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ÝZMÝR ÝKTÝSAT KONGRESÝ 
 
Uluslarýn tarihinde bazý olaylar yakýn erimli etki ve sonuçlarýndan çok, o ulusun 
geleceðindeki sembolik yeri ile ön plana çýkar. Ýzmir�in iºgali böyledir, kurtuluºu da. Tüm 
Kurtuluº mücadelesinin sembolüdür Ýzmir. Ýºgal edildiðinde hemen bütün Anadolu iºgal 
edilmiº gibidir. Kurtulduðunda da bütün ülkenin kurtuluºunu görürüz.Halbuki Kurtuluº 
Savaºý 9 Eylül�de bitmemiºtir;baºta Ýstanbul ve Edirne olmak üzere daha bir çok iºgal 
altýndadýr,ateºkes için Mondros,tam barýº için Lozan beklenecektir.Ama yine de insanlarýn 
zihninde Ýzmir�in kurtuluºu,bütün vatanýn kurtuluºu ile özleºmiºtir.Bu nedenle Ýzmir�in 
kurtuluºunu sadece Ýzmir açýsýndan deðil,bütün ülke açýsýndan deðerlendirmek kaçýnýlmazdýr. 
 
 
Ýzmir Ýktisat Kongresi�ni de ayný kapsamda deðerlendirebiliriz.Büyük Türkiye Kongresi 
adýyla toplanan bu kongreyi, Prof. Yüksel Ülken�in de söylediði gibi herhangi bir kongre gibi 
ele almak, sadece kabul ettiði kararlara göre ele alýp bunlarýn hayata geçirilip geçirilmediðine 
bakarak deðerlendirmek bizi yanýltýcý sonuçlara götürebilir. Yüzeysel bir bakýº, iºin özünü ve 
davranýºýn önemini gözden kaçýrabilir. Kongrenin toplanma amacý, biçimi, zamanlamasý, 
dönemin siyasal ve iktisadi koºullarý ve nihayet baºta Mustafa Kemal Paºa ve siyasal iktidarý 
yönlendiren diðer kodlarýn görüºleri hesaba katýlmalýdýr. 
 
Bilindiði gibi, Ýzmir Ýktisat Kongresi Lozan�da yapýlan barýº görüºmelerinin özellikle iktisadi 
konulardaki uyuºmazlýk nedeniyle kesintiye uðradýðý bir sýralarda, 17 ªubat � 4 Mart 1923 
tarihleri arasýnda toplandý. Ancak böyle kongre toplama düºüncesinin ortaya çýkmasý ve 
çalýºmalara baºlanmasý Ocak ayý baºlarýndadýr; 5 Ocak 1923 tarihli gazeteler, memleketin 
iktisaden geliºme ve yükselmesi için takip edilecek yol hakkýnda Ýktisat Vekaleti tarafýndan 
ciddi bir program tanzimi kararlaºtýrýldýðýný ve Vekaletin programýn tanziminden önce 
memleketin bütün iktisadi amillerini bir arada toplayarak Türkiye Büyük Ýktisadi Kongresi 
namý altýnda büyük bir kongre düzenlenmesini uygun gördüðünü haber veriyordu. 
 
Kongre�nin toplanmasýnda büyük çaba harcayan dönemin Ýktisat Vekili Mahmut Esat 
Bozkurt, kongrenin toplanma amacýný 13 ªubat tarihinde verdiði demeçte ºu cümlelerle 
açýklýyordu: �Bu kongreyi millet ve memleketimizin kaabiliyet ve ihtiyacat-ý iktisadiyesini 
elbirliði ile tetkik ederek ona göre bir say ve ýttila usulü vaz ve tetkik eylemek ve ayný 
zamanda memleketimizin muhtelif ve ºimdiye kadar yekdiðerine yabancý kalmýº iktisat 
amillerini birbirleri ile tanýºtýrmak için açýyoruz.�   
 
Açýklanan bu amaca uygun olarak, Ýzmir�de toplanmasý uygun görülen kongreye çiftçi, tüccar, 
sanayi erbabý ve iºçiler ile bütün ºirket, banka, borsa ve diðer iktisadi kurumlar davet 
edilmiºti. 
 
Türkiye Ýktisat Kongresi�nin Ýzmir�de toplanmasý kararý tabii ki bir tesadüf deðildi; iºgalin 
tüm aðýrlýðýný çekmiº, savaºýn yýkýmýný yaºamýº, büyük yangýn ve nüfus yapýsýnda meydana 
gelen deðiºikliðin sonucu iktisadi bakýmdan çökmüº olan Ýzmir, yukarýda da belirttiðimiz gibi 



Kurtuluº Savaºý�nýn adeta bir sembolü olmuºtu. ªimdi bu sembol, iktisadi kurtuluºun, 
kozmopolit ve yabancý sömürüye endeksli ekonomik yapýdan ulusal ekonomiye geçiºin de bir 
sembolü haline gelecekti. Ýzmir�i sadece Kurtuluº Savaºý�ndaki konumu ile de 
deðerlendirmemek gerekir; tarihinin her döneminde ticari potansiyele sahip olagelmiº olan 
Ýzmir, XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Batý kapitalizmi ile en önemli deðme 
noktalarýndan biri haline geldi.  
 
XIX. yüzyýlda batý kapitalizmine eklemlenerek, sanayileºmiº devletlerin at koºturduðu bir 
alan haline gelen Osmanlý topraklarýnda, sürekli olarak iktisadi olanaklarýný kaybeden 
insanlar, ilk kez sorunlarýný ortak bir biçimde dile getirmek ve gelecekte uygulanacak iktisadi 
politikalar üzerinde etkili olmak ºansýný elde ediyorlardý. Kongrenin toplanmasý konusundaki 
karar ortaya çýkar çýkmaz, çeºitli meslek kuruluºlarý ve ºahýslar tarafýndan mevcut ekonomik 
yapýyý tahlil eden ve gelecek için öneriler üretilen raporlar hazýrlanmaya baºlandý.  
 

 
 
Kongre�nin toplandýðý Hamparsumyan üzüm-incir iºletmesi binasýnýn 1974 yýlýndaki görüºünü... Kongre, 
Gümrük-Kemeraltý Camii arasýný birleºtiren 853 sokaktaki bu yapýnýn üst katýndaki salonlarda yapýlmýºtý.    
 
Diðer taraftan Ýzmir�de de Kongre hazýrlýklarý hummalý bir ºekilde devam etmekteydi. 
Kongre�nin önce Karataº�ta bulunan eski Ýttihat ve Terakki Mektebi binasýnda toplanmasý 
gündeme gelmiº, ancak buranýn yetersiz kalabileceði düºüncesi üzerine Gümrük civarýnda 
Ýkinci Kordon�da bulunan ve daha önceleri Osmanlý Bankasý�nýn deposu olarak kullanýlan 
Aram Homparsoman maðazalarý tercih edildi. Bu binanýn yedi bin kiºiyi alabilecek kapasitede 
olduðu belirtilmektedir. Ayrýca Kongre süresince bir meºher (sergi) açýlmasý ve ülkenin zirai 
ve sýnai ürünlerinin tanýtýlmasý  hedeflenmiºti. Ýzmir�de yayýnlanan Ahenk Gazetesi, 31 Ocak 
1923 tarihi nüshasýnda konu ile ilgili olarak ºu habere ye vermektedir: � ªehrimizde inikad 
edecek Türkiye Büyük Ýktisat Kongresi�nin ºubatýn onbeºinci günü küºadý takarrür etmiºtir. 
Mezkur kongreye uzak yakýn bilumum memalik-i dahiliyemiz iºtirak edecek ve müessesat-ý 
ticariye ve sýnaiye kendilerini temsil edecek birer mümessil iltizam eyleyecektir. Ýktisat 
Kongresi�nde mahsulat-ý dahiliyemizle mesnuat ve mamulatýmýzýn vaz ve teºhirine mahsusu 
büyük bir sergi açýlarak bunda bir ihrar edecek mahsulat ve mesnuat ashabýna birer 
takdirname ita olunacaktýr. Ýºbu sergiye memalik-i hariciyeden de iºtirak edileceðine dair 



muhtelif müessesat-ý sýnaiye-i ecnebiyeden peyderpey malumat varid olmakta olduðundan 
Türkiye Büyük Ýktisat Kongre ve meºherinin ºimdiye kadar memleketimizde emsali 
görülmemiº derecede parlak ve mükemmel olacaðý ºimdiden tahmin edilmektedir. Kongreye 
ve sergiye tahsis edilen Ýkinci Kordonda sabýk Osmanlý Bankasý deposunda istihzarat ve 
tertibatý lazýmeye kemal-i germi ile devam ediliyor.� 
 
Bir yandan bu hazýrlýklar yürütülürken diðer taraftan kongreye katýlacak olan delegeler 
Ýzmir�e gelmeye baºladý. Bu arada Ýzmir kazasý adýna  kongreye katýlacak olan kiºiler de Vali 
Mustafa Abdülhalik Bey�in baºkanlýðý altýnda toplanan Ticaret ve Ziraat odalarý, Belediye, 
Ýdare Meclisi, Müdafaayý Hukuk azalarýnýn bir araya geldiði bir toplantýda saptandý. Buna 
göre, Ýzmir mahalli müesseseleri namýna eºraftan Uºakizade Muammer, amele namýna 
Ýplikcizade Fikri, çiftçiler namýna Çifti Necati, ziraatçiler namýna Palamut ªirketi Müdürü 
Kamil, tacirler namýna Ahçýzade Mustafa Nuri, sanayiciler namýna Sanayi Mektebi eski 
Müdürü Sezai ve Doktor Melekºelizade Hüsnü Ýzmir kazasýný temsil edeceklerdi. Ayrýca 
Numune Sergisi için de tüccardan Cemil, Balcýzade Hakký, Doktor bakteriyolog Memduh, 
Simsar Hüsnü Fehmi, Eczacý Ferit görevlendirildi. Bunlarýn dýºýnda çeºitli iºyerlerinde çalýºan 
kadýn amele tarafýndan Hayriye, Emine, ªefika, Münire ve Nigar hanýmlarýn da kongreye 
katýlmalarý uygun görüldü. Numune Meºheri düzenleme heyeti baºkanlýðýný üstlenen Cemil 
Bey, baºta Ýstanbul olmak üzere ticaret, sanayi ve ziraat erbabýnýn katýlýmlarýný saðlamak için 
duyurular da bulundu.       
 

 
 
Ýktisat Kongresi sýrasýnda düzenlenen bu serginin baºarýsý, daha sonraki yýllarda bu tür 
sergilerin tekrarlanmasý yönünde düºüncelerin doðmasýnda önemli bir etken olmuºtur.  
 
Her kazadan sekiz kiºinin, dolayýsýyla yaklaºýk 3000 kiºinin katýlýmýnýn hesaplandýðý Ýzmir 
Ýktisat Kongresi ancak 1135 temsilcinin bir araya gelmesiyle açýldý ve iki gün gecikmeli 
olarak 17 ªubat 1923�te toplandý. Açýlýº konuºmasýnýn Mustafa Kemal Paºa tarafýndan 
yapýldýðý kongre, Kazým Karabekir Paºa�nýn riyaseti altýnda iki haftalýk bir çalýºma sonucunda 
oy birliði ile kabul edilen �Misak-ý Ýktisadi�yi yayýnlayarak daðýldý. Bir iktisadi program 
olmaktan çok döneminin hýrs ve heyecanýný yansýtan ve bu nedenle de ileriye yönelik özlemi 
vurgulayan Misak-ý Ýktisadi metni binlerce çoðaltýlarak, ülkenin dört yanýna daðýtýldý. 
Özellikle köylerde halka anlatmak için her dükkana asýlmasý, camilerde okunmasý, çýkacak 
her kitabýn ilk sayfasýnda yer almasý istenmiº ve bu istek de gerçekleºtirilmiºti. Kongrede 
kabul edilen esaslar ve baºta Mustafa Kemal Paºa, Ýktisat Vekili Mahmut Esat Bey ve Kongre 
Baºkaný Kazým Karabekir Paºa olmak üzere, yapýlan konuºmalar Ýzmir�de Anadolu 
Matbaasý�nda basýlan bir kitapçýkta toplandý. 
 
Kongrede alýnan kararlar, bunlarýn uygulanýp uygulanmadýðý, düzenlenmesinin barýº 
görüºmeleriyle iliºkisi, Kongreye Rusya sefiri Aralov ile Azerbaycan sefiri Ýbrahim Abilof�un 



davet edilmesinden dolayý Rus Ýktisadi politikalarýnýn benimsenip benimsenmediði gibi 
birçok konu Kongrenin düzenlendiði günlerden baºlayarak günümüze kadar pek çok 
tartýºýlmýº, farklý açýlardan deðerlendirilmiºtir. Hatta hiçbir istatistiðin kullanýlmasý ve açýk bir 
programýn görülmemesi gibi nedenlerden dolayý kongrenin, gerçek bir iktisat kongresi olarak 
nitelendirilmemesi gerektiði ileri sürülmüºtür. Ancak yukarýda da belirttiðimiz gibi, Ýzmir 
Ýktisat Kongresi�ni bu tartýºmalar çerçevesinde deðerlendirmeye çalýºmak, yapýlan iºin Yeni 
Türkiye için ne denli önemli olduðunu gözden kaçýrmamýza yol açabilir.      
 
 
 

 
 
Ýzmir Ýktisat Kongresi�nin toplandýðý salonun bir bölümü. Yýl 1974, ayný salon incir ve tütün iºletmesi olarak 
kullanýlýyor. 
 
 
Kongrede yapýlan konuºma ve tartýºmalar, iktisadi konular hakkýnda var olan zihniyet ve 
tutumlarýn büyük bir deðiºim içine girdiðini göstermektedir. Mustafa Kemal Paºa açýlýº 
konuºmasýnda, ýsrarla siyasal baðýmsýzlýkla iktisadi baðýmsýzlýðýn eºdeðer olduðunu, bir baºka 
ifadeyle siyasal baðýmsýzlýðýn ancak iktisadi baðýmsýzlýkla saðlanabileceðini vurgulamaktadýr: 
�Ýstiklal-i tam için ºu düstur var: Hakimiyet-i milliye, hakimiyet-i iktisadiye ile tarsin 
edilmelidir... Siyasi ve askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferle 
tetviç edilemezse semere-i netice payidar olamaz. En kuvvetli ve parlak zaferimizi de tetviç 
eden semerat-ý nafiayý temin için hakimiyet-i iktisadiyemizin temin ve tarsini lazýmdýr.� Ýkinci 
konuºmayý yapan Ýktisat Vekili Mahmut Esat da ayný noktaya deðinmektedir: �Ben 
hakimiyet-i milliyeyi, milli hakimiyet-i iktisadiye olarak anlarým. Böyle olmazsa hakimiyet-i 
milliye bir �serap� olur.� Ayrýca Mahmut Esat, konuºmasýnda Yeni Türkiye�nin izleyeceði 
politikayý tanýmlarken, ilk kez karma ekonomiden söz etmekte ve bunun varolan iktisadi 
sistemlerden farklý kendine özgü bir yapýya dayanacaðýný dile getirmekteydi. 
 
1923 sonrasý Türkiye�de izlenen iktisadi politikalar belki Ýzmir Ýktisat Kongresi kararlarýna 
birebir uygun deðildir; hatta bazý yönleriyle zýtlýklar bulmak bile mümkündür. Lozan 
Antlaºmasý�nýn sýnýrlamalarý, Dünya Ýktisadi Buhraný, ülkenin iktisadi koºullarý, yaklaºan 
savaºýn rüzgarlarý gibi birçok neden sayýlabilir bunun için. 
 
Ancak Ýzmir Ýktisat Kongresi yarattýðý ruhla iktisadi hayata yön veren insanlarýn, yani halkýn 
bundan böyle iktisadi politikalar üzerinde söz hakkýna sahip olduðu görüºünün 
benimsenmesinde, iktisadi baðýmsýzlýktan yoksun olan bir ülkenin siyasal olarak da baðýmsýz 
olamayacaðý anlayýºýnýn yerleºmesinde ve günümüze kadar uzanan benzer kongrelerin 



gerekliliðinin anlaºýlýp kabullenilmesinde son derece önemli bir aºama olarak deðerini her 
zaman korumuºtur. 
 
Erkan SERÇE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mustafa Kemal Paºa, Karºýyaka Tren Ýstasyonu�ndan ayrýlýp annesinin kabrine giderken. 27 Ocak 1923 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÝKTÝSAT ESASLARIMIZ 
 
 
 

�Milletimiz mazisinden deðil, 
Artýk istikbâlinden mesuldür.� 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 ªubat 339: 4 Mart 339 tarihine kadar 
Ýzmir�de toplanan ilk Türk Ýktisat Kongresi�nde 
kabul bulunan esaslar ve irat olunan nutuklar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ýzmir�de: �Anadolu� Matbaasý�nda tab�olunmuºtur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MÝSAK-I  ÝKTÝSADÎ  ESASLARI 
 
Ýzmir: 17. ªubat.(1339-1923) açýldýðý gün.  
Saat: 10.00 
 
Bütün Türkiye�nin Ziraat, Sanayi, Ticaret ve Ýºçi zümrelerinden müntehab bin yüz otuz beº 
murahhasýn iºtirakiyle Ýzmir�de in�ikad eden ilk (Türkiye Ýktisat Kongresi)nin müttefikan 
tesbite kabul ettiði (Misak-ý Ýktisadî) esaslarýdýr: 
 
Madde 1- Türkiye, Millî hudutlarý dahilinde, lekesiz istiklâl ile dünyanýn sulh ve terakki 
unsurlarýndan biridir.  
 
Madde 2- Türkiye halký millî hakimiyetini, kaný ve caný pahasýna elde ettiðinden, hiçbir ºeye 
feda etmez ve milli hakimiyete müntenid olan meclis ve hükümetine daima zahîrdir. 
 
Madde 3- Türkiye halký, tahribat yapmaz; imâr eder. Bütün mesaî iktisaden memleketi 
yükseltmek gayesine matûftur. 
 
Madde 4- Türkiye halký sarfettiði eºyayý mümkün mümkün mertebe kendi yetiºtirir. Çok 
çalýºýr: Vakitte, servette ve ithalâtta israftan kaçar. Millî istihsâli temin için icabýnda geceli 
gündüzlü çalýºmak ºiârýdýr. 
 
Madde 5- Türkiye halký, servet itibariyle bir altýn hazinesi üzerinde oturduðu vakýftýr. 
Ormanlarýný evladý gibi sever, bunun için aðaç bayramlarý yapar; yeniden orman yetiºtirir. 
Madenleri kendi millî istihsâli için iºletir ve servetlerini herkesten fazla tanýmaða çalýºýr. 
 
Madde 6- Hýrsýzlýk, yalancýlýk, riya ve tembellik en büyük düºmanýmýz; taasubdan uzak 
dindarâne bir salâbet her ºeyde esasýmýzdýr. Her zaman faydalý yenilikleri severek alýrýz. 
Türkiye halký mukaddesatýna, topraklarýna, ºahýslarýna ve mallarýna karºý yapýlan düºman 
fesad ve propagandalarýndan nefret eder ve daima bunlarla mücadeleyi bir vazife bilir. 
 
Madde 7- Türkler, irfân ve marifet aºýðýdýr. Türk, her yerde hayatýný kazanabilecek ºekilde 
yetiºir; fakat her ºeyden evvel memleketin malýdýr. Maarife verdiði kutsiyet dolayýsýyla 
(Mevlud-i ºerif) Kandil gününü, ayný zamanda kitap bayramý olarak tes�nid eder. 
 
Madde 8- Bir çok harbler ve zaruretlerden dolayý eskiden nüfusumuzun fazlalaºmasý ile 
beraber sýhhatlerimizin, hayatlarýmýzýn korunmasý en birinci emelimizdir.       
 
Türk, mikroskop, pis havadan, salgýndan ve pislikten çekinir. Bol ve saf hava, bol güneº ve 
temizliði sever. Ecdâd mirasi olan binicilik, niºancýlýk, avcýlýk, denizcilik gibi bedenî 
terbiyenin yapýlmasýna çalýºýr. Hayvanlarýna da ayný dikkat ve ehemmiyeti göstermekle 
beraber cinslerini düzeltir ve miktarlarýný çoðaltýr. 
 
Madde 9- Türk, dinine, milliyetine, topraðýna, hayatýna ve müessesatýna düºman olmayan 
milletlere daima dosttur; Ecnebî sermayesine aleyhdar deðildir. Ancak kendi yurdunda kendi 
lisanýna ve kanununa uymayan müesseselerle münasebette bulunmaz. Türk ilim ve sanat 
yeniliklerini nerede olursa olsun, doðrudan doðruya alýr ve her türlü münasebette fazla 
mutavassýt istemez.  
 



Madde 10- Türk açýk alýn ile serbestçe çalýºmayý sever; iºlerde inhisar istemez. 
 
Madde 11- Türkler, hangi sýnýf ve meslekte olurlarsa olsunlar, candan seviºirler. Meslek, 
zümre itibariyle el ele vererek birlikler, memleketini ve birbirlerini tanýmak, anlaºmak için 
seyahatler ve birleºmeler yaparlar.  
 
Madde 12- Türk kadýný ve kocasý, çocuklarý iktisadî misaka göre yetiºtirir.  
 
Kapandýðý gün, 4 Mart 1339  
Saat: 11.15 
 
 
 
  
 
 
ÇÝFTÇÝ GRUBUNUN ÝKTÝSADÎ ESASLARI 
 
REJÝ MESELESÝ 
 
Madde 1- Reji idare ve usulünün ilgasý (müttefikan kabul). 
Madde 2- Tütün ziraat ve ticareti serbest olup ihraç edilecek tütünlerin iºlenmiº olmasý ve 
tütün rüsumunun müstehliklerden münâsib surette istifasý (müttefikan kabul). 
 
ZÝRAAT VE MAARÝF MESELESÝ 
 
Madde 1- Köylülere çiftçilere ziraatin muhtelif ºubelerini amelî olarak öðretecek surette 
yazýlmýº kitab ve mecmualar bastýrýlarak bedava daðýtýlmasý. (müttefikan kabul) 
Madde 2- Umum iptidâî ve talî mekteblerde müterakkî memleketlerde olduðu gibi sanayi ve 
ziraatin de amelî olarak gösterilmesi. (müttefikan kabul) 
Madde 3- Her Livada birbirine yakýn olan köyler için kâfi arazisi olan leylî birer iptidâî 
mektebi açýlmasý ve bu mekteblerde iptidâî derslerle beraber amelî ve nazarî basit ziraat 
dersleri gösterilmesi. (müttefikan kabul) 
Madde 4- Her Liva�nýn büyüklüðüne göre birden ikiye kadar nazarî olmaktan ziyade amelî 
ziraat tedrisatýnda bulunulmak üzere münasib nahiyelerde numune çiftliði mahiyetinde talî 
mektebler yapýlmasý. (müttefikan kabul) 
Madde 5- Âli tahsil için bir ziraat mektebi kâfi görülerek bu mektebin Anadolu�da tesis ve 
mektebin teessüsünden ve Halkalý�nýn bilumum levazýmý tedrisiye ve demirbaº eºya ve 
sairesinin naklinden sonra Halkalý Ziraat Mektebinin yeni mektebe nakli ve yeni tesis edilecek 
mektebin mevkiinin tayin edilmesi hususunun hükûmete býrakýlmasý. (müttefikan kabul)     
 
Madde 6- Köylerdeki iptidâî mekteblerinin mutlaka beº dökümlük bir bahçesi ve iki inelik 
fennî bir ahýr ve kümesi yeni usul bir aðýrlýðý ve muallimler için iki odalý bir evi olmasý ve 
arazinin ve bir kýsmý sebze ve bir kýsmý çiçek bir kýsmý da fidancýlýða tahsis edilerek 
muallimlerinin nezareti altýnda bizzat talebe tarafýndan idare edilerek masraf ve hasýlâtýnýn 
köy muallimlerine ait olmasý ve bu suretle çocuklara  amelî olarak çiftçiliðin öðretilmesi ve 
münevver zevatýn da köylerde yerleºmelerinin teºviki. (Sanayi müstenkif, diðer gruplar 
müttefikan kabul)  
Madde 7- Türkiye ve Ecnebî Darülfünûn, Âli ve Talî mektebler mezunlarý ve mezunelerinin 
ve medreseleri ikmâl ederek icazetname alanlarýn en az bir sene müddetle altýncý maddeyi 
tatbik eden köy muallimliklerinde istihdamý. (müttefikan kabul) 



Madde 8- Kýºla ve Askerî talimgâhlarda amelî ziraat tedrisatý yapýlmasý. (müttefikan kabul) 
Madde 9- Ahlâka mugayir olanlarý men�edilmek ºartiyle ziraî, Sýnaî, Coðrafî, iktisadî ve sýhhî 
sinema filmleriyle köylülere lâzým gelen faydalý malûmatý vermek ve köylerin istatistikî 
malûmatlarýný zapteylemek ve amelî konferanslar vermek üzere ºimdilik her liva�da birer 
seyyar Ziraat Mektebi açýlmasý. (Ekseriyetle kabul edilmiºtir) 
 
ASAYÝª MESELESÝ 
 
Madde 1- Asayiºin temini için maarifin neºri ve cehaletin izâlesi. (müttefikan kabul) 
Madde 2- Köylerin toplu bulundurulmasý gereken inzibatý temin ve gerek maarifin intiºarý için 
pek ziyade faydalý olduðundan bu mes�elenin nevâhi kanunundan nazar-ý itibara alýnmasý 
(müttefikan kabul). 
Madde 3- Asayiº meselesinde rehavet gösteren ve idaresizliði sabit olan rüesâ-yi mülkiye ve 
inzibatiyenin ºiddetle mes�ul tutularak bir daha memuriyet-i devlette bulundurulmamak 
ºartiyle vazifeden çýkarýlmasý (müttefikan kabul) 
Madde 4- Asayiº müteallik meseleler: Meselâ hayvan hýrsýzlýðý, yol kesiciliði, soygunculuk 
ve bunlara yataklýk gibi hususat müstacel ve mühim addedilerek muhakemeleri her davaya 
tercihan görülmeli, bidayet, istinaf, temziyde tetkik ve incat müddetleri azami birer ay tayin 
edilerek aðýr cezaya çarptýrýlmalý ve bu müddet zarfýnda vazifesini yapmayan adliye 
memurlarý mes�ul edilmelidir. (müttefikan kabul) 
Madde 5- Mesul rüesâdan herhangisinin bu hususta müsamahasý görülürse bunu hükûmete 
bildirmek Belediye, Meclis-i idare ve ziraat odalarýnýn müºterek vazifeleridir. Bu hususta 
müºtereken yapýlacak müracaatlarýn hükûmetce makbul ve icra edilmesi. (müttefikan kabul) 
   
Madde 6- Asayiºin temini için o mahallin veya ona yakýn mahalde bulunan en büyük askerî 
kumandanýn idare-i vilâyet kanununun hususi maddesi mücibince en büyük mülkiye 
memurunun göstereceði lüzum üzerine muavenet için kuvvet göndermeye mecbur olmasý ve 
bunun için askerî kumandanýnýn mâfevkinden istizana mecbur bulunmamasý ve en büyük 
mülkiye memurundan aldýðý emre muvafýk surette vaki olan harekâtýndan dolayý mes�ul ve 
muâteb addolunmasý. (müttefikan kabul) 
Madde 7- Gerek jandarma, gerek kýr bekçilerinin köylerdeki müteneffizâna muhtaç olacak 
kadar, ºeref-i memuriyetini ihlâl etmemeleri ve vazifede köy halkýný kendisini iâºeye mecbur 
kýlacak derecede mutazarrýr ve rencide kýlmamalarýný kendilerine kâfi derecede maaº 
verilmesinin temini için sýký bir kontrole tâbi tutulmalarý. (müttefikan kabul) 
Madde 8- Bundan böyle jandarmalýða girecek olanlarýn herhalde ve hiç olmazsa iptidaîye  
tahsilini görmüº bulunmasý ve kat�iyen bulunduðu muhitte vazife ifâ ettirilmemesi. 
(müttefikan kabul) 
Madde 9- Köy bekçileri ve kýr korucularý hakkýnda mevcut olan nizamnâmeden bunlarýn 
jandarma idarelerine merbutiyetine dair olan kaydýn ihraciyle köy dâhilindeki asýl 
vazifelerinden baºka hizmetlerde kullanýlmasý ve nevâhî kanununun tatbiki.  (müttefikan 
kabul) 
Madde 10- Köylerin ve kasabalarýn birbirine telefonla raptý, asayiº noktasýndan büyük 
faydalar vereceðinden sulhun akdinden sonra ordumuzda fazla kalacak telefon ve alât ve 
edevatýnýn hükümet-i mülkiyeye devri. (müttefikan kabul) 
Madde 11- Telgraf merkezi olmayan ve telefon tesisatý yapýlmamak veyahut bozuk olup 
iºlemiyen telefonlar hasebiyle bir karye veya havalisinden zuhur eden vukuat ve ºekavetin 
vakit ve zamaniyle hükûmet ve zabýtaya ihbarýný temin için ºömendöfer hatlarý geçen 
mahallerin istasyon merkezlerindeki ºömendöferlere ait telgraf ve telefonlarla muhabere 
imkânýnýn temini. (müttefikan kabul) 



Madde 12- Hayvan hýrsýzlýðýný en çok yapan seyyar kýptîlerin iskânlarý ve hariçten gelecek 
seyyar kýptîlerin memleketimize girmelerinin men�i. (müttefikan kabul) 
Madde 13- Derbend denilen karakollarýn tekrar tesisi. (müttefikan kabul) 
Madde 14- ªömendöfer kumpanyalarýnýn dikkatsizliðinden hat boyunda yanan mahsulat, 
orman ve köylerin kumpanyalar tarafýndan tazmini. (müttefikan kabul)  
 
AªÂR MESELESÝ 
 
Madde 1- Aºârýn laðvý. ( Çiftçi ve iºçi gruplarý, müttefikan kabul, sanayi ve ticaret gruplarý 
(bugünkü aºâr usulünün laðviyle yerine âdil bir usulün ikamesine teklif) 
Madde  2-Türkiye�de yaºayan bütün efrada ºamil olmak üzere ve bütçede tevazün temin 
maksadýyla herhangi bir nam ve hangi bir usul ile olursa olsun,mutedil bir vergi ihdas 
edilmesi.(Aºarýn tamamen ilgasý veya ºeklinin tadili yüzünden devlet bütçesinde tahaddüs 
edecek tevazün noktasý hakkýnda bir suret-i tesviye ittihaz ve iraesi ciheti müttefikan 
kabul,sanayi ve ticaret gruplarý bu bâbda verecekleri lâyýhalarda gösterecekleri yeni ve 
mutedil bir aºâr yerine bir verginin ºeklini bir lâyýhaya rapteceklerini beyân, çiftçi grubu ise 
maddenin aynen kabulünde israr etmiºlerdir). 
 
ZÝRAAT BANKASI VE ÝTÝBAR-I ZÝRAÝ MES�ELELERÝ 
 
Madde 1- Hükûmetin Ziraat Bankasýndan aldýðý paralarý mümkün mertebe süretle ve her bir 
borca tercihan iâde ve bundan böyle ziraat bankasý sermayesinin hükûmet tarafýndan hiçbir 
sebep ve bahane ile bir diðer tarafa sarfedilmemesini temin. (müttefikan kabul) 
Madde 2- Ziraat Bankasý hakkýnda çýkan yeni kanunun bir parça daha tâdil ve islahiyle derhal 
tatbikata baºlamasý. (müttefikan kabul) 
Madde 3- Zürra�a kefalet-i müteselsile mukabilinde ikrazat muamelesinin tevsii itibar-ý ºahsî 
mukabilinde kýsa müddetlerle ikrazat muamelesinin ihdasý ve hususunun  nizâmnâmeye 
ilâvesi. (müttefikan kabul) 
Madde 4- Ziraat Bankasýnýn itibar-ý ºahsî için talep edeceði mazbatalarýn yeni nahiye 
meclisleri tarafýndan verilmesi. (müttefikan kabul) 
Madde 5- Ziraat Bankasýnýn nezaret ve muavenetiyle teâvün ºirketlerinin biran evvel tesisi ile 
menafi� ve suret-i teºkil ve idaresi hakkýnda risaleler neºri. (Müttefikan kabul) 
Madde 6- Seferberliði bidayetinden beri çiftçiden alýnmýº olan her nev�i hayvanat, hububat ve 
iâºezahirisi bedellerinin ve baºka suretlerle vukubulan her cins nakliyat ücretlerinin 
hükümetçe ödenmesi ve bunlarýn teºekkül edecek olan teâvün ºirketlerine itâsiyle 
mukabilinde alacaklý olan çiftçilere ºirkete hisse senetlerinin verilmesi. (müttefikan kabul) 
 
 
YOLLAR MESELESÝ 
 
Madde 1- Turuk-i umumiyeden ºoselerle ºömendöferlerin ve limanlarla kanallarýn ve seyr-i 
sefaine kabil nehirlerin tarz-ý inºa ve idaresi hususunun tayinini hükûmetimizle Nafia ve 
mütehassýslarýna terkediyoruz. Ve yalnýz millet ve memleket hakkýnda tatbiki daha nâfi� olan 
tarzýn biran evvel tayiniyle derhal fi�iliyat ve tatbikata giriºmesini ve mümkün mertebe kýsa 
bir müddet zarfýnda memleketin her tarafýný örümcek aðý gibi asrî vesait-i nakliye ile techizi. 
(müttefikan kabul) 
Madde 2- Umum efrad-ý millet ve bilhassa zürra�sýnýfý her sene tarik bedel-i nakdiyesi 
namýyle bir vergi tediye edegelmekte olduklarý halde bir çok sebeplerden dolayý yine yoldan 
mahrum olduklarýný gördüklerinden ve bu usul ile daha asýrlarca köylerine ve kasabalarýna yol 
yapýlmasý ihtimali olmadýðýný anladýklarýndan tarik-i bedel nakdiyesinin laðviyle amele-i 



mükellefe usulünün ihdas olunmasýný ve bilfiil çalýºamýyanlardan bedel-i ºahsi 
alýnmasý.(müttefikan kabul) 
Madde 3- Köylerden kasabalara ve istasyonlara ve kaza merkezlerinden vilayet merkezlerine 
doðru yapýlacak bu hususi yollar için mühendis ve kondoktörler tayinini ve vesait-i fenniye ve 
sýnaiye tedariki.(müttefikan kabul) 
Madde 4- Bütün ºömendöferler idarelerinin tatbik etmekte olduklarý mütefâvit tarifeler gayet 
aðýr ve yüksek olduðu, memleketimiz dahilinden büyük mahreçlere getiren mahsulat hariçten 
gelenlere rekabet etmeðe muvaffak olamadýðýndan, iktisadî inkiºafýmýza hâil olan bu halin 
ref�ile ºömendöfer tarifelerinin kilometre baºýna istifa edilmek üzere hadd-i makulüne tenzil 
olunmasý ve bilûmum mahsulat-ý ziraiye ve palamut ve hayvanat ve mahsulat-ý hayvaniyenin 
ve maadinin ve mevadd-ý haºebiyenin ve iºçileri naklinin asgarî tarifeye tâbi tutulmasý ve 
zamanýnda ihtiyaç nisbetinde vagon bulundurulmasý. (müttefikan kabul) 
Madde 5- ªömendöfer idarelerine teslim edilen eºya ve mevaddýn ziyaý halinde 
kumpanyalarca kýymeti nisbetinde tazmin edilmesi. (müttefikan kabul) 
Madde 6- ªömendöfer idarelerinde iktisadî hukukumuzun himayesi için Ýktisat Vekâletinden 
bir mütehassýs Ýktisat Komiserinin tayini ve ecnebî kumpanyalarda müdür-i sani veya 
müsteºarlarýn taraf-ý hükûmetten tayin edilmesi. (müttefikan kabul) 
Madde 7- Taze olarak sevkedilecek meyve ve sebzelerin nakline hususi vagonlar itâsý ve süt, 
kesilmiº hayvanlar ve balýklarýn nakline buzlu soðuk mahzenli vagonlar verilmesi. 
(müttefikan kabul) 
Madde 8- Vapurlarýn dahi tarife ve nakliyat iºlerinde tenzilât ve teshilât göstermeleri. 
(müttefikan kabul) 
Madde 9- Dekovil hatlarýn mümkün olan yerlerde yapýlmasý. (müttefikan kabul) 
 
ORMAN MESELESÝ 
 
Medde 1- Ormanlarýmýzýn muhafazasý. (müttefikan kabul) 
Madde 2- Ormanlarýn çoðaltýlmasý ve yeniden arazinin ormanlaºtýrýlmasý. (müttefikan kabul)      
Madde 3- Köylü ve bilûmum çiftçilerin ve çiftlik sahiplerinin binalarýný ve âletlerini yapmak 
için muhtaç olduklarý kerestelerin parasýz ve müºkilâtsýz mirî ormanlarýndan kesilmesine 
müsaade verilmesi. (müttefikan kabul) 
Madde 4- Her köy ve kasabadaki çiftçilere ve maiºetleri ormana münhasýr olan köy ve 
kasabalara ihtiyaçlarý nisbetinde kendi hudutlarý dahilindeki mirî ormanlarýndan lüzumu kadar 
baltalýklarýn tefriki. Tüccar ve sanayi müttefikan kabul; Çiftçi ve iºçi kasaba kelimesine 
ekseriyetle muarýz olarak müttefikan kabul) 
Madde 5- Kabristanlarýn duvarlarla çevrilmesi ve derununa aðaçlar dikilmesi ve bunlardan 
belediyelerin ve evkafýn mes�ul tutulmasý. (müttefikan kabul) 
Madde 6- Köylüler tarafýndan ihyâ edilecek bataklýklarýn onbeº sene  müddetle her nev�i 
rüsum ve tekâliften afvý. (müttefikan kabul) 
Madde 7- Memleketin her tarafýnda mevsime göre aðaç bayramlarý yapýlmasý ve gününün 
tayini. Aðaç bayramý günlerinde mektebler talebesinin ve ahalinin hiç olmazsa, birer aðaç 
dikmeðe mecbur tutulmalarý. (müttefikan kabul) 
Madde 8- Ýpek kozasý mahsulünün terakkisi için dut bahçelerinde aðaç kat�iyatýnýn men�i. 
(müttefikan kabul) 
Maade 9- Ýpek kozasý mahsulünün terakkisi için dut bahçelerinde aðaç kat�iyatýnýn men�i. 
(müttefikan kabul) 
 
 
ZÝRAATTE HAYVAN MESELESÝ 
 



Madde 1- Memleketimiz her nev�i ehlî hayvanlar yetiºtirmeðe müsait olduðu halde damýzlýk 
seçmek ve bunlarý çoðaltmak yolunu bilmediðimizden �Fenn-i Mevaºi� bilgisinin bir sanat 
olarak kabulü ve Ýktisat Vekâletine merbut ve müstakil olmak üzere bir müdüriyet teºkil 
edilerek her cins ehlî hayvanlarýmýzýn islahý ve çoðaltýlmasý. (müttefikan kabul) 
Madde 2- Hayvanlarýmýzý sýk sýk çýkýp öldüren veba-i bakarî ve diðer sarî hastalýklardan 
muhafaza için memleketin her tarafýnda baktriyolojihaneler tesisi ve her nev�i aºýlar 
hazýrlanarak ve mücadele heyetleri teºkil edilerek fen dairesinde hastalýklarý önüne geçilmesi. 
(müttefikan kabul) 
Madde 3- Hayvanlarýmýzýn cinslerinin ýslahý ve kabiliyetlerinin tayini müzakere edilmek 
üzere hayvanat mütehassýslarýndan meteºekkil bir kongrenin aktedilmesi. (müttefikan kabul) 
Madde 4- Damýzlýk hayvanlarýn kat�iyen kesilmemesi ve harice çýkarýlmamasý ve dýºarýdan 
geleceklere bilâ resim ithali. (müttefikan kabul) 
Madde 5- Köylü ve çiftçilerimize hayvan hastalýklarý ve cinslerinin ýslahý ve çoðaltýlmasý ve 
himayelerine dair açýk ibareli risalelerle malûmat verilmesi. (müttefikan kabul) 
Madde 6- Talî mekteplerde okutulan hayvanat programýnýn iktisadiyatý hayvanî esasý üzerine 
öðretilmesi. (müttefikan kabul) 
Madde 7- Mazarratý pek ziyade görülmüº olan boyunduruk kaðný arabalarýnýn fennî surette 
ýslahý. (müttefikan kabul) 
Madde 8- Memleketimizde cins havyan yetiºtirmeði heveslendirmek için memleketin birçok 
yerlerinde her sene hayvan ve mahsulât-ý hayvaniye ve ziraiye sergi ve müsabaka koºularý 
yapýlarak nakdî mükâfât ve madalyalar verilmesi. (müttefikan kabul) 
Madde 9- Hayvanlarýn sayýmlarýnýn mahall ve iklime göre mart baºlangýcýndan Mayýs�a kadar 
yapýlýp bitirilmesi ve esasen nisbet kabul etmeyecek derecede fahiº olan aðnam resminin Mart 
içinde tipi vesaire fena hava dolayýsiyle telef olan hayvanlar vergisinin inzimamiyle köylünün 
maðdur edilmemesi. (müttefikan kabul) 
Madde 10- Burgu kuyularýnýn açýlmasý ve su bulunmayan yerlerde bu suretle çayýr ve 
otlakiyeler yapýlmasý. (müttefikan kabul) 
Madde  11- Tiftik keçileri inkýrazda bulunduðundan bunlarýn çoðaltýlmasý ve muhafaza için 
damýzlýða elveriºli olanlarýn kestirilmemesi ve muvakkat bir zaman için resimden afvý ve 
diðer aðnam resminin münasib surette tenzili.(müteffikan kabul) 
Madde 12- Eskiºehir Harasýnýn ihyasý ile yeniden haralar ve numune aðýllarý tesis 
olunmasý.(müttefikan kabul) 
Madde  13- Münasib mahallerden hükümet marifetiyle hayvan celbedilerek köylere ve çiftlik 
sahiplerine bedelleri taksitle alýnmak üzere tevzi edilmesi.(müttefikan kabul) 
Madde 14- Memleketimizde fenni tavukçuluðun tamimi ve kümes hayvanatýnýn çoðaltýlmasý 
ve tavukçuluk mektepleri ve nümunelik tavuk çiftlikleri ve damýzlýk cinsi tavuklar için 
depolar küºadý ve tavukçuluðun terakkisi ile yumurta alýnmasýnýn tezyidi için mükafatlý 
müsabakalar ihdasý.(Ekseriyetle kabul edilmiºtir) 
Madde 15- Tavuklarda sarî ve mühlik hastalýklarýn hemen karantinaya tâbi hastalýklar arasýna 
ithal edilmesi. (Ekseriyetle kabul edilmiºtir) 
Madde 16- Himaye-i Hayvanat Cemiyetlerine hükûmetce müzaheret edilmesi. (müttefikan 
kabul) 
Madde 17- Agnam resminin diðer vergiler gibi taksitle tahsilinin temini. (müttefikan kabul) 
Madde 18- Erkek damýzlýk hayvanlar celbedilerek damýzlýða elveriºli olmayanlarýn ihsasý. 
(müttefikan kabul)    
 
ÇÝFTÇÝLÝÐE AÝT BAZI MADDELER  
 
Madde 1- Hususî bataklýklarla týkanmýº derelerin ve harklarýn temizlenmesi için bunlardan 
zarar görenlerin menfaatlerinin derecesine göre müºtereken temizlemelerine mecbur tutulmasý 



ve umumî bataklýklarýn kurutulmasý, nehirlerin taºmasýnýn men�i ve seyr-i sefere müsait 
olanlarýn da istifade edilebilecek bir hale getirilmesi. 
Madde 2- Ýska ve Ýrvayâ muhtaç ve müsait olan mahallerde cetveller açýlarak arazinin 
sulatýlmasý ve mevcut iska projelerinin acele icra edilmesi (müttefikan kabul) 
Madde 3- Merkezi nahiyelerde olmak üzere süratle seyyar sýhhiye teºkilâtýnýn yapýlmasý. 
(müttefikan kabul) 
Madde 4- Memleketimizde mebzulen yetiºip dahilde sarf  ve istihlâk edilen ziraat ve hayvanat 
mahsulatýnýn ecnebî mahsulata karºý himayesi. (müttefikan kabul) 
Madde 5- Muhtelif merkezlerde zahire borsalarý açýlmasý ve bunlarýn ziraat ve ticaret odalarý 
gibi tesis ve odalara kaydolunacak çiftçilerden münasip miktarda kaydiye ücreti alýnmasý. 
(müttefikan kabul) 
Madde 6- Memleketimize gelmiº ve gelecek muhacirlerin muntazam bir usul ile idaresi ve 
geldikleri memleketin iklim ve arazisi ve ziraat usulleri ve mahsulatýnýn nev�ileri nazar-ý 
dikkate alýnarak ona göre iskânlarý ve bilhassa halî arazisi müsait olan Türk köylerine 
tevzileri. (müttefikan kabul) 
Madde 7- Ölçü ve tartýlarýn memleketin her tarafýnda birleºtirilmesi ve hükûmetin resmen 
kabul eylediði âºarî usulünün tatbiki. (müttefikan kabul) 
Madde 8- Ziraate ve hayvanata zarar veren vahºi hayvanlarýn ve bilhassa yabanî domuzlarýn 
ve böceklerin ve kuºlarýn ve tufeylî hastalýklarýn kaldýrýlmasý için mücadele teºkilâtý vücude 
getirilmesi. (müttefikan kabul) 
Madde 9- Ecnebîlere hakký mülkiyet tanýmamak ºartiyle arazi-i emiriyede hakk-ý mülkiyetin 
mutasarrýfýna bilâ kayt ve ºart temini. (Zürre� ve sanayi müttefikan, iºçi red, tüccar ekseriyetle 
kabul) 
Madde 10- Memleketimizde mevcut göllerde ve hususî havuzlarda balýk yetiºtirilmesinin 
tamimi. (müttefikan kabul) 
Madde 11- Yeni usul çerçeveli arý kovanlarýnýn tamimi için bunlarýn on sene müddetle her 
nevi vergiden istisnasý. (iºçiler red diðer gruplar müttefikan kabul) 
Madde 12- Meyve aðaçlarýný çoðaltmaya teºvik için yeniden vücude getirilecek meyve 
bahçelerinin meyve verdikleri tarihten itibaren beº sene müddetle vergiden aflarý. (müttefikan 
kabul) (Üç grup red, çiftçiler müttefikan israr) 
Madde 13- Memleketimizin münasip mahallerinde haºerat-ý ziraiye ve emraz-ý nebatiye ve 
tahlilât laboratuvarlarýnýn ve havaî tarassudat istasyonlarýnýn açýlmasý. (müttefikan kabul)     
Madde 14- Vilâyetlerimizde seyyar bir halde yaºayan aºiretlerin iskân edilmeleri. (müttefikan 
kabul) 
Madde 15- Dinamitle tarlalarýn iºlenip ve gübrelenmesi için Avrupa Amerika�da yapýlan 
tecrübeleri yakýndan takip etmek üzere mütehassýslar gönderilmesi. (müttefikan kabul) 
Madde 16- Memleketimizde pancar yetiºtirilerek ºeker fabrikalarý tesis ve ziraatte münavebe 
usulünün tevs�i ve bu suretle hayvanatýmýzýn ve hububatýmýzýn ýslah ve çoðaltýlmasý. 
(müttefikan kabul) 
Madde 17- Memleketimizde kendi kendine yetiºmiº vâsi zeytinliklerle, ahlat vesair aðaçlarýn 
aºýlattýrýlarak imarý ve bunlarýn müteºebbislerine tefvîzi. (müttefikan kabul) 
Madde 18- Memleketimizde kendir yetiºen havalide çuval fabrikalarý tesisi. (müttefikan 
kabul) 
 
ZÝRAATTE MAKÝNE MESELESÝ 
 
Madde 1- Sulhden sonra memleketimizin vesait-i nakliyesi müsait ve münasip bir mahallinde 
beynelmilel umumî bir ziraat alâtý ve makineleri sergisi ve müsabakasý yaparak Avrupa ve 
Amerika�daki ziraat ve sanayi ziraiye makineleri fabrikalarýnýn ve yerli alât-ý ziraiye 
yapanlarýn davet edilmesi ve umum alât ve makinelerin birer birer tecrübe ve tatbikleri 



mütehassýs bir heyet huzurunda icra edilerek memleketimizin arazisine elveriºli ve iktisadî 
ahvale muvafýk olanlarýn seçilerek karºýlaºtýrýlmasý ve vilâyetlerimizin her tarafýndan sergiye 
gelecek çiftçilere amelî olarak bu makinelerin gösterilmesi ve mezkur sergide gelecek 
çiftçilere ameli olarak bu makinelerin gösterilmesi ve mezkur sergide memleketimizde yetiºen 
ve imâl edilen ziraat mamulat ve mahsulatýnýn dahi teºhir edilerek mükâfatlandýrýlmasý. 
(müttefikan kabul) 
Madde 2- Memleketimizde ziraat makinelerinin tamimine mani olan sebeplerin en birincisi 
makinelerin herhangi bir kýsmý kýrýldýðýnda tamir edecek ustalar ve tamirhaneler bulunmamasý 
olduðundan mevcut sanayi mekteplerinde demirciliðe ve tesviyeciliðe fazla ehemmiyet 
verilerek ziraat makinelerini tamir edebilecek ustalar yetiºtirilmesi ve mühim merkezlerde eli 
çekik tutar ve az çok demircilikten anlar ziraat makinistlerini yetiºtirebilecek amelî makinist 
mekteplerinin açýlmasý. (müttefikan kabul) 
Madde 3- Memleketimizin vesait-i nakliyesi ve mahrukatý müsait bir yerinde bir alât-ý ziraiye 
fabrikasý açýlarak ºimdilik hiç olmazsa, sapan, pulluk, týrmýk, merdane, çapa makinesi vesaire 
gibi basit makinelerin bu fabrikada imâl edilmesi ve fabrikanýn gittikçe terakki ve tekemmül 
ettirilmesi. (müttefikan kabul) 
Madde 4- Zeytinburnu, Baruthane, Tophane vesaire imalât-ý harbiye fabrikalarýnda sulhden 
sonra mevcut alât-ý ziraiye ve diðer imalât-ý sýnaiye ºube ve tezgâhlarýnýn askerî idaresinden 
alýnarak yalnýz levazým-ý harbiyenin ciheti askeriyece imâli . (müttefikan kabul) 
Madde 5- Vilâyet merkezlerinde olduðu gibi bazý mühim nahiye merkezlerinde dahi o 
mahallin ihtiyaciyle mütenasip ziraat alât ve edevatý ve makineleri depolarýnýnýn açýlmasý ve 
buralarda her nev�i alâtýn yedek parçalarýndan fazla miktarda bulundurulmasý ve bunlarýn 
yanýnda birer tamirhane vücude getirilmesi. (müttefikan kabul) 
Madde 6- Alât-ý ziraiyenin gümrük resminden muafiyeti müddetinin devam ettirilmesi ve 
muafiyet listesine ziraat ve bahçývanlýk ve sanayi-i ziraiye alâtýnda noksan kýsýmlarýn ve 
bahçeler için lüzumlu olan dikenli tellerin de ithali. (Ýºçiler red, diðer gruplar (müttefikan 
kabul) 
Madde 7- Traktörler için sarfý lâzým gelen petrol ve benzin hususunda olduðu gibi her nev�i 
ziraat makineleri için lâzým olan vakum vesaire gibi yaðlarýn gümrük resminden istisnasý.  
Madde 8- Köylere gönderilen makinistlerin ve umum iºçilerin hukukunun tanýnmasý ve 
mütekabil mukaveleler akdi. (zürra grubu red, diðerleri kabul) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TÜCCAR GRUBUNUN ESASLARI 



 
BANKALAR 
 
Madde 1- Münasip bir isim altýnda bir ticaret ana bankasý teºkili. (müttefikan kabul) 
Madde 2- Tekâlif-i Milliye ve iaºe bedeli vesaire olarak tüccarýn hükümette olan matlubatý 
bankaya verilerek ashab-ý matlube mazbatalarýna mukabil nabka senedi itâsý. (müttefikan 
kabul) 
Madde 3- Çýkarýlacak hisse senedatýnýn Türkiye teb�asýna ve Türk Anonim vesaire ºirketlere 
tahsisi. (müttefikan kabul) 
Madde 4- Hükûmetin dahil bankaya bir sermaye koyarak hissedarlýða iºtirâki ve ancak 
hükümet aldýðý bu hisseleri talep vuku�unda föy ihraciyle halka satarak yavaº yavaº alâkasýnýn 
kat�ý. (tüccar sanayi müttefikan kabul, zürra red, iºçi müstenkif) 
Madde 5- Banka hisse senedatýnýn gerek mevzu ve gerekse bilâhira konulacak her nev�i usul 
ve tekâliften muâf tutulmasý gibi bazý müsaedatý mahsusa ibrazý. (tüccar, sanayi müttefikan 
kabul, zürra red, iºçi müstenkif) 
 
KAMBÝYO VE BORSA ÝªLERÝ 
 
Madde 1- Kambiyo merkezleri ve bilhassa nakit ve tahvilât borsalarýnýn millîleºmesi ve 
buralara Türke düºman siyasî entrikalarýn girmesine mümânaat edilmesi ve binâenaleyh 
borsalarýn ýslahý. (müttefikan kabul) 
Madde 2- Ýstanbul�dan maâda büyük ticaret merkezlerinde esham ve tahvilât borsalarý küºadý. 
(müttefikan kabul) 
Madde 3- Ecnebî kambiyosunun anî tereffü ve tenezzülünden mütevellit aksülamellerden 
piyasayý vikaye edecek tedabir ittihazý. (müttefikan kabul) 
Madde 4- Borsayý bankalarýn altüst etmesine ve lüzumsuz hava oyunlarýna mani olmak üzere 
büyük sermayeli millî bankalar marifetiyle müsmir müdahalâtýn icrasý. (müttefikan kabul) 
Madde 5- Borsaya kabul edilen eshamýn Maliyece müntehab bir heyet tarafýndan tasdikiyle ve 
ºirket hisse senedatý ise Maliye ve Ýktisat Vekâletlerinin muvaffakat-ý müºterekesinden sonra 
ithali. (müttefikan kabul) 
Madde 6- Bu maddeler ile beraber daha ziyade ihtisasa taallûk eden diðer mevad hakkýnda 
lâzýmgelen tedabiri müzakere ve kambiyo muamelâtýný mürakebe eylemek üzere salâhiyettar 
erbab-ý ihtisastan mürekkep bir Kambiyo Komisyonu�nun serian teºkili. (Ekseriyetle kabul) 
 
 
 
CUMA TATÝLÝ 
 
Madde 1- Cuma günü bütün Türkiye sekenesi için resmî günüdür. (müttefikan kabul) 
Madde 2- Herhangi din ve mezhebe salik olursa olsun, Cuma günleri hiç bir dükkân ve 
müessese açýk bulundurulamaz.Yalnýz kasap, sebzevatçý ve ekmekçiler öðleye kadar; kahve, 
gazino, lokanta ve hamamlarla eczahaneler de akºama kadar açýk kalabilir. (müttefikan kabul) 
Madde 3- Cuma�nýn gayrý herhangi bir günde bir kimsenin maðaza ve müessesesine kapalý 
bulundurmasý kendi hakkýdýr. (müttefikan kabul) 
 
MADEN MES�ELELERÝ 
 
Madde 1- En mühim bir servet menbaý olan madenlerimizin mebzuliyet ve kurbiyetlerine göre 
birkaç mühim havzaya tefriki ve mümkün olduðu kadar kendi fen adamlarýmýzýn muavenet ve 
iºtirakiyle ilmî bir surette tetkik edilmesi ve en haiz-i ehemmiyet olanlarýnýn da millî 



menafiimize göre istismarý ve bu maksatlar için bir de tabakatülarz darülmesaisi yapýlarak 
tabakat haritasýnýn da bir an evvel tersimi. (müttefikan kabul) 
Madde 2- Madenlerimizin kýymeti ve istihsalatý hakkýnda toplanýlan malûmat ve istatistiklerin 
muntazaman neºri. (müttefikan kabul) 
Madde 3- Mekºûf madenlerin hemen müzayedeye vaz�edilerek ehliyeti maliyesi olduðu 
tahakkuk eden taliplerden tercihan millî olanlara derakab ihalesi ve müzayede  hususunda her 
türlü lüzumsuz kuyudtan ihtiraz edilerek kestirme yol tutulmasý. (müttefikan kabul) 
Madde 4- Harp ve iºgal dolayýsiyle iºletilmesi kabil olmayan madenlerden hükûmetin istediði 
rüsum-i mukarrere yeni cerib harcýnýn afvý ve fakat bu muâfiyetin yalnýz Türkiye teb�asýna 
hasrý. (müttefikan kabul) 
Madde 5- Zýmpara madeni yalnýz memleketimizin Akdeniz sevahilinde ve Yunanistan�ýn da 
Naksos mevki�inde bulunuyor. Ancak Yunanistan�da çýkan zýmpara madenlerinin sahillere 
yakýn olmasý ve bizim madenlerin ise binnisbe dahilde bulunmasý yüzünden madenlerimize 
göre dûn fiyatla satýlmakta  ise de, Harb-i umumiden evvel senede kýrkbeºbin ton kadar 
sarfiyatý bulunan bu cins madenin ancak Yunanistan onbeº bin tonunu istihsal ve 
sevkedebilmekte olduðundan cihanýn mütebaki ihtiyacý için memleketimizden çýkan zýmpara 
madenine ihtiyacý derkârdýr. Binâenaleyh harp esnasýnda yapýldýðý gibi Yunanistan�ýn 
dolduramadýðý bu boºluðu sun�i zýmpara tozlarýyla temine mahal býrakmamak ve bilâhire 
zamanýn tahavvülatýna göre ittihaz-ý hareket edilmek üzere müstahsillerini teºvikan iki sene 
için resm-i nisbîden affedilerek yalnýz rüsum-ý mukarrere ile iktifa edilmesi.(müttefikan 
kabul) 
Madde 6- Kok ve antrasit cinsleri müstesna olmak üzere ihtiyacatýmýz temin eden maden 
kömürlerimizin ecnebî maden kömürleri rekabetine karºý himayesi. (müttefikan kabul) 
Madde 7- Memleketimizde mevcut kükürtlerin fennen muvafýk olduðu ve ihtiyaca kâfi 
geldiði takdirde rekabet-i ecnebiyyeye karºý himâyesi. (müttefikan kabul) 
Madde 8- En mühim ve zengin kömür havzamýz olan Ereðli-Zonguldak havzasiyle Soma ve 
diðer umum kömür havzalarýmýzýn halihazýrdaki elim vaziyetlerinin islâhýný temin edecek 
tedabir ittihazý ve bu meydan da Zonguldak havzasýndaki Kozlu ve Kilimli ºömendöferlerinin 
nefs-i Zonguldak�taki ºömendöferlerle yapýldýðý gibi geceli gündüzlü iºletilmesi ve bu 
mahallerdeki ºömendöfer ücretleriyle Zonguldak limaný rüsumunun tenzili çaresinin taharrisi 
ve bütün müessesat-ý milliye ile ºömendöferlerimizin ve yerli fabrikalarýmýzýn ve seyr-i sefain 
ºirketleriyle ziraa makinelerinin yerli kömürü sarf ve istihlâk eylemlerinin temini. (müttefikan 
kabul) 
Madde 9- Ereðli-Zonguldak kömür havzasý için tetkiki himmet ve zaman sarfýný icap eden 
diðer noktalar da ºunlardýr. (müttefikan kabul) 
A- Havzanýn tabakatülarz vaziyeti ve haritalarýnýn iyice tesbiti. 
B- Maden ocaklarýnýn halihazýrdaki hudut,vaziyet-i hukukiyeleri tayin ve tespit edilerek 
münazaat-ý hazýrayý kaldýracak hukuk-i tasarrufiye meselelerinin sür�at ve kat�iyetle 
halli.(müttefikan kabul) 
C-  Bu iki maksad-ý mühimi mahallinde tetkik ve halletmek üzere mütehassýslardan mürekkeb 
bir heyetin teºkil ve izamý ve bu heyetin havza faaliyet-i iktisadiyesine vüs�at vermek ve 
müessesat-ý sýnaiye vücude getirmek için ne gibi esasat ve teºkilat lazým ise bunlarýn ihzar ve 
temini ile de mükellef tutulmasý. 
 
 
ORMANLAR MESELESÝ       
   
Madde 1-Türkiye Ormanlarýnýn fenni bir surette mýntýkalara tefrikiyle her bir mýntýkaya 
numara vaz�ý ve icab eden planýn ve umumi haritalarýyla orman istatistiklerinin 
tanzimi.(müttefikan kabul) 



Madde 2-Ormanlarda tatbik edilen tarifede her ormanýn vaziyet-i tabiyesi vesait-i 
nakliyesi,mahrec iskeleleri ve istasyonlara olan bu�d ve mesafesi ve masarif-i imaliye ile 
hakk-ý ticaret nazar-ý dikkate alýnarak ormanlardaki kaim eºcar bedelinin esas olmak üzere 
tayin ve tesbiti.(ekseriyetle kabul) 
Madde 3- Büyük ormanlarýn haritalarý tanzim edilerek ihalelerinden evvel bunlarýn 
civarýndaki hizar ve fabrikalara ait ormanlarýn tefriki ve bunlarýn bedelat-ý mukarrere 
üzerinden fabrika ve hizar sahiplerine verilmesi.(ekseriyetle kabul) 
Madde 4-Hizar ve fabrika sahiplerinin Avrupa�dan getirecekleri bütün alat ve edevatýn 
gümrükten istisnasý.(ekseriyetle kabul)  
Madde 5- Depozito usulünün laðvý ile kefalet-i ticariye ve itibariyenin ikamesi ve bedel-i 
iltizamýn bir defada alýnmayarak tekasit-i muayeneye raptý ve taksitlerin hululünde tediye 
etmeyenlerden faiz-i nizami alýnmasý suretiyle hukuk-ý hazinenin istifasý.(ekseriyetle kabul) 
Madde  6- Kereste kaçakçýlýðýný men�için en saðlam bir usulün ciddi bir makta�muayenesi 
olacaðýna göre bu cihetlere dikkat edilerek tomruklarýn makta�lardan imrarý sýralarýnda 
memurlarý tarafýndan nakliye tezkeresi verildikten sonra tüccar ve köylünün artýk serbest 
býrakýlmasý. (ekseriyetle kabul) 
Madde 7- Maiºetini kerestecilikle temin eden zürra�a eskisi gibi ormanlardan aðaç verilmesi. 
(müttefikan kabul) 
Madde 8- Ýhtiyacat-ý mahalliyeye göre ormanlarýn muhafazasý zýmnýnda nevahi kanununa 
mevadd-ý lâzým derci. (ekseriyetle kabul) 
Madde 9- Baltalýk Kanunun köylünün ihtiyacýný kâfil bir surette tâdili. (ekseriyetle kabul) 
Madde 10- Kapalý zarf usulü yerine alenî müzayedenin kabulü. (ekseriyetle kabul) 
Madde 11- Gümrüklerde usul-i himayenin tesisi (odun, mangal kömürü de dahildir.) (Ziraat 
ve Sanayi gruplarý nýsf-i arâ ile ticaret grubu ekseriyetle ve iºçiler müttefikan kabul) 
Madde 12- Kesif orman ve maden sahalarýnýn ºömendöferlerle yekdiðerine ve bilhassa ihracat 
limanlarýna rabýtlarý. (müttefikan kabul) 
Madde 13- Ormanlarýn terakki ve inkiºâfýna hizmet edecek yollarýn inºasý için nevahî 
ºurâlarýna selâhiyet-i kâmile itâsý. (ekseriyetle kabul) 
Madde 14- Orman nizâmnâmesinin asrî bir surette tadil ve ýslahý. (müttefikan kabul) 
Madde 15- Düºmanýn yakýp tahrip ettiði kasaba ve köylerin yakýnlarýnda bulunan taº, kireç, 
tuðla, kiremit ve kerpiç ocaklarýnýn beº sene müddetle resimden afvý. (müttefikan kabul)  
 
 
 
 
 
 
TÝCARET-Ý  BAHRÝYE  MES�ELESÝ 
 
Madde 1- Kendi limanlarýmýzda kendi bayraðýmýzdan maâdasýnýn ticaret yapamamasý ve 
(Kabotaj) da hakk-ý istiklâlimizin tamamen istimâl edilmesi. (müttefikan kabul) 
Madde 2- Armatörlere vapur almak hususunda en büyük müsaâde ile sermaye temin edecek 
ticaret-i bahriye bankalar nýn tesisi ve bu bankalarýn merkez sigortacýlýðýný da yapmasý. 
(müttefikan kabul) 
Madde 3- Donanma Cem�iyetinin sermaye ve matlûbâtýnýn evlad-ý ºühedaya tahsis ve temliki 
ve bu sermaye ile bir ticaret-i bahriye bankasý tesisi. (müttefikan kabul) 
Madde 4- Sýnayi-i bahriyemizin himayesi için hükûmete ait araziden tersane ve çek mahalli 
olabilecek yerlerin bilâ bedel hemen sanayi-i bahriye sanatkârlariyle amelesine teslimi. 
(müttefikan kabul) 



Madde 5- Mevcut olup da ihtiyaca kâfi olmaya inºaat tezgâhlarýnýn inºasýnda lüzum görülecek 
olan ve memlekette mevcut olmayan bütün mevaddýn rüsumdan istisnasý. (müttefikan kabul) 
Madde 6- Ýnºaat tezgâhlarýnýn ve ustalarýnýn beº sene müddetle rüsumdan muâfiyeti. 
(müttefikan kabul) 
Madde 7- Yapýlacak merakib-i bahriye mevadd-ý ibtidaîyesinin ve motörlerinin rüsumdan 
muâfiyeti. (müttefikan kabul) 
Madde 8- Merakib-i bahriyenin fenne tatbikan yapýlmasý bahrî takâmülümüz için elzem 
olduðundan planlarýnýn Bahriye Vekâleti tarafýndan tezgâhlara tevdi�i ve inºaatýn plânlara 
tatbikan yapýlmasý. (müttefikan kabul) 
Madde 9- Üçyüz tondan yukarý inºaat yapacak tezgâhlara hükümetce mükâfatlar verilmesi. 
(müttefikan kabul) 
Madde 10- Limanlar dahillinde postacýlýk yapabilmek hakkýnýn plana tevfikan yapýlan 
merakib-i bahriyeye hasredilmesi. 
Madde 11- Ýnºaat-ý bahriye için ormanlardan kat�ýna teamülen mezun olduklarý kerestenin 
bundan böyle herhangi suretle olursa olsun,men�edilmemesi.(müttefikan kabul) 
Madde 12- Merakib-i bahriyenin behemehal sigorta edilmesinin mecburi olmasý.(müttefikan 
kabul) 
Madde 13- Seyr-i sefain idaresinin ticari bir heyet tarafýndan idaresi ve ýslahý.(müttefikan 
kabul) 
Madde 14- Hükümetin icabýnda istifade etmek üzere vaz�eylediði tedarik,vesait-i nakliye-i 
Bahriye kanununa badema tamamen riayet edilmesi.(müttefikan kabul) 
Madde  15- Posta nakliyatýný yapan gemilerden fener ve sýhhiye rüsumunun nýsýf alýnmasý 
müteamil olduðundan, Türk vapur idarelerine de bu hakkýn teºmili. (müttefikan kabul) 
Madde 16- Vapur ve motörlerce alýnan ihrakiyeden rüsum alýnmamasýnýn temini ve merakib-i 
bahriyenin yalnýz limanlara raptý ve bir resim vermesinin temini. (müttefikan kabul) 
Madde 17- Herhangi zamanda olursa olsun, bir vapurun limana geldiðinde pratikasýnýn 
verilmesinin temini. (müttefikan kabul) 
Madde 18- Limanlarýmýz tamamen açýk olduðundan, Karadeniz ve Akdeniz�de müstacelen 
limanlar tesisi. (müttefikan kabul) 
Madde 19- Tahmil ve tahliyenin yapýlabilmesi için teshilât göstererek behemehâl kayýk 
limanlarýnýn tesisi. (müttefikan kabul) 
Madde 20- Alelusul kefalet alýnmak ºartiyle motörlere de transit eºyasýnýn nakline müsaade 
verilmesi. (müttefikan kabul)  
Madde 21- Ticaret-i bahriyede tesanüdü temin için Esnaf Cem�iyetleri teºkiline müzaheret 
edilmesi. (müttefikan kabul) 
Madde 22- Ticaret-i bahriye meslek mekteblerinin tesisi. (müttefikan kabul) 
Madde 23- Balýkçýlýðýn ve balýk mahsûlâtýnýn himâyesi ile balýk rüsumunun tadili. (müttefikan 
kabul) 
Madde 24- Balýkyaðcýlýðýnýn tekâmül ve terakkisinin temini için himâyesi. (ekseriyetle kabul) 
 
TÝCARET  ÝªLERÝNÝ  KOLAYLAªTIRACAK  ESASLAR 
 
Evvela:- Ticaret-i umumiye emniyet ve itimadla devam ve terakki edebileceði cihetle 
memleketin her tarafýnda zaman zaman zuhur eden asayiºsizliðin kökünden ref�ine dair olan 
hususatýn nazýr-ý dikkate alýnmasý ve jandarma, polis ve mehakim teºkilâtýna çok ehemmiyet 
verilmesi. (müttefikan kabul) 
Saniyen:- Gümrükler mes�elesi ki, biri ticaret, ziraat ve sanayile alâkadar olan hükûmetin 
gümrük siyaseti, diðeri gümrük muamelâtýdýr. 
 
GÜMRÜK  SÝYASETÝ 



 
1- Dahilî ve Millî sanayi�in inkiºâfý, yerli mamûlât ve mevadd-ý ibtidâîyenin ve deniz 
mahsulâtýnýn revacýný temin edecek ºekilde himayekâr bir gümrük sistemi takibi ve gümrük 
mesailinde müdahalat-ý ecnebiyenin adem-i kabulü ve meselâ: 
A- Bazý mahallere sanayi ve ziraat ve ticaretin muhtaç olduðu mevaddi ibtidâîyenin mümasili 
mevcut olmadýðý takdirde, gümrük resminden istisnasý.(müttefikan kabul)ü 
B- Ham mevad olarak fazla resme tâbi olduðu halde memlekette ihzar edilerek ihraç olunmak 
istenen bazý mamûlâtýn hîn-i ihramda mevadd-ý ibtidâîyesinin verdiði fazla resmin iâdesi ve 
bilfarz lokum ve helva gibi mevadd-ý ihracatýn teºviki maksadiyle bu cins ihracatta ºeker için 
mukaddeme verilen resmin hîn-i ihracýnda ashabýna reddi, yâni kabul-i mavakkat ve redd-i 
rüsum usîllerinin tatbiki. (müttefikan kabul) 
C- Memlekette sanayi�e elzem olan bazý mevadd-ý ibtidâîyenin men�i ihracý ezcümle kýsmen 
sanayi memleketi olan garbî Anadolu�nun ve bettahsis Ýzmir Vilâyeti mýntýkasýnda halýcýlýðýn 
temin-i inkiºâfý için metanetiyle temayüz eden yapaðýmýzýn bilhassa bir rakib-i müdhiº olan 
Yunanistan�a herhangi suretle olursa olsun, men�i ihracý ve halýcýlýk hakkýnda Yunanistan�da 
gösterilen müsaadatýn ayrýca memleketimizde de ibrazý. (müttefikan kabul) 
 
GÜMRÜK  MUAMELÂTI 
 
1- Gümrük muamelatýnýn teshili için belli baºlý limanlardan maada ikinci ve üçüncü 
derecedeki bilûmum limanlarda dahi ihtiyaca kafi transit antrepolarý tesis v bu antrepolarýn 
tamamen hükûmet tarafýndan ihdasý kabil olmadýðý halde takdirde,bunlarýn idaresinin suret-i 
mutlakada milli ellere tevdi ve gümrük arziyelerden alýnan ve elyevm fâhiº bulunan arziye 
rüsumunun hadd-i itidale tenzili.(müttefikan kabul) 
2- Kara gümrüklerinin hudutlarýmýzýn meb�delerinde ihdasý kaçakçýlýðýn men�ini teshil yeni 
daha ziyade önünü alacaðýndan, gümrük hudud muhafýzlarýnýn tezyidiyle tedabir ittihazý. 
(müttefikan kabul) 
3- Mavna ücretinden gayrý dizbarko ve supalan namlariyle emtia-i ticareti ashabýndan hiç bir 
vechile fuzuli ücret alýnmamasý gibi hususatýn kat�iyen temini. (müttefikan kabul) 
4- Gümrük tarifeleri tadilhâtýnýn tarih-i ilândan altý ay sonra tatbiki. (müttefikan kabul) 
5- Ýstanbul�dan mübâyaa ve Türkiye�ye ithal edilecek eºya ve emtia için ayrýca bir gümrük 
resmi alýnmamasýnýn âcilen temini ve bütün memleketimizde ticaret-i dahiliye için yapýlan 
muamelâtýn bilâ istisna her yere teºmili. (müttefikan kabul) 
 
ÝNHÝSAR  SÝSTEMÝNÝN  REF�Ý 
 
Birçok siyasî entrikalara alet olan inhisarlarýn memleketi daima kemirmek ve emmekten 
baºka serbest-i say ve amel ve ticareti de ilga edecek derecede mazarratlar tevlid eylediði 
malûm olmasýna binâen ecnebî sermayelerinin hükûmetle iºtirâk ederek memleket mahsulat-ý 
ibtidâîyesini veya sanayi veya ticaretini yed-i inhisarýna alamamasý ve mevcutlarýnýn ref�i. 
(ekseriyetle kabul) 
 
KAVANÝN  VE  AHKÂM-I  TÝCARÝYENÝN  ISLAH  VE  TADÝLÝ 
 
Madde 1- Ticaret kanunlarýmýza nazaran hukuk-i medeniye ve ticariyemizin vikayesini âmir 
mesail ve mevaddýn nazar-ý ihtimama alýnmasý. (zürra ekseriyetle diðerleri müttefikan kabul)     
Madde 2- Ticaret-i berriye ve bahriye kanunlarýmýzýn tadilâta mazhar edilmek suretiyle 
tüccara ve ihtiyacat-ý memlekete daha faydalý bir hale ifraðý ve ticarete müteallik kanunlarýn 
tanzimine memur komisyonlarda ticaret odalarýndan da azâ bulunmasý. (müttefikan kabul) Ve 
bilhassâ âtideki noktalarda ýslahat icrasýnýn müstacelen tetkiki: 



A- ªirketlerin tarzý teºekkülünün ve ºirket envaýnýn tayininde ve imtiyazlý olanlarýn 
haricindeki anonim ºirketlerinin teshil-i teºekkülünü temin zýmnýnda. 
B- Poliçeler ve senedat-ý ticariye hususunda.  
C- Ticarî hükümler tesisinde ve ticaret mahkemelerinin ýslahýnda. 
D- Pul ve rüsumunun tevhidinde. 
E- Ticarette müteallik usuller ve vergiler ve ticaret muahedelerinin akit ve tanziminde ve 
gümrük tarifelerinin tebdilinde ticaret ve ziraat ve sanayi odalarýnýn behemehâl mütâlaalarý 
alýnmasý noktasýnda iltizam-ý sür�at zaruridir. (Zürra ekseriyetle, iºçiler müstenkif, diðer 
gruplarca kabul.) 
 
ÝTÝBARÝ TEªKÝLÂT VE TESHÝLATI 
 
1- Memlekette müteferrik sermayemizin tensiký zaruretinin ve ticaret ve terhin-i emlâk 
bankalarýna olan ihtiyacý mübremin izahý vareste-i beyândýr.Binâenaleyh bu kabil müessesat-ý 
maliyeyi hükûmetin ºiddetle mürakabe etmesi ve memlekette millî bir ºekilde teessüs 
etmelerinin hükûmetce teshili. (müttefikan kabul) 
2- Memlekette hakikî tedavül ve ticaret bankalarý teessüs edinceye kadar mevcut bankalarýn 
faiz-i nizamîlerden baºka komisyon namiyle icat ettikleri keyfî ve indî ve faiz-i aslîyî tecavüz 
edecek derecede muhtekirâne  aldýklarý mebaliðin men�i çaresinin ihzarý. (ekseriyetle kabul) 
3- Sigortalar fâhiº primlerle halký ýzrar etmekte ve tediyesiyle mükellef olduklarý vergileri 
dahi birçok ilâvelerle sigorta bedelatýný tediyeden imtina eylemekte olduðundan, 
meyânelerinde tesis ettikleri sendikanýn feshi ve sigorta muamelâtýnýn tanzimi için hükûmetce 
kavanin-i mahsusa vaz�ý ve taahüdatýný icra etmeyen kumpanyalarýn icra-yý muameleden 
men�i ve memnu�iyet-i vaký�aya muhalif hareket edenlerin tecziyesi. (müttefikan kabul) 
4- Mürabaha Nizâmnâmesinin fâhiº faizlerle ve türlü türlü namlarla halktan gayrý meºru  
menafi teminine mahal býrakmayacak kuyud ile tadil ve tatbiki(ziraat,ticaret müttefikan 
kabul,sanayi,iºçiler müstenkif) 
 
TÝCARET ODALARI 
 
A-Ticaret odalarýnýn memleketin her tarafýnda teºkilleri ve bu hususta evvelce tanzim edilip 
kanuniyet kesbedemiyen kararnamenin tetkiki ve bilumum ticaret ve sanayi odalarýnýn bu 
husustaki mütalaalarýnýn ahzý suretiyle müstacelen bir kanun tanzimi.(müttefikan kabul) 
B-Ticaret odalarý intihabý rüesa-yý memurin-i hükümetin fazla müdahalatýna maruz kaldýðý 
cihetle tüccar bu  teºkilâtý kendi ruhundan kopmuº bir müessese addetmediðinden, Ticaret 
odalarý Mecalis-i Ýdaresine intihâb edilecek azâyý tefrik eden heyet-i ihtihâbiye�nin doðrudan 
doðruya tüccarca intihâblarý (Ýºçiler müstenkif, diðerleri müttefikan kabul) 
C- Ticaret odalarýnýn zahire, hububat vesaire borsalarý ihdas edecek ve neºriyat-ý iktisadiye 
yapabilecek menabi�i varidata mâlik olmasý (tüccar, sanayi ve iºçiler müttefikan, zürra 
akalliyetle kabul) 
D- Ticaret ve Sanayi Odalarýnýn mahallerinde mekâtib-i ticariye ve sýna�iye tesisi ve bunlarýn 
himâyeye çalýºmalarý kaydýnýn herhalde kabulü (tüccar, sanayi, ziraat kabul, iºçiler 
müstenkif). 
E- Bilûmum Ticaret ve Sanayi Odalarýnýn murahhaslarýndan müteºekkil her sene �Umumî 
Ticaret ve Sanayi Odalarý Kongresi� akdi eshabýnýn temini. (Ticaret, sanayi, ziraat kabul, 
iºçiler kýsmen müstenkif). 
F- Ticaret ve Sanayi Odalarýnýn iºtirakiyle memleketimizin mühim ticaret merkezlerinde 
mahsulat ve mevadd-ý ibtidâîyemizle, mamulât-ý dahiliyemizin vaz ve teºhirine mahsus 
umumî ve daimî sergiler küºadý ve ticaret odalariyle Ýktisat Vekâleti tarafýndan bu yolda ticarî 



salnâmeler neºr ve tevzii ve muhtelif lisanlara da tercümesiyle dünyaya tevzi�leri ve 
mümasillerinin celbi (üç grup ekseriyetle, Ticaret müttefikan kabul). 
 
TÝCARET-Ý  HARÝCÝYE  MÜESSESELERÝ    
 
Madde 1- Memalik-i ecnebîyede ticaret ºehbenderliði usulünün tevsian tatbiki ve 
ºehbenderlerin erbab-ý iktidar ve ihtisastan tayini ve muntazaman malûmat vermeðe 
mecburiyetleri. (müttefikan kabul) 
Madde 2- ªehbenderlerin nezaret ve idareleri altýnda ticarî istihbarat ve tahkikat müesseseleri 
küºadý. (müttefikan kabul) 
Madde 3- Münasib olan büyük haricî ticaret merkezlerinde Türk Ticaret Odalarý tesis ve 
küºadý. (müttefikan kabul) 
Madde 4- Teºkili tekarrür eden Türk Ticaret Bankasýnýn Türkiye ile muamelede bulunan en 
mühim ticaret merkezlerinde de ºubeler küºadý. (müttefikan kabul) 
Madde 5- Ticaret-i hariciyeyi teshil için memleketimizin muayyen mahallerinde ticaret-i 
hariciye, mahsulat ve mevadd-ý ibtidâîye sergileri tesisi. (müttefikan kabul) 
  
 
 
 
ªÝRKETLER 
 
Madde 1- Kollektif ve komandit ºirketlerinde ºürekâdan birinin vefatiyle ºirket muamelâtýna 
iras-ý sekte edilmemesi için kanuna ahkâm-ý lâzime vaz�ý. (müttefikan kabul) 
Madde 2- Anonim ªirketlerinin teºkilinde mevadd-ý âtîyenin nazar-ý dikkate alýnmasý. 
(çiftçiler ekalliyetle, iºçiler red, diðer gruplar müttefikan kabul) 
A- Anonim ªirketler Nizâmnâmesinin tasdiki hususunun vilâyete ait olmasý.  
B- Ýlk meclisi-i idareye dahil olan müessislerin berveçhiâtî nisbetinde sermayeye iºtirâki ve 
erbab-ý fen ve ihtisasýn istisnâsý: (50) bin liraya kadar yüzde kýrk, (100) bin liraya kadar yüzde 
yirmibeº, (250) bin liraya kadar yüzde onbeº, (500) bin liraya kadar yüzde on, beºyüz bin 
liradan yukarý sermaye ile teºekkül edecek ºirketlerin müteºebbisleri asgarî elli bin lira 
derecesinde bir hisseyi tediye etmeleri ºartiyle  müteºebbislerin servet ve ºahsiyetleri 
hakkýnda hükûmetce hukuk-i umumiye ve menfaat-i ºirketi kâfil tahkikat-i ciddiye icrasý. (üç 
grubun ekseriyetle kabul, ekseriyetle müstenkif) 
C- Her hissedarýn hissesi nisbetinde reye sahip olmasý. (üç grup müttefikan kabul, iºçiler red) 
D- Ýhtiyat akçesinin millî müessesat-ý maliye ve sýnaiye ve sigorta ºirketleri hisse senedatýna 
tahsisi ve hükûmetin kontrolü. (üç grup müttefikan kabul, iºçiler red) 
Madde 3- Avrupa�da pek ziyade münteºir olan (Limited) gibi mesuliyeti mahdudeli ºirketlerle 
müstahsiller ve müstehlikler hakkýnda fevaid-i azîmeyi cami müstahsil ve müstehlik 
kooperatifleri hakkýnda ahkâm-ý lâzýme-ý kanuniye vaz�ý. (müttefikan kabul) 
Madde 4- Sigorta ºirketleri hakkýnda keza ahkâm-ý lazime vaz�ý. (müttefikan kabul) 
A- Millî sigorta ºirketlerinin teshil-i teºekkülü. (müttefikan kabul) 
B- Hayat sigortasýnýn münhasýran devletce icrasýný temin için millî bir hayat sigorta 
müessesesi vücuda getirilmesi. (müttefikan kabul) 
Madde 5- Anonim ºirketlerinde vukua gelmekte olan su-i istimalâtýn önüne geçmek için 
tedabir-i mania ittihazý ve hissedarlar hukukunun siyaneti için ºirketler muamelatýnýn 
hükûmetin müessir mürakabesi altýna alýnmasý. (müttefikan kabul) 
 
 
 


