare işbu esbabı muayyene haricinde bir sebebi iti
raz derme van edemez. 

Y E U L ' Y Ü Z K I R K B İ R İ N C İ MADDE — Sif müşteri 747 nci maddede beyan 
edilen evrakı tesellüm edebilmek için hilafı mukavelede musarrah olmadığı sü
ratte semeni mebia dair kendisine keşide edilmiş olan poliçe bedelini derhal 
tediyeye mecburdur. 

Y E D İ YÜZ K I R K İ K İ N C İ MADDE — Vapurun muvasalâtında emtia, ko-
nuşmento ve navul mukavelenamesindeki şeraite ve bunlarda sarahat yok ise ma
halli örf ve âdata tevfikan ihraç olunur. 

Müşteri evrakı hâmil olduğu halde mündericatmm numara marka, kontre-
marka, ambalaj şeraiti itibarile gemiden çıkan emtiaya muvafık olup olmadığını 
muayeneye mecburdur. 

Bayiin hatası sebebile emtianın tayin ve teşhisi kabil olmamışsa müşteri akti 
feshedebilir. 

Y E D İ YÜZ K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — Gönderilen emtia ile mukavele
nin mevzuunu teşkil eden emtia arasında vasıf itibarile görülen tehalüf ka
dar marufu tecavüz etmezse müşteri emtiayı kabule mecbur olup ancak semenin
den ehli hibrece takdir edilecek bir miktarın tenzilini isteyebilir. Semenden icra 
edilecek tenzilât miktarı hilafı mukavele de musarrah değilse tahliye limanında ca
ri olan örf ve âdata göre takdir ve tayin olunur. 

Y E D İ YÜZ K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Emtia bedelâtınm hini tahliye
de tahakkuk edecek veya kabul edilecek vezin üzerinden tediye olunacağına dair 
olan şart muteberdir. Bu suretle mukavelename mündericatma göre muvakkat 
bir fatura tanzim edilerek emtia tahmil edildikten sonra müşteriye irsal olunaca
ğı gibi mebiin evrakına raptedilecek poliçenin bedeli de semeni mebiin yüzde yet
miş beşi ile doksanı arasında bir noksanla tayin olunur. 

Emtianın vâsıl olduğu limanda tarafeyn veya mümessüleri huzurunda usulü 
veçhile vezni icra edildikten sonra katî fatura tanzim olunur. İk i fatura bedelle
ri beynindeki fark emtianın kabulü tarihinden itibaren sekiz gün zarfında icabı
na göre müşteri tarafından tediye veya bayi tarafından kendisine iade kılınır. 

Y E D İ YÜZ K I R K B E Ş İ N C İ MADDE — Mukavelede « tahminen » veya 
« katiyen muayyen miktar » kayitleri bulunduğu surette semen maddei ânifede 



No. 865 — 877 — 28 - VI -1926 
anm tahmil olunduğu ilk vasıta ile şevkedildiği tarih, tahmil tarihi hükmünde tu
tulur. 

YEDİ YÜZ OTUZ tKİNCİ MADDE — Mücehhezin vapura bazı iskelelere uğ
ratabileceğine, tebdili tarik veya hamule yi aktarma ettirebileceğine ve sairey e dair 
konuşmentolar ile nakil mukavelenamelerine derci mutat olan şerait müşteriye 
karşı da muteberdir. Binaenaleyh vakayü mezkûre seyrüsefain ieabatı zaruriye-
sinden olduğu surette işbu şerait sebebile emtia hakkında husule gelen ziyadei teh
like müşteriye aittir. Şu kadar ki tehlikelerin tezayüdü bayiin kusurundan tevellüt 
etmiş ise, meselâ emtiayi bir vapur yerine yelkenliye veya doğru bir vapur yerine 
bazı iskelelere uğrayan bir gemiye tahmil etmiş ise, müşteri beyi fesih ile zarar ve 
ziyan talep edebilir. 

Emtia 731 nci madde mucibince tek konuşmento ile irsal edilmiş ise bu konuş-
mento emtianın ilk sevk edildiği mahalde ve bütün sefere şamil olmak üzere tan
zim edilmek lâzim gelir. 

Y E D Î YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — « Sif » bayi emtiai mahmuleyi si
gorta mukavelenamelerine derci mutat olan şeraiti âdiye dairesinde bahrî tehli
kelere karşı sigorta ettirmeğe mecburdur. 

Sigorta bedeli emtianın gönderileceği mahaldeki maliyet fiyatı mikdarmda ol
mak lâzımdır. 

Emtia kısım kısım tahmil edilmiş ise her kısım ayrı ayrı sigorta ettirilmek 
icap eder. Bayi müşteriye karşı bizzat si gortacı vazifesini ifa edemez. 

Y E D Î YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Alelade bir sigorta şehadetna-
mesi, bir sigortanın şeraiti mahsusasmı havi olmadıkça ve şeraiti saire hakkında 
sigorta poliçesi numunelerinden birine atfen tanzim edilmedikçe sigorta poliçesi 
makamına kaim olmaz. 

Y E D Î YÜZ OTUZ B E Ş İ N C İ MADDE — Hilâfına mukavelede sarahat ol
madığı surette sigorta ile temini lâzim gelen tehlikeler, alelade tehlikelerden ibaret 
olup harp tehlikesi hariçt ir . Sigortanın şümulünü, muafiyet şartlarını, 
sigorta bedelinin sureti tediyesine ait şeraiti tayinde mahalli tahmilde cari olan 
örf ve adat ve eşyanın cins ve mahiyeti nazarı itibare alınır. 

« Sif » bayi, mebiyyii maruf ve muteber bir sigorta kumpanyasına sigorta et
tirmiş ise sigortacının sieorta bedelini te diyeye ademi iktidarından dolayı müşteri-
ve karsı mesul olmaz. 

Y E D Î YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — « Sif » Bayiin emtianın gemiye hi
ni tahmilindeki halini, vezin ve vasfını keşif ve muayene ettireceğine dair olan mu
kavele muteberdir. Bu surette bayi mahkemeye müracaatla ehli hibre tayinini ta
lep edebilir. Ehli hibre tarafından tanzim edilen şehadetname hileye müstenit de
ğil ise müşteriye karşı muteberdir. 

Y E D Î YÜZ OTUZ YEDÎNCİ MADDE — Emtia tahmil olunduktan sonra 
muntazam cirolu konuşmentosu ile beraber sigorta mukavelenamesi, asıl fatura ve 
icabı halinde emtianın vasıf ve veznini müsbit şehadetname, fatura bedelini müs-
bit bir kıta poliçeye rapt olunarak bavi tarafından azamî süratle müşteriye irsal 
olunur. Emtianın tahmil edildiği gemi vâsıl olupta zikredilen evrak henüz gel
mediği veya noksan geldiği ve müşteri tarafından bayia müracaat edildiği halde, 
bayi işbu emtianın müşteri tarafından tes ellümüne salih bir vesika tedarik ve ken
disine ita etmeğe mecburdur. Mezkûr evrakın teslimindeki teahhür sebebile vukua 
gelen masarif bayia aittir. 

Y E D Î YÜZ OTUZ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Bayi, emtianın tahmili tarihile 
markaları ve emtianın tahmil edildiği vapur hakkında aldığı malûmatı derhal 
müşteirye bildirmek suretile tahmil eyle diği emtiayi tayin ve tahsisa mecburdur. 
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veya muayyen müddet zarfında mahalli maksuda vasıl olmamış ise müşteri aktin 
feshini talep ve dava edebilir. Maamafilı geminin muvasalâtı için tayin edilen 
müddeti müşteri bir veya bir kaç defa temdit edebilir. 

YEDİ YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yukarıki maddede zikredilen gemi
nin muvasalâtına dair bir müddet tayin edilmediği surette mezkûr geminin seferi
ni ikmal etmesi için lâzım gelen müddet tarafeynce tayin edilmiş hükmündedir. Bu 
surette geminin muvasalâtı teahlıur etmiş ise müşteri mahkemeye müracaat ede
rek bu bapta bir müddet tayinine ve tayin edilen müddet zarfında gemi vasıl ol
madığı surette aktin feshine dair karar istihsal edebilir. Her halde mahkemenin 
tayin edeceği müddet geminin, mebiiu tahmil edildiği mahalden hareketi tarihinden 
itibaren altı ayı tecavüz edemez. 

YEDİ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADE— Mebi esnayi seferde esbabı mücbire-
den veya evvelce keşfi mümkün olmayan bir sebebi ıstırarından dolayı tahmil 
edildiği gemideu diğer bir gemiye nakledilmiş ise akit fesholunamayıp mebiin 
aktarma edildiği gemi evvelce muayyen olan gemi makamına kaim addolunur. 

YEDİ YÜZ YİRMİ BSŞİNOÎ MADDE — Esnayi seferde mebi, menfaati mak
suda zail olacak derecede, hasarı bahriye uğramış ise akit münfesih olur. 

Ahvali sairede müşteri mebii hini muvasalâtında bulunduğu hal üzere kabule 
mecburdur. Bu surette semenden ehli hi brenin takdir edeceği miktar tenzil olu
nur. 

YEDİ YÜZ YİRMİ ALTİNCİ MADDE —Misliyattan bir şeyin muayyen bir 
mahalle nakli zımnında gemide tesellümü şartile semeni mebiden maada bayi tara
fından tediye edilecek sigorta ücretile navlı da şamil maktu bir bedel mukabi
linde vuku bulan satışa «sif» satış denir. Bu navul emtianın tahmil edildiği liman
da vinç üzerinde (su - palan) teslimine kadar nakil ücretinden ibarettir. 

Sif satılan emtianın gemiye tahmil ol unduğu tarihten itibaren hasarı müşteriye 
aittir. 

YEDİ YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE — «Sif» satılan emtia bayi tara
fından mukavele şeraiti dairesinde ve mukavelede sarahat yok ise mahalli tahmil
de cari örf ve âdetle muayyen olan suret ve zamanda gemiye tahmil olunmak lâ
zımdır. Bayi taahhüdünü kısım kısım icraya mezun olduğu takdirde tahmil olu
nan her kısım emtia ayrıca satılmış addolunur. 

YEDİ YÜZ YİRMİ SEKİZİNCİ'M A D D E — Bayi sattığı emtiayi muayyen 
olan zamanda esbabı müebireye müstenit olmaksızın tahmil etmemiş ise müşteri 
akti feshedebilir. Bu takdirde keyfiyeti derhal bayie bildirmeğe mecburdur. 

YEDİ YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Bayi emtianın usulüne mu
vafık olarak tahmil edildiğini her kısım emtiaya mahsus olmak üzere tanzim edi
len ve «tahmil edilmiştir» ibaresini havi bulunan konuşmento ile ispat eder. Ko-
nuşmento «tahmil edilmek üzere alınmıştır» ibaresini havi ise tahmilin konuşmen-
toda muharrer olan tarihte hakikaten vuku bulmadığını müşteri her zaman ispat 
edebilir. Şu kadar ki zikrolunan konuşmento emtianın mukavelede beyan olunan ta
rihte hakikaten tahmil edildiğini mübeyyin ve kaptan tarafından mümza ve el ya-
zısile muharrer bir şerhi havi ise müşteri hilafını ispat edemez. 

YEDİ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Bayi emtianın tahmil edileceği gemiyi 
aşağıda beyan olunan tek konuşmento mündericatma istinaden tayin etmişse mü
cehhezin, bayi ile olan münasebatmda bu tayini kayde riayete mecbur olmadığı ah
valde bayi de mezkûr kayde riayetle mü kcllef değildir. 

YEDİ YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — «sif» satılan emtia dahilde kâin bir 
şehir veya nehir üzerinde bulunan bir limandan sevkedildiği ve mezkûr emtiayi 
nakledecek bütün vesait için tek konuşmento tanzim kılındığı surette bu emtia-
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içinde bayie bildirmeğe mecburdur. Aksi takdirde mebii halile kabule razı olmuş 
addolunur. Şu kadar ki usulü veçhile yapılan muayene neticesinde zahir olmayan 
ayıplar keşfedildikleri zama bayie derhal bildirilmek lâzımdır. Ancak müşteri me
bii usulü dairesinde bilmuayene kabul ettikten sonra şeraiti kanuniye veya şe
raiti kauniye veya şeraiti mukaveleye mugayir zuhur ettiği iddiasile hakkı rücu-
unu istimal edemez. 

YEDİ YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Mebide ayıp zuhur etmesinden veya 
mebiin mukavele veya kanun ile muayyen şeraiti cami veya numuneye muvafık 
olmamasıdan dolayı müşterinin bayi aleyhine haiz olduğu hakkı dava mebiin 
tesellümü tarihinden itibaren altı ay sonra sakıt olur. 

Bu müddetin mukavele ile tezyit veya tenkisi caizdir. 
YEDİ YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Mebiin kanun veya mukavele ile mu

ayyen olan şerait veya numuneye ademi muvafakati, bayiin hilesinden naşi anla
şılamamış ise, 714, 715 nci maddeler ahkâmı cerevan etmez. 

YEDİ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Müşteri 716 ncı madde ahkâmına 
tevfikan mebide bir ayıp keşfettiği veya mebii sair her hangi bir sebepten dolayı 
mukavele veya kanun ile muayyen şeraiti cami veya numuneye muvafık görme
diği surette derhal mebiin bulunduğu mahalde deavii ticariyeyi rüyete salâhiyet-
tar mahkeme reisine ve- salâhiyettar mahkeme bulunmadığı halde sulh hâkimine 
bilmüracaa ehli hibre marifetile mebii keşif ve muayene ettirebilir. 

Keşif ve muayenenin tehirinde mazarrat melhuz olduğu bayiin de hemen dave
ti mümkün bulunduğu halde muayene için tayin edilen zaman ve mekânda ha
zır bulunması bayie tebliğ olunur. 

Müşteri mebiin ayıbına muttali olduğunu veya mukavele veyahut kanun ile ta
yin kılman şeraiti cami veya numuneye muvafık olmadığını bayie işar ettiği tak
dirde bayi ayni şeraite tevfikan mebii muayene ettirebilir. 

YEDİ YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Ttüccar beynindeki satışlarda mebi müş
teriye ahar mahalden irsal olunduğu surette müşteri 716 ncı madde hükmüne tev
fikan bayie müracaat etmiş olsa bile mebii kâffei masarif ve hasarı bayie ait ol
mak üzere hüsnü suretle muhafazaya veya 712 nci maddeye tevfikan yediadle 
tevdie mecburdur. 

Mebi mahiyeten kabili tevdi olmaz veya mütesariülfesat bulunur veyahut mu
hafazası kıymetine nazaran fazla masarif veya ardiye ücreti tediyesine mütevakkıf 
ise müşteri 812 nci madde ahkâmına tevfikan mebii sattırabilir. 

YEDİ YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Mebi mukavele veya kanun ile mu
ayyen şeraiti cami olmadığı surette müfteri muhayyer olup dilerse aktin feshini 
dilerse semenin tenzilini mahkemeden talep edebilir ve her iki surette ayrıca zarar 
ve ziyan da isteyebilir. 

Kısım - 2 
Beyi ticarinin bazı hususî nevileri - (sif) satış 

YEDİ YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Mebiin tahmil edildiği veya edileceği 
geminin tayini suretile beyi halinde beyi vaki, geminin mahalli maksuda selâmetle 
muvasalâtı şartına muallâk addolunur. 

Bayi, emtianın tahmil edildiği veya edileceği gemiyi mukavele veya örf ile ka
bul edilen bir müddet zarfında tayin etmemiş ise müşteri geminin tayinini veya ak
tin feshile zarar ve ziyan itasını isteyebilir. Gemiyi tayin için mukavele veya örf ile 
kabul edilmiş bir müddet yok ise müşteri mahkemeye müracaat ederek mezkûr 
müddetin tayinini müstacel en talep edebilir. 

Hini akitte veya bilâhare tayin olunan geminin hareketi veya mahalli maksuda 
muvasalâtı için bir müddet tayin edilip te gemi mezkûr vakitte hareket etmemiş 
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mezuniyet üzerine memuru mahsus marifetile veya müzayedei aleniye ile sattı-
rabilir. 

Mebiin borsada veya piyasada rayiç bir fiatı var ise bayi mahkemenin iznile 
müzayedeye lüzum olmaksızın o fiatla bizzat satmak hakkını haizdir. 

Fıkaratı sabıka mucibince satılan mebiin satış masarifi tenzil edilerek esmanı 
bayi tarafından müşteri namına bankaya ve banka bulunmadığı halde diğer 
emin bir mahalle vaz ve tevdi olunmak lâzımdır. Mebi yedi adle veya esmanı 
emin bir mahalle tevdi edildikten sonra keyfiyetin bayi tarafından hemen müş
teriye ihbarı muktazidir. 

YEDİ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Müşteri mukavele veya örf ile muay
yen zamanda semeni tediye esmediği surette bayi semeni dava edebildiği gibi 
alelusul resmî bir ihtarname veya taahhütlü bir mektup ile münasip bir mehil 
tayin ederek müşteriyi ifayi taahhüde davet eder. Mezkûr mehil zarfında müş
teri semeni tediye etmeyecek olursa bayi maddei sabıkada muharrer usule tevfi
kan mebii sattırarak bedelinden semeni istifa ve işbu satış bedelile semeni me
bi beynindeki farkı müşteriden isteyebilir. Mebiin borsada ve piyasada rayiç 
bir fiatı varsa bayi mebii satmağa mecbur olmaksızın semeni mebi ile berveçhi 
balâ muayyen mehlin hitammdaki borsa veya piyasa fiatı beyninde mevcut farkı 
müşteriden isteyebilir. 

YEDİ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bayi mebii mukavele veya örf ile 
muayyen zamanda teslim etmediği surette müşteri resmî bir ihtarname veya 
taahhütlü bir mektupla bayii münasip bir mehil zarfmda mebii teslime davet 
eder. Bu mehlin inkizasında bayi mebii teslim etmeyecek olursa müşteri 
mahkemeye müracaatla aktin feshi ve bu yüzden duçar olduğu zarar ile mah
rum kaldığı kârı bayiden talep ve dava edebilir. Maahaza müşteri dilerse ya 
doğrudan doğruya yahut mahkeme marifetile emtiayı şahsı salisten mubayaa 
ederek hüsnüniyetle tediye ettiği bedel, semeni mebi den ziyade ise bu ziyadeyi 
isteyebilir. 

Mebiin borsa veya piyasada rayici olduğu surette müşteri mebii hariçten iştira 
etmeksizin dahi mezkûr rayiç ile semeni mebi beynindeki farkı bayiden isteyebi
lir. Gerek bu surette, gerek hariçten mubayaa halinde müşterinin duçar olduğu 
fazla zarar ve ziyanı 645 nci madde mucibince talep etmek hakkı mahfuzdur. 

YEDİ YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Beyi ticaride mukaveledeki sarahate 
veya mebiin cins ve mahiyetile maksadı iştiraya nazaran müşteri veya bayi 
mutlaka muayyen bir vakitte veya muayyen bir müddet zarfında ifayi taahhü
de mecbur ise muayyen müddetin hitamında ifayi taahhüt etmediği surette di
ğer taraf ihtar vukuuna lüzum kalmaksızın taahhüdün ademi ifasından dolayı 
713 ve 714 neü maddeler ahkâmına tevfikan akti fesih zarar ve ziya talep edebilir. 
Şu kadar ki akti feshe salâhiyettar olan taraf taahhüdün aynen ifasını arzu ettiği 
takdirde muayyen vaktin hululünde veya muayyen müddetin inkizasında taah
hüdün ifasını derhal talep etmeğe mecburdur. Aksi halde taahhüdün aynen ifa
sını talep hakkı sakıt olur. 

YEDİ YÜZ ON ALTINCI MADDE — Tüccar arasındaki ticarî satışlarda me
biin bir ayıp ve kusuru veya kanuna veya mukavele şeraitine veyahut numu
neye ademi tevafuku hini tesliminde zahir ise müşteri iki gün zarfında keyfi
yeti bayie bildirmeğe mecburdur. Zahir değil ise müşteri mebii tesellüm et
tikten sonra sekiz gün zarfında muayene etmeğe veya ettirmeğe mecburdur. 
Bu muayene neticesinde mebi de bir ayıp zahir olur veya mebiin mukavele ve
ya kanun ile muayyen şeraiti cami veya numuneye muvafık olmadığı tebey-
yün ederse müşteri hakkı rücuunu muhafaza için keyfiyeti mezkûr sekiz gün 
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YEDİ YÜZ ALTINCI MADDE — Semeni mebiin faizi mebi teslim 

xlilmis ise teslim gününden ve tesliminden imtina edilmiş ise ihtar tarihinden 
Ltibaren cereyan eder. 

YEDİ YÜZ YEDİNCİ MADDE — Mukavelenin mahiyetine, tarafeynin mak
sadına veya mebiin cinsine nazaran taahhüdün kısım kısım icrası kabil ise tara
feynden biri akti ancak diğer tarafın icra etmediği kısım hakkında feshedebilir. 

YEDİ YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Numune üzerine vukubulan satışta nu
muneyi teslim eden taraf ibraz ettiği numunenin evvelce kendisine teslim 
olunan numune olduğunu ispata mecbur değildir. Teslim olunan numune şekli 
tebeddül edecek surette bir muayenei fenniyeye tâbi tutulmuş olsa bile bu hüküm 
caridir. 

Mebiin numuneye muvafık olduğunun ispatı bayie aittir. Şu kadar ki numune 
müşterinin yedinde iken bozulmuş veya telef olmuş ise mebiin numuneye muvafık 
olmadığının ispatı müşteriye terettüp eder. 

YEDİ YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Müşteri mebii muayene veya tecrübe 
ettikten sonra beğenirse almak şartile vukubulan beyi caizdir. Hilâfına muka
velede sarahat yok ise beyin inikadı şartı mezkûrun tahakkukuna talik edilmiş 
addolunur. 

YEDİ YÜZ ONUNCU MADDE — Mebi muayene ve tecrübe için müşteriye tes
lim olunmuş ise müşteri mukavele ile ve mukavele olmadığı surette örf en muayyen 
müddet zarfında mebii kabul edip etmediğini beyana mecburdur. Mukavele veya örf 
ile muayyen bir müddet yok ise bayi münasip bir mehli tayin ederek müşteriyi 
mebii kabule veya redde davet eder. Müşteri mezkûr müddetler zarfında bir ce
vap vermemiş ise mebii kabul etmiş addolunur. 

Müşteri hakkı hiyarmı sarahaten muhafaza etmeksizin semenin tamamını ve
ya kısmını tediye etmiş veya mebide tecrübe için lâzımgelen suretin haricinde 
bir suretle tasarruf eylemiş ise beyi tamam olur. 

YEDİ YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — 709 ncu madde mucibince vukubulan 
beyide mebiin, bayiin yedinde iken tecrübe ve muayenesi meşrut olduğu surette müş
teri mukavele veya örf ile muayyen müddet zarfında kabul edip etmediğini be
yan etmemiş ise beyi gayri münakit addolunur. Mukavele veya örf ile muayyen 
bir müddet yok ise bayi bir mehli münasip tayin ederek müşteriye hakkı hiyarı 
istimale davet eder. 

Müşteri bu müddet zarfında sükût etmiş ise beyi kezalik gayri münakit addo
lunur. 

YEDİ YÜZ ON İKİNCİ MADDE — Beyi mukavelede gösterilen şeraite muva
fık ve mukavelede sarahat olmadığı surette şeraiti kanuniyeyi cami ise müşteri 
mukavele veya örf ile muayyen müddet zarfında mebii tesellüme mecburdur. 

Müşteri bu mecburiyeti ifa etmediği halde bayi mümkün ise keyfiyeti müş
teriye badelihtar devaii ticariyeyi rüyetle mükellef olan mahkemeden ve bu mah
kemenin bulunmadığı yerlerde sulh hâkiminden masarif ve hasarı müşteriye ait 
olmak üzere mebii muhafaza etmek için hemen bir yedi adil iraesini isteyebilir. 
Bu talep üzerine mahkeme müşteriyi ce lbetmeksizin derhal bir yedi adil tayin 
eder. 

Bundan başka müşterinin mebii tesellümdeki teahhurundan mütevellit zarar 
ve ziyanı isteyebilir. 

Mebiin mahiyeti tevdie gayrimüsait veya mebi mütesariülfesat yahut muha
fazası kıymetine nazaran fazla masarif veya ardiye ücreti tediyesine mütevak
kıf olduğu takdirde bayi mümkün ise keyfiyeti müşteriye badelihtar mebii fık-
rai anifede zikredilen mahkemeden müşteri davet edilmeksizin istihsal edeceği 
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3 - Mebiin teslimi hususunun tehiri şart edilmiş ise; 
4 - Müşteri, mebii tesellüme hazır olduğu halde bayi ihtarı vakıa rağmeı 

mebii teslim etmemiş ise [Şu kadar ki mebi müşterinin yedinde bulunmu 
olsaydı dahi telef olmuş bulunacağı muhakkak ise hasarı vaki müşteriye ai 
olur] . 

A L T I YÜZ DOKSAN S E K İ Z İ N C İ MADDE — Mebiin müşteriye irsa 
edilmek üzere nakliyat komüsyoncusuna veya nakliyeciye veyahut emtiayı nakh 
memur olan diğer bir şahsa tesliminden itibaren hasarı müşteriye aittir, şu ka 
dar ki mebiin sureti nakline dair bir şart var ise bayi zaruret bulunmadıkça 
bu şarta riayete mecburdur. Aksi takdirde bu yüzden müşteriye terettüp edeeel 
zarardan mesul olur. 

Tarafeynin maksadına nazaran emtianın gönderileceği mahal, mahalli teslin 
addolunmuş ise esnayi nakilde vukua gelen hasar bayia aittir. Maamafih bayiin. 
mücerret mebiin masarifi nakliyesini deruhte etmesile naklolunacağı mahallii] 
mahalli teslim addi lâzım gelmez. 

ALTI Yt îZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Semenin nakit olması şart
tır. Semen olarak nakit ile beraber diğer bir şeyin ifası da meşrut olduğu su
rette o şeyin kıymeti naktin kıymetine müsavi veya andan ziyade ise muamelei 
vaki a hakkında beyi ticarî ahkâmı cari olmaz-

Y E D Î YÜZÜNCÜ MADDE — Semenin muayyen olması veya veçhi tayininin 
tesbit edilmesi şarttır. Semen bu suretle tayin edilmemiş olduğu halde mebi 
teslim edilmemiş ise zaman ve mahalli -ıkitteki fii rayici semen ittihaz edilmiş ad
dolunur. Mezkûr zaman ve mahaldeki fii rayiç müteaddit ise müşteri vasatisini 
ödemeğe mecburdur. 

Y E D Î YÜZ B İ R İ N C İ MADDE — Semenin tayini hakkının mukavelename 
ile üçüncü bir şahsa teffizi caizdir. Üçüncü şahıs her hangi sebeple semeni tayin 
etmiyecek olursa müşteri mebiin satış günündeki rayiç fiatını ve o günkü fiat mü
teaddit ise vasatisini tediyeye mecburdur. 

Rayici fiat bulunmadığı halde bedeli misil mahkemece tayin olunur. 
Y E D İ YÜZ İ K Î N C Î MADDE — Semeni tediye etmeyen müşteri tarihi 

akit ile vakti teslim arasındaki müddet zarfında iflâs etmiş ise bayi semeni tecil 
etmiş olsa dahi teminatı kaviye almadıkça mebii teslim etmemek hakkını ha
izdir. 

Y E D İ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Mebiin veznine göre tayini semen meş
rut ise hilâfına mukavele veya örf ve âdet bulunmadığı surette dara tenzil 
olunur. 

Daranın mebiin vezni hakikisine yabut muayyen bir mikyas ve miktara 
göre tesbiti veya mebiin vezninden bir miktarının tenzili yahut tealim 
edilen emtianın bozulan veya işe yaramayacak bir hale gelen kısmı için se
menin tenkisi lâzım gelip gelmiyeceği mukavelename ile ve mukavelename ol
madığı halde mahalli teslimde cari olan örf ile tayin olunur. 

Y E D İ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Müşterinin semeni tamamen ifa etmez
den evvel mebie malik olmıyacağı hakkındaki şart muteberdir- Bu şart ile vu-
kubulan beyide teslim edilen mebiin hasarı vakti teslimden itibaren müş-
tprıvG iixtilccil GCLGT. 

Y E D İ YÜZ B E Ş İ N C İ MADDE — Semeni mebi borsa veya piyasa fiatı 
olmak üzere tayin edilmiş ise hilâfına mukavele olmadığı surette 
taahhüdün mahal ve zamanı icrasmdaki borsa veya piyasanın vasati fiatı 
esas ittihaz olunur. Bu fiatın tayini kabil olmazsa mezkûr mahal ve zamanda 
buna mümasil olarak icra edilmiş olan satışların vasatı fiatları kabul olunur. 
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hüsnü niyet sahibi olduğu yani bayiin malı olmadığını bilmediği takdirde mebia 
malik olur. Şu kadar ki mebi sahibinin yedinde iken zayi olmuş veya 
çalınmış ise müşteri ana malik olmaz. 

ALTI YÜZ S E K S E N S E K İ Z İ N C İ MADDE — Zamanı akitte mevcut ol
mayıp vakti teslimde tedarik ve ihzarı kabil olan emvali ticariyenin beyi sahihtir. 

ALTI YÜZ S E K S E N DOKUZUNCU MADDE — Bir şeyin hini akitte te
lef olmuş bulunması ihtimali tarafeynce nazarı dikkate alınarak beyi caizdir. 
Bu surette telef ihtimalinin tahakkuk etmesi müşteriye istirdadı semen hakkını 
bahşetmez. Fakat bayi mebiin telef olduğuna hini akitte vâkıf ise beyi sahih 
olmaz. 

A L T I YÜZ DOKSANINCI MADDE — Hilâfına mukavele veya örf ve âdet 
mevcut değilse mebiin tartma ve ölçme gibi teslimine müteallik masarifi 
müşteriye racidir. 

ALTI YÜZ DOKSAN B İ R İ N C İ MADDE — Mebiin diğer bir mahalden 
müşteriye irsali lâzım geldiği surette müşteri mebiin sureti sevk ve irsali 
hakkında bir şart vazetmemiş ise bayi müşteri yerine kaim olarak alelade basiret-
kâr bir tacir gibi sevk ve nakil için icabeden tedabiri ittihaz ve bilhassa mebii 
nakledebilecek vesaiti hüsnü intihap ile mükelleftir. 

ALTI YÜZ DOKSAN TKÎNCÎ MADDE — Mebiin bayi tarafından müşte- ' 
rinin ikametgâhına veya mukavelenamede gösterilmiş olan diğer bir mahalle 
irsali, teslim hükmündedir. Şu kadar ki bayi mebii bir şahıs vasıtasile gön
dermekle beraber müşteri semeni tediye veya teminat ita etmedikçe mebii 
teslim etmemesini o şahsa, emretmek gibi teslim niyetine delâlet etmeyen ahvalde 
mebiin mücerret gönderilmiş olması, teslim addedilmez. 

ALTI YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Emtianın kara, deniz, nehir ve 
göl tarikile nakledilmekte iken beyi halinde mebiin konşmentosunun teslimi 
veyahut bayiin muvafakatile müşterinin mebi üzerine markasını vazet
mesi dahi teslim addolunur. 

ALTI YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Müşteri toptan miktarı mu
ayyen eşyayı iştira ettiği surette yalnız bir kısmını tesellüme icbar edilemez-
Şu kadar ki müşteri kısmen vukubulan teslimi kabul etmiş olsa bile mebiin 
kalan kısmm teslimine bayii icbar veyalııit teslim edilmeyen kısım için aktin feshile 
bundan dolavı zarar ve ziyan itasını talep edebilir. 

ALTI YÜZ DOKSAN B E Ş l N C l MADDE — Müşteri mebiin faturasının 
itasını ve semen tediye olunmuş ise anın faturaya dercini isteyebilir. 

ALTI YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Akit tamam olduktan sonra 
mebie arız olan hasar kazaen vukubulsa bile müşteriye aittir. 

Vukua gelen hasar bayiin hile veya kusurundan veya mebiin bir ayıbın
dan tevellüt etmiş ise bayia ait olur. 

ALTI YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Zirde gösterilen ahvalde akit 
tamam olduktan sonra mebie ârızolan hasar kazaen vuku bulsa bile bayia 
aittir : 

1 - Mebi muayyen ve müşahhas olmamakla beraber mahiyetini ispat ve 
ayni cins diğer eşyadan tefrik ve temyiz edebilecek alâmetler konarak tayin edil
memiş ise, 

2 - Tartma, sayma veya ölçme ile teslimi lâzım gelen mebi tartılmazdan, 
sayılmazdan veya ölçülmezden evvel telef olmuş veya tegayyür etmiş ise [ Şu ka
dar ki satış götürü olarak vaki olmuş veyahut müşteri ihtarı vakıa rağmen 
tartma, sayma ve ölçme ameliyatında bulunmamış veya adamını göndermemiş ise 
hasarı vaki müşteriye racidir ] ; 
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ALTI YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Bir ibare bir kaç manaya gc 

diği surette bu ibare hangi manaya göre hüküm ifade ederse o manada tefsir ol 
nur. 

ALTI YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Mukavelenamedeki ibaren 
müteaddit manaya hamli mümkün olduğu surette 676 nci madde hükmüne tevfifo 
tarafeynin maksadı hakikileri tayin edilememişse mukavele müteahhidin lehine ^ 
müteahlıidünlehin aleyhine teffsir olunur 

ALTI YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Hilafı mukavelenamede mı 
sarrah olmadığı surette hakkaniyetin ve örfü ticarî ile kanunun icap ettiği ahkâ 
zımnen mukavelenamede dahil farzolunur. 

Kısım - 3 
Ukudu ticariyenin esbabı subutiyesi 

ALTI YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Hâkim, hilafı işbu kanunda musarra 
olmadıkça mevaddı ticariyede kavanini umumiyenin kabul etmiş olduğu esbal 
hükümden başka müddabihüı miktarı ne olursa olsun gahadat ve karain ve em; 
rat tan mütehassil kanaate binaen hükme debi lir. 

ALTI YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Bir senedin medyuna iadesi, lıüâ 
sabit olmadığı halde, bedelinin tediye edildiğine delil addolunur. 

ALTI YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE — Senetle ispatı kanunen lâzım gclm. 
yen ticarî bir hususa dair tanzim olunan bir- senet veya mukavelenamede meskC 
kalan cihetler hakkında kezalik şahadet ve karain e murat dan nıütehrssil Vn ; 
at ile hükmohmabilir. 

ALTI YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MA DDE— İkrar tecezzi kabul etmez. Binaeı 
alevli müddeialeyhin gerek mahkeme haricinde gerek huzuru hâkimde vuk 
bulan ve ikrarı tazammun eden ifadesinin heyeti umumiyesi tamamen kabul vey 
reddedilmek lâzımdır. 

ALTI YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir faturavi sarahaten vey 
zımnen kabul eden kimse anın mündericatını da kabul etmiş addolunur. Bir f'ature 
yi alan kimse aldığı tarihten itibaren sekizgün zarfında mündericatı hakkında bi 
itiraz dermeyan etmemiş ise mündericatını kabul etmiş addolunur. 

Üçüncü fasıl 
Beyi ticarî 

KJsım - 1 
Ahkâmı umumiye 

ALTI YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Mebi ve semende tarafeynin rızala 
rı birleşince beyi münakıt olur. 

Müteaddit eşhasa fii carilerin işarı veya eşya ve fiat cetvellerinin ve katalog 
ların irsali suretile veyahut emtianın cins ve mahiyetile miktar ve semeni tayi1 

edilmeksizin vuku bulan satış teklifi icap addedilmez. 
ALTI YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE —Bay i gayrin malını satmış is 

müşteri beye malik olmaz. Fakat bayi mebii temellük ederek müşteriye teslim 
mecburdur. Bayi bu malı temellük etmediği veya buna muktedir olmadığı takdir 
de müşteriye zarar ve ziyan itasına mecburdur. 

ALTI YÜZ SEKEN YEDİNCİ MADDE — Bir tacir ticaretinin mevzuuna mü 
teallik ve gayre ait emvali menkuleyi şahsı âhara bey A e teslim etmiş ise müşter 
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ra vasıl olmuş ise akit, inikat etmez. Şu kadar ki kabul cevabının muayyen müd
det zarfında vasıl olabilecek surette ita edildiği zahir ise mucib cevabının gecik
mesinden dolayı aktin inikat etmediğini diğer tarafa derhal bildirmeğe mecbur 
olup aksi halde akit münakit olur. 

ALTI YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — İcaba muhatap olan tarafın mü
cerret sükûtu kabul sayılmaz. Şu kadar ki: İki kimse yekdiğcrile daimî münaseba-
tı ticariyede bulunduğu veyahut iki tacirden biri diğerine müracaatla kendi hesa
bına vekâleten bazı muamelâtın ifasını teklif etmiş olduğu surette bunlardan biri 
diğerinden gelen icaba karşı derhal cevap itasına mecburdur. Aksi halde sükûtu 
kabul addolunur. 

Mucibin icabım reddeden taraf, icabın hini tebliğinde kendisine gönderilmiş 
olan emval hakkında 824 ve 825 nci maddelerde gösterilen tedabiri ittihaz ile 
mükelleftir. 

ALTI YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Kabul cevabı icaba muvafık 
değilse akit münakit olmaz. Bu surette kabul yeni icap mahiyetini haiz olur. 

ALTI YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — İcap veya kabule dair olan telgrafna-
me müfit olabilmek için mürseli olduğu iddia edilen şahsın imzasını havi olmak 
veya aırnı tarafmdan veya emrile irsal edildiği sabit bulunmak lâzımdır. 

ALTI YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Muhatab icabının kendisine vusu
lünden evvel veya ayni zamanda mucibin icabından rüeu ettiğine vâkıf olmuş ise. 
icap batıl olur. 

ALTI YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Mükâtebe tarikile vuku bulan akit 
kabul cevabının mucibe vüsulile münakit olur. Fakat mucip, kabul cevabının vüru-
dundan evvel veya ayni zamanda kabulden rücu edildiğine vâkıf olmuş ise kabulün 
hükmü kalmaz 

ALTI YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Muhabere suretile yapılan aktin 
ahkâmı, kabul cevabının gönderildiği tarihten itibaren hâsıl olur. 664 ncü madde
de mün deri c olduğu üzere sarahaten kabul lâzım olmayan ahvalde akit icabm 
muhataba vürudu tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

ALTI YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir tacirin ticaretine müteallik 
bir muamele için vuku bulan icabı hilafı tasrih edilmediği veya muamelenin mahi
yetinden istidlal olunmadığı surette o tacirin vefatı veya kendisine tasarrufa ade
mi ehliyetini mucip bir hal arız olması icabın butlanını müstelzim olmaz. 

Kezalik kabul cevabını gönderdikten sonra vefatı veya kendisine tasarrufa ade
mi ehliyetini mucip bir halin arız olması kabulün sıhhatini ihlâl etmez. 

Kısım - 2 
Ukudu ticariycnin mı (ti tefsiri . 

ALTI YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Ticarî bir mukavelenamedeki ibare
lerin manası vazıh ve makul ise ibarelerin manayi zahirilerine itibar olunur. 

İstimal olunan ibare tarafeynin bedihi olan maksadına münafi görünürse bu 
halde maksada itibar olunur. 

ALTI YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Bir ibarmin müteaddit manaya 
hamli mümkün olduğu surette tarafeynin maksadı müştereki mukavelenamenin 
diğer mündericatile mukavelenamenin zamanı tanziminde mevcut örf ve âdet ve 
ahvale veya mukavelename ahkâmının geçen müddet zarfındaki tatbikatına göre 
tayin olunur. 
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örfü cariye nazaran diğerinden daha evvel ifayi taahhüde mecbur ise diğer tara
fın taahhüdünü henüz ifa etmemiş olması halinde bile ifayi taahhüde icbar olunur. 

A L T I YÜZ ALTMIŞ İ K İ N C İ MADDE — Tarefynden biri taahhüdünü ifa 
ettiği halde diğer taraf taahhüdünü ifa etmezse taahhüdünü icra eden taraf müna
sip bir mehil zarfında ifayi taahhüde daveti mutazammm ve taahhüt ifa edilmediği 
surette akdin feshedileceğini mübeyyin diğer tarafa bir ihtarname gönderdikten 
sonra mahkemeye müracatla akdin feshini talep ve dava edebilir. 

Akdin feshini dava eden taraf bilâhare taahhüdün icrasını isteyemez. 
Taahhüdün icrasını dava eden taraf b ıı bapta sadır olan hüküm katiyet kesbe-

dinceye kadar yukarıda bahsedilen ihtarnameyi göndermek şartile taahhüdün ic
rası talebinden vazgeçerek akdin feshini isteyebilir. 

Fesih davası ikame edildikten sonra mahkeme taahhüdün itası için müddeia-
leyhe mehil veremediği giib müddeialeyhin ifayi taahhüde dair vuku bulacak tek
lifini de kabul edemez. 

Akdin infisahı bir şarta talik edilmiş veya taahhüdün icrası için veya saraha
ten veya zımnen bir müddet tayin kılın mış ise şartın tahakkukundan veya muay
yen müddetin mürurundan sonra mütea hhit tarafından ifayi taahhüde dair vuku-
bulacak teklifi diğer taraf kabule mecbur değildir. 

İkinci fasıl 
Ukudıı ticariye 

Kısım — 1 
Vltudu ticariyenin sureti inikadı 

ALTI YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ukudu ticariyenin inikadı için 
iki tarafın rızalarının birleşmesi kâfi olup mukavelenamenin tanzimi veya sair me
rasimin ifası lâzım değildir. 

A L T I YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kanunen bir akdin inşası 
için bir şekli mahsusa riayet etmek lâzım geldiği veya tarafeyn bir akdin inikadı
nı mukavelename tanzimi gibi bazı merasimin ifasına talik ettiği halde şekli 
mezkûre riayet veya merasimi muayyene ifa edilmedikçe akit inikat etmez. 

Tarafeyn bir mukavelename tanzimini kararlaştırdıkları surette aktin inikadı
nı mukavelenamenin tanzimine talik etmiş addolunurlar. 

Şu kadar ki mukavelename tanzim edilmediği halde dahi âkti tarafeynin 
münakit addettiği sabit olursa mukavelenamenin tanzim edilmemiş olması aktin 
münakit addedilmemesine sebep teşkil etmez. 

A L T I YÜZ ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Kabul için bir müddet tayini su-
retile icap vaki olduğu surette tarafeyn hazır olsa bile mucip, müddeti muayye-
nenin hıkizasmdan evvel icabından rücıı edemez. 

Müddet tayin edilmeyerek icap vaki oldukta tarafeyn hazır ise kabul derhal 
lâhik olmadığı surette icabın hükmü kalmaz. 

Telefonla vukubulacak akit, tarafeyni hazır bulunan akit hükmündedir. 
A L T I YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Mükâtebe tarikile vaki olan icap

ta müddet tayin edilmemiş olsa bile akti kabul edecek tarafın aktin derecei ehem
miyetine göre düşünmesi ve kabul cevabını verebilmesi için örf en müruru iktiza 
eden müddetin inkizasmdan evvel mucip, icabından rücu edemez. 

A L T I YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Muayyen müddet zarfında muci
be vâsıl olabilecek surette gönderilen kabul cevabı mezkûr müddet geçtikten son-



Mo. 865 — 86? — 28 - VI -1926 
Ler ne suretle olursa olsun ana bir menfaat teinin eylemiş olursa bir ivaz talep ve 
stifa etmeğe hakkı vardır. 

Bundan başka mezkûr tacirin işini görmek veya bir menfaatini temin etmek için 
ıvans olarak verdiği meblâğı veya ihtiyar ettiği masrafı, verdiği veya sarfeylediği 
arihten itibaren faizile birlikte talep etmek hakkını haizdir. 

ALTI YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Mevaddı ticariye de faiz miktarı 
serbestçe tayin olunabilir. 

ALTI YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Bir taahhüdü ticarî mukavelenamede 
sarahaten tayin edilen mahalde ve mukavelenamede sarahat yok ise muamele
lin mahiyetine ve maksadı icrasına göre zımnen muayyen olan mahalde ic
ra edilmek lâzımdır. Mahalli icra mukavelenamede musarrah olmadığı gi-
oi zımnen de muayyen değilse müteahhit bu taahhüdünü ticarethanesinin 
bulunduğu mahalde ve ticarethanesi yok ise ikametgâhının bulunduğu mahalde 
ifaya mecbur olur. 

Taahhüt olunan eşya muayyen olup tarafeyn bunların diğer mahalde bulundu
ğuna vâkıf iseler taahhüt, mezkûr mahalde icra edilmek lâzımdır. 

ALTI YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Bir meblâğın tesviyesi tahhüt hilafı 
sarahat (m veya zımnen mukavele edilmediği-surette masarif ve hasarı medyuna 
ait olmak üzere dayinin hini mukaveledeticarethanesinin bulunduğu mahalde ve 
ticarethanesi yok ise ikametgâhınıu bulunduğu mahalde tesviye edilmek lâzımdır. 

Deyin nama veya hâmiline muharrer bir senetten mütevelit ise senedati ti
cariye faslmdaki ahkâm tatbik olunur. 

ALTI YÜZ E L L İ YEDİNCİ MADDE — Zamanı icrası mukavelenamede gös-, 
terilmemiş olan bir taahhüdün ifası her zaman talep olunabilir. Şu kadar ki, örfü ca
riye veya muamelenin mahiyetine göre bir taahhüt, vakti akitten itibaren muayyen 
bir müddetin mürurundan sonra kabili ifa ise işbu müddetin inkizasından evvel 
müteahhit, jfayi tahinide icbar edilemez. 

ALTI YÜZ E L L İ SEKİZİNCİ MADDE — Bir taahhüt Sarahaten veya zım
nen tayin kılman bir müddet içinde ifası meşrut ise o tahhüt, mezkûr müddetin hi
tamından evvel icra edilmek lâzımdır. 

İşbu müddetin hitamı kanunî bir tatil gününe müsadif ise taahhüt nihayet on
dan evvelki iş gününde icra olunmak tazimdir. 

Bir taahhüdü ticarinüı icrası ve kabulü icrası, muayyen olan günün ancak 
çalışılması mutat olan saatlerinde vuku bulmak lâzımdır. 

ALTI YÜZ E L L İ DOKUZUNCU MADDE — Bir taahhüdün icrası için me
hil tayin edildiği surette bu mehlin tarafeynden hangisinin menfaatine olarak ko
nulduğu işin mahiyetine ve tarafeynin maksadına göre tesbit edilir. Bu suretle 
mehil kimin menfaatine olarak tayin edilmiş ise anın o mühletten vazgeçmeğe hak
kı vardır. 

Medyun hitamı vâdeden evvel tediyei deyııe mezun olduğu takdirde hilâfına 
bir örf cari olmadıkça dayinin rızası olmaksızın deyninden iskonto icra edemez. 

ALTI YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Teslimi taahhüt olunan eşyanın nevi 
ve vasfına dair mukavelenamede sarahat yok ise müteahhit eşyayı orta nevi ve va
sıftan verebilir. Alâ cinsinden vermeye icbar olunamayacağı gibi odna cinsinden de 
veremez. 

ALTİ YÜZ ALTMIŞ B İ R İ N C İ MADDE — İki tarafı ilzam eden akitte bir 
taraf taahhüdünü ifa etmedikçe diğer t a r a t taahhüdünü ifaya icbar edilemez. Şu 
kadar ki tarafeynden biri mukavelenamedeki sarahate yahut işin mahiyetine veya 
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ALTI YÜZ K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir akti ticarî icabınca tediyesi 

iktiza eden naktiıı memleket dahilinde rayici kanunisi yok ise mezkûr nükut ye
rine inkızayı vadedeki piyasa rayici itibarile ana muaddel miktarda türk para
sının tesviyesi caizdir. 

Şu kadar ki, hini akitte rayici kanunisi olmayan ecnebi naktiıı aynen tesvi
ye edileceği tasrih edilmiş veya bu mealde diğer bir tabir kullanılmış ise tediyesi 
mesmt olan ecnebi naktin aynen ifası lâzımdır. 

ALTI YÜZ K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Dır teahhüdü ticarinin ifasın
da müteahhidin basiretkâr bir tacir gibi hareket etmesi lâzımdır. 

ALTI YÜZ K I R K B E Ş İ N C t MADDE — Esbabı mücbireden veya müteah-
hidünlelım hile ve hatasından maada ahvalde teahhüdü ticarisini ifa etmeyen veya 
ifada teahhür eden kimse resmen veya teahhütlü mektup irsali • üretil e kendi
sine ihtar vaki olduktan sonra müteahhidünlehm duçar olduğu zarar ile mahrum 
kaldığı kârı tazmin etmeğe mecburdur. 

ALTI YÜZ K I R K ALTINCI MADDE — Müteahhit teahhüdünü katiyen 
nakzetmiş veya teahhüdün mutlaka muayyen ve bir vakitte veya muayyen bir 
müddet içinde ifası lâzım gelmiş veya teahhüdün mevzuu bir şeyi yapmamaktan 
ibaret bulunmuş ise ihtara lüzum olmaksızın zarar ve ziyan dava olunabilir. 

ALTI YÜZ K I R K YEDİNCİ MADDE — Hini nîukavelede maktu zarar ve 
ziyan olarak tesmiye kılman meblâğ, müteahhidünlehin teahhüdün ifası halinde 
istihsal edeceği menfaat bedelini tecavüz etse dahi mahkemece miktarı tenzil 
edilemez. 

Hilâfına mukavele olmadığı surette müteahhitle, teahhüdün aynen ifası ye
rine maktuan tesmiye kılman meblâğı ahz ile iktifaya icbar olunamaz. 

Müteahhidünlehin duçar olduğu zarar bedeli maktuan lesmiye kılman meblâğ
dan ziyade ise kezalik hilafı mukavelede musarrah olmadığı halde müteahhit 
ziyadeyi tediveve mecburdur. 

' A L T I YÜZ K I R K S E K İ Z İ N C İ MADDE — Teahhüdün ademi ifası evvel
ce keşfohmamıyan bir sebepten veya d-iyinin hatasından tevellüt etmiş veyahut 
teahhüdün icrası müteahhidünleh tarafından kaydi ihtirazı dermeyan edilmeksizin 
kabul edilmiş ise müteahhit bir gfma zarar ve ziyan itasile mükellef tutulamaz. 

A L T İ YÜZ K I R K DOKUZUNCU MADDE — Pey akçesi itası aktin inika
dına delil addolunur. Bu pey akçesi teahhüdün ifası halinde sahibine iade veya 
hesabına matlup kaydolunur. 

Akit tarafeynin birrıza fpshetmesile veya zarar veya ziyan itasını mucip ol
mayacak sair bir sebeple infisah etmıs : se pev akçesi sahibine iade kılınır. 

ALTI YÜZ ELLİNCİ MADDE — Hilâfına mukavele veya örfü ticarî mev
cut olmadığı surette kusurile teahhüdünü ifa etmeyen taraf pey akçesini ita 
eden taraf ise verdiği pey akçesini zayi eder; eğer pey akçesini alan taraf ise 
pey akçesini ret ile beraber bir mislini tarafı diğere tediyeye mecbur olur. Her 
yeni halde teahhüdünü ifa etmeyen taraf diğer tarafın pey akçesini mütecaviz 
olan zararını dahi tazmine mecbur olur. 

ALTI YÜZ ELLİ B İ R İ N C İ MADDE — Tarafeynden biri ita veya itasını 
vadeylediği muayyen bir meblâğ mukabilinde akitten rücu etmek hakkını muha
faza etmiş ise teahhüdünü ifaya başlaması veya diğer tarafın ifayi teahhüdünü 
kabul etmesi rücua mani olur. 

ALTI Y^ÜZ ELLİ İ K İ N C İ MADDE — Bir deyni ticarinin faizi inkızayı 
vadeden ve eğer muayyen bir vade yokise ihtar tarihinden itibaren cereyan eder. 

ALTI YÜZ ELL'f ÜÇÜNCÜ MADDE — Sıfatı iicaı-iyeyi haiz olan bir şa
hıs diğer bir tacir veya gayritacire ticareti icabından olarak bir iş görmüş veya 
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Talip bu bapta mahkemeye vereceği istidanameye kabil ise zayi senedin su

retini rapt yahut esaslı muhteviyatını dercetmeğe ve bunlardan maada senedi 
mezkûrun ne suretle hamili olduğunu isrjat ile beraber bu baptaki hakkını ispat 
eyleyeceğini ilâve eylemeğe mecburdur. Mahkeme talibin beyan ettiği hususatı 
kâfi gördüğü takdirde eğer zayi olan senet kabul edilmiş bir poliçe ise kabul 
edene ve kabul edilmemiş bir poliçe veya çek ise keşideci ile muhataba ve emre 
muharrer bir senet ise mumzisine bedelin tediye edilmemesini tahriren ihtar ve 
dilerse işarı ahire kadar mahfuz kalmak şartilc bedeli senedin mahkeme vezne
sine tevdiinde muhtar olduğunu emir ve tebliğ eder. 

Bununla beraber mahkeme senet muhteviyatını ve kırk beş gün zarfında se
nedin mahkemeye ibrazı lüzumunu ve ibraz edilmediği halde bu müddetin hita
mında senedin iptaline karar verileceğini üç defa resmî ve gayriresmî gazeteler
le ilân eder. 

Bu müddet vadesi hulul etmiş bir senet için ise ceridei resmiye ile üçüncü 
ilân tarihinden ve vadesi üçüncü ilândan sonra hulul edecek senet için ise hululü 
vade tarihinden ve görüldüğünde tediyesi meşrut olupta üçüncü ilân tarihinde 
ibraz müddeti henüz gelmemiş bir senet için ise işbu ibraz müddetinin son gü
nünden itibaren cereyana baslar. 

ALTI YÜZ OTUZ DOK-ÛZUNCU MADDE — Talibi iptal olan kimse zayi 
senedin esaslı muhteviyatını müjaeyyin bir kıta suret ibraz ederek kanunen mu
ayyen müddet ve mahalde icabı kanunisine göre ademi kabul ve ademi tediye pro
testolarını tanzim edebilir. 

Bu protesto varakası zayi senedin hem kabule veya tediyeye arzı ve hem de 
ademi kabul ve ademi tediye protestoları makamına kaim olur. Hu suretle ya
pılan protestolar masarifi talibi iptal olan kimseye aittir. 

ALTT YÜZ K I R K I N C I MADDE — Mahkemenin ilânında muayyen müdde
tin hitanımda senet ibraz edilmez ise mahkeme müstedinin talebile zayi olan se
nedin iptaline karar verir. Emrü iptali 638 ne i maddenin dördüncü fıkrasında 
beyan olunan kimselere tebliğ edilir. 

ip ta l kararını müteakip zayi olan senetten mütevellit hiç bir hak istimal olu
namaz. 
• Müstedi işbu iptal kararı mucibince zayi olan senedin aslına sahip gibi po
liçeyi kabul edene ve kabul edilmemiş poliçe ise keşideciye ve emre muharrer 
.biı- senet ise mumzisine karşı hukukunu istimal edebilir. 

Şu kadar ki aleyhine dava olunan kimsenin müstedinin iptal kararını haksız 
olarak istihsal etmiş olduğunu ispata hakkı vardır. 

ALTI YÜZ K I R K B Î R l N C l MADDE — Mahkemenin ilânında muayyen ib
raz müddetinin hitamına kadar senet ibraz edilir ise mahkeme iptal muamelâtı
nı tatil ve 638 nci maddede muayyen tedabiri refeder ve alelûsul davayı rüyetle 
icabına göre itayi hükmeyler. 

DÖRDÜNCÜ BAP 
Teahhüdah ticariye 

Birinci fasıl 
Ahkâmı umumiye 

ALTI YÜZ K I R K İ K İ N C İ MADDE — ik i veya .müteaddit kimse, içlerin
den yalnız biri veya cümlesi hakkında ticarî mahiyeti haiz bir muamele zımnın
da diğer biı* şahsa karşı müştereken teahhüt altına girdikleri surette mukave
lenamede hilafı tasrih edilmiş olmadıkça müteselsilen mesul addolunur. 

Ticarî borçlara maan kefalet eden kimseler hakkında dahi ayni hüküm tatbik 
olunur. 
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ALTI YÜZ OTUZ IKlNCİ MADDE — Nüshalardan biri üzerine vukubulan 

tediye • diğer nüshaların hükmünü iptal edeceği şart kılınmış olduğu takdirde bile 
bu tediye müstelzimi beraettir. 

Çek nüshalarını muhtelif eşhas uhdesine nakleden ciranta ile andan sonra gelen 
diğer cirantalar imzalarını havi olup iade olunmayan bilcümle nüshalardan dolayı 
mesuldürler. 

Kısım - 6 

Sahtelik ve tahrifat 

ALTI YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Poliçe ile emre muharrer senetlerin 
sahteliğine ve tahriflerine dair olan 595, 596 ncı maddeler ahkâmı çekler hakkın
da da meridir. 

Kısım - 7 

Müruru zaman 

ALTI YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hamilin cirantalar ile keşideci 
aleyhindeki davaları müddeti ibrazın inkızasmdan itibaren altı ay mürurile sakıt 
olur. 

Cirantaların yekdiğerleri ve keşideci aleyhinde ikame edecekleri rücu davaları 
cirantanın çekte muharrer meblâğı ifa ettiği günden veyahut kendisinin de aley
hinden dava ikame olunduğu günden itibaren altı ay mürurile sakıt olur. 598 
nci madde hükmü çekler hakkında da meridir. 

Kısım - 8 

Ahkâmı umumîye 

ALTI YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Poliçe ve emre muharrer senedata 
ait 599, 600 ncü maddelerde muharrer ahkâmı umumiye çekler hakkında caridir. 

v Kısım - 9 , 

İhtilâfı kavanin 

ALTI YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Bir şahsın çek ile taahhüt altına gir
mek hususundaki ehliyeti 601 nci madde ahkâmına tâbidir. 

Dördüncü fasıl 
Senedah tüccariyenin ziyaı 

ALTI YÜZ OTUZ YEDlNCl MADDE — Bir senedi ticarinin hamili bilâ fasıla 
kendisine kadar vâsıl olan cirolarla o senede malikiyetini ispat ederse senedi mez
kûru hile veya ağır bir kusur neticesinde elde etmiş olmadıkça istifa eylediği 
bedelini iadeye mecbur tutulmaz. 

ALTI YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Bir senedi ticariyi zayi eden son 
hamil veya anınla bir hak ispat edecek olan kimse bu senedin iptalini talep ede
bilir. İptal kararı senedin tediye olunacağı mahalde deavii ticariyeyi rüyetle mü
kellef olan mahkemeye müracaatle talep olunur. 
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Çizgiyi ve muayyen olan bankerin ismini bozmak memnudur. 
Çizgi umumî olduğu surette çeki bir bankerden başkasına veyahut çizgi hususî 

olduğu halde tayin olunan bankerden maadasına tediye eden muhatap icabında 
sebep olduğu zarardan dolayı mesuldür. Şu kadar ki zarar ve ziyan miktarı çekin 
havi olduğu mebaliğ miktarını tecavüz edemez. 

ALTI YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Gerek keşideci gerek hamil çekin iç 
yüzüne mailen enine (Hesaba geçirilecektir) kelimelerini veya anlara muadil bir 
tabir tahrir ederek çekin nakten tediyesini menedebilirler. Bu takdirde ancak 
kay den tesviye olunur (Hesaba matlup kay di, tahvil yahut takas), kayden tesviye 
nakten tesviyeye muadildir. 

Çekte münderiç (Hesaba geçirilecektir) tabirinin istirdadı caiz değildir. Bu 
tabirin hükmüne muhalefet eden kimse bu yüzden husule gelen zarardan mesul 
olur. Şu kadar ki zarar ve ziyan miktarı çekte münderiç mebaliğ miktarım teca
vüz edemez. 

Kısım - 4 

Ademi Udiyi takdirinde vukubuhual müracaat! er 

ALTI YÜZ YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Vaktinde ibraz olunan çek tediye 
olunmadığı takdirde hamil, cirantalar ile keşideci ve diğer mesuller aleyhine hak
kı müracaatını' istimal edebilir. 

Çekin ibrazı ve ademi tediye hususu : 
1 - A7arakai resmiye ile (Ademi tediye protestosile); 
2 - Yevmi ibrazın iraesile beraber muhatabın müverrah olarak çek üzerine tah

rir olunmuş bir beyaıînamesile; 
3 - Vakit AT zanıanile çekin takas odasına teslim olunup fakat tediye edilmedi

ğine dair takas odasının müverrah beyanuamesile; 
İspat olunmak lâzımdır. 

ALTİ YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Ademi tediye protestosu müd
deti ibrazın inkizasını takip eden ilk beş gün zarfında tanzim olunmak icap eder. 

ALTI YÜZ OTUZUNCU MADDE — Poliçe ve emre muharrer senetlerde hak
kı müracaatlara dair olan 571 - 573 ncü maddelerle 574 ncü maddenin birinci fık
rasında ve 575, 576 nci maddelerde münderiç ve kabulden maada olan ahkâm çek
ler hakkında dahi tatbik olunur. 

Kısım - 5' 
Çek nüshalarının taaddüdü 

ALTI YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Hamiline muharrer çek müstesna ol
mak üzere bir Devlet memalikinde mevkii tedavüle vazolıınup diğer Devlet mema-
1 i kinde veyahut ayni Devletin deniz ile faslu olunmuş olan aksamı memalikinde te
diyesi lâzımgelen çek, yekdiğerine mutabık müteaddit nüshalardan ibaret olmak 
üzere keşide olunabilir. 

Bu nüshalar senedin metni üzere mevzu numaraları havi olmalıdırlar. Bu numa
ralar mevcut olduğu halde mezkûr nüshaların her birine ayrı bir çek nazarile ba
kılır. 
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Kısım - 3 

Zamanı tediye 
ALTI YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Çek hakkında kabul .usulü cari de

ğildir. 
Çek üzerine yazılan kabul ibaresi keenlemyekün addolunur. 
ALTI YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Bir çekin tediyesi aval ile temin 

olunabilir. 
Bu kefalet muhataptan maada bir şahsı salis" tarafından, çeki imza edenlerden 

biri tarafından verilebilir- Poliçe ve emre muharrer senetlerin avallerine müteal
lik 556, 557 nei maddeler ahkâmı çekler hakkında caridir. 

ALTI YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Çekin görüldüğünde tediyesi lâzım gelir. 
Diğer bir nevi vadeyi havi olan senet, çek addedilemez. 
ALTI YÜZ YİRMİ B İ R İ N C İ MADDE — Çek ihtas olunduğu mahalde tediye 

olunacak ise on gün ve ihtas olunduğu mahallin gayrisinde tediye olunacak ise bir 
ay zarfında muhataba ibraz edilmelidir. 

Çekin bir takas odasına ibrazı tediye için ibrazı hükmündedir. 
ALTI YÜZ YİRMİ İ K İ N C İ MADDE — Bir çek takvimleri muhtelif olan iki 

mahal arasında keşide olunduğu takdirde mevkii tedavüle vazolunduğu gün ma
halli tediye takviminin ana mukabil olan gününe tahvil olunabilir. 

ALTI YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Keşidecinin vefatı veyahut çekin 
mevkii tedavüle ihracından sonra zuhura gelen ademi ehliyeti çekin hükmüne ha
lel iras etmez. 

, ALTI YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Çekin mutazammm olduğu 
vekâletin feshi ancak müddeti ibrazın inkizasmdan sonra hüküm ifade eder. 

Keşideci veyahut hâmil, çekin kaybolduğunu veyahut hileli bir muamele 
ile bir şahsı şalisin uhdesine geçirildiğini muhataba ihbar ederse çekin zilyedi anı 
sureti meşruada uhdesine geçirmiş olduğunu ispat etmedikçe tediye eden muha
tabın zimmeti beri olmaz. 

Vekâlet münfesih olmadığı halde muhatap müddetin inkizasmdan sonra dahi 
çeki tediye etmek hakkını muhafaza eder. 

ALTİ YÜZ YİRMİ B E Ş İ N C İ MADDE — Muhatap çeki tediye ettiği tak
dirde hâmil tarafından tediye olunaıımeblâğm kapzedildiğini nâtık şerh veri
lerek kendisine teslim olunmasını talep edebilir. 

Hâmil kısmen tediyeyi kabulden istinkâf edebilir; kısmen tediye vukuu 
takdirinde işbu tediyenin çek üzerine tahrirîni ve kendisine makbuz senedi itasını 
muhatap talep edebilir. 

A L T I YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — İç yüzüne yekdiğerine muvazi 
iki çizgi çizilen çek bir bankerden maadasına tediye olunamaz. Mezkûr çizgi 
keşideci veyahut hâmil tarafından çizilebilir 

Çizgi umumî veya hususî olabilir. İki çizgi arasına bir şey tahrir olunmuş 
veyahut banker lâfzı veya muadil bir tabir veyahut yalnız «kumpanyası» keli
meleri dercedümiş olduğu takdirde çizgi umumidir. 

Eğer iki çizgi arasına bir banker ismi dercolunmuş ise mezkûr çizgi husu
sidir. 

Umumî çizgi hususî çizgiye tahvil olunabilir. Lâkin hususî çizgi umumî çizgiye 
tahvil olunamaz. Hususî çizgiyi havi olan çek, muayyen olan bankerden başkasına 
tediye olunamaz- Lâkin bu banker akçeyi bizzat kabzetmiyecek olursa diğer bir 
bankeri kendi makamına ikame edebilir. 
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Mahalli tediyesi irae olunmayan çek, mahalli itasında lâzimüttediye addolunur. 
Mahalli ihtası irae olunmayan çeke keşideeinin ismi yanında muharrer olan 

mahalde ihtas olunmuş nazarile bakılır. 

ALTI YÜZ ONUNCU MADDE — Bir çek ancak elinde keşideeinin emrine 
tâbi akçe bulunan bir şahıs üzerine ve muhatabı çeki tediyeye mecbur kılan bir mu-
kavelei sariha veya zımniyeye tevfikan keşide olunur. 

ALTI YÜZ ON B İ R İ N C İ MADDE — Çek, muayyen bir şahsa veyahut bir 
şahsın emrine tediye olunmak üzere tahrir olunabilir. 

Çek hâmiline tediye olunmak üzere keşide edilebilir. 
Bir şahsı muayyenin menfaatma olarak (hâmiline) kelimesinin veya buna mu

adil diğer bir tabirin ilâvesile keşide kılman çek, hâmiline muharrer addolunur 
ve hâmiline muharrer olarak bizzat keşideci üzerine çekilen çek keenlemyekün-
dür. 

ALTI YÜZ ON İ K İ N C İ MADDE - Çek, bir banker üzerine keşide olunur. 
Şukadar ki diğer bir şahıs üzerine keşide kılınmış ise anın çek olmak üzere sıhha-
tma halel gelmez. 

ALTI YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Keşideci tediyeyi zammdır. 
Keşideeinin zamanı tediyeden be r a j tin itini nâtık olarak çeke dereolunan her 

türlü şart keenlemyekündür. 
ALTI YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Poliçe ve emre muharrer seııedatm 

ihtas ve şekline müteallik olarak 532, 533,534 ncü maddeler ahkâmı çekler hakkında 
dahi tatbik olunur. 

Kısım - 2 
Ciro 

ALTI YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Hamile muharrer çek müstesna olmak 
üzere her nevi çek sureti mahsusada emre muharrer olmasa bile ciro tarikile kabili 
nakildir-

Keşideci çeke (emre muharrer değildir) kelimelerini veyahut ana muadil bir 
tabir dercettiği takdirde çek ancak (matlubun devri) suretinde ve aynı ahkâma 
tâbi olarak kabili devirdir. 

ALTI YÜZ ON ALTINCI MADDE — Cironun kayıt ve şarttan âri olması la
zımdır. 

Cironun talik olunduğu her şart yazılmamış gibidir. Kısmen vııkubulan ciro 
batıldır. 

(Hâmiline) ibareli ciro ile muhatabın cirosu kezalik batıldır. 
Muhataptan maada her kim olursa olsun hâmile muharrer bir çek zahrma 

vazı imza ederse keşideciye aval vermiş addolunarak mesul olur. 
Çekin muhataba cirosu istifa hükmündedir. Şu kadarki muhatabın müteaddit 

müesseseleri olur ve ciro çekin üzerine keşide edildiği müessesenin bulunduğu ma
hallin kaydı bir yerde kâin diğer bir müessese menfaatma tanzim edilmiş bulunur 
ise istifa ifade etmez. 

ALTI YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Poliçe ve emre muharrer seııedatm 
ciroya ait olan 536 - 553 maddeleri ahkâmı kabule müteallik olanlar müstesna ol
mak üzere çekler hakkmda da kabili tatbiktir. 
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Vadesi irae olunmayan emre muharrer senede görüldüğünde tediyesi meşrut 

senet nazarile bakılır. 
Mahalli tediyesi irae olunmayan emre muharrer bir senedin mahalli ihdasına 

mahalli tediye ve ayni zamanda vâzii imzanın mahalli ikameti nazarile bakılır. 
Mahalli ihdası irae olunmayan emre muharrer bir senede sahibi imzanın ismi 

yanında muharrer mahalde tanzim edilmiş nazarile bakılır. 
ALTI YÜZ ALTINCI MADDE — Emre muharrer bir senedin mahiyeti ile ka

bili telif olmak şartile poliçelerin cirosuna ait 536 - 545 ve avale mü
teallik 555 - 557 ve vadeye dair 558 - 562 ve tediye hakkındaki 563 - 568 
ve ademi tediye halinde hakkı rücua mütedair 569 - 576 - 578 - 579 ve 
bilvasıta tediyeye ait 581, 585, 589 ncu ve suretlere müteallik 593, 594 
ve sahtelik ve tahrifat hakkındaki 595 - 596 ve müruru zamana ait 
597, 598 ve eyyamı resmiyenin sureti hesabı ve eyyamı müsaadenin meni hak
kındaki 599, 600 ve ihtilâfı kavanine ait 601 - 603 neü maddeler ahkâmı emre mu
harrer senedat hakkında dahi caridir. 

Kezalik şahsı âharm ikametagâhmda tediyeye ait 530, 552 ve faiz mukavelesine 
mütedair 531 nci ve tediye olunacak mebaliğe dair muhtelif beyanat hakkındaki 
532 ve gayri ehil bir şahsın vazı imza etmesi netayici mutazammm 533 ncü ve 
vekâleti haiz olmayan veyahut hududunu tecavüz eden bir şahsın vazı imza et
mesi netayicine mütedair 534 ncü maddeler ahkâmı emre muharrer senedat hak
kında dahi caridir. 

ALTI YÜZ YEDİNCİ MADDE — Emre muharrer bir senedi imza eden kim
se bir poliçeyi kabul eden şahıs gibi mesuldür. 

Görüldüğünden itibaren bir müddet sonra tediyesi lâzımgelen emre muharrer 
bir senet, vazii imza tarafından (Görülmüştür) ibaresi yazılmak şartile 548 nci 
maddede muayyen müddetler zarfında ibraz olunmak lâzımdır. 

İşbu müddet sahibi imzanm (Görülmüştür) ibaresini yazdığı günden ' itibaren 
cereyan eder. 

Sahibi imzanın tarih ile müverrah olmak şartile (Görülmüştür) ibaresini tah
rirden imtinaı protesto varakasile (Madde 550) ispat edilmek lâzımdır. 

Protesto tarihi senedin görüldüğünden itibaren cereyan edecek müddete mebde 
ittihaz olunur. 

Üçüncü fasıl 
Çekler 

Kısım - 1 
Çeklerin ihdas ve şekli 

ALTI YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Çek : 
1 - Senedin metninde münderiç çek kelimesini, 
2 - Bilâ kaydüşart bir meblâğı muayyen tediyesine dair tevkilini, 
3 - Tediye edilecek kimsenin ismini, 
4 - Tediyenin vukubulacağı mahallin iraesini, 
5 - Çekin ihdas olunduğu mahal ile tarihi ihdasın beyanını, 
6 - Çeki mevkii tedavüle vazeden kimsenin (Keşideci) imzasını ihtiva eyler. 
ALTI YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Pıkaratı âtiyede tadat olunan ahval 

müstesna olmak üzere maddei sabıkada beyan olunan şeraitten birini havi olma
yan senede çek nazarile bakılamaz. Sureti mahsusada beyan olunmamış olduğu 
takdirde muhatabın ismi yanında gösterilen mahal, tediye mahalli ve ayni zaman 
da muhatabın ikametgâhı mahalli addolunur. 
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Kısım - 12 

Ahkâmı umumiye 

BEŞ YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Bir poliçenin vadesi kanunî 
eyyamı tatiliyeye müsadif ise tediyesi ancak yevmi tatili takip eden ilk iş günü 
zarfında talep olunabilir. 

Kezalik poliçeye müteallik diğer bilcümle muamelât bilhassa kabule arzı ve 
protesto tanzimi ancak bir iş günü zarfında icra olunabilir. Muamelâtı mezkû-
reden biri son günü kanunen tatil addedilen bir güne tesadüf eden bir müddet 
içinde ifa olunmak iktiza ettiği surette müddeti mezkûre yevmi mezkûrun inkiza-
smı takip eden birinci iş gününe kadar temdit olunur. Arada geçen tatil günleri 
müddet hesabına dahil olur. 

ALTI YÜZÜNCÜ MADDE — Kanun veya mukavele ile muayyen olan müd
detlerin ilk günleri o müddetlere ithal edilmez. Müsaade kabilinden olarak 
kanunen muayyen olan mehiller bu hususta nazaıı itibare alınmayacağı gibi 
hâkim de bu kabilden hiç bir mehil veremez. 

• Kısım - 13 

îhtilâft kavanin 

ALTI YÜZ BÎRÎNCI MADDE — Bir şahsın poliçe ile taahhüt altına girmesi 
için haiz olması lâzımgelen ehliyet tâbi olduğu Devletin kanunile tayin olunur. 

Tâbi olduğu Devlet kanunu bu bapta diğer bir Devlet kanununun salâhiyettar 
olduğunu mutazammın ise ancak o kanun tatbik kılınır. 

ikinci fıkrada muayyen kanuna nazaran haizi ehliyet olmayan bir şahıs taah
hüt altına girdiği memleket kanununa nazaran haizi ehliyet ise taahhüdü mute
ber olur. 

ALTI YÜZ İKİNCİ MADDE — Poliçeye dair aktolunan bir taahhüdün şekli 
taahhüdü mezkûr hangi Devlet memalikinde aktolunmuş ise o Devletin kavanini 
ile tayin olunur. 

ALTI YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Protestonun şekil ve müddetine ve poliçe
ye müteallik hukukun muhafaza ve istifasına ait bilcümle muamelât hangi mem
leket dahilinde icra kılınmış ise o memleket kanunu ahkâmına tevfikan icra olu
nur. 

İkinci fasıl 
Emre muharrer senedat 

ALTI YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Emre muharrer bir senet derununda : 
1 - Hangi lisan üzere yazılmış ise metninde o lisanda emre muharrer senet mu

kabili olarak istimal olunan kelimeyi; 
2 - Bilâ kaydüşart bir meblâğı muayyen ifası vadini; 
3 - Vadeyi; 
4 - Tediye icra olunacak mahalli; 
5 - Senet her kime ve her kimin emrine tediye olunacak ise anı ismini; 
6 - Senedin tanzim olunduğu tarih ve mahalli; 
7 - Senedi mevkii tedavüle vazeden kimsenin imzasını ihtiva eder. 
ALTI YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Maddei sabıkadan mezkûr mevattan âri 

olan bir senet, fıkaratı âtiyede beyan olunan ahval haricinde emre muharrer senet 
kıymetini haiz olamaz. 
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ne berayi kabul irsal ettiği nüshanın kimin yedinde bulunduğunu işaret etmesi 
lâzımdır. 

Berayi kabul kendisine bir nüsha irsal olunan şahsın da mezkûr nüshayı diğer 
nüshanın hâmili hakikisine ita etmesi muktazidir. 

İ tadan imtina eder ise hâmil: 
1 - Berayi kabul irsal olunan nüshanın tarafından vaki olan talep üzerine 

kendisine teslim olunduğunu; 
2 - Diğer nüshaha üzerine kabul veya tediyeye desteres olamadığını bir kıta 

protesto ile ispat etmedikçe hakkı rücuu istimal edemez. 

2 - Poliçenin suretleri 
BEŞ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ M A D D E — Poliçe hâmilinin poliçenin suretle

rini çıkarmağa hakkı vardır. ^JL: - > 
Suretlerin ciroları ve münderieatı saircyi mutazammm olmak üzere poliçe 

münderieatmı tamamen ihtiva etmesi ve bu mündericatm nerede hitam bulduğu
nu irae eylemesi lâzımdır. İşbu suret aslı gibi ve ayni ahkâma tâbi olarak cira edi
lebilir ve aval tahrir olunabilir. 

BEŞ YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Suret, asıl senedin kimin yedin
de olduğunu ihtiva etmek lâzımdır. *'_"""' • 

Asıl senet yedinde bulunan kimse bunu suretin hâmili hakikisine ita etmek mec
buriyetindedir. 

Eğer asıl senedin zilyedi itadan imtina ederse hâmil tarafından vaki olan talep 
üzerine asıl senedin kendisine teslim olunmadığını protesto varakasile ispat etme
dikçe sureti ciro eden eşhas aleyhine hakkı rücuunun istimal eyliyemez. 

Kısım - 10 

Sahtelik, tahrifat 

B E Ş YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Bir imzanın ve hatta keşideci veya 
poliçeyi kabul eden kimsenin imzalarının sahte olması poliçede mevzu diğer imza
ların hükmüne halel vermez. 

BE ŞYÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Poliçenin metni tahrif edilmiş ise 
tahriften sonraki imza ashabı şekli maharref veçhile ve andan evvelki imza sahip
leri de metni aslî veçhile mesuldürler. 

Kısım - 11 
Müruru zaman 

BEŞ YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Poliçeden mütevellit olarak kabul 
eden kimse aleyhinde ikame olunacak kâffei deavi hululü vade tarihinden itiba
ren üç sene müddetle sakıt olur. 

Hâmilin cirantalar ile keşideci aleyhine ikame edeceği davalar vakti muayye
ninde tanzim olunmuş protesto tarihinden ve eğer senette «masrafsız iade oluna
caktır» şartı bulunursa vadenin inkizası tarihinden itibaren bir sene mürurile sa
kıt olur. Cirantaların yekdiğeri aleyhine veya bunların keşideci aleyhine ikame 
edeceği dava, cirantanın poliçenin tediye ettiği yahut kendi aleyhine ikamei dava 
olunduğu tarihten itibaren altı malı mürurile sakıt olur. 

BEŞ YÜZ DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Müruru zaman katını müstelzim 
muamele her kim hakkında vaki olmuş ise ancak onun hakkında hüküm ifade eder. 
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BEŞ YÜZ SEKSEN" YEDİNCİ MADDE — Bittavassut tediye 574 ncü madde

nin dördüncü fıkrasında mezkûr komüsyon ücreti müstesna olmak üzere tavassut 
olunan şalısın tediyeye mecbur olduğu bütün mebaliğa şamil olmak lâzımdır. 

İşbu tediyeyi kabul etmeyen hâmil indettediye beriyüzzimme olmaları iktiza 
eden eşhasa karşı hakkı rücuunu zayi eder. 

BEŞ YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Bittavassut tediyenin hangi şahıs 
için vuku bulduğu poliçe üzerine yazılacak mümza bir ibra şerhile ispat olunur. 

Tavassutun hangi şahıs için olduğu gösterilmemiş ise keşideci için vuku bul
muş farzolunur. 

Poliçenin ve protesto varakası tanzim olunmuş ise işbu varakanın tavassut tari-
kile tediye eden kimseye teslimi lâzımdır. 

BEŞ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Bittavassut tediye her kim 
için vaki olmuş ise hâmilin o kimseye ve onun kefillerine karşı haiz olduğu hukuk 
tamamen bittavassut tediye eden kimseye intikal eder. 

Maamafih o kimse poliçeyi tekrar ciro edemez. Bittavassut tediye, bu tavassut 
her kim için vaki olmuş ise andan muahhar olan cirantaların beraeti zimmetini 
müstelzimdir. Bittavassut tediye için müteaddit mutavassıtlar zuhur ettiği takdirde 
bunlardan hangisinin tavassutu daha ziyade eşhasın beraetini müstelzim ise anın 
tavassutu tercih olunur. 

Bu kaideye riayet olunmamış ise buna ademi riayetten malûmatı olan mutavas
sıt beriyüzzimme olmaları lâzım gelen kimseler aleyhindeki hakkı rücuunu zayi 
eder. 

Kısım - 9 
. Poliçe nüshalarının taaddüdü ve suretleri 

1 - Poliçe nüshalarının taaddüdü 
BEŞ YÜZ DOKSANINCI MADDE — Poliçe yekdiğerinin ayni olmak üzere 

müteaddit nüsha olarak çekilebilir. 
Müteaddit nüsha olarak tanzim olunan poliçelerin metninde birer sıra numarası 

bulunmak lâzımdır. 
Bu veçhile numara vazedilmediği halde mezkûr nüshaların her birine ayrı bir 

poliçe nazarile bakılır. 
Yalnız bir nüsha olarak çekildiği derununda musarrah olmayan poliçenin hâmili 

masarif kendisine ait olmak üzere müteaddit nüshalar itasını talep edebilir. 
Bu maksatla hâmil poliçeyi kendisine ciro eden şahsa müracaat der .Kendisine 

müracaat vaki olan şahıs bu hususta icra yi muavenete mecbur olduğu gibi keşideci 
ye varıncaya kadar bilcümle cirantalar muaveneti lâzimeyi ifa ederler. 

Cirantalar yeni nüshalar üzerine kendi cirolarını tahrire mecburdurlar. 
BEŞ YÜZ DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Müteaddit nüsha olarak tanzim 

olunan poliçenin bir nüshası üzerine vaki olacak tediyenin diğer nüshalarını iptal 
edeceği poliçe derununda sarahaten mezkûr olmasa bile bu nüshalardan biri üze
rinde icra kılman tediye müstelzimi bera ettir. Şu kadar ki kabul işaretini havi ol
duğu halde istirdat edilmemiş olan nüshadan dolayı muhatabın mesuliyeti bakidir. 
Müteaddit nüshaları müteaddit eşhasa devreden ciranta ile andan sonraki ciranta
lar -kendi imzalarını ihtiva edip istirdat etmemiş oldukları nüshalardan dolayı 
mesuldürler. 

BEŞ YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE — Müteaddit nüsha olarak keşide olu
nan poliçelerden bir nüshasım berayi kabul irsal eden kimse diğer nüshalar üzeri-
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Hâmilin veya poliçeyi ibraza ve protes toyu tanzime memur ettiği kimsenin sırf 

zatlerine ait ahval esbabı mücbire den addolunmaz. 

Kısım — 8 

Tavassut 

B E Ş YÜZ S E K S E N B İ R İ N C İ MADDE — Keşideci veya cirantalardan biri 
indelhace poliçenin kabulü veya tediyesi için, bir şahıs irae edebilirler. Poliçe ber-
veçhi zir tayin olunan şerait tahtında olarak imza sahiplerinden biri için tavassut 

eden bir şahıs tarafından kabul veya tediye olunabilir. 
Üçüncü şahıs ve hattâ muhatap ve poliçeyi kabul eden kimseden maada zaten 

poliçe mucibince mesul olanlardan biri mutavassıt olabilir. 
Tavassut eden kimse her kim için tavassut etmiş ise derhal tavassutunu ona ih

bar eylemeğe mecburdur. 

j 1 — Bittavassut kabul 
B E Ş YÜZ SEKSEN İ K İ N C İ MADDE — Kabili kabul olan bir poliçe hâmi

linin hululü vâdeden evvel hakkı rücuunu istimale salâhiyet kesbettiği ahvalin kâf-
fesinde bittavassut kabul vaki olabilir. 

Bittavassut kabul poliçeyi indelhace kabul veya tediye etmek üzere irae olunmuş 
bir şahıs tarafından teklif edilmiş olsa bile hâmil bittavassut kabulü reddedebilir. 

Hâmil bittavassut kabul teklifini kabul edecek olursa poliçe bedelini zâmin olan
lar aleyhinde vâdeden evvel haiz olduğu müracaat hakkını zayeder. 

B E Ş YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bittavassut kabul keyfiyeti poli
çe üzerine tahrir ve tavassut eden tarafından imza olunur. 

Bittavassut kabul kimin hesabına vuku bulduğu irae olunur. 
İ rae olunmadığı halde keşideci hesabına tavassut etmiş addolunur. 
B E Ş YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Bittavassut kabul eden kimse 

hâmile veya bittavassut kabul hangi muhatabın hesabına olarak vaki olmuş ise an
dan sonra gelen cirantalara karşı eşhas gibi mesuldür. 

Bittavassut kabulün vücuduna rağmen kendisi için tavassut vuku bulan şahs ile 
anın kefili kanunileri 574 ncü maddede muayyen mebaliği tediye ederek poliçe
nin ve icabında protesto varakasının teslimini hâmilinden talep edebilirler. 

| 2 — Bittavassut tediye 
B E Ş YÜZ S E K S E N B E Ş İ N C İ MADDE — Bittavassut tediye hâmilin gerek 

hululü vadede, gerek hululü vâdeden evvel hakkı rücuu haiz olduğu ahvalin kâf-
fesinde vaki olabilir. 

Bittavassut tediye en nihayet ademi te diye protestosunun tanzimi için kabul 
olunan son günün ertesi günü icra olunmak lâzım gelir. 

B E Ş YÜZ S E K S E N ALTINCI MADDE — Poliçe bittavassut kabul olun
muş yahut hini hacette tediye için bazı eşhas irae kılınmış ise hâmil mekânı tediye
de poliçeyi bu eşhasın cümlesine ibraz etmeğe ve icap ederse nihayet protesto tan
zimi için kabul olunan son günün ertesi günü bir kıta ademi tediye protestosu tan
zim ettirmeğe mecburdur. 

Müddeti mezkûre zarfında protesto tanzim ettiği takdirde indelhace tediye ile 
müekllef olan şahıs irae eden, yahut poliçe kendi hesabına olarak kabul olunan 
kimseler ile anlardan sonra gelen cirantalar mesuliyetten beri olurlar. 
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poliçenin aslına mutabık olduğunu musaddak bir suretle protestoyu ana teslim 
etmeğe mecburdur. 

B E Ş YÜZ YETMİŞ S E K Î Z Î N C l MADDE — Poliçeden dolayı hakkı müra
caatı olan her şahıs poliçede hilâfına şart bulunmadıkça poliçe bedelini mesul ke
fillerden biri üzerine çekeceği « Retret » tabir edilen yeni bir poliçe vasıtasile is
tifa edebilir. 

Bu « retretin » ikametgâhta tediye olunacak poliçe nevinden olmaması ve görül
düğü anda tediyesi meşrut bulunması lâzımdır. 

« Retret » 574 ve 575 nci maddelerde gösterilen mebaliğden başka dellâliyeyi 
ve « retret » in damga resmini ihtiva eder. 

« Retret » hâmil tarafından keşide edilmiş ise havi olacağı meblâğın miktarı 
birinci poliçenin tediye olunacağı 'mahalden kefilin ikametgâhı bulunan mahal 
üzerine keşide olunan ve görüldükte tediyesi meşrut bulunan bir poliçenin fiatı 
cariyesine tevfikan tayin olunur. 

« Retret » cirantaların biri tarafından keşide edilmiş ise havi olduğu bedelin 
miktarı poliçeyi keşide eden şahsın mahalli ikametinde kefilin ikametgâhı olan 
mahal üzerine keşide kılınmış olan ve görüldüğünde tediyesi meşrut bulunan bir 
poliçenin fiatı cariyesine tevfikan tayin olunur. 

B E Ş YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Görüldüğünde yahut görül
düğünden itibaren bir müddet sonra tediyesi lâzım gelen poliçe kanunen muayyen 
olan müddetin inkizasmdan sonra ibraz edilmiş addolunur. 

Ademi kabul veya ademi tediye protestoları kanunen muayyen olan müddetten 
sonra icra kılınır. 

Masrafsız iade olunacak şartını havi olan poliçe müddeti «muayyeneden sonra 
ibraz olunursa hâmilin, kabul eden kimse müstesna olmak üzere gerek keşideciye 
ve cirantalara gerek sair mesullere karşı hakkı müracaati sakıt olur. Keşideci ta
rafından şartedilen müddet zarfında police kabule arzolunmadığı takdirde eğer 
bu şartın ibaresinden keşidecinin maksadı yalnız zamanı kabulden nefsini tebrie 
etmekten ibaret olduğu müstefat olmazsa gerek ademi kabul, gerek ademi tediye
den dolayı hâmilin haiz olduğu hakkı müracaati sakit olur. 

Bir ciranta cirosuna poliçenin kabule arzı için bir müddet dercetmiş ise bun
dan yalnız o ciranta istifade edebilir. 

B E Ş YÜZ S E K S E N İ N C İ MADDE — Kanunen muayyen olan ' müddetler 
zarfında poliçenin ibrazı veya protestonun keşidesi defi gayrikabil bir mâni ve 
esbabı mücbire sebebile mümkün olamamış ise mezkûr müddetler temdit olunur. 

Poliçenin hâmili esbabı mücbireyi bilâ tehir kendi cirantasına ihbar etmeğe ve 
ihbarını poliçeye yahut bir allonje işaretle beraber zirine tarih ve imza vazetmeğe 
mecburdur. 

Muamelâtı saire hakkında 570 nci ma dde ahkâmı tatbik olunur. 
Esbabı mücbirenin zevalinden sonra hâmilin poliçeyi bilâ ifatei vakit kabul ve

ya tediyeye arz ve icabı halinde protesto keşide etmesi lâzımdır. 
Esbabı mücbire hululü vâdeden itibaren otuz günden fazla devam ederse poli

çenin ibrazına ve protesto tanzim ve tevsikma hacet olmaksızın hakkı müracaat 
istimal edebilir. 

Grörüldükte ve görüldükten itibaren bir müddetsonra tediyesi lâzmıgelen poli
çeler hakkında işbu otuz gün vâde hâmili-nin, ibraz müddetlerinin inkizasmdan ev
vel bile olsa, esbabı mücbireyi kendi cirantasına ihbar ettiği tarihten itibaren cere
yan eder. 
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Böyle bir şartın vücudun e rağmen hamil yine protesto tanzim ederse masa

rif kendisine ait olur. 
Şartı mezkûr cirantalardan biri tarafından yazılmış ve yine protesto keşide 

edilmiş olduğu halde masarifi poliçeyi imza edenlerin umumundan tahsil edile
bilir. 

B E Ş YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir poliçeyi keşide veya kabul 
veya ciro eden veyahut o poliçeye aval veren kimseler hamile karşı kefaleti müte
selsile suretile mesuldürler. Poliçe hamili bunların poliçedeki meratibini nazarı 
dikkate almağa mecbur olmaksızın cümlesi aleyhinde münferiden veya müçte-
mian ikamei dava hakkına maliktir. Ayni hak poliçe bedelini tediye eden her 
sahibi imza için dahi vardır. 

Bunlardan biri aleyhinde evvelce ikamei dava edilmiş olması diğerleri aley
hinde ikamei davaya mani olmaz. 

Evvelce aleyhine ikamei dava edilen sahibi imza sonradan ikamei dava edi
len sahibi imzadan sıra itibarile muahhar olsa bile hüküm böyledir. 

B E Ş YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hamil aleyhinde hakkı mü-
racaati istimal ettiği kimseden: 

1 - Kabul veya tediye edilmemiş olan poliçenin bedelini veya meşrut ise iş
lemiş faizini; 

2 - Hululü vadeden itibaren işleyecek yüzde beş faizini; 
3 - Protestonun ve hamil tarafından cirantalara ve keşideciye tebliğ olunan ih

barnamenin masarif ile masarifi saireyi; 
4 - Mukavelei mahsusa olmadıkça asıl poliçe bedelinin yüzde birinin südüs 

miktarını tecavüz etmemek üzere komüsyon ücretini; 
Talep ve dava edebilir. 
Eğer hakkı müracaat hululü vadeden evvel istimal edilmiş ise poliçe bedelin

den bir iskonto tenzil edilir. 
Bu iskonto hamilin ihtiyarına muallâk olarak ya resmî iskonto miktarına ya

hut müracaat tarihinde hamilin ikametgâhı mahallinde mevcut olan iskonto pi
yasası miktarına nazaran hesap olunur. 

BEŞ YÜZ YETMİŞ B E Ş İ N C İ MADDE — Poliçe bedelini tediye eden kim
se kendisine karşı kefil ve mesul olanlardan: 

1 - Tediye ettiği meblâğın tamamını; 
2 - Tarihi tediyeden itibaren işbu me baliğin yüzde beş hesabile faizini; 
3 - İfa ettiği masarifi; 
4 - 574 ncü maddenin dördüncü fıkrasına tevfikan poliçenin resülmali üze

rinden tayin olunacak bir komüsyon ücretini; 
Talep edebilir. 
B E Ş YÜZ YETMİŞ ALTTNC1 MADDE — Aleyhine kendisine rücu edilen 

veya rücua maruz bulunan her mesul poliçe bedelini tediye ederek poliçe vara
kasının ve protestoname ile ibrayı havi bir hesap varakasının kendisine itası
nı talep edebilir. 

Poliçe bedelini tediye eden her ciranta kendi cirosunu ve kendisinden sonra
ki cirantaların cirosunu çizebilir. 

B E Ş YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Poliçenin kısmen kabulünden 
sonra hakkı müracaatin istimali takdirinde poliçe meblâğının kabul olunma
yan kısmını tediye eden kimse işbu tediyenin poliçe üzerine tahrir ve kendisine 
ibrayı mutazammm senet ita olunmasını talep edebilir. 

Bundan maada sonradan istimal olunacak hakkı müracaati temin için hamil 
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3 - Poliçeyi ister kabul etmiş olsun, ister olmasın muhatap iflâs eylemiş ve

ya bu bapta hüküm lâhik olmasa bile tati l i tediyat etmiş veya emvaline vazedil
miş olan haciz semeresiz kalmış ise, 

4 - Kabili kabul olmayan, bir poliçenin keşidecisi iflâs etmiş ise. 
B E Ş YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Kabulden veya tediyeden istinkâf hu

susları ademi kabul veya ademi tediye protestosu denilen bir varakai resmiye ile 
ispat olunmak lâzımdır. 

Ademi tediye protestosu poliçenin tediyesi lâzımgelen günde veya anı takip 
eden iki iş günü zarfında ve ademi kabul protestosu poliçenin kabule arzı için 
muayyen olan müddetler zarfında icra olunmalıdır. 

549 ncu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen halde eğer poliçenin ilk ibra
zı vadenin son gününde vukua gelmiş ise protesto o günün ertesi günü dahî 
tanzim olunabilir. 

Ademi kabul protestosunun keşidesi poliçenin berayi tediye ibrazından ve 
ademi tedi}re protestosu keşidesinden muafiyeti müstelzimdir. 

569 ncu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen ahvalde hamili poliçenin te
diyesi için muhataba ibraz etmeksizin ve protestoname tanzim ettirmeksizin 
hakkı müracaatini istimal eder. 

Maddei mezkûrenin üçüncü fıkrasında mezkûr ahval vukuunda keşideci hak
kında verilmiş iflâs hükmünü mübeyyin vesaikin ibrazı hamilin hakkı müraca
atini istimale salâhiyet için kâfidir. 

B E Ş YÜZ YETMİŞ B İ R İ N C İ MADDE — Hamil protesto gününü yahut 
poliçede masrafsız iade olunacağı şartı mevcut ise ibrazı gününü takip eden dört 
iş günü zarfında ademi kabul veya ademi tediye keyfiyetlerini kendi cıranta-
sile keşideciye ihbar etmeğe mecburdur. 

Kendisine ihbar vaki olan her ciranta aldığı haberi iki gün zarfında ken
disine ihbar edenlerin isim ve adreslerinin dahi ilâvesile kendi cirantasına bil
dirmeğe mecburdur. 

Keşideciye varıncaya kadar bu minval üzere muamele edilir. 
Vade ilk haberin alındığı tarihten itibaren cereyana başlar. 
Bir ciranta adresini hiç yazmamış yahut okunması mümkün olmayacak su

rette yazmış ise ihbarnamenin andan mukaddem olan cirantaya tebliği kâfidir. 
ihbar mecburiyetinde bulunan kimsenin bu haberi kâtibiadil marifetile teb

liğ ettirmesi lâzımdır. 
Beyan olunan müddet zarfında ihbarname göndermeyen şahsın hakkı sakıt 

olmaz. 
Vazifei ihbarı ifada tekâsül gösteren şahıs bundan mütevellit zarar ve ziya

nı zamin olursa da bu zarar ve ziyanın miktarı poliçenin bedelini tecavüz ede
mez. 

B E Ş YÜZ YETMİŞ İ K İ N C İ MADDE — Keşideci veya ciranta poliçe de-
rununa [masrafsız iade] veya [protestosuz] kelimelerini veya bunlara muadil 
diğer bir şart yazarak o poliçenin hamilini hakkı müracaatini istimal için ade
mi kabul veya ademi tediye protestosu keşidesinden muaf tutabilir. 

Maamafih bu şart ne poliçe hamilini müddeti muayyene zarfında ibraz mec
buriyetinden, ne de mukaddemki cirantalar ile keşideciye ihbar külfetinden va
reste kılamaz. 

Müddetlere riayet olunmadığını ispat bu idiayı hamile karşı iddia eden şah
sa racidir. 

Keşidecinin vazettiği şart poliçeye vazülimza olanlarm kâffesi hakkında 
meridir. 
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resülmalile faizleri ve devir masarifile medyun aleyhine ikame olunup neticesiz 
kalan davaya ait masarifi iade etmesi icap eder. 

Yedinci fasıl 
Hesabi cari 

YEDİ YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE — ik i kimsenin yekdiğerine ita ede
cekleri nükut ve mülkiyeti kabili devir olan her nevi emvalden mütevellit mat
luplarını alelinfirat talepten mütekabile n sarfı nazar ve bunları kalem kalem zim
met ve matlup şekline ifrağ ile hesabın katından hâsıl olacak bakiyeyi taleb salâ
hiyetlerine dair aktedecekleri mukaveleye hesabı cari ıtlak olunur. 

YEDİ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Hesabı cari mukavelesinin ahkâ
mı bervezhi zir beyan olunur : 

1 - Hesabı cari zımnında alınıp matluba kaydolunan emvalin mülkiyeti alan 
tarafa intikal eder. 

2 - Tarafeyn arasında hesabı cari mukavelesinin aktinden evvel mevcut bir 
matlup tarafeynin rızasile hesabı cariye kaydedildiği halde hilafı şart edilmedikçe 
bu matlup tecdit edilmiş olur. 

3 - Bir senedi ticarinin hesabı cariye kaydi bedelinin ademi tahsili halinde 
muteber olmamak şartile vukubulmuş addolur. 

4 - Zimmet ve matlubu teşkil eden mebaliğ yekdiğerinden tarholunduktan son
ra bakiyesi vaeibüttediye olur. 

5 - Hesabı carinin matlup kısmına kaydolunan meblâğ hakkmda aldığı tarih
ten itibaren alan aleyhine ve veren lehine faiz işler. 

YEDİ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Yukarıdaki maddenin 3 numa
ralı fıkrası mucibince hesabı cariye kaydolunup bedeli tahsil edilemeyen senedi 
ticarî sahibine iade ve kaydi terkin olunabilir. 

YEDİ YÜZ SEKSEN BEŞÎNCl MADDE — Tarafeyn beyninde hesabı carinin 
mevcudiyeti, komüsyondan mütevellit ücretin ve masarifi müteferrianın talebine 
mâni olmaz. 

YEDİ YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Mukavele veya örfü ticarî ile mu
ayyen tarihte hesabı carinin kapatılarak zimmet ile matlup arasındaki farkın tes-
biti lâzımgelir. Bu bapta mukavele yahut örfü ticarî mevcut değilse her senenin kâ
nunuevvel nihayeti tarafeynce kabul edilmiş at ve itibar olunur. 

YEDİ YÜZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Zimmetle matlubun yekdiğerin
den tenzili neticesinde tahassül eden bakiye için de tesbit edildiği tarihten iti
baren faiz cereyan eder. 

YEDİ YÜZ SEKSEN SEKlZlNCt MADDE — Tarafeyn üç aydan aşağı olma
mak üzere diledikleri zamanda faizlerin resülmale kalbini mukavele edebilirler. 

Tarafeyn hesabı carinin muvazenesini yapmak zamanlarını ve faiz ve komüsy on 
miktarını kezalik mukavele ile tayin edebilirler. 

YEDİ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Muayyen bir işte sarfedil-
mek yahut ayrıca emre amade tutulmak üzere teslim olunan nükut ve emval he
sabı cariye ithal edilmez. 

YEDİ YÜZ DOKSANINCI MADDE — Hesabı cariye dahil matlup ve zimmet 
kalemlerinin heyeti umumiyesi tecezzi kabul etmez. Hesabı cari kapatılmadan ev
vel tarafeynden hiç biri dayin ve medyun addedilemez. Tarafeynin vaziyeti huku-
kiyesini ancak hesabı katî tayin eder. 
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YEDİ YÜZ DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Hesabı cariye dahü nükut ve em

valin haczi hesabın katı zamanında, mütehaccizünaleyh lehine zuhur edecek bakiye 
hakkında muteber olur. 

YEDİ YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE — Hesabı cari mukaveleleri berveçhi 
zir esbap ile bihükmülkanun münfesih olur : 

1 - Mukavele ile tayin olunan müddetin hitamı; 
2 - Mukavele olmadığı halde tarafeynden birinin feshi; 
3 - Tarafeynden birinin iflâsı. 
YEDİ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Tarafeynden birinin vefatı veya 

mahcuriyeti vukuunda diğer tarafrn mahkemeye müracaatle hesabı cari mukave-
1 leşinin feshini talep ve davaya hakkı vardır. 

YEDİ YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Hesabı cari mukavelesi bey-
yinei şahsiyeden gayri her türlü beyyinatı ticariye ile ispat olunur. 

YEDİ YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Hilafı meşrut olmadığı surette 
hesabı cariye matlup veya zimmet kaydi matlup veya zimmeti tevlit eden akit ve
ya muameleye müteallik olarak tarafeynin haiz olduğu dava ve müdafaa hakları
nı iskat etmez. Mezkûr akit ve muamele iptal edilirse andan mütevellit kalem he
saptan tayyolunur. 

YEDİ YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Hesabı carinin tasfiyesine, bitte-
razi veya hükmen tayin olunan bakiyeye veya faiz bakiyelerine, hesap hata ve zü
hullerine, hesabı cariden hariç addolunmak lâzımgelen veya bigayri hakkın he
sabı cariye ithal olunan kalemlere veya mükerrer kayitlere müteallik davalar beş 
sene mürurile sakıt olur. 

Sekizinci fasıl 
Umumî mağazalara tevdiat 

YEDİ YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Makbuz senedi ve varan (Rehin 
senedi) itası mukabilinde her cins emtia ve zehairi vedia suretile kabul etmek ve 
mudilerde bu senedat ile emtia ve zehairi mevduayı beyi veya terhin edebilmek 
maksadile tesis olunan mağazalara umumî mağaza denir. 

Umumî mağazalar muamelâtı bu fasıl ahkâmına tâbidir. 
YEDİ YÜZ DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Maddei sabıkada mezkûr sene-

datı ita etmeksizin yalnız emtia ve zehairi vedia olarak kabul etmek üzere kuşat 
edilen sair mahaller hakkında umumî mağazalar ahkâmı cari olmaz. 

YEDİ YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Umumî mağazalara tevdi 
edilen emtia ve zehair mukabilinde ita olunan makbuz senedi zirdeki meşruhatı ha
vi olmak lâzımdır : 

1 - Mudiin isim ve sanat ve ikametgâhı; 
2 - Eşyanın tevdi olunduğu mağaza; 
3 - Tevdi olunan şeyin cins ve miktarile mahiyet ve kıymetinin anlaşılması için 

tasrihi lâzımgelen hususat; 
4 - Eşyayi mevduanm tâbi olması lâzımgelen bütün rüsum ve vergilerin tes

viye edilmiş olup olmadığı ve sigorta edilmiş bulunup bulunmadığı hususatı, 
SEKİZ YÜZÜNCÜ MADDE — Rehin senedi dahi maddei sabıkada münderiç 

meşruhatı aynen havi olacak ve makbuz senedine raptomnacaktır. 
SEKİZ YÜZ BİRİNCİ MADDE — Makbuz senedi ve varandan mürekkep olan 

vesika dip koçanlı bir defterden koparılmış olmak ve defter umumî mağazanın ev
rakı meyanrnda muhafaza edilmek muktazidir. 
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SEKİZ YÜZ İKİNCİ MADDE — Makbuz senedi ve varan mudi veya mudi 

tarafından tayin edilen üçüncü bir şahıs namına tanzim olunabilir. 
SEKİZ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Makbuz senedi ve varamn hâmili masarifi 

kendisine ait olmak üzere evvelce tevdi olunan eşyanın aksama tefrikini ve bir 
umumî vesika yerine her kısım için ayrı ayrı vesikalar itasını isteyebilir. Bu hal
de evvelki umumî vesika iptal olunur. 

SEKİZ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Makbuz senedi üe varan ayrı ayrı veya 
birlikte ciro tarikile kabili devirdir. Ciro icra edildiği günün tarihile müverrah 
olmalıdır. 

SEKİZ YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Ciro zirdeki ahkâmı tevlit eder: 
1 - Makbuz senedi ve varamn birlikte cirosu mevdu emtia ve zehairin mülkiye

tini nakleder. 
2 - Yalnız varanın cirosu mevdu emtia ve zehairin varidatın devrolunduğu kim

seye merhuniyetini mucip olur. 
3 - Yalnız makbuz senedinin cirosu varan hâmilinin hakkı mahfuz kalmak 

şartile mevdu emtia ve zehairin mülkiyetini nakleder. 
SEKİZ YÜZ ALTINCI MADDE — Varanm ilk cirosu hangi deynin temini için 

icra edilirse onun ve faizinin miktarlarını ve hululü vade tarihini muhtevi olmak 
lâzımdır. 

SEKİZ YÜZ YEDİNCİ MADDE — Varanm cirosundaki meşruhat aynen 
makbuz senedinin üzerine dahi dercedilerek varanın ciro edildiği kimse tarafından 
imza edilmek muktazidir. 

SEKİZ YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Varan ile makbuz senedi birlikte beyaz 
ciro suretile ciro edilebilir. Bu türlü ciro dahi cirantanın hukukunu hâmile dev
reder. 

SEKİZ YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Varan ile makbuz senedinin ziyaı ve
yahut irs ve iflâs sebebile vukua gelen ihtilâf at hudusu halleri müstesna olmak 
üzere umumî mağazalara mevdu emtia ve zehairin haciz veya tevkif veya ahar şe
kilde terhini caiz değildir. 

SEKİZ YÜZ ONUNCU MADDE — Varandan tefrik olunmuş bir makbuz se
nedinin hâmili varan ile temin edilmiş olan deynin resülmalini ve hululü vadeye 
kadar olan faizlerini umumî mağazaya tevdi ederek hululü vadeden evvel dahi 
eşyayı kaldırabilir. 

Tevdi olunan meblâğ varanın iadesi mukabilinde hâmiline ita olunur. 
SEKİZ YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — Varandan tefrik edilmiş makbuz sene

dinin hâmili umumî mağazaya tevdi olunan ayni cins emtia ve zehairden bir kıs
mını kaldırmak istediği halde mağazanın mesuliyeti altında evvel emirde kaldıra
cağı kısım ve varan ile temin olunmuş mecmu deyin ile mütenasip bir miktar meb
lâğı mağazaya tevdi ederek kaldırabilir. 

SEKİZ YÜZ ON İKİNCİ MADDE —Hululü vadede matlubu tesviye edilmiş 
bir varan hâmili poliçe hâmili gibi protes to keşide ettikten on gün sonra rehni tica
rî ahkâmına tevfikan merhunu sattırabilir. 

SEKİZ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — 809 ucu maddede mezkûr ahval ademi 
tediye halindeki satışa mâni değildir. Semen kararı katiye kadar mağazada vedia 
olarak kalır. 

SEKİZ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Afet vukuunda varan hâmili sigor
ta bedelinden tahsili matlup eder. 

SEKİZ YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Gümrük rüsumu ve sair rüsum ile 
mevdu emtia ve zehair için umumî mağa,za tarafından yapılan masarif ve mağaza
nın ücreti semeni merhundan mümtazen istifa olunur. 
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SEKİZ YÜZ ON ALTINCI MADDE — Yukarıki maddede zikrolunan masarif 

ve ücret ile mermimin temin ettiği deyin tesviye olunduktan sonra bakiye, makbuz 
senedi hâmiline tesviye olunmak üzere, mağazacı nezdinde mahfuz kalır. 

SEKİZ YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Bir varan hâmilinin ancak merhun sa
tılıp ta tesviyei matlubuna kâfi gelmediği takdirde medyunun veyahut cirantaların 
emvaline hakkı müracaati vardır. 

SEKİZ YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Makbuz senetleri ve varanlar, poli
çeler hakkında mevzu müruru zamana tabidirler. Cirantalara karşı müracaat için 
müruru zaman mebdei emtia ve zehairin füruhtu günüdür. . 

SEKİZ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Protesto keşide etmemiş veya 
müddeti kanuniyesi zarfında eşyayi merhuneyi sattırmağa teşebbüs etmemiş olan 
varan hâmili cirantalara karşı olan bilcümle hukukunu zayi eder ise de medyuna 
karşı hakkı davası baki kalır. 

SEKİZ YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Makbuz senedi veya varanı zayi eden hâ
mil bu vesaika malikiyetini ispat ve kefalet ita etmek suretile mağazanın bulun
duğu mahalde deavii ticariyeyi rüyete. salâhiyettar mahkemeden istihsal edeceği 
izin üzerine keyfiyetin mahallî gazetelerle ilânından ve muhalefet için tayin oluna
cak müddetin mürurundan sonra bir nüshai saniye alabilir. Zayi olan varanın müd
deti hulul etmiş ise hâmilin talebi üzerine mahkeme ayni veçhile deynin tesviyesine 
izin verebilir. İzin mağazaya ve varana müteallik ise hem mağazaya hem medyunu 
evvele tebliğ olnur ve dayin mağazanın bulunduğu mahalde bir de ikametgâh ta
yin eder. Mağazacı ve medyun izni vakıa muhalefet edebilirler. Muhalefet üzeri
ne mahkeme derhal hükmünü ita eder. Hüküm dayinin lehine ise muvakkaten 
icra olunur. Fakat ilâm kesbi katiyet edinceye kadar merhunun satışından mütehas-
sıl meblâğın mahkeme, kendi veznesine teslimini ayrıca tahtı karara alabilir. 

SEKİZ YÜZ YİRMİ BİRÎNCİ MADDE — Umumî mağazaların usul ve şerai
ti tesisiyesi, onlara kabul edilecek emtia ve zehairin ecnası ve umumî mağazaların 
henüz gümrük rüsumunu ita etmemiş olan eşyayi kabul etmeğe salâhiyettar adde
dilmeleri için lâzım gelen şeraiti ve bunlar üzerinde gümrük murakabesinin tarzı 
icrası nezaratı mahsusa ahkâmile tayin olunur. 

Dokuzuncu fasıl 
Vekâleti ticariye 

SEKİZ YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Vekâleti ticariyenin mevzuu müvek
kil nam ve hesabma muamelâtı ticariyeyi icradır. 

Vekâleti ticariye bilâücret ifa edilmiş addolunamaz. 
SEKİZ YÜZ YlRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Vekâleti ticariye elfaz ve tabiratı 

umumiyeyi muhtevi olsa bile, sarahati mahsusa bulunmadıkça ticarî olmayan 
muamelâta şamil olmaz. 

Vekil bir işin bazı aksamı hususiyesi hakkında müvekkilinden talimat almış 
ise vekâlet o işin aksamı mütebakiyesinde mutlak addolunur. 

Muayyen bir iş hakkında verilen vekâlet, ayrıca ihtarat ve işarat vukuuna ihti
yaç göstermeksizin, bu işin icrası için lâzım olan bütün muamelâtı tazammun 
eder. 

SEKİZ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir tacir tevdi olunan vekâleti 
dilerse kabul, dilerse reddeder. Fakat reddi halinde: 

Evvelâ keyfiyeti bilâ ifatei vakit ihbara; 
Saniyen ret haberi müvekkile vasıl oluncaya kadar, vekil emtianın muhafazası, 

müruru zamanın kat ı velhasıl işin mahiyetine göre müvekkilin zarardan vikayesi 
için müstacelen ittihazı muktazi tedabire tevessüle mecburdur. 
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Aksi halde hâsıl olan zarar ve ziyanı tediyeye mecbur olur. ' 
SBKÎZ YÜZ YÎRMI BEŞİNCİ MADDE — Ret haberini alan müvekkil ara

daki mesafe ile mütenasip bir zaman zarfında ahar bir kimseyi tayin ve irae et
mezse vekil 712 nci maddeye tevfikan mahkemeye müracaatle nezdinde emti
ayı muhafaza için bir yedi adil tayinini ve bu emtiadan kâfi miktarının satıla
rak esmanmdan ihtiyar ettiği masarifin tahsiline mezuniyet verilmesini talep 
edebilir. 

SEKÎZ YÜZ YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Vekil müvekkil hesabına kab-
zettiği eşyanın esnayi seferde hasarzede olduğuna dair alâmatı zahire görecek 
olursa müvekkilin nakliyeci aleyhindeki hakkı davasını temin etmek için haşara
tı keşfettirmek ve icap eden sair tedabiri ittihaz etmek, emtiayı mümkün oldu
ğu kadar muhafaza eylemek veya büsbütün telef olmak tehlikesinin mevcudiyeti 
halinde 712 nci maddeye tevfikan salâh iyettar mahkemenin mezuniyetile sattır
mak ve bilâimhal müvekkile keyfiyeti ihbar etmek ile mükelleftir. Aksi takdir
de vekil ihmalinden mütevellit zarar ve ziyanın itasına mecbur olur. 

SEKÎZ YÜZ YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Satılmak üzere vekile gönde
rilen emtia mütesariülfesat olur veya kıymetinde tenezzül tehlikesini dai tegay-
yürata maruz bulunur ve müvekkilden istizan için vakit müsait olmaz veyahut 
müvekkil izin itasmda teahhür ederse salâhiyettar mahkemenin emrile 712 nci 
maddeye tevfikan işbu emtiayı sattırmak vekilin hakkı ve müvekkilin menafii de 
bunu müstelzim ise vazifesidir. 

SEKÎZ YÜZ YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Vekil müvekkile anın vekâ
leti tadil veyahut refetmesini mucip olabilecek bütün ahvali bildirmeğe mecbur
dur. 

SEKÎZ YÜZ YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Vekil müvekkil hesabına 
yedi hıfzında bulundurduğu eşyaya arız olan haşarattan - ahvali fevkalâde ve
ya esbabı mücbireden veya eşyanın zatında veyahut mahiyetindeki ayıplardan 
ileri gelmemiş ise - mesuldür. 

SEKÎZ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Vekil müvekkiline ait olan paranın 
irsali veyahut teslimi lâzım geldiği zaman bu lâzimeyi ifa etmeyecek olursa o za
mandan itibaren faiz ve icabı halinde ayrıca zarar ve ziyan vermeğe mecbur
dur. 

SEKÎZ YÜZ OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Vekil müvekkilin sarih ve katı 
evamirine muhalefet edemez. Aksi halde bu yüzden husule gelen zarar ve zi
yanı itaya mecburdur. Şu kadar ki vekâlet müvekkilin emri dairesinde ifa olun
duğu halde müvekkile küllî zarar iras edeceği vekil için mütehakkık ise mua
melenin icrasını tehir ile müvekkilden istizan eder. 

SEKÎZ YÜZ OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE —Müvekkilin sarih talimatı olmayan 
mesailde vekil emir alıncaya kadar muameleyi tehir edebilir. Şu kadar ki işin 
müstaceliyeti müvekkilden istizana müsait olmaz veya vekil en müfit şerait dai
resinde harekete mezun bulunursa alelade basiretkâr bir tacir gibi reyile ifayı 
muamele eder. 

SEKÎZ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Vekil vekâleti ifa edince bilâ-
teahhür müvekkiline ihbar etmeğe mecburdur. 

Vekil hududu vekâleti tecavüz etmiş olsa dahi müvekkil haberdar olduktan 
sonra işin mahiyeti icabı olarak lâzım gelen zaman zarfında cevap vermiyecek 
olursa muvafakat etmiş addolunur. 

- SEKÎZ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Vekil müvekkili hesabına al
mış olduğu parayı makasıdı muayyene de istimal etmeyip kendi veya aharı için 
sarfedecek olursa parayı aldığı günden itibaren faiz itasına mecbur olacağı gi-
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bi vekâletin ademi icrasından dolayı za rar ve ziyan ,ile mesul ve nuda ve hilesi 
var ise takibatı cezaiyeye de maruz olur. 

SEKÎZ YÜZ OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — Vekil kendisile akti mukavele 
eden üçüncü şahıslar tarafından talep vukuunda vekâletnamesini göstermeğe ve
ya vekâleti haiz olduğuna dair bir beyanname vermeğe mecburdur. Aksi halde 
üçüncü şahıslar akitten rücu edebilir. 

Müvekkilinin kendisine başkaca vermiş olduğu talimata, mukavelenin tari
hi inikadmda üçüncü şahısların muttali olduğunu ispat etmedikçe bu talimat 
anların hukukuna müessir olamaz. 

SEKÎZ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Bir şahsın vekili veya mümes
sili sıfatile hareket eden kimsenin sıfatı vekâleti haiz olduğu tebeyyün etmez 
veya yaptığı muameleyi müvekkil mevkiinde olan kimse tasvip eylemez ise o mu
ameleden dolayı vekil ve mümessil sıfatile hareket eden kimse bizzat mesul olur. 

SEKÎZ YÜZ OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Hilâfına mukavele yok ise mü
vekkil vekile vekâletin icrası için iktiza eden vesaiti ihzara mecburdur. 

SEKÎZ YÜZ OTUZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Vekilin ücreti vekâleti muka
velenin fikdam halinde örfe ve ifa olunan vekâletin ahval ve şeraitine nazaran 
mahkemece tayin olunur. < 

SEKÎZ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Vekilin vekâleti icrası zım
nında vekâletin mevzuunu teşkil eden mal için yapmış olduğu avanstan, istik
razdan, karşılığı işbu mal olarak keşide edilen poliçeden veyahut suveri saire 
ile tedeyyün ettiği mebaliğden ve ücreti vekâletten dolayı müvekkilindeki alacağı 
mümtazdır. 

Bu imtiyaz müvekkilin gerek icrayı vekâlet için vekil yedinde yahut emrine 
olarak mağazalarda bulunan gerek müvekkile irsal edildiği vekilin sureti meş-
ruada vaziülyet bulunduğu konşmento veyahut nakliye senedi ile ispat edilen 
eşyasına da şamildir. 

Müvekkile ait eşya vekil tarafından satılmış ise imtiyaz satılan eşyanın be
delinde cari olur. 

SEKÎZ YÜZ KIRKINCI MADDE — Maddei sabıkada beyan olunan hakkı 
imtiyazın cereyan edebilmesi için vekilin müvekkilindeki alacağı mahkeme mari-
fetile kendisine tebliğ etmesi ve beş gün zarfında deynini tesviye etmediği hal
de imtiyaza tâbi olan eşyayı sattıracağını tebligata ilâve etmesi lâzımdır. Mü
vekkil itiraz ile vekili mahkemeye davet hakkını haizdir. Buna müvekkilin bir 
itirazı varsa, birinci fıkra mucibince, kendisine icra edilen tebligat tarihinden 
itibaren üç gün zarfında vekile tebliğ ettirmeğe mecburdur. Müvekkil vekilin ma
halli ikametinde bir ikametgâh intihap etmemiş ise müddeti itiraz berveçhiati 
temdit olunur: 

Müvekkilin mahalli ikameti civar bir mahkemenin dairei kazası dahilinde ise 
müddeti itiraz yirmi gün; 

Müvekkil Türkiye Cumhuriyetinin her hangi bir vilâyetinde mukim ise müd
deti itiraz kırk gün; 
' Memaliki ecnebiyede ikamet ediyorsa usulü muhakemei hukukiyede muhar

rer müddetlerden ibarettir. 
Müddetin müruru veya itirazın reddi halinde vekil başka merasim ve mua

melât ifasına mahal kalmaksızın bahsolunan emtiayı 712 nci madde ahkâmına 
tevfikan sattırabilir. 

SEKÎZ YÜZ KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — Ayni muamele için müteaddit 
vekil tayin olunduğu halde bunların müştereken hareketleri beyan edilmemiş 
ise her biri diğerleri bulunmadığı takdirde icrayi muameleye salâhiyettardır. 
Vekillerin müştereken hareketleri lüzumu beyan edilmiş olsa bile vekâlet cüm-
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leşi tarafından kabul edilmemiş bulunduğu surette vekâleti kabul etmiş olan
lar tayin edilenlerin ekseriyetini teşkil etmek şartile ifayi muameleye mezun 
addolunurlar. 

Vekili ticariler müteaddit iseler vecibe mesuliyetleri müteselsildir. 
S E K İ Z YÜZ K I R K İ K İ N C İ MADDE — Vekâleti ticariye, Kanunu mede

nide muayyen esbaptan başka, vekâleti ticariye ita veya kabul etmiş olan tacir 
bir kadının icrayi ticaretten menedilmiş olmasile nihayet bulur. 

SEKİZ YÜZ K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir sebebi muhik olmaksızın müvek
kilin vekilini azletmesi veyahut vekilin istifa eylemesile vekâleten deruhde 
olunan iş ikmal edilememiş ise buna sebebiyet veren taraf diğer tarafa zarar ve 
ziyan vermeğe mecburdur. 

SEKİZ YÜZ K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Müvekkilin veyahut vekilin if
lâsı veya vefatı veyahut kasıriyeti ile vekâlet nihayet bulacak olursa vekâletin 
tamamen icrası halinde vekile verilmesi icap eden ücretin miktarına nisbetle ta
yin olunacak bir tazminat vekile veyahut makamına kaim olanlara ita olunur. 

Onuncu fasıl 
Komüsyon 

SEKİZ YÜZ K I R K BEŞİNCİ MADDE — Kendi namma ve bir müvekkil he
sabına ücret mukabilinde muamelâtı ticariye ifasını deruhde etmeği sanat itti
haz eden şahsa komüsyoncu ve müvekkil ile komüsyoncu arasındaki mukave
leye komüsyon mukavelesi ıtlak olunur. 

SEKİZ YÜZ K I R K ALTINCI MADDE — Müvekkil muamelenin kendi na
mına icra olunmasını sarahaten şart ederse bu mukavele vekâleti ticariye ahkâmı
na tâbidir. 

SEKİZ YÜZ K I R K YEDİNCİ MADDE — Müvekkil ile komüsyoncunun müte
kabil hak ve borçlarına dair işbu fasılda ahkâmı mahsusa münderiç değilse ve
kâlet ahkâmı cari olur. 

SEKİZ YÜZ K I R K SEKİZİNCİ MADDE — Komüsyoncunun icrayi muamele 
ettiği üçüncü şahıslar ile müvekkil arasında hiç bir rabıtai hukukiye hâsıl ol
mayıp aktin neticesi olan haklarla borçlar münhasıran komüsyoncuya aittir. 

SEKİZ YÜZ K I R K DOKUZUNCU MADDE — Komüsyoncu sarahaten veya 
zımnen kabul eylediği işi icra ve ikmal ile mükelleftir. 852 ve 853 ncü maddelerde 
gösterilen esbabı kanuniyeye müstenit olmaksızın icra ve ikmali vazife etmeyen 
komüsyoncu müvekkilin zarar ve ziyanını tediyeye mecbur olur. 

SEKİZ YÜZ ELLİNCİ MADDE — Müvekkilin vefatı komüsyon mukavelesi
nin infisahını mucip değildir. Haklar ve borçlar veresesine intikal eder. 

SEKİZ YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE — Komüsyoncu tarafından kabul edi
len ve komüsyoncunun veya gayrin hakkı taallûk eyleyen bir komüsyon muka
velesinden müvekkil rücu edemez. 

SEKİZ YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE — Komüsyon mukavelesinin mevzuunu 
teşkil eden muameleyi müvekkilin bizzat yapması mümkün olmamasından veya 
o muameleyi diğer bir komüsyoncuya havalede müşkülât bulunmasından naşi mü-
vekillin telâfisi gayri kabil bir zarara uğrayacağı muhakkak olan ahvalde ko
müsyoncu komüsyon mukavelesinden rücu edemez. 

SEKİZ YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Komüsyon mukavelesinin icrayi ah
kâmı paraya mütevakkıf olupta müvekkil miktarı kâfi karşılık irsal etmemiş ve
yahut muktazi meblâğın berveçhi peşin komüsyoncu tarafından verilmesini be
yan ettiği halde bu meblâğın bilâhare müvekkil tarafından kendisine ne suretle 
tediye edileceği gösterilmemiş ise komüsyoncu her zaman komüsyon mukavele
sinden rücu veya mukavelenin icrasını tehir edebilir. 

SEKJZ YÜZ E L L İ DÖRDÜNCÜ MADDE — Komüsyon mukavelesinin mev^ 
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zuunu teşkil eden emvalin kıymeti muhammenesi nakliye masarifine tekabül 
etmeyecek derecede dun bulunursa komüsyoncu bilâ teahhur keyfiyeti müvek
kile bildirmeğe mecburdur. Bundan başka emvali mezkûre kendisine teslim 
olunmak üzere bir yedi adil tayinini 612 nci maddeye tevfikan mahkemeden ta
lep edebilir. 

SEKİZ YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Komüsyoncu deruhde eylediği mua
melât hakkında iyi bir tacirin kendi işlerinde sarfedeceği dikkat ve basireti 
ibraza, müvekillin menafiini daima muhafazaya ve o emrini ifaya, cereyan 
eden muamelenin iktiza eden nukatını bu hususta bir karar ittihaz ve tebliğ ede
bilecek veçhile vakit ve zamanında müvekkile iblâğa ve bilhassa komüsyonun 
icrası akabinde derhal keyfiyeti ihbara ve icra ettiği muamelenin hesabını vesaika 
müsteniden itaya ve tahassül eden menafii bilâ tehir vusulü dairesinde irsale ve
ya teslime mecburdur. 

SEKİZ YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Komüsyoncu salâhiyetini .tecavüz 
veya suiistimal etmek suretile müvekkil hakkında muzur bir muamele yaparsa 
bu muamele komüsyoncu hakkında muteber olup müvekkil 859 ve 860 ncı mad
delerde mezkûr şerait dairesinde anı kendi hesabı için kabule icbar olunmaz. 

SEKİZ YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE — Komüsyoncunun, müvekkilinin ver
miş olduğu evamir ve talimata muhalif hareket etmiş olmasından dolayı aktin 
butlanını komüsyoncu veya üçüncü şahıs iddia edemeyip bu hak münhasıran mü-

SEKİZ YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Komüsyoncu müvekkilin emri 
olmadıkça komüsyonun mevzuunu teşkil eden eşyayı sigorta ettirmeğe mecbur de
ğildir. 

SEKİZ YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Komüsyoncu satın alınacak em
valin tayin olunan cins ve evsafı itibarile müvekkilin talimatına muhalefet ede
cek olursa müvekkil bunları kabule mecbur olmaz. 

Muhalefet, müvekkilin tayin ettirdiği miktardan fazla emval iştira etmek su
retile vaki olmuş ise müvekkil fazlasını komüsyoncuya terkederek tayin ettiği 
Tnılct'flT*! Icfllvnlp ınpcnıiT* olıiT* 

SEKİZ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Komüsyoncu tayin olunan fiattan 
aşağı satar veyahut yukarı satın alır ve müvekkil işbu muameleyi kendi hesa
bına kabul etmek istemezse mezkûr muamelenin icrası haberinin vürudu ha
linde kabul veya ret hakkındaki kararını komüsyoncuya bildirmeğe mecburdur. 
Bildirmezse muamelei vakiayı tasvip etmiş addolunur. Maahaza komüsyoncu mu
amelenin icrasile beraber farkı fiatı tesviye edeceğini ilâveten beyan ederse 
müvekkil muamelei vakiayı kabule mecburdur. Ancak komüsyoncunun müvekki
lin tayin etmiş olduğu fiata muhalefet etmiş olmasından dolayı müvekkil için 
bir zarar husule gelmiş ise bunu da komüsyoncuya tazmin ettirebilir. 

SEKİZ YÜZ ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Komüsyoncu tayin olunan şerait
ten daha müfit şerait ile muameleyi icra etmiş ise menafii zaide kamilen mü-
VpkKİİP 3,1 till* 

SEKİZ YÜZ ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Komüsyoncunun ita eylediği he
sap, defterlerindeki kay itler e mutabık olmalıdır. 

Müvekkile sui niyetle defterlerindeki kayitlere muhalif hesap varakası ita eden 
veya bu varakaya eşya fiatlarmı ve akdettiği mukavelât şeraitini suiniyetle 
tağyir ederek dereeden ve gayri vaki veya miktarı hakikisinden fazla masarifi 
kezalik suiniyetle kaydeden komüsyoncu emniyeti suiistimal cezasile mücazat olu
nur. Bu ahvalde komüsyoncunun müvekkilinden ücret talebi hakkı sakıt olacağı 
gibi icra olunan muamele netayicinden komüsyocu bizzat mesul olur. 

SEKİZ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Müvekkilin izni olmaksızın üçün-
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cü şahıslara avans? veren veyahut kredi açan komüsyoncu bu muamelenin kâr ve 
zararını tahammül etmiş addolunur. Müvekkilinin izni olmaksızın malını veresiye 
satmış ise müvekkil bu muameleden mütevellit faiz ve menafii terketmek şartile 
semenin derhal tesviyesini komüsy oncudan talep edebilir. 

Bu muamelenin icra olunduğu mahalde tediyei semen için müşteriye mehil ita
sı örfü ticarî iktizasından ise müvekkilin aksine emri mevcut olmadığı halde ko
müsyoncu örfen muayyen mehli kendiliğinden ita edebilir. 

SEKİZ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNC Ü MADDE — Komüsyoncu veresiye beye 
mezun olsa bile ademi iktidarı malisi maruf olan eşhasa müvekkilin malını sata
maz. 

SEKİZ YÜZ ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Müvekkilin mezuniyeti ile onun 
malını veresi satan komüsyoncu müşterile rinin esamisini müvekkiline bildirmeğe 
mecburdur. Aksi halde bu satış peşin addolunur. 

SEKİZ YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Poliçe satın almağı deruhde 
etmiş olan komüsyoncunun bu poliçeyi ci ro ederken hiç bir kayit ve şart dercetme-
yerek muntazam ciro ile müvekkiline devretmesi lâzımdır. 

SEKİZ YÜZ ALTMIŞ YEDlNCl MADDE — Komüsyoncu kendisile icrayi 
muamele eden üçüncü şahıslara ait borç-lardan dolayı müvekkiline karşı esasen 
mesul değildir. Şu kadar ki bu esasın hi lâf ma mukavele veya örfü ticarî mevcut 
olduğu halde komüsyoncu âkit olan üçüncü şahıs derecesinde mesuldür. 

Bu surette işbu mesuliyetine mukabil komüsyoncu (dokruvar) namile ayrı bir 
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SEKİZ YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Komüsyoncu deruhde ettiği 
işin ikmalinde ücrete kesbi istihkak eder. 

Komüsyoncu tarafından idare edilip müvekkile ait şahsî esbap dolayısile neti
celenmeyen bir muamele için dahi ücret talebine hakkı vardır. 

Sair sebeplerden dolayı akim kalan muamelât için komüsyoncu ancak teşebbü-
satı vakıası derecesinde örfü mahalliye göre tazminat talep edebilir. 

SEKİZ YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Komüsyoncu müvekkil 
hesabına verdiği avansları, masrafları ve bunların avans veya sarf tarihinden iti
baren işleyen faizlerini komüsyon vazifesini ikmal etmeden evvel dahi talep ede
bilir. Bu halde vesaika müstenit bir hesap varakası vermeğe mecburdur. Komüs
yoncu fıkrai ânifede beyan olunan masari fe de bu ve nakliye masarifini ithal ede
bilirse de müstahdemin ücreti namile bir şey ilâve edemez. 

SEKİZ YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Borsada ve piyasada fiyatları mu
ayyen olan emtia veya kıymetli evrakın bey ve şirasmı deruhde etmiş olan komüs-
yoncuMüvekkilin hilâfına emri olmadığı halde satın alacağı şeyi bayi sıfatile ken
di malından ita veya satacağı şeyi de müşteri sıf atile kendisi için ahzedebilir. Ko
müsyon vazifesi bu suretle ifa edilecek olursa komüsyoncu muamelenin icrası za
manında borsada ve piyasada muayyen fiyat üzerinden hesap vermeğe mecbur 
olur. Komüsyoncunun vazifesini bu suretle ifa eylediğini- müvekkile ihbar ettiği 
tarih muamelenin icrası tarihi addolunur. 

Borsada fiyatları resmen tayin olunan emtia ve kıymetli evrak bey ve şirasmı 
kendi namına icra etmek suretile komüsyon vazifesini ifa eden komisyoncu ver
diği hesaba resmî fiatlardan başka bir bedel vazedemez. Hususatı saire hakkın
da beyi ticarî ahkâmı tatbik olunur. 

Bu madde hükmü mukavele ile müvekkil aleyhine tadil olunamaz. 
SEKİZ YÜZ YETMİŞ BlRlNCl MADDE — iştirasını deruhde eylediği 

emtianın komüsyoncu tarafından verilmesi ve satmasını taahhüt eylediği emtianın 
komüsyoncu tarafından alınması hallerinde komüsyoncu âdi komüsyon ücretine ve 
bu kabîl bir komüsyon işinin alelade icap ettireceği masarife kesbi istihkak eder, 
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SEKİZ YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Komüsyoncu 870 nci maddenin 

bahşetmiş olduğu salâhiyete istinaden kendi malını müvekkiline satmış olsa dahi 
839 ncu maddede musarrah matlûbatmı o maldan rehni ticarî ahkâmına tevfikan 
mt"iTîi PciPDil ir 

SEKİZ YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Komüsyoncu 839 ncu madde 
mucibince alacağını müvekkil hesabına icra etmiş bulunduğu muamele neticesin

de tahsil eylediği mebaliğden müvekkiline ve onun dayinlerine tereihan istifa ede
bilir. 

SEKİZ YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — 870 nci maddede beyan 
olunan ahvalde komüsyoncu muamelenin kiminle icra edilmiş olduğunu tasrih et
meksizin komüsyon vazifesinin icra olunduğunu ihbar ederse müvekkil komüsyon
cuyu işbu bey ve şira muamelesini kendi hesabına iera etmiş ad ve muktaziyatı 
aktin icrasını kendisinden talep etmeğe hakkı vardır. 

SEKİZ YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Komüsyoncu sarahaten me
zun olmadıkça müvekküe ait emtianın markalarını tebdil edemez. 

SEKİZ YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Komüsyoncu ayni cinsten ve 
ayni markayı muhtevi olarak nezdinde bulunan emvali, muhtelif eşhasa ait ise 
her şahsa ait bulunan emvali, onun mülkiyetini gösterecek bir alâmeti mahsusa 
ile tefrik etmeğe mecburdur 

SEKİZ YÜZ YETMİŞ YEDlNCl MADDE — Bir muamele müteaddit mü-
vekülere veyahut komüsyoncu ile bir müvekkile ait emval üzerine icra olunursa 
komüsy oncunun faturalarla defterlerinde bu emvalin kime ait olduğunu saraha
ten beyan etmesi lâzımdır. 

SEKİZ YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Bir komüsyoncu müteadit 
müvekkil veya kendisile müvekkil hesabına icra etmiş olduğu muamelâttan dolayı 
bir şahıs zimmetindeki matlûbattan vaki olan tahsilatın kimin namına olduğunu 
defterine kayit ve bu husus için ita ettiği makbuz senedine de bu ciheti dercetmeğe 
mecburdur. 

Makbuz senedinde veya defterlerde tediyatın hangi muamele ve şahsa ait oldu
ğu zikredilmemiş ise tediye olunan meblâğ alacakları nisbetinde alâkadarana ait 

olur. 
On birinci fasıl 

Nakliye komüsyonu 
SEKİZ YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE— Kendi namına ve müvek

kil hesabına emtiai ticariye naklettirmeği sanat ittihaz etmiş olan kimseye nakliyat 
komüsyoncusu itlak olunur. 

Nakliyat komüsy onculuğu için işbu fasılda musarrah olmayan ahvalde komüs
yon mukavelesine ve bilhassa emtianın keyfiyeti ahiz ve muhafaza ve sigortasına 
dair ahkâm tatbik olunur. 

SEKİZ YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Nakliyat komisyoncusu nakil muka
velesinin ahkâmını ifada ve bilhassa nakliyecileri ve mütevassıt nakliye komüs-
yoncularını intihapta müdebbir bir tacir gibi basiretle harekete ve müvekkilinin 
menafiini muhafaza ve talimatına riayete mecburdur. 

Nakliyat komüsyoncusu nakliyeci ile mukavele ettiği ücreti nakilden fazla bir 
ücreti müvekkilinin hesabına geçiremez. 

SEKİZ YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Nakliyat komüsyoncusunun eş
yayı nakliyeciye teslim ettikten sonra ücretini talebe hakkı olur. 

SEKİZ YÜZ SEKSEN iKlNCl MADDE — Nakliyat komüsyoncusu nakletti
ği eşyaya hakikaten veyahut nakliye senedini veya makamına kaim ilmühaberi ya
hut eşyanın bir mağaza veya antrepoya tevdi edüdiğini mübeyyin makbuz varaka
sını hâmil olmak şuretile hükmen vaziülyet ise o eşyaya ait nakliye masrafı, ko-
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nıüsyon ücreti ve avanslardan dolayı mezkûr eşya nakliyat komüsyoncusuna kar
şı meîhun hükmündedir. 

S E K İ Z YÜZ S E K S E N ÜÇÜNCÜ MADDE — Emvalin nakline birbirini 
müteakip müteaddit komüsy oncu tavassut ettiği surette muahharan tavassut eden 
komüsyoncular kendilerinden evvelki komüsy oncuların hukukunu ve bilhassa an
ların naklolunan eşya üzerindeki rehin haklarını istimale mecburdurlar. 

Bir komüsy oncunun matlubu kendisinden sonra gelen komüsyoncu tarafından 
temin 'edilecek olursa evvelki komüsyoncunun hakkı rehm ondan sonraki komüs-
yoncuya intikal eder. 

SEKÎZ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Nakliyat komüsyoncusu 
nakliyecinin ücretini tediye ettiği surette onun hukuku kendisine intikal eder. 

SEKÎZ YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Aksine mukavele olmadığı suret
te nakliyat komüsyoncusu eşyayi kendi vesaitile nakledebilir. Bu halde komüsyon
cu nakliyecilere mahsus vezaifi ihraz eder. 

Kezalik nakliye komüsyoncusu ilmühaberini müvekkilin talebi üzerine kendi na
mına tanzim ve ita etmiş veya kendisi ile eşya sahibi arasında nakil ücreti ve bilû
mum masarif mukabili olarak maktu bir meblâğ tayin edilmiş ise komüsyoncu 
müvekkiline karsı hukukan nakliyeci vaziyetinde kalır. 

SEKÎZ YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Nakliyat komüsy oncusunun me
suliyeti eşyanın mürselünileyh tarafından teslim edildiği tarihten bir sene sonra 
sakıt olur. 

Nakli taahhüt olunan eşya tamamen zayi olmuş ise müruru zaman mezkûr eş
yanın teslimi lâzım geldiği tarihten başlar. 

Eşya nakliyat komüsyoncusu nun hilesinden dolayı kaybolmuş, tenakus etmiş 
veya bozulmuş yahut geç teslim edilmiş ise komüsyoncunun mesuliyeti yukarıda be
yan olunan hususî müddetler zarfında sakıt olmaz. 

On ikinci fasıl 
Nakliyat 
Kısım - 1 * 

Ahkâmı umumiye 
SEKİZ YÜZ SEKSEN YEDlNCl MADDE — Bir nakliyecinin ücret mukabi

linde, eşya veya eşhasın karada, sularda nakillerini taahhüt eylemesine nakil mu
kavelesi itlâk olunur. 

SEKİZ YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Nakliyeciliği kendisine sanat 
ittihaz etmeyip eşya veya eşhasın naklini arızî olarak taahhüt eden kimse 
hakkında dahi bu fasıl ahkâmı tatbik olunur. 

SEKİZ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Haksız olarak alınan nak
liye ücretinin istirdadı davası dahil oldu ğu halde nakil mukavelesinden mütevellit 
bilûmum hukuk davaları bir sene mürurile sakıt olur. 

Bu müddet, eşya naklinde eşyanın teslimi, eşhas naklinde yolcunun muvasalâtı 
tarihinden başlar. 

Eşya tamamen zayi olmuş veya yolcu vasıl olmamış ise müruru zaman müd
deti eşyanın teslimi ve yolcunun muvasalâtı lâzım geldiği tarihten itibaren cere
yan eder. 

Eşya nakliyecinin hilesinden dolayı zayi olmuş, tenakus etmiş veya bozulmuş 
yahut geç teslim edilmiş ise nakliyecinin mesuliyeti yukarıda beyan edilen müddet
ler zarf m da sakıt olmaz. 

Kısım - 2 
Eşya nakli 

SEKİZ YÜZ DOKSANINCI MADDE — Mürsil nakliyeciye talebi halinde iki 
nüsha olarak bir nakliye senedi tevdiine mecburdur. Fakat nakliye senedi olmasa 
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bile rıza ve muvafakatleri ve eşyanın nakliyeciye teslimi ile mukavele tarafeyn 
beyninde tamam olur. 

SEKİZ YÜZ DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Nakliye senedi mevaddı atiyeyi 
muhtevi olmak lâzımdır: 

1 - Mürselünileyhin adresini, eşyanın irsal olunduğu mahalli, emrine ve indel-
iktiza hâmiline şerhini; 

2 - Naklolunacak eşyanın cinsini, siklet, derecei istiap veya adedini, paket ha
linde iseler paketlere vazohman numaraları ve alâmetleri ve ambalajın şekli ve vas
fını: 

3 - Mürselm hüviyet ve ikametgâhını; 
4 - Nakliyecinin hüviyet ve ikametgâhını; 
5 - Nakliye ücreti ve ücret tesviye olunmuş ise bu ciheti; 
6 - Naklin icra edileceği müddeti; 
7 - Tarafeyn arasında kararlaştırılan diğer hususatı. 
Bu mevattan birinin sehven dercedilmemesinden veya muhalifi hakikat olarak 

dcrcedilmesinden mütevellit zarar ve ziyan mürsile aittir. 
Naklolunacak eşya barut ve mevaddıinfilâkiye gibi tehlikeli şeylerden ise bunu 

bildirmeyen mürsil bundan mütevellit zarar ve ziyanı da tesviyeye mecburdur. 
SEKİZ YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE —' Mürsil nakliyeciye gümrük ev

rakını ve eşyanın nakli için muhtaç olduğu diğer vesaiki tevdie mecburdur. Bu 
evrak ve vesaikin muntazam ve hakikata muvafık ve kâfi olmamalarından mürsil 
mesuldür. 

SEKİZ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Nakliye senedi tanzim edilme
miş ise mürsel talip olduğu halde nakliyeci nakliye senedinin muhtevi olacağı hu
susatı mutazamnnn ve tarafından müınza bir ilmühaber vermeğe mecburdur. 

SEKİZ YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Nakliye senedinin bir nüs
hası mürsil tarafından bilimza nakliyeciye tevdi ve esnayi nakilde eşya ile be
raber sevkoluımr. Diğer nüshası nakliyecinin inızasıle mümza olarak mürsile ia
de edilir. Nakliye senedi emre veya hâmile muharrer ise nakliyecinin imza etmiş 
olduğu senedin cirosu veva teslimi eşyanın mülkiyetini nakleder. 

Cironun şekil ve netayici, bu bapta senedatı ticariye için mevzu ahkâma tâbidir. 
Nakliye senedinde gösterilmeyen huşu sata istinaden nıürselünileyh ve nakliyeci 

tarafından imza olunan emre veya hâmile muharrer nakliye senedinin hâmiline 
karşı bir gfma iddia dermeyan olunamaz. 

SEKİZ YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Nakliyeci nakliye senedine veya 
ayrı bir varakaya naklolunacak eşyayı, ahz ve kabzettiği zamandaki hal ve vazi
yeti hakkında bir kaydi ihtiyatî dercetmiyerek kabul edecek olursa haricen hiç bir 
kusur 'arı olmadığını tasdik etmiş addolunur. Şu kadar ki eşyayı bilâ itiraz kabr 
etmiş olsa bile haricen anlaşılması kabil olmayan nekayisin vücudunu iddia ve is
pat hakkı kendisi için mahfuzdur. 

SEKİZ YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Nakliyeci eşyanın irsalinde al
dığı emre göre herekete mecburdur. Şu kadar ki eşyanın mahiyetine, mahalli ir
sallerine veya diğer esbaba binaen veya bir hali fevkalâde veya sebebi mücbirden 
dolavı diğer suretle hareket muktazi ise alman emre tebaiyet etmiyerek icabı ha
le göre hareket edebilir» 

SEKİZ YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Tarafeynden birisine raci olma
yan bir hali fevkalâde veya bir sebebi mücbirden dolayı eşyanın nakli menedil-
mis vevahut nek ziyade gecikmiş olursa nakliyeci keyfiyeti derhal mürsile bildir
meğe mecburdur. Bu halde mürsil nakliyeciye onun imza etmiş olduğu nakliye sene
di nüshasını iade ve 900 neu madde mu/ bince tayin olunacak tazminatı tesviye 
ederek mukaveleyi feshedebilir. 
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S E K İ Z YÜZ DOKSAN S E K Î Z Î N C Î MADDE — Mürsil icabı hale göre mez

kûr 900 ve 901 nci maddeler mucibince nakliyeciye tazminat ita etmek şartile 
nakliyatı tevkif ve eşyayı istirdat hakkını haiz olduğu gibi eşyanın nakliye sene
dinde irae olunan mürselünileyhin gayrisine itasına yahut diğer suretle ta
sarruf icrasına da salâhiyettardır. Şu kadar ki nakliyeci : 

1 - Eşyanın irsal olunduğu mahalle vâsıl olduğu yahut vusulü lâzım geldiği ve 
mürselünileyhin bunların teslimini talep ettiği tarihten; 

2 - Mürselünileyh nakliye senedini aldığı yahut nakliyecinin kendisini haberdar 
ettiği bir zamandan itibaren mürsilin evamirini icra ile mükelleftir. 

Nakliye senedi hâmiline ait veya emre muharrer ise nakliyeci ancak kendi 
imza etmiş olduğu nakliye senedini ibraz ve teslim eden şahsın emirlerini ic
raya mecburdur. 

S E K Î Z YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Mürsilin veya mürse
lünileyhin şeraiti mukarrereye muhalif olan emirleri veya yeni talimatnameleri 
üzerine katolunacak mesafe veya müddeti nakil tezayüt edecek olursa nakli
yeci bu tezayüt nisbetinde fazla ücrete ve bu yüzden ihtiyar ettiği masarife 
müstehaktır. 

DOKUZ YÜZÜNCÜ MADDE — Tarafeynden birisine raci olmayan ahvali 
fevkalâde veya esbabı mücbireden dolayı sefer duçarı inkita olacak olursa 
nakliyecinin ihtiyar ettiği masarifin istifası hakkma halel gelmemek üzere an
cak katolunan mesafe nisbetinde nakliye ücretine istihkakı vardır. 

Esbabı mücbire ve ahvali fevkalâdeden dolayı nakliyata başlanmamış ise nak
liyecinin ücrete istihkakı olmazsada tahmil ve tahliye masarif ile ihtiyar ettiği 
sair masarifi zaruriyeyi talebe hakkı olur. 

DOKUZ YÜZ B İ R Î N C t MADDE _ Sefer, mürsilin arzusu ile duçarı in
kita olduğu halde ahkâmı âtiye cari olur: 

1 - Hareketten evvel nakliyat tevkif edilecek olursa mürsil mukarrer ücre
tin nısfını tahmil ve tahliye masarifile nakliyeci tarafından ihtiyar olunan 
masarifi sairei zaruriyeyi; 

2 - Nakliyat hareketten sonra tevkif olunacak olursa mürsil ücreti nakli
yenin tamamını ve tahliye masarifatile eşya mürsile iade oluncaya kadar nakli
yeci tarafından yapılan masarifi zaruriyeyi tesviyeye mecburdur. 

DOKUZ YÜZ Î K l N C t MADDE — Eşya, mukavele veya örfü ticarî ile mu
ayyen olan ve bunların fıkdanı halinde icabı hale göre makul ve mutedil görü
len bir zaman zarfında nakledilmek lâzımdır. 

DOKUZ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Eşya, maddei sabıka mucibince muay
yen olan müddetlerden sonra vâsıl olursa nakliye ücreti, teahhur eden müddet 
ile mütenasip olarak, tenzil olunur. Müddeti teahhur mukavelede muayyen olan 
müddetin iki mislini mütecavüz ise nakliye ücreti tamamen sakıt olmakla 
beraber nakliyeci bu yüzden tevellüt ettiği ispat olunan zarar ve ziyandan mesul 
olur-

Nakliyecinin ademi mesuliyeti hakkında mukaveleye dercolunacak ahkâm keen-
lemyekündür. 

Nakliyeci teahhurun mürsil ve mürselünileyhin efalinden veya bir sebebi mücbir 
ve fevkalâdeden neşet ettiğini ispat edecek olursa eşyanın vusulünün teahhu-
rundan mesul olmaz. 

Vesaiti nakliyenin fıkdanı veya ademi kifayeti teahhur için esbabı maazeret 
toskll GtniGZ 

' D O K U Z YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Nakliyeci eşyanın kendisine tarihi 
tesliminden itibaren mürselünileyhe teslim olunduğu zamana kadar geçen müddet 
zarfında uğradığı zayiat ve haşarattan dolayı mesuldür ve ademi mesuliyete dair 
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şerait batıldır. Ancak nakliyeci ziya ve hasarın: 

x - Kendi hatasından tevellüt etmeyen bir hali fevkalâde veya sebebi mücbir
den; 

2 - Eşyada zaten mevcut nekais ve meayipten yahut eşyanın mahiyetinden ve
ya ambalajın fena yapılmasından; 

3 - Mürsil veya mürselünileyhin fiilinden yahut verdikleri emir ve talimatın 
ta tbı kından ileri geldiğini ispat edecek olursa mesuliyetten azade kalır. 

/jiya ve hasar ancak üç numaralı fıkrada beyan olunan halden neşet etmiş ise 
mal tamamen zayi olsa dahi nakliyeci ücretinin tamamına müstehak olur. 

Naklolunan eşyanın bir kısmı telef olmuş ise nakliyeci mütebaki kısmın 
ücretini almak hakkını haizdir. 

DOKUZ YÜZ B E Ş İ N C İ MADDE — Nakliyecinin nakli eşyadan müteveUit 
mesuliyeti, bunların nakledilmek üzere teslimleri tarihinden itibaren başlar. 

DOKUZ YÜZ ALTINCI MADDE — Nakliyeci mahiyetleri icabı olarak na
killeri esnasında hacim ve vezinleri tenakus eden eşyadan dolayı mesuliyetini, 
peşin olarak tayin edilen yüzde bir miktarı muayyen nisbetinde, tahdit edebilir. 
JBu mesuliyet eşya paketlere taksim edilmiş ise her biri için ayrıca tahdit edile
bilir. 

Mürsil veya mürselünileyh noksanın, eşyanın mahiyetinden tevellüt etmeyip di
ğer bir sebepten ileri geldiğini veya noksanın ahval ve vakayıa nazaran tahdit edi
len miktara baliğ olamıyacağını ispat edecek olursa tahdidi mesuliyet keyfiyeti 
"hm7i I^PSIT* oİTn£i7 

DOKUZ YÜZ YEDİNCİ MADDE — Nakliyeci kendi makamına kaim olan 
bütün nakliyecilerin ve kendisine muavenet edenlerin yahut eşyanın naklini ken
dilerine tevdi ettiği kimselerin, nakledilen eşyanın mürselünileyhine teslimine ka
dar vukubulan fiil ve hatalarından mesuldür. 

DOKUZ YÜZ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Ziyadan mütevelllit zarar nakliye 
senedine dercolunan kıymete ve kıymet nakliye senedinde gösterilmemiş ise aynı 
cins ve vasıftaki eşyanın teslim edilecek mahaldeki kıymetlerine göre tayin olu
nur. 

Hasardan mütevellit zarar, eşyanın teslim edileceği mahalde hasardan ev
velki kıymeti ile hasardan sonraki kıymeti arasında mevcut farka nazaran tesbit 
edilir. 

DOKUZ YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Eşyanın ziyaı veya bozulması ha
linde nakliyeci kendisine beyan ve tarafından kabul edilmiş olan kıymetlerini 
tazmin eder. Yolcuların mahiyet ve kıymetlerini beyan etmiyerek nakliyeciye 
tevdi ettikleri eşyanın ziyamdan mutahassıl zarar her hâdisenin ahvali liususiye-
sine ve bilhassa müddeinin şahsına nazaran tayin ve tesbit olunur. 

Nakliyeci kendisine tevdi olunurken beyan edilmemiş olan zikıymet eşyanın, 
nukudun ve deyin senedatile hisse senedatı ve tahvilâtın ve evrak ve vesaiki 
sairenin hasar ve ziyanından mesul olmaz. Mahaza bu ahvalin kâffesinde nakliye
cinin hilesi veya kusuru fahişi varsa zararın tamamını tazmine mecbur olur. 

DOKUZ YÜZ ONUNCU MADDE — Birinci nakliyeciden sonra gelen nakli
yeciler naklolunacak eşyayı ve nakliye senedini tesellüm ettikten sonra tevellüt 
eden bütün borçlarda evvelki nakliyeci makamına kaim olurlar. Bunlar nakliye 
senedine yahut diğer varakaya kendilerine teslim olunan eşyanın ne halde bulun
duklarını derç ve tesbit ettirebilirler. Bu hükme ademi riayet halinde 895 nci mad
de ahkâmı tatbik olunur. 

DOKUZ YÜZ ON B İ R İ N C İ MADDE — Nakliyeci naklolunan eşyanın vu
sulünde derhal mürselünileyhe haber vermeğe mecburdur. 

DOKUZ YÜZ ON İ K İ N C İ MADDE — Nakliyeci eşyanın vusulünden evvel 
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muhafazalarına müteallik olarak mürselünilyehi tarafından kendisine verilecek tali
matı icraya mecburdur•-

Mürselünileyh eşyanın vusulünden ve nakliye senedini veya bu makama ka
im ilmü haberi hamil ise eşyanın vusulü iktiza eden günden sonra gerek kendi, 
gerek üçüncü şahıslar lehine olarak nakil muamelesinden tevellüt eden bilcümle 
hukukî, zarar ve ziyan davası dahil olduğu halde, nakliyeciye karşı istimal ve 
beyan edilen zamandan itibaren naklolunan eşyanın kendisine teslimini ve nak
liye senedinin nakliyecideki nüshasının iraesini talep edebilir. 

Hamile veya emre muharrer bir nakliye senedinin hamili mürselünileyh ma-
makamında addolunur 

DOKUZ YÜZ ÖN ÜÇÜNCÜ MADDE — Nakliye ücreti ile ardiye ve ma
sarifi saire, hilâfına mukavele olmadığı halde, eşyanın teslimi meşrut olan ma
halde kabullerinden sonra nakliye senedine tevfikan mürselünileyh tarafından 
verilmek lâzımdır. 

DOKUZ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Naklolunan eşyayı almak üze
re müracaat eden şahıs 913 ncü maddede gösterilen borçlarmı vermiyecek olur
sa nakliyeci eşyayı teslime mecbur değildir. Şu kadar ki borçların miktarında 
ihtilâf vaki olursa mürselünileyh medyun olduğunu kabul ettiği miktarı tesviye 
eder ve aradaki farkı muteber bir bankaya yahut kâtibiadile yahut emin diğer 
bir mahalle tevdi eyler ise nakliyeci eşyayı teslime mecbur olur. 

Nakliyeci nama veya hamile yahut emre muharrer olan ve tarafından imza 
edilen nakliye mukavelesinin nüshai saniyesi kendisine iade edilmedikçe nak
lolunan eşyayı teslime mecbur değildir. 

DOKUZ YÜZ ON B E Ş Î N C Î MADDE — Nakliyeci nakil mukavelesinden 
mütevellit bilûmum matlubat için eşyayı tevkif hakkını haizdir. Nakliyeci mü
teaddit ise son nakliyeci evvelkilerin hukukunu istimal eyler. Mürselünileyhin 
914 ncü madde mucibince emin bir mahalle tevdi etmiş olduğu meblâğ nakliye
cinin hakkı tevkifi noktasından eşya hükmündedir. 

DOKUZ YÜZ ON ALTINCI MADDE — Son nakliyeci kendisinin veyahut 
kendisinden evvelki nakliyecilerin yahut mürsilin matlubatını istifa veya emin 
bir mahalle tevdiini talep etmeksizin nakledilen eşyayı teslim eylerse mürsilin 
ve kendisinden evvelki nakliyecilerin sa rfettikleri yahut medyun bulundukları 
mebaliğden dolayı anlara karşı mesul olur. Fakat bu mebaliğden dolayı mür-
selünileyhe hakkı müracaati bakidir. 

DOKUZ YÜZ ON YEDÎNCÎ MADDE — Eşyanın hini tesliminde hasarze-
de olduklarına delâlet edecek haricen hiç bir alâmet ve işaret bulunmasa dahi 
mürselünileyh bunların hal ve vasıflarını nakliyecinin huzurile derhal bizzat 
muayene etmek yahut mahalli teslimde muamelâtı cariyeyi rüyetle mükellef 
mahkeme marifetile muayene ettirmek hakkını haizdir. Ayni hakkı nakliyeci de 
haizdir. 

Masarif muayeneyi isteyen tarafa ait t ir . Maamafih bu suretle mürselüniley
hin tesviye etmiş olduğu masarif esasen nakliyeciye ait ve raci bir zıya veya 
hasardan mütevellit ise masarifi mezkûreyi nakliyeciden istifa edebilir. 

DOKUZ YÜZ ON S E K İ Z İ N C İ MADDE — Nakliyeci aleyhine ikame olu
nacak tazminat davaları birinci veya sonuncu nakliyeci aleyhine ikame edilmek 
lâzımdır. Bu dava aradaki bir nakliyeci aleyhine de ikame olunabilirse de ev
velemirde zıya ve hasarın bu nakliyecinin naklettiği zaman zarfında vaki ol
duğu ispat edilmek şarttır. 

Bir nakliyeci mesul olmadığı efalden dolayı tazminat verir veya bu yüzden 
aleyhine dava ikame edilirse kendisine doğrudan doğruya tekaddüm eden nak
liyeciye yahut esasen mesul olması lâzınıgelen ortadaki nakliyecilere hakkı rü-
cuıı vardır. 
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Zıya ve hasardan dolayı mesul olması lâzımgelen nakliyeci tayin edilemedi

ği halde zararı vaki bütün nakliyeciler arasında her birinin nakliye üeretin-
deki hissesile mütenasip olmak üzere taksim olunur. Maamaf ih hasarın eşyayi 
kendisinin naklettiği zaman zarfında vaki olmadığını ispat eden nakliyeci taz
min edilecek Z c l l £11*21 iştirak etmez. 

DOKUZ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Nakliyecinin mürselünileyhi 
bulamaması veya mürselünileyhin eşyayı kabul etmemesi veyahut kabulde ge
cikmesi, mürselünileyh ile nakliyeci arasında bir ihtilâf çıkması yahut teslime 
mani diğer bir sebebin zuhur etmesi hallerinde nakliyecinin keyfiyeti hemen mür-
sile bildirmesi ve cevabını beklemesi lâzımdır. Keyfiyeti mürsile bildirmek 
mümkün olmayan veya mürsil cevap vermekte gecikir yahut icrası mümkün olma
yan bazı talimat verirse nakliyeci eşyanın vasıl olduğu mahaldeki salâhiyettar 
mahkemeye müracaatle tayin edeceği yedi adle teslim edebilir. Bu kabil eşyanın 
maruz olduğu tehlike ve zarar mürsile aittir. Eşya mütesariülfesat olup fıkrai 
anifeye tevfikan keyfiyet mürsile bildi rilinceye kadar zarar ve tehlike vukuu 
melhuz ise nakliyeci 712 nci madde hükmüne tevfikan hareket eder. Eşya mad-
dei mezkûre mucibince satıldığı halde nakliyeci ücreti nakliye ile masarifi va
kıayı bedelden istifa eder. Nakliyeci imkân halinde ve en kısa bir müddet zar
fında mürsil ve mürselünileyhi keyfiyetten haberdar etmeğe mecburdur. Aksi 
halde kendisinden zarar ve ziyan talep olunabilir. 

DOKUZ YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Yukarıki maddede beyan edilen ah
valde nakliyeci naklolunan eşya sahibinin menafiini muhafaza hususunda sürat 
ve basiret ile harekete mecburdur. Aksi halde eşya sahibinin bu yüzden duçar 
olduğu zararları tazmin ile mükellef olur. 

DOKUZ YÜZ YlRMl B l R l N C l MADDE — Nakliye ücretinin tesviyesi ve 
eşyanın bilâkaydü şart kabulü nakliyeci aleyhine ikamei dava hakkını ıskat eder. 
Maamafih naklolunan eşyanın kabulünden evvel hasar veya noksanı mahkemece 
tayin edilen ehlihibre marifetile tespit ettirilmiş ise mürselünileyhin nakliyeci
ye karşı hakkı davası sakıt olmaz. 

Eşyanın hini kabulünde bir kısmın ziyamı veya hasarını anlamak mümkün 
değilse kabulden ve nakliye ücretinin tesviyesinden sonra dahi.: 

Evvelâ, zıya ve hasarın eşyanın nakliyeciye tevdii ile mürselünileyhe teslimi 
arasındaki zaman zarfında vaki olduğu ispat edilmek; 

Saniyen, eşyanın ehlihibre tarafından tetkik ve muayeneleri zararın anlaşıl
masını müteakip ve eşyanın kabulünden itibaren nihayet sekiz gün zarfında ta
lep edilmek şartile nakliyeci aleyhine ikamei dava hakkı mahfuz kalır. 

Noksan veya hasar kendi hilesinden yahut kusuru fahişinden mütevellit ise 
nakliyeci ikamei dava hakkının sükutunu iddia edemez. 

Kısım - 2 
Eşhas nakli 

DOKUZ YÜZ YÎRMİ i K l N C l MADDE — Yolcular, nakliyeciler tarafın
dan hidematı dahiliyelerini tanzim için vazedilen usulleri ihlâl etmemekle mü
kelleftirler. 

DOKUZ YÜZ YlRMl ÜÇÜNCÜ MADDE — Sefer, nakil mukavelesinin 
akünden sonra ve hareketten evvel tatil edilecek olursa ahkâmı âtiye tatbik olu
nur: 

1 - Yolcu vakti muayyende mahalli harekette hazır bulımmıyacak olurs-ı 
müteakip vasıta ile seyahat hakkını haizdir. 

Yolcu seyahat etsin etmesin ücreti tamamen tesviyeye mecburdur. 
2 - Yolcu seferden vaz geçmiş olsa dahi ücretin tamamı verilmek lâzımdır. 
3 - Sefer; vefat, hastalık veya buna mümasil diğer bir manii mücbirden do

layı duçarı tatil olmuş ise mukavele bilâtazminat münfesih olur. 
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4 - Sefer, nakil levazımına teallûk eden bir sebebi fevkalâde veya mücbir

den yahut tarafeynden hiç birinin hatası yüzünden olmaksızın seyahati mâni ve
ya tehlikeli kılan esbabı saireden dolayı icra edilememiş ise mukavele hiç bir 
tarafın tazminat itasına mecburiyeti olmayarak münfesih olur. Şu kadar ki 
nakliyeci ücretini peşin almış ise iadeye mecburdur. 

5 - Sefer nakliyecinin fili veya kusuru yüzünden tatil olunmuş ise yolcu ver
diği ücreti istirdat ve tazminat istihsal edebilir. 

DOKUZ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sefer, nakil mukavelesinin 
aktinden ve hareketten sonra duçarı inkıta olacak olursa mukavele bu bapta sa
rahati ihtiva etmediği takdirde ahkâmı âtiye tatbik olunur : 

1 - Yolcu kendi arzusile yol üzerinde bulunan bir yerde seyahatten gazgeçe-
cek olursa ücretin tamamını tesviyeye mecburdur. 

2 - Nakliyeci sefere devamdan vazgeçer veyahut onun hatası yüzünden yolcu 
yol üzerinde bulunan bir mahalde kalmağa mecbur olursa ücreti seyahat verme
si lâzımgelmez. Ücreti evvelce tesviye etmiş ise tamamen istirdat edebileceği gi
bi zarar ve ziyan da isteyebilir. 

3 - Sefer, yolcunun şahsına yahut vesaiti nakliyeye taallûk eden bir sebebi 
fevkalâde ve mücbirden dolayı duçarı inkıta olacak olursa ücret katolunan mesa
fe ile mütenasip olarak verilir. Bu halde hiç bir taraf diğerine tazminat itasına 
mecbur olmaz. 

DOKUZ YÜZ YIRMÎ BEŞİNCİ MADDE — Hareket teahhur edecek olursa 
yolcunun zarar ve ziyan talebine hakkı olacağı gibi teahhuru vaki kara seyaha
tinde iki günü tecavüz eder veya teahhur vukuu üzerine yolcunun artık seya-
hattan bir faydası kalmaz ise mukaveleyi fesih ve tediye ettiği ücreti istirdat" 
hakkını da ihraz eder. 

Teahhuru vaki bir sebebi fevkalâde ve mücbirden ileri gelmiş ise zarar ve ziyan 
lâzımgelmez. 

DOKUZ YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Nakliyeci esnayi seferde tarife
sine dahil olmayan bir mahalde tevakkuf eder veya tayin etmiş olduğu yoldan 
başka bir yol takip eyler yahut diğer bir suretle ve kendi fili ile mahalli 
maksuda muvasalatı teahhur eder ise yolcunun mukaveleyi feshe ve tazminat tale
bine hakkı olur. 

Nakliyeci yolculardan başka emtia ve eşyayı sairede nakletmekte ise bu em
tia ve eşyayı tahliye için iktiza eden zaman kadar kalmak hakkını haizdir. 

Bu madde ahkâmı mukavelede hilâfına sarahat yoksa caridir. 
DOKUZ YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Sefer, Hükümetin emrinden, ara

ba, gemi veya her hangi bir vasıtai nakliyenin tamiratı zaruriyesmden veya deva
mı seyahati mühlik kılan nagehzuhur bir tehlikeden dolayı teahhur etmiş ise ta
rafeyn arasında bir akti hususî olmadığı halde ahkâmı âtiye tatbik edilir : 

1 - Yolcu mâniin zevalini, tamiratın hitamını beklemek istemez ise nakliye 
ücretini katedilen mesafe ile mütenasip olarak bittesviye mukaveleyi feshedebilir. 

2 - Yolcu vasıtai nakliyenin hareketine intizar etmeği tercih edecek olursa üc
reti mukarrereden fazla bir şey vermeğe mecbur olmaz. Fakat nakil ücretinde ye
meği de dahil ise zamanı tevakkufta vemeğini yolcu tedarik eder. 

DOKUZ YÜZ YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Yolcu bagajı ve eşyayı zatiyesi 
için hilâfına mukavele yoksa ayrı ücret vermeğe mecbur değildir. 

Nakliyeci yolcunun eşyasına arız olan ziya veya hasardan 904, 909 ncu madde
lerde beyan edilen ahkâm dairesinde mesuldür. 

Yolcunun yanında alıkoyduğu esvadan nakliyeci mesul değildir. 
DOKUZ YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Nakliyeci, seyahat ücretini 

ve sefer esnasında yolcuya verdiği erzak bedellerini istifa için bagajını tevkif hak
kını haizdir. 
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DOKUZ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Nakliyeci, sefer esnasında yolcuların 

uğramış oldukları kazalardan dolayı, kazanın nakliyecinin filinden veya kusurun
dan yahut fillerinden mesul olduğu eşhastan sâdır olduğu ispat edilmedikçe me
sul olmaz. Ancak kaza, mücbir veya fevkalâde bir halden neşet etmiş olsa bile 
nakliyecinin bu hale takaddüm eden ve kazanın vukuuna sebep olan bir kusuru 
vaki ise mesul olur. 

DOKUZ YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Yolcu esnayi seferde vefat ederse 
nakliyeci, varislerin menafimi siyanet için yolcuya ait bagaj ve eşyayı lâzımgc-
lenlere teslim edinceye kadar hüsnü muhafazalarına ait tedabiri ittihaza mec
burdur. 

Müteveffanın eshabı hukukundan biri orada mevcut ise işbu muamelâta mu
rakabe maksadile müdahale ve nakliyeciden zikrolunan eşyanın kendi yedinde bu
lunduğuna dair bir beyanname talep edebilir. 

[ Bu fasıldaki nakliyatın şimendiferlere taallûk eden aksamı hakkında demir
yolları işletme nizamnameleri ahkâmı caridir ] . 

On üçüncü fasıl < 
Sigortalar 

Kısım - 1 
Umumî hükümler 

DOKUZ YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE — Sigorta bir akittir ki bununla sigorta 
eden şahıs ücret mukabilinde bir kimsenin tayin edilen ahvali fevkalâde yahut es
babı mücbireden dolayı gerek duçar olacağı zayiat ve haşaratın tazminini gerek 
bir yahut bir kaç kimsenin müddeti hayatına veya hayatının vekayi ve hadisa-
tına müsteniden bir para itasını deruhde eyler. 

Sigorta ettiren nezdinde kıymeti haiz her bir şey sigorta olunabilir. 
Müteaddit şahısların birleşerek içlerinden her hangi birinin duçar olacağı her ne

vi muhataralardan doğan hasarları tazmin etmeği taahhüt etmelerine karşılıklı si
gorta denilir. Bu nevi sigortalarda her şerik, hem sigortacı hem de sigorta etti
ren mahiyetindedir . 

DOKUZ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sigortanın her hangi nevine dair 
tahaddüs eden ihtilâf atta : 

Evvelâ : Sigorta mukavelenamesinde münderiç olup kanunun emir ve nehyinc 
mugayir olmayan ahkâm; 

Saniyen : Hilâfına sigorta mukavelenamesinde ahkâmı mahsusa mevcut olma
yan ahvalde bu fasıl ahkâmı tatbik olunur. 

Kısım - 2 
Mal sigortasına ait hükümler 

DOKUZ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir mal, ya maliki veya maliki
nin dayini veya mürtehini veya o malın muhafazasından dolayı sahibine karşı 
mesul olan müsteciri ve diğer kimseler veya o malın muhafazasında hakikaten 
menfaattar olan bilcümle eşhas veya bunların vekil veya mümessilleri tarafından 
sigorta ettirilebilir. 

DOKUZ YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Bir kimse şahsı aharın nam ve he
sabına dahi sigorta aktedebilir. Şu kadar ki o kimse nam ve hesabına hareket ettiği 
şahsı temsile salâhiyettar değilse sigort ücretinden dolayı bizzat mesul olur. 

Nam ve hesabına olarak sigorta mukavelesi aktolunan şahıs tehlikenin hudu-
• sun dan evvel veya sonra sigortayı miiciz olmuş ise mezkûr sigortadan istifade 
eder. 

DOKUZ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Bilvekâle aktolunan sigorta, mü
vekkil tarafından kabul olunduğu surette vekil şurutu vekâlete tevfik hareket et-



No. 865 — 901 — 28 - VI -1926 
miş addolunur. Sigorta şeraitine dair müvekkil bir gûna talimat vermemiş ise vekil 
bilvekâle sigorta ettirieeği mahalde örf en cari olan şerait dairesinde sigorta
yı akte mecburdur. 

Aharın nam ve hesabına aktedildiği şeraiti mukaveleden istidlal edilmeyen bir 
sigorta mukavelesi âkit olan o kimsenin nam ve hesabına aktedilmiş addolunur. 

DOKUZ YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Bir dayin alacağını medyunun 
aczi ihtimaline karşı sigorta ettirebilir. Bu surette hilâfına mukavele yoksa sigor
tacı, evvel emirde medyunun emvaline müracaatla bunları sattırarak istifayi matlup 
etmesini sigorta ettiren dayinden talep edebilir. 

DOKUZ YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Menkul ve gayrimenkul emval 
üzerine haciz vazettiren veya bunları rehin alan veya bunlar üzerinde hakkı im
tiyazı haiz olan dayinler emvali mezkûreyi sigorta ettirmişler ise hasar vukuu ha
linde tediyesi iktiza eden tazminat, ancak mezkûr dayinlere nazaran alacaklarının 
taallûk eylediği sigortalı mallar makamına kaim addolunur. 

DOKUZ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Sigorta olunan mala hakkı 
taallûk eden dayinlerin imtiyaz dereceleri mütei'avit ise mezkûr malın kıymeti, de-
recei imtiyazı muahhar olan day inin matlubunu ifaya kâfi olmadığı surette bu da
yin o malı sigorta ettiremez. 

DOKUZ YÜZ KIRKINCI MADDE —- Bir malın veya o mala müteallik bir 
hakkın yalnız bir kısmında menfattar olan kimse kendisine ait olan kısmından 
fazlasını da sigorta ettirmişse sigortanın işbu fazlaya ait kısmı anda alâkadar olan
lar hesabına vaki olmuş addolunur. 

DOKUZ YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE — Sigortadan intifaı meşrut olan ve
ya sigorta ettiren kimsenin kanunen memnu veya adap ve ahlâkı umumiyeye muga
yir bir filinden tevellüt edebilecek bir hasara karşı sigorta caiz olmaz. 

DOKUZ YÜZ KIRK İKİNCİ MADDE — Mukavelenin esnayi aktinde sigorta 
ettiren veya sigortadan intifaı meşrut olan kimse tehlikenin vuku bulduğuna ya
hut sigortacı tehlikenin vukuu imkânı kalmadığına muttali iseler sigorta muka
velesi batıl addolunur. Eakat yalnız birinci takdirde sigortacı sigorta ücretini ta
lep edebilir. 

DOKUZ YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADE — Sigortacı, sigorta ettiren şahsın an
cak hakikaten duçar olduğu zararı tazmine mecbur olur. Binaenaleyh sigorta bede
li sigorta olunan malın kıymetini tecavüz ettiği surette sigortanın işbu kıymeti te
cavüz eden kısmı batıldır. Bu suretle sigorta bedeli bu kaideye binaen tenkis olu
nursa sigorta ücretinin dahi ona tekabül eden kısmı tenzil ve ücretin fazla tahsil 
edilen miktarı iade olunur. Şu kadar ki sigorta kıymeti tarafeynin bilittifak inti
hap ettikleri muhamminler tarafından bi day eten takdir ve tahmin edilmiş ve tara-
fevnce kabul olunmussa sigortacı bu kıvmete itiraz edemez. 

" DOKUZ YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Haddi makulü tecavüz etme
mek şartile sigorta olunan maldan istihsali memul olan kârın sigortası caizdir. 

DOKUZ YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — Sigortacı sigorta olunan malın kıy
metini tahkik için o malı dilediği zaman muayene edebilir. 

DOKUZ YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Kıymetinin tamamı sigorta olunan 
bir mal ayni şahıs tarafından ayni tehlikelere karşı sigorta ettirilemez. 

Sigorta olunan malın tamam kıymeti evvelki mukavele ile temin edilmemiş 
ise o malın bakıyei kıymetine kadar bir veya bir kaç defada sigortası caizdir. Bu 
surette o malı muahharaıı sigorta eden sigortacılar, bakıyei kıymetinden dolayı 
mukavelelerinin tarihleri sırasile mesul olurlar. 

Ayni günde icra edilmiş olan mukaveleler ayni zamanda vukua germiş addo
lunur. 

DOKUZ YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — Bir mal, müteaddit sigortacılar ta-
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rafından ayni zamanda ve ayni tehlikelere karşı sigorta olunduğu surette aktolu-
nan müteaddit sigorta mukavelelerinin heyeti umumiyesi, ancak sigorta olunan 
malın kıymetine kadar muteber tutulur. 

Bu surette sigortacılardan her biri malın mecmu kıymetine nazaran sigorta et
tiği bedel nisbetinde mesul olur. 

DOKUZ YÜZ KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Bir mal, kıymetinin yalnız bir 
kısmına sigorta edilmişse o malın kısmen hasara uğraması halinde sigortacı, hilâ
fına mukavele olmadıkça ancak sigorta ettiği kıymet nisbetinde mesul olur. 

DOKUZ YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Zirde gösterilen hallerde ta
mamen kıymeti sigorta ettirilmiş olan bir malın ayni tehlikelere karşı sigorta et
tirilmesi caizdir: 

1 - Mukaddem ve muahhar sigortacıların rızaları lâhik olmuş ise; 
Bu suretle sigorta mukaveleleri ayni zamanda icra edilmiş farzedilerek hasar 

vukuunda bedeli 947 ncİ maddede gösterilen nisbet veçhile sigortacılar tarafından 
tediye olunur. 

2 - Sigorta ettiren kimse evvelki sigortadan mütevellit hukukunu ikinci sigor
tacıya devretmiş veya o hukuktan feragat eylemiş ise; 

Bu surette ilk sigortayı devir veya feragat maddeleri ikinci sigortaya dahil 
olan mukavelenamede tasrih edilmek lâzım gelir. Aksi halde bu mukavele hü
kümsüz tutulur. 

3 - Muahhar sigortacının ancak mukaddem sigortacının tediye etmediği miktarı 
tazminattan dolayı mesuliyeti şart kılınmış ise; 

Bu surette dahi mukaddema aktedilmiş olan sigortanın muahharan vuku bu
lan sigortaya ait mukavelenamede tasrihi lâzımdır. 

DOKUZ YÜZ ELLİNCİ MADDE — Sigorta ettiren kimse, sigortacmm 
akti mukavele zamanında hakikî vaziyetlere muttali olduğu takdirde mukaveleden 
feragat veya sigorta ücretlerini tezyit etmesini mucip olacak bilcümle husüsatı 
sigortacıya bildirmeğe mecburdur. Binaenaleyh sigorta ettiren kimsenin suale rağ
men sükûtu veya noksan yahut hilafı hakikat beyanatı - sigortacı haki katma vâ
kıf olmadığı halde - mukaveleyi feshe hak bahşeder. Şu kadar ki hakikata mut
tali olduğu tarihten itibaren bir ay zarfında hakkı feshini istimal etmemiş ise bu 
hak sakıt olur. Sigorta ettiren kimsenin suiniyeti tebeyyün ettiği surette sigortacı 
ücrete kesbi istihkak eder. 

Sigorta mukavelesinin akti esnasında sigorta ettirene doldurması teklif olu
nan listede yazılı sualler haricinde hiç bir mesuliyet teveccüh etmez. 

DOKUZ YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE — Sigortacının mesuliyeti başlamaz
dan evvel sigorta ettiren veya sigortadan intifaı meşrut olan kimsenin dahî ve te
siri olmaksızın tehlikenin vukuuna imkân kalmazsa sigortacı ücrete müstahak ol
maz. 

DOKUZ YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE — Sigortacmm mesuliyeti başlamazdan 
evvel sigorta ettiren kimse mukaveleyi tamamen veya kısmen feshedebilir. Bu tak
dirde sigortacı müstahak olduğu ücretin nısfını alır. 

DOKUZ YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Hilafı meşrut olmadığı surette 
sigortacı, sigorta ettiren veya sigortadan intifaı meşrut olan kimsenin veya hu-
kukan efalinden mesul bulunduğu eşhasın kusurlarından mütevellit haşaratı za-
min olur. Fakat hiç bir halde sigortacı sigorta ettiren veya sigortadan intifaı 
meşrut olan kimsenin hilesinden veya hilafı mukavelede nıusarrah değüse sigarta 
edilen malın ayıbmdan mütevellit hasarı tazmine mecbur olmaz. 

DOKUZ YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sigorta ettiren kimse sigor
tanın taallûk ettiği tehlikenin vuku bulduğunu haber aldığı tarihten itibaren beş 
gün zarfında sigortacıya ihbara tevessüle mecburdur. Bundan başka sigorta etti-
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ren şahıs zararın meni vukuuna veya tenkis veya tahfifine ait tedabiri ittihaz ile 
mükelleftir. Bu esasa muhalif olarak sigorta ettiren aleyhine mukaveleye derce-
dilen şart keenlemyekündür. ittihaz olunan tetbirlerden mütevellit masarif gay
ri müsmir kalmış olsa bile sigortacı tarafından tesviye edilmek lâzımdır. Şu ka
dar ki sigorta malın mecmu kıymetine taallûk etmemiş ise masarifi vakıa ancak 
sigorta bedelinin malın mecmu kıymetine olan nisbetine göre tesviye olunur. 

DOKUZ YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Sigorta ettiren kimse hilesinden 
veya ağır kusurundan dolayı yukarıdaki maddede gösterilen mecburiyetlere ria
yet etmemiş ise sigorta hukukunu zayi ed er. 

' DOKUZ YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Bir mal 947 nci maddede mu
harrer olduğu üzere müteaddit sigortacılara sigorta etirilmiş ise, hasar vukuu 
halinde sigorta ettiren kimse 954 neü maddede muayyen müddet zarfında sigorta
cılardan her birine gerek keyfiyeti hasarı, gerek ayni mal hakkında yaptığı sigorta 
mukavelelerini bildirmeğe mecburdur. 

DOKUZ YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE — Hilafı meşrut olmadığı surette 
her sigortacı harp ve isyandan maada bir sebeble eşyaya arız olan telef ve tagayyür 
gibi bilcümle haşarattan mesul olur. 

DOKUZ YÜZ ELLİ SEKİZİNCl MADDE — Sigortacının maddei ânife mu
cibince mesul olduğu tehlikelerden biri sigorta mukavelenamesinin hükmünden is
tisna edilmişse hasarı vakiin istisna edilen tehlikelerden tevellüt ettiğinin ispatı 
sigortacıya aittir. 

DOKUZ YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Hilafı meşrut olmadığı su
rette sigortacı mukavelenin akünden itibaren vuku bulan tehlikelerden mesuldür. 
Bu mesuliyetin müddeti devamı mukavelede musarrah değilse mukavelenin heyeti. 
ıımumiyesile örfü mahalli ve ahvali saire nazarı itibare alınarak mahkemece tayin 
olunur. 

DOKUZ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Sigortacı sigorta mesuliyetinin ip
tida ettiği tarihten itibaren ücrete müstahak olur. 

DOKUZ YÜZ ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Sigorta ücreti nakten tesviye 
olunabileceği gibi ücret olarak nakten kabili takdir bir malın teslimi veya bir şeyin 
ifası ve ücretin aylık veya senelik olarak mukassatan tediyesi şartedilebilir. Hi-' 
lâfı meşrut değilse sigortacının mesuliyeti ibtida ettiği zaman, sigorta ücretinin 
nakden tamamen tesviyesi lâzımdır. 

DOKUZ YÜZ ALTMIŞ Î K l N C l MADDE — Sigorta ücreti ve sureti tesvi
yesi meçhul bırakılmış ise örfü mahallî ve emsali dahilinde hâkim tarafından tak
dir ve tayin olunur. 

DOKUZ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tazmini lâzımgelen sigorta 
bedeli sigorta olunan şeyin tehlike vukuu zamanındaki kıymetine göre tesbit olu
nur. Bu kıymet sigorta bedelini tecavüz ederse sigorta olunan mal tamamen te
lef olduğu surette mezkûr bedelin tesviyesi lâzımdır. 

Kısmen telef halinde tazminat miktarı hilâfma mukavele yok ise sigorta bedeli
nin mecmuu kıymetine olan nisbete göre tayin olunur. 

DOKUZ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sigorta olunan malın kıy
meti mukavelenamede gösterilmemiş ise sigorta ettiren kimse, bu malın tehlike
nin zamanı vukuundaki kıymetini ispata mecburdur. Bu kıymet her suretle ispat 
olunabilir. Hâkim tensib ettiği surette kanaatini teyit için sigorta ettiren kimse
yi müddeasının sıhhatine yemin ettirebilir. Sigorta olunan malın kıymeti muka
velenamede muharrer miktardan az olduğunu sigortacı iddia ettiği halde ispata 
mecburdur. 

Şu kadar ki sigorta olunan malın kıymeti tehlike vukuundan evvel tarafeynce 
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intihap edilen ehli hibre marifetile takd ir edilmişse sigorta ettirenin hilesi tahak
kuk etmediği surette sigortacı işbu kıymete itiraz edemez. 

_ DOKUZ YÜZ ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Sigortacı, sigorta bedelini te
diye ettikten sonra hukukan sigorta ettiren kimse makamına kaim olur. Binaena
leyh sigorta ettiren şahsın hasarı vakiden dolayı üçüncü şahıslara karşı hakkı da
vası varsa bu hak, tazmin ettiği bedel nis betinde sigortacıya intikal eder. 

Sigorta ettiren kimse, fıkrai ânife mucibince sigartacıya intikal eden hukukunu 
ihlâl edecek bir hal ve harekette bulunursa sigortacıya karşı mesul olur. Sigorta
cı hasarı kısmen tazmin etmiş ise sigorta ettiren kimse, mütebaki kısmından do
layı üçüncü şahıslara karsı haiz olduğu hakkı müracaati muhafaza eder. 

DOKUZ YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Sigorta mukavelesi «sigorta po
liçesi» denilen bir mukavelename ile veya mukavelename makamına kaim olmak 
üzere verilen muvakkat ilmühaberle ispat olunur. Mukavelename iki nüsha olarak 
tanzim edilmek, müverrah ve tarafeynce mümza olmak ve zirde muharrer nıevadı 
ihtiva etmek lâzımdır: 

1 - Sigortacının ve sigorta ettirenin isim ve ikametgâhları; 
2 - Sigortanın mevzuu; 
3 - Sigortacının deruh.de ettiği tehlikeler ile bunların başlayacağı ve nihayet 

bulacağı gün; 
4 - Sigorta bedeli; 
5 - -Sigorta ücretinin miktarı ile zaman ve mahalli tediyesi; 
6 - Sigortacının deruhde ettiği tehlikelerin mahiyeti hakikiyelerini tamamen ta

yine medar olan bilcümle ahval. 
Sigorta mukavelenamesi sigorta etti ren kimsenin ismine veya emrine veyahut 

hâmiline muharrer olarak tanzim olunabilir. 
DOKUZ YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Hilafı meşrut olmadığı takdir

de sigorta mukavelesi doğrudan doğruya sigorta ettiren kimse veya anın vekili 
ile icra edilmiş ise tarihi mukaveleden itibaren yirmi dört saat zarfında ve mez
kûr mukavele bir tellâl vasıtasilc yapılmış ise nihayet on gün zarfında sigortacı mu
kavelenameyi sigorta ettiren kimseye vermeğe mecburdur. Aksi halde sigorta et
tiren kimse, sigortacı ile sigortaya vesatet eden tellâl zarar ve ziyan isteyebilir. 

DOKUZ YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Sigortacı, sigorta ettiği malı 
dilediği şerait ile «tekrar sigorta» edebileceği gibi sigorta ettiren kimse dahi sigor
ta ücretini âhara sigorta ettirebilir. 

«Tekrar sigorta» sigortacının sigorta ettirene karşı olan borçlarını iskat etmez 
ve sigorta ettiren şahsa, tekrar sigortayı yapan sigortacıya karşı doğrudan doğ

ruya hakkı dava banşcyliyenıcz. 
DOKUZ YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Sigorta ücreti sigorta etti

renin ikametgâhında tediye olunur ve sigorta ücretinin, sigortacının veya acenta-
sınm ikametgâhında tediye olunacağına dair mukavelenamede bir şart var ise bu 
şarta riayet olunur. Şu kadar ki, şartı mezkûra rağmen sigorta ücreti filen si
gorta ettirenin ikametgâhında tesviye edilegelmekte olduğu surette hilafı meşrut 
olsa dahi sigorta ücretinin, sigortacının ikametgâhında tediyesi şartı münfesih 
addolunur. 

DOKUZ YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Sigorta ettiren kimse, sigorta ücreti
ni hini mukavelede vermemiş veya ücret tecil veya tekasite raptedilmiş oldu
ğu halde, işbu ücreti veya her hangi bir taksiti inkızayi vadede tediye etmemiş 
ise sigortacı kendisine resmî bir ihtarname veya bir taahhütlü mektup göndererek 
bir ay zarfında mezkûr ücret veya tekasiti tediye etmediği surette sigortanın 
münfesih olacağım ihtar eder. Mehli mezkûrun inkizasmda deyin tesviye edilme
miş ise mukavele münfesih olur. 
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Bu hükmün hilâfına ve sigorta ettiren kimsenin aleyhine olarak mukavelename

ye dercedilen şart batıldır. 
DOKUZ YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Birden ziyade seneler için vu-

kubulan sigorta ücretinin mukavelelerinde sigorta ücretinin tayini miktarında, 
tehlikenin vehametini tezyit eden esbabı mahsusa nazarı itibara alınmış ise bu es
bap bilâhare zail olduğu surette sigorta ettiren kimse gelecek senelere ait ücu-
ratm tenzilini isteyebilir. 

DOKUZ YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Sigortanın taallûk ettiği tehli
kelerin hitamından evvel sigortacı, veya sigorta ücretini henüz tediye etmediği 
takdirde sigorta ettiren kimse iflâs veya sair suretle izharı aciz etmiş ise tarafı 
diğer masaya müracaat ederek ifayi taahhüt edileceğine dair teminat talep ede
bilir. Bu talebin vuku bulduğu tarihten itibaren üç gün zarfında teminat veril
memiş ise masaya müracaat eden tarat' sigorta mukavelesini feshedebilir. 

DOKUZ YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Müddeti mukavele esnasında si
gorta olunan malın sahibi her hangi bir suretle tebeddül etmiş ise, mukavelede 
hilafı meşrut olmadığı halde, sigortadan mütevellit hak ve borçlar o malın hasarı 
kendisine ait olduğu tarihten itibaren sahibi cedide intikal eder. 

Şu kadar ki sigortacı, sigorta ücretinden dolayı maliki evvele müracaat ede
bilir. 

DOKUZ YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sigorta ettiren kimse, sigor
tacının muvafakati olmaksızın tehlikelerin mahallini veya sigortalı malın zama
nı mukaveledeki halini tebdil edipte tebeddül vaki, hini mukavelede mevcut ol
duğu halde sigortacının sigorta mukavelesini yapmamasını veya daha ağır şerait 
ile yapmasını mucip bir mahiyette ise sigortacı mukaveleyi feshedebilir. 

Fıkrai sabıkada muharrer tebeddülü ika eden kimse keyfiyeti sekiz gün zar
fında sigortacıya tebliğ etmiş ise sigortacı tebliğ tarihinden itibaren • sekiz gün 
zarfında fesih hakkını istimal etmediği, surette sigortanm hükmü devam eder. 

Sigorta ettiren kimse keyfiyeti tebeddülü sigortacıya ihbar etmediği halde da
hi sigortacı tebeddülü vaki a muttali olduktan sonra sekiz gün zarfında feshet
mez veya sigorta ücretini istifa etmek gibi sigorta hükmünün devamına razı oldu
ğuna delâlet eden bir hal mevcut ise hakkı feshi kalmaz. 

DOKUZ YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Tediye edilmeyen sigorta ücreti
nin iki senelik miktarı sigortalı maldan mümtazen istifa, olunur. Bu baptaki hak
kı imtiyaz, düyunu mümtazen in cümlesine takaddüm eder. 

Kısım - 3 

Yangın sigortası 

DOKUZ YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Sigortacı sigorta edilen emvali 
menkule ve gayrimenkuleye yangın sebebile arız olan bilcümle haşaratı zamin olur. 

Sigortacı, sigorta ettiren kimsenin aslen veya feran zimethal olduğu kastî bir 
yangından mütevellit haşaratı zamin olmaz. 

DOKUZ YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Zirde gösterilen haşarat, hilâfı
na mukavele olmadığı halde yangından mütevellit haşarat hükmündedir: 

1 - Yangını durdurmak veya söndürmek için kullanılan her nevi vasıtalardan 
veyahut hararet veya duman veya buhardan veya sigorta ettirilen eşyanın bir ma
halden diğer mahalle nakli gibi o eşyanın kurtarılması için alınan tedbirlerden 
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veyahut yangının tevessüüne mâni olmak maksadile sigorta ettirilen binanın me
muru aidinin emrile tamamen veya kısmen hedminden mütevellit haşarat ve ma
sarif; 

2 - Sigorta edilen binanın ayıbı, sigorta ettiren kimsenin malûmu olmadığı su
rette mezkûr ayıptan husule gelen haşarat; 

3 - Yangın vukuuna sebebiyet vermemiş olsa bile ateşten, saikadan, infilâktan 
veya buna mümasil hadisattan ileri gelen haşarat. 

DOKUZ YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Menkul ve gayrimenkul em
valin yangına karşı sigortasına dair mukavelename 966 ncı maddede muayyen hu-
susattan maada : 

1 - Sigorta olunan binanın bulunduğu mahallini, tarzı inşasını ve sureti isti
malini; 

2 - Eşya sigorta edilmiş ise bunların bulundukları binanın kâin olduğu mahal
lini ,tarzı inşasını ve sureti istimalini mübeyyin olmak lâzımdır. 

DOKUZ YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Sigortalı bir binaya yan
gından dolayı kısmen arız olan hasar, o binanın yangından evvelki kıymetile 
sonraki kıymetinin mukayesesi suretiletesbit olunur. 

Sigortalı bir binanın yanmasından mütevellit hasar, bedelinin tediyesi suretile 
tazmin olunur. Tamamen veya kısmen yanan binanın yeniden inşası veya tamiri 
mukavele olunmuş ise tarafeynce nıüttef i kan ve ittifak edilemediği takdirde mah
kemece tayin olunan müddet zarfında masarifi sigortacı tarafından verilmek şar-
tilc sigorta ettiren kimse binayı inşa veya tamir ettirmeğe mecburdur. Bu suretle 
sigortacı inşa veya tamir masarifi olarak tediyeye mecbur olduğu mebaliğin ma
halline sarfını murakabe etmek hakkını haizdir. 

DOKUZ YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Bir mala aharın hesabına olarak vazi
yet eden kimse, kusurundan dolayı o mal tamamen veya kısmen yandığı tak
dirde zarar ve ziyan itasına mecbur kalmak tehlikesine karşı mezkûr malı 
sigorta ettirebildiği gibi bir mala her ne sıfatla olursa olsun vaziülyet olan kim
se, kusurile vukua gelecek bir yangının ahar bir şahsın emvaline sirayeti sebe-
bile o şahsa karşı hukukan mesul tutulmak tehlikesine karşı sigorta aktedebilir. 
Bu suretle hilâfına mukavele yoksa, sigortacı, sigorta ettiren kimsenin aııifüzzikir 
kusurundan ancak doğrudan doğruya tevellüt eden hasarı tazmine mecbur olup o 
kimsenin başkaca tediyesine mahkûm olacağı zarar ve ziyanı tediye ile mükel
lef olmaz. 

DOKUZ YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Yukarıki maddede zikrolunan 
ahvalde, sigortacının sigorta ettirene karşı tediyesine mecbur olduğu tazminatı 
istifa salâhiyeti münhasıran sigorta ettiren kimsenin mesul olduğu eşhasa ait 
olup o kimsenin dayinleri bu tazminattan istifade edemezler. Zikrolunan eşhas, 
sigortacıdan tamamen istifayi hak etmemişlerse baki kısımdan dolayı yangın se-
bebile kendilerine karşı mesul olan eşhasa müracaat hakları mahfuz kalır. 

DOKUZ YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE — Hilâfına mukavele yoksa sigorta 
ettiren kimse yangından kurtarılan eşyayı hasarzede olsa dahi sigortacıya terke-
derek bedelinin tazminini talebe hakkı yoktur. 

Kısım - 4 
Karada ve denizin gayri sularda nakliyat sigortaları 

DOKUZ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Karada ve denizin gayri sularda 
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naklolunan eşyanın sigortası halinde sigortacı, hilâfına mukavele yoksa, eşyanın 
nakliyeciye teslimi tarihinden itibaren nakliyeci tarafından mürselünileyhe kanu
nen teslim edilmiş addolunduğu zamana kadar, her ne sebeple olursa olsun, ma
ruz kaldığı haşarattan mesuldür. 

DOKUZ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Nakliyat sigortasında si
gorta bedeli sigorta olunan malın nakli için nakliyeciye teslim olunduğu zaman ve 
mahaldeki kıymetile mahalli maksuda vusulüne kadar olan nakil ücretine vesair ma
sarife şamildir- Şu kadar ki emvalin mahalli maksuda vusulü halinde memul olan 
ve haddi makulü tecavüz etmeyen kârı» sigorta mukavelenamesine ayrıca deree-
dilrnek şartile, sigorta bedeline dahil ettirebilir. 

DOKUZ YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Nakliyat sigorta mukavele
namesi 966 ncı maddede muayyen lmsusattan maada mevadı âtiyeyi de ihtiva eder: 

1 - Malın naklolunacağı vasıta ve esnayı nakilde takip olunacak yol; 
2 - Nakliyecinin ismi veya unvanı ticareti; 
3 - Mürselünileyh ile nakliyeci beyninde nakil için bir müddet tayin olunmuş 

ise bu müddet; 
4 - Eşyanın nakliyeciye tevdi olunduğu mahal ile mürselünileyhe teslim oluna

cağı mahal. 
DOKUZ YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Sigortacı, nakliyatı icraya 

memur olanların hile ve kusurlarından mütevellit haşaratı de zâmindir. 
DOKUZ YÜZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Nakliyata müteallik hadis 

olacak zarardan dolayı nakliyat muvakkaten duçarı inkita olur veyahut nakliya
tın icra edilmekte olduğu yol tarz veya vasıta tebeddül ederse sigorta mukavelesi 
münfesih olmaz. 

DOKUZ YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — İşbu kısımda musarrah ol
mayan ahvalde bahrî sigorta ahkâmı nakliyat sigortalarına da tatbik olunur. 

Kısım - 5 
Hayat sigortası 

DOKUZ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Bİr kimsenin hayatı, ya 
o kimse veyahut anın ilim ve muvafakati lâhik olmasa bile üçüncü bir şahıs tara
fından sigorta ttfirilebilir. Su kadar ki üçüncü.şahıs o kimsenin devamı haya
tında menfaattar bulunmak sigortanın sıhhatinde şarttır. 

Sabinin, mahcur veya mecnunun hayatı üzerine sigorta aktetmek sahih ve fakat 
bunların vefatını şart koyarak sigorta etmek batıldır- Her iki halde vefat vuku-
bulursa vefat tarihine kadar sigortacı tarafından alman sigorta ücretlerinin nısfı 
iade olunur. 

DOKUZ YÜZ DOKSANINCI MADDE — Sigortacı bir kimsenin ya muayyen 
bir müddet zarfında veyahut hini mukavelede muayyen olan şerait ve ahval 
içinde vefatı veya o kimsenin mukavele ile muayyen bir müddetten ziyade yaşa
ması ihtimalâtmı sigorta edebilir. 

DOKUZ YÜZ DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Hayat sigortası mukavelena
mesine 966 ncı maddede münderiç huşu satın hayat sigortasına kabili tatbik olan
larından maada hayatı sigorta olunan kimsenin ismi, sinni, sıfat ve sıhhatinin 
hal ve derecesi dereolunmak lâzımdır. Bu mukavelename isme veya emre muhar
rer olabilirsede hâmiline muharrer olamaz. 

DOKUZ YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE — Hayatı sigorta olunan kimse
nin hini mukavelede vefat etmiş olduğu tebeyyün ederse sigorta hükümsüz olur. 
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DOKUZ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Sigorta ücretinin ademi tedi

yesi halinde 970 nei madde hükmü cari olup sigortacının hu sebepten ikamei da
vaya hakkı yoktur. 

Sigorta ettiren kimse üç senenin hitamından evvel sigortadan rüeu eder veya 
taahhüdüne riayet etmezse sigortacıdan verdiği ücreti veya bedeli talep edemez. 

Sigorta ettiren kimse üç sene daha, fazla müddet ücret tediye ettikten sonra si
gortadan rüeu edecek olursa vermiş olduğu sigorta mecmu ücretinden yüzde bir' 
masarif bittenzil bakinin sülüs anını talep edebilir. 

DOKUZ YtTZ DOKSAN D Ö R D I ^ CÜ MADDE — Tenkisin matufu ne 
olursa olsun şartların sigorta mukavelesinde vazıhan gösterilmesi mecburidir. 

DOKUZ YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Vefat tehlikesine karşı haya
tını sigorta ettiren kimsenin intiharı sigortacının beraatım intaç eder. Şu kadar ki 
intihar, irade ve idraki izale eden ahval tahtında vukua gelmişse sigortanın hük
müne halel gelmez. 

Sigortadan intifaı meşrut olan kimse hayatı sigorta olunan şahsın fili kat
linde aslen veya feran zimetlıal olmasından dolayı mahkûm olmuş ise sigortadan 
istifade edemiyerek mahkûma ait sigorta bedeli maktulün terekesine ait olur. 

DOKUZ YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Bir kimse hayatını dilediği 
bedelle sigorta ettirebileceği gibi muhtelif bedellerle müteaddit sigortacılara da be
del miktavile mukayyet olmayarak sigorta ettirebilir. 

DOKUZ YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Üçüncü bir şahsın menfaatı-
na aktolunan hayat sigorta mukavelesinden mütevellit hukuk ve menafii si
gortacıdan talep ve istifa salâhiyeti doğrudan doğruya, o şâhsa aittir. 

Sigorta mukavelesinde üçüncü şalısın sıfatı veraseti tasrih edilmiş olsa bile 
şahsı mezkûr birinci fıkra mucibince doğrudan doğruya sigortacıya karşı hukuk ve 
menafi ibraz eder. 

Karı koca ayni mukavele ile yekdiğerinin hayatı üzerine mütekabil iki sigorta 
akt edebilirler. 

DOKUZ YÜZ DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Sigorta ettiren kimse si
gortadan intifaı meşrut olan şahsı hini mukavelede tayin edebildiği gibi sigorta 
mukavelesinin inikadından sonra da tayin edebilir. 

Kezalik sigorta ettiren kimse sigortadan intifaı meşrut olan şahsı tayin ettik
ten sonra da tebdil edebilir. Şu kadarki sigorta ettiren kimse hakkı tebdilini is-
kat ettiğini sigorta, mukavelenamesine dercettirmekle beraber sigorta mukavelena
mesini sigortadan intifaı meşrut olan üçüncü şahsa teslim etmiş ise o şahsı teb
dil edemez. 

DOKUZ YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Sigortacının İflası ya
hut hükmen tasfiye! muamelâtı halinde henüz meri olan sigorta mukavelâtının 
meşrutun lehlerine ait hakkı mutaleb••>, iflâs veya tasfiye hakkındaki hükmün yev
mi ıstai'ina kadar her mukavele için istifa kılınmış olan ücııratm bilâfaiz iade
sine inhisar eder. 

BİNİNCİ MADDE — Sigorta ettiren, sigortacıyı haberdar etmeksizin Türki-
yede ve dünyanın her tarafında havada, denizde, karada seyahat etmeğe salâhi-
yettardır. 

Hali sulhte, müsellâh sevkıyat mahiyetini haiz seyahat ve seferberlikler esna
sında veya isyan, iğtişaş, dahilî muharebe ve beynelahali buhran vukuunda sigor
ta mukavelesi muteber olur. Yalnız ecnebi bir Devletle muharebe vukuunda hilâ
fına şart yoksa mukavele inkitaa uğrar. Bu halde vefat vukuunda tahsil edilmiş 
sigorta ücuratı bilâfaiz iade olunur. 
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BIN BİRİNCİ MADDE — Tantin yani, şürekâ tarafından verilen nraay-

yen birer taksit neticesinde tahassül edecek mebaliğin muayyen bir tarihte ha
yatta bulunanlar arasında taksim edilmesi şartile akdolunacak sigorta batıldır. 

Kısım - 6 

Kazaya karşı sigorta 

BİN İKİNCİ MADDE — Kazaya karşı sigorta; sigorta ettirenin maruz ola
cağı lâalettayin her hangi bir kaza, hastalık, maddî menfaatlerini haleldar ede
cek her hangi bir hâdise, avansa sâi ve amel, yahut nevi ve mahiyeti muayyen 
bir kaza sebebile vefatı veyahut muvakkat veya daimî surette kudreti sâiden ve 
imkânı sâiden mahrumiyeti halinde gerek sigorta ettirene, gerek varislerine ve
ya yerine kaim olanlara ve gerek muayyen veya müteaddit meşrutun lehe mu
ayyen bir sermaye tediyesini veyahut irat tahsisini bir ücret mukabilinde si
gortacıya tahmil eden mukaveledir. 

Kaza sigortası bizzat sigortayı ettiren tarafından aktedilebileceği gibi bir 
veya müteaddit eşhas lehine olarak ahar tarafından dahi aktolunabilir. Bu ka
bil kazalarda sigortacı zararın bedelden dun olduğunu iddia edemez. Kazaya 
karşı sigorta mukavelenamesi ferden bir veya müteaddit muayyen şahıslar üze
rine olabileceği gibi bir heyet, bir cemiyet, bir grup üzerine dahi aktedilebilir. 
Bu takdirde kazaya karşı sigorta olunan eşhasın ismini tasriha lüzum yoktur. 
Meslek veya mernuriyetiniu zikri kâfidir. 

BİN ÜÇÜNCÜ MADDE — Kaza sigortaları sigorta ettirenin duçar olduğu 
kazadan dolayı zararını tazmin etmek üzere aktolunduğu gibi bir şahsa tesviye
ye mecbur olacağı kaza tazminatını telâfi etmek maksadile dahi aktolunabilir. 

BİN DÖRDÜNCÜ MADDE — Kaza sigortalarında sigortacı berveçhiati üç 
hâdisenin vukuunda mukavelenamede münderiç tazminatı ita ile mükelleftir: 

1 - Kaza mevti intaç eylediği takdirde gerek anî olsun ve gerek kaza tarihin
den itibaren azamî bir sene zarfında vefat vukua gelsin tazminat, meşrutun lehe 
veyahut vereseye ita kılınır. 

2 - Maluliyeti daimiyi mucip olduğu takdirde mukavelenamede münderiç de-
recei maluliyete göre icap eden tazminat sigorta ettirene ita kılınır. 

3 - Sureti muvakkatede kudreti sâiden mahrum edildiği takdirde sigorta 
ettirene mukavelenamede münderiç azamî müddet zarfında mahrumiyetin de
vam ettiği müddetçe yevmiye hesabile tazminat ita olunur. 

BİN BEŞİNCİ MADDE — Hilâfına şart olmadığı takdirde sigortacı muka
velenamede münderiç tazminattan maada sigortalının filhakika sarf ettiği teda
vi ücretini de ita ile mükelleftir. 

BİN ALTINCI MADDE — Üçüncü şahsın hatası neticesinde vukua gelen 
kazalardan dolayı sigorta ettirenin sigortacıdan tazminat alması, sigorta ettire
nin üçüncü şahsa hakkı müracaatini ıskat etmez. Üçüncü şahıs kazazede sigorta 
ettirenin sigortası nazarı itibare alınmaksızın bilcümle zarar ve ziyanı tazmin 
ile mükellef tutulur. 

Mütebaki hususatte hayat sigortaları ahkâmı cereyan eder. 
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Krsım - 7 

Ziraî sigorta 

BİN YEDİNCİ MADDE — Biçilmiş veya biçilmemiş her nevi mahsulât se
nenin her zamanında sigorta edilebilir. 

BİN SEKİZİNCİ MADDE — Ziraî sigortalar aktolundukları zaman için 
muteberdir. Yani sigorta devamı müdd etince vaki olacak bir hasar aktin hita
mını mucip olmaz. 

Haşaratın tazmininden sonra da sigorta ikinci bir hasara karşı da devam eder. 
Haşarat tarafeyn canibinden tayin olunacak muhamminler tarafından tak

dir ve tespit olunur. 
BİN DOKUZUNCU MADDE — Karşılıklı olmak üzere ziraî sigorta şirket

lerinde sigorta müddeti şirketin müddeti devamıdır. Ancak gerek şirket, gerek 
hissedar her sene hitamında mukaveleyi feshe s alâhiyettar darlar. Bu hüküm hi
lâfına mevzu şartlar, keenlemyekündür. 

BİN ONUNCU MADDE — Ziraî ve ehlî bilcümle hayvanların her nevi sa
rı hastalıklarla kazalara karşı sigortaları caizdir. 

Kısım - 8 

Sirkate karşı sigorta 

BİN ON BİRİNCİ MADDE — Sirkatten mutazarrır olan eşhas ile sirkat 
dolayısile mesuliyeti maliyeye maruz kalan eşhası temin için, sirkate karşı, sigor
ta caizdir. 

Kısım - 9 
Müruru zaman 

BİN ON İKİNCİ MADDE — Sigorta mukavelenamesinden doğan her han
gi bir dava ihtilâfa sebep olan hâdise tarihinden itibaren iki sene sonra sakıt 
olur. 

BİN ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanuna mugayir ahkâm mülgadır. 
BİN ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun 4 teşrinievvel 1926 tarihinden 

itibaren meridir. 
BİN ON BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun ahkâmını icraya Adliye veki

li memurdur. 

29 mayıs 1926 
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