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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi; 
Bu Toplantı yılında iki aydan çok izin alan 

bâzı üyelerin ödenekleri' hakkındaki Başkanlık 
tezkereleri okunarak, onandı. 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun bi
rinci ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna geçici maddeler eklenmesine dair olan 
Kanun kabul olundu. 

Erzincan ve Erzurum Belediyelerine 4126 
sayılı Kanunla ikraz edilen (3 300 000) liralık 
borcun terkini hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal olu
nacak hububat ve unun Gümrük vergilerinden 
muafiyeti hakkındaki Kanun, kabul olundu. 

Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırsever'in, 
Çatalca ilcesine bağlı Çöplüce Köyündeki vatan
daşlara tahsis edilen gayrimenkullere ait tapu 
senetlerinin simdive kadar verilmemesi sebebine 

dair olan sözlü sorusuna, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı ile Adalet Bakanı cevap verdiler. 

Bursa Milletvekili Muhittin Baha Pars'm, 
Mümtaz Faik Fenik'in durumu hakkında sözlü 
sorusuna, Adalet Bakanı cevap verdi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Ceyhan İlçesi su işinin ne durumda bulunduğuna 
dair olan sözlü sorusuna, içişleri Bakanı cevap 
verdi. 

8 . I I I . 1950 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan vekil i 
Bingöl Milletvekili 

F. F. Düşünsel 

Kâtip 
Mardin Milletvekili 

Dr. A. üras 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu 

Sorular 

Kütahya Milletvekili Hakkı Gedik'in, Devlet 
kalkınma plânına, hususi teşebbüse verilecek iş 
sahasına, Devletçilik rejimine ve Devlet iktisadi 
Teşekküllerine dair olan sözlü soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/462) 

Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün, 

Körfez mıntakasında Zeytincilik Enstitüsü tesisi, 
Edremit'teki tapulu ve tapusuz zeytinliklerin 
köylüye dağıtılması ve Zeytincilik Kanunu tasa
rısının ne vakit Meclise getirileceği hakkındaki 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/463) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik 

iş Birliği İdaresinin teknik yardım fonundan 
faydalanmak suretiyle getirilecek personele öde
necek dolar tahsisine ait olmak üzere teati olu
nan mektupların onanması hakkında Kanun ta
sarısı (1/743) (Dışişleri Komisyonuna); 

2. — Belediye Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine dair Kanun tasarısı (1/744) (içişleri 
ve Bütçe Komisyonlarına); 

3. — 5526 sayılı Kanunla onanan Anlaşmaya 
alt mektupların üçüncü fıkrasının birinci cümle
sinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı 
(1/745) (Ticaret Komisyonuna); 

4. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı. 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılmasına ve 3201 sayılı Em

niyet Teşkilât Kanununum 14 ncü maddesinin 
kaldırılmasına dair Kanun tasarısı (1/746) (içiş
leri ve Bütçe Komisyonlarına); 

5. — Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât ve 
Vazifeleri hakkındaki 2800 sayılı Kanunda bâzı 
değişiklikler yapılmasına dair 3656 sayılı Kanu
na ok Kanun tasarısı (1/747) (Bütçe Komisyo
nuna) ; 

6. — Pasaport Kanununa iki madde eklen
mesine dair Kanun tasarısı (1/748) (Dışişleri ve 
içişleri Komisyonlarına); 

7. — Yol işleri için benzinden alınacak vergi 
hakkındaki 5̂ 336 sayılı Kanuna ek Kanun, tasarısı1 

(1/749) (Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyon
larına). 

Tezkere 
8. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sa

dık Aidoğan'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
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B : 61 8 .3 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/496) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona). 

Önerge 
9. — Giresun Milletvekili Ahmed Ulus ve iki 

arkadaşının, Dilekçe Komisyonunun 16 . II . 1950 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 2933 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/198) (Dilekçe Komisyonuna). 

Raporlar 
10. — Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 

Ekonomik İş Birliğine dâhil memleketlerle akdo-
lunan Borçlanma, Bağış, ödeme ve Takas An
laşmaları gereğince hariçten ithal olunacak 
mallardan menşe şahadetnamesi aranmaması ve 
bunlara akdî Gümrük Resmi tenzilâtı uygulan
ması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/703) (Gündeme). 

11. — Birleşik Milletler Genel Kurulunca 

1950 O : 1 
13 Şubat 1946 tarihinde kabul edilen ve üye dev
letlerin tasdikma sunulan «Birleşmiş Milletlerin 
Ayrıcalık ve Muafiyetlerine dair Sözleşme» ye 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılması 
hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri, Millî Sa
vunma; Ticaret, Gümrük ve Tekel, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/268) (Günde
me) . 

12. — Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazancı-
oğlu'nun, köy bütçelerinden yapılacak inşaat 
mütaahhitlerinden Kazanç ve Buhran vergileri 
alınmaması hakkında Kanun teklifi ve Millî 
Eğitim, İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (2/119) (Gündeme). 

13. — İsparta Milletvekili Kemal Turan ve 
dört arkadaşının, İsparta Gülyağı Fabrikasının 
Tekel İdaresince İsparta Belediyesine devri hak
kında Kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe 
Komisyonları raporları (2/222) (Gündeme). 

B Î R Î N C t O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Öılan (Tunceli); Dr. Aziz Uras (Mardin) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

DEMEÇLER 

1. —• Bayındırlık Bakanı Şevket A dalan'in 
Eskişehir sel baskını hakkında demeci 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı Eskişehir 
seylabı hakkında malûmat verecektir. 

BAYINDIRLIK BAKANİ ŞEVKET ADA
DAN (İzmir) — Arkadaşlar; teessürle arzede-
yim ki ; Eskişehir'de büyük zararlara ve birçok 
vatandaşların açkta kalmasına sebep olan bir 
taşkın felâketi vukua gelmiştir. 5 Mart 1950 ta
rihinde havaların birdenbire ısınması ve buna 
fazla yağmurların da katılmasiyle dağlardaki 
karlar erimiş gerek Porsuk Çayı gerekse bunun 
iki kolu olan Kargın ve Sarısu dereleri 
âfet halinde taşkın yapmışlardır. Her üçü bir
kaç sa-at fasıla ile saniyede 150 şer metre küb 

su getirmişlerdir. Porsuk Çayı kendi yatağın
da taışkm suları tutmuş olmasına rağmen diğer 
iki yan dere Eskişehir civarında birleşerek taş
kın felâketine sebep olmuşlardır. Bilhassa Sarı
su eski yatağına taşmak suretiyle istasyon civa
rındaki birçok mahalleri istilâ etmiştir. Bu ma-

•hallerde kerpiçten yapılmış olan evlerin bir kıs
mı suların tesiriyle dağılarak yıkılmışlardır. 

Şimdiye kadar yapılan tesbite göre; yıkılmış 
olan evlerin sayısı 2524 ü bulmuştur. Açıkta 
kalan vatandaşların sayısı 18128 dir. Rasat is
tasyonlarından suların kabardığı önceden haber 
alındığı için vilâyet gerekli emniyet tedbirlerini 
almış ve suların basması muhtemel olan mahal
lerde oturan vatandaşları durumdan haberdar 
etmiştir. Bu suretle can kaybının önü alınmış-
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tır. Yalnız dört kişi kaza neticesi olarak kendi
lerini sulara kaptırarak kaybolmuşlardır. Vilâ : 

yet, ordu birbirleri, D. Demiryolları, Şeker Şir
keti ve diğer müesseseler ile iş birliği yaparak 
ve bütün imkân ve vasıtalardan faydalanarak 
su altında kalmış olan mahallerdeki vtandaşları 
tahliye etmişler ve açıkta kalan vatandaşları 
istasyonda bulunan 500 e yakın vagonlara, bo
şaltılması mümkün olan binalara ve bütün okul
lara, camilere, halk odalarına ve hakevlerine 
yerleştirilmişlerdir. Halen açıkta kalmış hiçbir 
vatandaş kalmamıştır. Ayrıca bir ihtiyat tedbiri 
olmak üzere 1200 ev daha boşaltılmıştır. Boşal
tılan ve nakledilen vatandaşların sayısı 28 000 
olup bir günden daha az bir zaman zarfında 
taşıma ve yerleştirme işi tamamlanmıştır. Anka
ra, istanbul ve civar il ve ilçelerden yapılan 
yardımlarla felâketzede halkın iaşe ihtiyaçları 
zamanında sağlanmıştır. Bu vatandaşların ya
rısından fazlasına da bugünden itibaren sıcak 
yemek verilmektedir yarın akşama kadar sıcak 
yemeğe kavuşmamış kimse kalmıyacaktır. Hasta 
olanlar da hastanelere kaldırılmış ve teşkil edi
len sağlık ekipleri ile bütün bu vatandaşların 
sıhhi durumları incelenmiştir. Salgın hastalıkla
rın önlenmesi için lâzımgelen bütün sağlık ted-
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birleri de alınmıştır. Bâzı gazetelerden; felâket 
görmüş vatandaşların kendi mukadderatları ile 
başbaşa bırakıldıkları ve aç, susuz bekleştikleri 
yolunda görülen yayınlar hakikata uygun de
ğildir. Felâket görmüş vatandaşların ıstırapları 
bir politika mevzuu yapılarak istismar edilmesi 
cidden esef edilecek bir şeydir. (Doğru, doğru 
sesleri) 

Dünden beri sular alçalmaya başlamıştır; su 
altında kalan birçok yerlerden sular çekilmiş
tir. Ancak istasyon civarında alçak ,olan bâzı 
mahallerden sular henüz çekilmemiştir. Sular 
tamamen çekildikten sonra teşkil edilecek ekip
ler vasıtasiyle bütün bu evler teşkil edilecek 
ekipler vasıtasiyle gözden geçirilerek maili in
hidam olanlar derhal yıktırılacaktır. 

Geçen sene olduğu gibi Porsuk Barajı bu se
ne de kendisine düşen vazifeyi yapmış ve felâ
ketin büyük ve devamlı olmasına mâni olmuş
tur. 

Sağlık Bakanı arkadaşım da bugün Eskişe
hir'e gitmişlerdir, kendileriyle biraz evvel ko
nuştum, bütün tedbirlerin alındığını ve duru
mun normalleştiğini bana bildirdiler. 

Şimdilik verilecek malûmat bundan ibaret
tir. (Geçmiş olsun sesleri) 

4. — GEÇtCt KOMİSYON KURULMASI 

lm — Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu 
tasarısının Geçici Komisyona havalesi (1/742) 

2. — Arazi Vergisi Kanununun 3 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine dair Kanun tasarısının 
Geyici Komisyona havalesi (1/734) 

3. — Bina Vergisi Kanununun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısının Ge
çici Komisyona havalesi (1/735) 

4. — İktisadi Buhran Vervisi Kanununun bi
rinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Ka
nun tasarısının Geçici Komisyina havalesi' 
(1/740) 

5. — Denizli Milletvekili Behçet Uz'un Tu
rizm Endüstrisini Teşvik hakkındaki Kanun tek
lifinin Geçici Komisyona havalesi (2/192) 

DEVLET BAKANI CEMİL SAİD BARLAS 
(Gazianteb) — Arkadaşlar, Hükümet olarak, 
Turizm mevzuuna büyük ehemmiyet vermekte
yiz, 

Arazi Vergisi Kanununun üçüncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı, 

Bina Vergisi Kanunun dördüncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, 

İktisadi Buhran Vergisi Kanununun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
tasarısı, 

Turizjn Müessseelerini Teşvik Kanun tasa
rısı ki, bunların heyeti umumiyesi, turizmi alâ
kadar eden mevzulardır. Bu kanun tasarılarını bu 
devrede çıkarmak zarureti vardır, memleketi
mizin menfaati bunu icabettirmektedir. İçişleri, 
Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyonlarından üçer 
üye alınmak suretiyle kurulacak Geçici Ko
misyonda bu kanunun tasarılarının görüşülme
sini heyeti celilenizin kabul etmesini istirham 
ederim. (Muvafık sesleri) 

BEHÇET UZ (Denizli) — Bizim de var, 
onunla beraber mi? 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Beh
çet Uz tarafından teklif edilmiş turizme dair 
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bir kanun teklifi vardır. Hükümet tarafından 
hazırlanmış olan kanun tasarısı ile beraber Ge
çici Komisyonda görüşülmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — 1. Turizm müesseselerini teş
vik kanun tasarısı, 

2. Arazi Vergisi Kanununun 3 ncu madde
sine bii' fıkra eklenmesine dair kanun, tasarısı., 

3. Bina Vergisi Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı, 

4. İktisadi Buhran Vergisi Kanununun birin
ci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

1950 O : 1 
tasarısı, 

5. Denizli Milletvekili Dr. Behçet Uz'un, 
Turizm hakkındaki kanun teklifi., 

Bunlar muhtelif komisyonlardalır. İçişleri, 
Ticaret ve Maliye ve Bütçe Komisyonlarından 
alınacak üçer arkadaştan teşekkül edecek geçi
ci bir komisyonda konuşulması Hükümetçe tek
lif edilmektedir. Bu hususu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olun
muştur. Bu komisyonlardan alınacak arkadaşlar 
bu tasarıları konuşacaklardır. 

5. — BAŞKANLIK DİVANINI N KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
Nihat Erim'e Devlet Bakanı Cemil Said Barlas'ın 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/495) 

4 Mart 1950 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ni
hat Erim'in raporla tesbit edilen sıhhi lüzuma 
binaen Başbakan 'in teklifi veçhile tedavi ve isti

rahat için 15 gün müddetle izinli sayılması ve 
bu müddet zarfında, Devlet Bakanı Cemil Said 
Barlas'ın kendisine vekillik etmesi tensip edil
miştir. Saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 
İkinci defa görüşülecek işlere geçiyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul'da yayınlanan Rumca Hronos 
Gazetesi sahibi, müdürü ve yazı işlerini fiilen 
idare eden Istavro Zervopulos'un hükümlü oldu
ğu cezanın affı hakkında Adalet Komisyonu ra
poru, (5/116) [1] 

istanbul'da intişar-eden Rumca Hronos Gaze
tesi sahibi, müdürü ve yazı işlerini fiilen idare 
eden Istavros Zerpopulos'un hükümlü olduğu 

cezanın affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Nikolaoğlu 1314/1312 doğumlu 
Istavros Zervopulos'un, Rumca Hronos Gazete
sinde yayınladığı bir yazı ile Rum Patrikhane
sinde Sensinot Meclisi üyesi Gümüşane Metro-
polidi Kirilos Aksiyotis'e hakaretten dolayı, İs
tanbul Altıncı Asliye Ceza Yargıçlığının 4 . III . 
1949 tarih ve 1949/33 esas ve 1949/111 Karlar 
sayılı ilâmiyle hükümlü olduğu 7 ay hapis ve 
233 lira 30 kuruş ağır para cezası bütün hukuki 
neticeleriyle beraber affedilmiştir. ' 

[1] Birinci görüşülmesi 58 nci Birleşim tuta-
nağmdadır, 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.. Madde; kabul olundu. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Eemi-
yenler... Madde kabul olundu. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü kta-
bul olundu. 

2. — Yabancı memleketlerle geçici mahiyette 
ticaret anlaşmaları ve modüs vivendiler akdine 
ve bunların, şümulüne giren maddelerin Gümrük 
Resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaş
maya yanaşmıyan Devletler müvaredatına karşı 
tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair olan 
4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl-
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ması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komis
yonu raporu (1/708) [1 | 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret 
anlaşmaları ve modüs vivendiler akdine ve bun
ların şümulüne giren maddelerin Gümrük ve re
sim1 erinde değişiklikler yapılmasına ve anlaş
maya yanaşmıyan devletler muvaredatına kar
şı tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair 
olan 4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 

uzatılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Yabancı memleketlerle geçici 
mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs viven
diler akdine ve bunların şümulüne giren mad
delerin Gümrük resimlerinde değişiklikler ya
pılmasına ve anlaşmıya yanaşmıyan devletler 
muvaredatına karşı tedbirler alınmasına yetki 
verilmesi hakkındaki 4582 sayılı Kanunun 5 
n,ei maddesinde yazılı olup 5217 sayılı Kanun 
ile iki yıl uzatılmış bulunan süre yeniden, iki 
yıl uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olundu. 

MADDE 2. — Bukanun İS Haziran 1950 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenleıv. Madde kabul olundu. 

MADDE İl. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul olundu. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum : Ta
sarının tümünü kaimi, edenler.. Etmiyenler.. Ta
sarının tümü kabul olundu. 

3. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Bor
saları ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği hakkındaki Kanun ta
sarısı ve Ekonomi ve Ticaret Komisyonları ra
porları (1/444) |2] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesi -
dir. 

[1 | Birinci görüşülmesi «58» nci Birleşim tu-
tanağındadır. 

\2] Birinci görüşülmesi 58 ve 59 ncu Birle
şim Tutanağındadır, 
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«Ticaret ve sanayi odaları», «Ticaret odaları», 

«Sanayi odaları», «Ticaret borsaları» 
ve 

«Ticaret ve sanayi odaları», «Ticaret odaları», 
«Sanayi odaları» ve «Ticaret borsaları» Birliği 

Kanunu 

'Bölüm : 1 
Tarif 

BİRİNCİ MADDE — Ticaret ve sanayi oda
ları bu kanunda yazılı esaslarla meslek hizmet
leri görmek, meslek ahlâk ve tesanüdünü koru
mak, ticaret ve sanayiin genel menfaatlere uy
gun surette gelişmesine çalışmak ve bu maksat
larla verilecek işleri yapmak üzere kurulan, tü
zel kişiliği haiz ve meslekî teşekkül mahiyetin
de, kamu kurumlarıdır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kuruluş 
İKİNCİ MADDE — Ticaret ve sanayi oda

sı, oda kurulması istenen yerdeki müseocel ta
cirlerin % 60 inin yazılı isteği üzerine Ekono
mi ve. Ticaret Bakanlığının izniyle kurulur. 

Ancak bu isteğin en az yüz tacir tarafından 
yapılması şarttır. 

«Sanayi odaları» ıım ayrı kurulduğu yer
lerde 'bu odalar «Ticaret odaları» adını alırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... E'tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Dördüncü maddede 
belirtilen kuruluş ve çalışma saikaları içindeki 
sanayiciler, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının 
izniyle ve bu kanuna göre «Ticaret ve sanayi 
odaları» ndan ayrı olarak «Sanayi odaları» ku
rabilirler. 

«Sanayi odaları», kuruluş saikası içinde mev
cut sanayicilerin % 60 mm yazılı isteği üzerine 
kurulur. Ancak bu isteğin en az 30 sanayici ta
rafından yapılması şarttır. Bu kanuna göre «da 
kurabilecek sanayicilerin vasıfları şunlardır : 

1. Makine, cihaz, tezgâJh alâ't ve diğer va
sıtalar yardımiyle kamı, yarı mamul, tam ma
mul her hangi bir maddenin veya enerjinin va
sıf, terkip veya şeklini fizikî veya kimyevi su
rette az veya çok değiştirerek veya bu hammad
deleri işliyerek kıymetlendirmek suretiyle imal 
veya istihsal yapanlar; 

2. Yılın fiilî çalışma günleri ortalamasına 
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göre, muharrik kuvvet kullananlarda 5, kullan-
mıyanlarda 10 kişi çalıştırmak. Ancak aşağıda
ki işletmelerin vasıfları yukardaki fıkralara 
uysa bile işletenler «Sanayici» sayılamazlar : 

a) Seri halinde hazır elbise yapmıyan ter
ziler, fabrika halinde işlemiyen fırınlar, lokan
tacı, elbise temizleyici ve benzerleriyle mamul
lerini toptan satmayıp perakende olarak doğru
dan doğruya müstehlike satan kunduracı, şe
kerci, tatlıcı gibi işletmelerin sahipleri; 

'b) Devlet tarafından işletilen telli ve tel
siz telefon ve telgraf, radyo ve televizyon istas
yon ve santralleri, şehir ve kasaJba ve köylerde
ki su temizleme, süzme ve dağıtma tesisleri; 

c) 4753 sayılı Kanunun 2 nei maddesinde 
çiftçilik olduğu belirtilen"nefoat ve hayvan mah
sullerinin, bizzat yetiştiricileri tarafından işle
nip değerlendirilmesi işlerine tahsis edilen yer
ler. (Bu işletmelerin, işlemek üzere, istihsalleri 
nev'inden hariçten hammadde almamaları şart
tır.) 

ç) Sanat okul ve enstitüleri, meslek kurs
ları ve ceza evlerindeki atelyeler gibi öğretim 
ve eğitim amaciyle işletilen yerler; 

d) Doğrudan doğruya Millî Savunma Ba
kanlığı teşkilâtına ıbağlı olarak çalıştırılan as
kerî sanayi müesseseleri. 

Yukarı fıkralardaki sanayici tarifi yalnız bu 
kanuna münhasırdır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kuruluş ve çalışma sınırları 
DÖRDÜNCÜ MADDE — «Ticaret ve sana

yi odaları» ile «Ticaret odaları» nm kuruluş ve 
çalışma sahaları belediye sınırlarıdır. «Sanayi 
odaları» nm kuruluş ve çalışma sahaları il sı
nırlarıdır. «Sanayi odaları» nm çalışma sahala
rı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
genişletilip daraltılabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

* Odaların görevleri 
BEŞİNCİ MADDE — «Ticaret ve sanayi 

odaları», «Ticaret odaları» ve «Sanayi» oda
ları» nın başlıca görevleri şunlardır: 

a) Meslekî, ahlâki ve tesanüdü korumak. 
ticaret ve sanayim genel menfaatlere uygun su
rette gelişmesine çalışmak, 

b) Ticaret ve sanayii ilgilendiren bilgi ve 
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haberleri derliyerek ilgililere ulaştırmak, resmî 
makamlarca istenecek bilgileri * vermek ve bil-
hassa ticaret ve sanayi erbabının mesleklerinin 
icrasında ihtiyacı olabilecek her ,çeşit bilgiyi 
müracaatleri halinde kendilerine vermek ve
ya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, 

c) Ticaret ve sanayie ait her türlü incele
meleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi, ti
cari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatis
tikleri yapmak, başlıca maddelerin piyasa fi
yatlarını takip ve kaydeylemek ve mümkün 
olan vasıtalarla yaymak, 

ç) Tüzükte gösterilecek ticaret ve sanayie . 
ait belgeleri tanzim ve tasdik etmek, (Ancak, 
menşe şahadetnamelerini vermiye, yalnız «Tica
ret odaları» ile «Ticaret ve sanayi odaları» yet
kilidir.) 

d) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek görev
leri yapmak, 

e) Mevzuatla Ekonomi ve Ticaret Bakan- -
lığma ve bu Bakanlığa bağlı müessselere verile
cek işlerin odalara tevdii halinde bunları yap
mak, 

f) Meslek faaliyetine ait mevzular hak
kında Bakanlıklara, illere ve belediyelere tek
liflerde ve dileklerde bulunmak, 

g) Bölgeleri içindeki ticari örf, âdet ve te
amülleri tesbit etmek, 

Odalar bunlardan başka : 
h) Ticaret mallarının vasıf ve keyfiyeti

nin tâyinine yarayıcı lâboratuvarlar kurabilir 
veya bunlara iştirak edebilirler. 

ı) Ticaret ve sanat kursları açabilirler, 
memleket içinde ve dışında iktisadi bilimler için 
öğrenci okutabilirler ve stajyerler bulundura
bilirler. 

i) İlgililerin talebi halinde, ticari ve sınai 
ihtilâflarda hakem olabilirler. 

j) Ticaret ve sanayi erbabınca riayet edil
mesi mecburi meslekî karar alabilirler. 

k) Mahallî veya bölge sergileri, panayır
lar, umumi mağazalar, depolar, kredi müessese
leri ve mevzuları dâhilinde kuluüpler, müzeler 
ve kütüpaneler açabilirler veya açılmış veya 
açılacaklara katılabilirler. 

BAŞKAN — Kemal Cemal öncel'in bir ta--
dilnamesi var. Buyurun. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — E-
fendim, bu kanunla Ticaret ve sanayi odalarına-

• 
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muhtariyet veriliyor. Binaenaleyh Bakanlığın 
bunlarla ilgisi ancak ikinci derecededir. 

Geçen defa da Bütçe konuşmalarında ar-
zettim. El dokumaları bugün Türkiye'de ba
kımsız ve kontrolsüz bir durumdadır. Bunların 
hiç bir mercii yoktur. Ticaret odaları bu el 
dokuma sanayiini kontrolden kaçınmaktadır. 
Bu kontrolsüz dokumalar ve bunların mamul
leri sürülemiyor. Vakıa bunların başka sebep
leri de varsa da, belli başlı sebebi dokumaların 
kontrol edilmemesidir. 

Beşinci maddedeki (J) fıkrası vardır, bu 
fıkrada deniliyor ki, ticaret ve sanayi erbabın
ca riayet edilmesi mecburi meslekî karar ala
bilirler. 

Filvaki odalara bu hususta muhtariyet veri
liyor. Bakanlığın emirleri ihtiyari oluyor, Bi
naenaleyh odalar bu hususta bir karar alır veya 
almaz. Benim Heyeti Aliyeden istirhamım; bu 
(J) fıkrasının, (G) fıkrasından sonraya konma
sını rica diyorum. Bu hükmün bir ihtiyari bir 
de mecburi kısmı vardır. Bu kayıt mecburi kıs
ma ayrılırsa çok da hayırlı olacaktır. İstirha
mım budur. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci görüşülmesi yapılmakta olan Ticaret 

ve Sanayi Odaları Kanununun beşinci maddesi
nin (J) fıkrasının (G) fıkrasından sonra gelme
sini arz ve teklif ederim. 

Denizli Milletvekili 
Kemal Cemal öncel 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — (t) 
fıkrasından sonra (J) fıkrası vardır. Onun (C) 
fıkrasından sonra gelmesini rica ediyorum. 

EKONOMİ VE TİCARET KOMİSYONU 
ADINA HÜSEYİN ULUSOY. (Niğde) — Efen
dim, fıkrayı müsaadenizle okuyorum. (Ticaret 
ve sanayi erbabınca riayet dilmesi mecburi mes
lekî karar alabilirler.) Kemal Cemal öncel ar
kadaşımız buyuruyorlar ki ; meslekî karar alır 
gibi meslekî karar alır, gibi bir mecburiyet hük
mü koyalım. Biz, Ticaret odalarını serbest bıra
kıyoruz, mahallin, şartların ve hâdisenin icap
larına göre lüzum görürse meslekî karar alır, 
lüzum görmezse meslekî karar almaz. Alır, di
ye mutlaka ısrar ettiğimiz zaman herhalde, mut
laka ve her zaman alacak mıdır? Bunun kabili-
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I yeti tatbikiyesi yoktur, fıkranın olduğu gibi 

kabul edilmesini rica ederim. 
i KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Ar

kadaşlar, başınızı ağrıtıyorum, özür dilerim. Bu, 
hayati bir iştir. Bugün Türkiye'de yarım mil
yon nüfus bu dokumacılık ve mekikten ekmek 

( yiyor. Dokumacılık yapan bu yerlerde ziraat 
I yok, hattâ bir dönüm tarlaları bile yok, ekmek

lerini doğrudan doğruya dokumacılıktan ve 
mekikten temin ederler. Bunların mamulleri, 
başıboş kalırsa âmilleri çok feci vaziyette kalır
lar. Nitekim birçok vilâyetlerde bu tezgâhların 
nispeti yarı yarıya azalmıştır. Çünkü sahipleri 
yok, kontrolsüz. Bu bakımdan ticaret odaları 
istiğna gÖsterirlerse Bakanlık emir veremiyor. 
Bunu kabul buyururlarsa Hükümeti tahdit et-
miyecek, bilâkis bu işle uğraşanları kuvvetlen
direcektir. Rey heyeti âliyenizindir. 

BAŞKAN — Komisyon izaha lüzum görmü
yor. Arkadaşımız riayeti mecburi olan kısmın 
yukarıya alınmasını istiyor. Bu değiştirgeyi 
nazarı dikkate alanlar.. Almıyanlar.. Nazarı dik
kate alınmıştır. 

Şimdi buradaki (j) fıkrası yukarıya çıka
rılacak ve (g) fıkrasının altına girecektir, on
dan sonraki fıkralarda buna göre işaret ola
caktır. 

Maddeyi bu değişiklikle okutuyorum: 

. Odaların görevleri 
BEŞİNCİ MADDE — «Ticaret ve sanayi 

odaları», «Ticaret odaları» ve «Sanayi odaları» 
nın başlıca görevleri şunlardır: 

a) Meslek ahlâkı ve tesanüdü korumak, 
ticaret ve sanayiin genel menfaatlere uygun 
surette gelişmesine çalışmak; 

b) Ticaret ve sanayii ilgilendiren bilgi ve 
haberleri derliyerek ilgililere ulaştırmak, resmî 
makamlarca istenecek bilgileri vermek ve bil
hassa ticaret ve sanayi erbabının mesleklerinin 
icrasında ihtiyacı olabilecek her çeşit bilgiyi -
müracaatları halinde - kendilerine vermek veya 
bunların elde edilmesini kolaylaştırmak; 

c) Ticaret ve sanayie ait her türlü incele
meleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi, ti
cari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatis
tikleri yapmak,: basılıca maddelerin piyasa fi
yatlarını takip ve kaydeylemek ve mümkün olan 
vasıtalarla yaymak; 

I ç) Tüzükte gösterilecek ticaret ve sanayie 
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ait belgeleri tanzim ve tasdik etmek, (Ancak, 
menşe şahadetnamelerini vermeye yalnız «Tica
ret odaları» ile «Ticaret ve sanayi odaları» yet
kilidir) ; 

d) Sair mevzuatın verdiği görevlerle Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek görev
leri yapmak; 

e) Mevzuatla Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığına ve bu Bakanlığa bağlı müesseselere veri
lecek işlerin odalara tevdii halinde bunları yap
mak ; 

f) Meslek faaliyetine ait mevzular hakkın
da bakanlıklara, illere ve belediyelere teklifler
de ve dileklerde bulunmak; 

g) Bölgeleri içindeki ticari örf, âdet ve te
amülleri tesıbit etmek; 

h) Ticaret ve sanayi erbabınca riayet edil
mesi mecburi meslekî karar alabilmek. 

Odalar bunlardan başka: 
ı) Ticaret mallarının vasıf ve keyfiyetinin 

tâyinine yarayıcı lâboratuvarlar kurabilir veya 
bunlara iştirak edebilirler; 

i) Ticaret ve sanat kursları açabilirler, 
memleket içinde ve dışında iktisadi bilimler için 
öğrenci okutabilirler ve stajyerler bulundurabi
lirler ; 

j) İlgililerin talebi halinde, ticari ve sınai 
ihtilâflarda hakem olabilirler; 

k) Mahallî veya bölge sergileri, panayırlar, 
umumi mağazalar, depolar, kredi müesseseleri 
ve mevzuları dâhilinde kulüpler, müzeler ve 
kütüphaneler açabilirler veya açılmış veya açı
lacaklara katılabilirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Temsil ve imza yetkisi 
ALTINCI MADDE — Odaları protokolde 

meclis başkanı veya başkanın tevkil edeceği 
meclise dâhil kimseler temsil eder. 

Odanın hukuki temsilcisi yönetim kurulu 
başkanıdır. 

Yönetim Kurulu başkanları veya başkan
ları veya başkan vekilleriyle diğer bir veya bir
kaç üyenin müşterek imzaları odaları ilzam 
eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ehliyet 
YEDİNCİ MADDE — Odalar, meclisleri 
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karariyle gayrimenkul mal almıya, satmıya ve 
rehin etmiye, ödünç para almaya, sosyal yar-, 
dunlarda bulunmaya yetkilidirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ajanlıklar 
SEKİZİNCİ MADDE — Bir yerde mevcut 

tacir veya sanayicilerin miktarı başlıbaşına bir 
odayı yalatmaya kâfi gelmediği takdirde ora
daki müseccel tacir veya sanayicilerin % 60 ı-
nm yazılı isteği ve bağlanmak istediği oda mec
lisinin muvafakati üzerine en yakın ticaret ve 
sanayi odasına ve ticaret odasına ajanlık ola
rak katılmalarına Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığınca izin verilir. 

Ajanlık bir şahıs tarafından temsil olunur. 
Ajanın, mahallî tacir veya sanayiciden (olma

sı şarttır. 
Ajanlığın ayrılması veya kaldırılması da ku

ruluşlarındaki esaslara göre yapılır. Ancak bu 
ayrılma veya kaldırılma, taraflarca en az bir 
ay evvel haber verilmek şartiyle mütaakıp yıl 
başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kayıt mecburinyetinde olanlar 
DOKUZUNCU MADDE — Müseccel tacir 

ve bu kanuna göre sanayici sıfatını haiz bilcüm
le gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrika
ları, bulundiukları yerin bu kanun gereğince 
mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına 
kaydolunmaya mecburdurlar. 

Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idare
lere veya belediyelere veya bunlarm ortaklığına! 
ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri 
özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup 
Devletin ve özel idarenin veya belediyenin iş
tiraki bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler ve
ya bunların şubeleri ve fabrikaları bulunduk
ları yerlerin odalarına kaydolunmaya mecbur
durlar. 

Bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil 
sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve
ya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müsta
kil sermayesi olmadığı halde kendi başına tica
ri muamele yapan yerler şube addolunur. 

Sanayi odaları kurulan yerlerde, bu kanu
nun tarifine uyan sanayiciler « Sanayi odaları» 
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na kaydolunmakla! ticaret odalarına kaydoluıir 
ma mükellefiyetini yerine getirmiş olurlar. An
cak sanayiciler kendi sanayi mamullerini sat
mak üzere 'birden fazla satış yeri açtıkları tak
dirde fazlası için satış yerlerinin, bulunduğu ti
caret ve sanayi odalarına veya ticaret ve sanayi 
odalarfına da kaydolunmaya mecburdurlar. 

Sanayici kendi, sanayi mamullerinin satışı 
dışında başka ticari işlerle uğraştığı takdirde 
«Ticaret odası» na da, kaydolunmaya mecbur
dur. 

Sanayi işletmesi sahiplerinin, işlerinin icabı 
olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların 
sanayici vasfını kaldırmaz. Bu gibiler arzu et
tikleri takdirde «Ticaret odaları» na da girmek
te muhtardırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Durum değişikliğinin bildirilmesi mecburiyeti 
ONUNCU MADDE — Odaya kaydolunan 

tacirlerin durumlarında vukua gelen, Ticaret 
Kanununa göre tescil ve ilânı gerekli her çeşit 
değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay için
de odalara ve borsalara bildirilmesi mecburidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul, edilmiştir. 

Bütçeler 
ON BİRİNCİ MADDE — Odalarla bunla

ra bağlı ajanlıkların bütçeleri, muhasebe usul
lerine uygun olarak, yönetim kurullarınca ha
zırlanır ve meclislerce tasdik olunur. 

Odalarda bütçeler, takvim yılma göre tan
zim olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bütçelerden sarfiyat 
ON İKİNCİ MADDE — Odalar bütçelerin

den sarfiyat, başkan veya başkan vekili ile genel 
kâtibin, genel kâtibin bulunmadığı hallerde mu
hasip üyenin imzası ile yapılır. 

Yüz liraya kadar sarfiyat, sonradan yöne
tim kurulunun tasdikma sunulmak şartiyle, ge
nel kâtip tarafından re'sen yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölüm : II 
Uzuvlar 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Odaların uzuvları 
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şunlardı r: 

a) Meslek komiteleri; 
b) Meclis;; 
c) Yönetim kurulu. 
Uzuvlara seçileceklerde aranacak vasıflar ve 

seçim usulleri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığın
ca hazırlanacak tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. 'Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Meslek komiteleri 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Meslek komi

teleri, tüzükte yazılı esaslara göre tesbit edile
cek meslek gurııplarınca seçilen 5-7 kişiden te
rekküp eder. Ayrıca aynı miktarda da yedek 
seçilir. Komite kendi arasından bir başkan ve 
bir başkanvekili seçer. 

Meslek komitelerinin süresi üç yıldır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Meslek komitelerinin görevleri 
ON BEŞİNCİ MADDE — Meslek komiteleri

nin görevleri şunlardır: 
a) Oda meclisi için üyelerini seçmek; 
b) Kendi konuları içinde faydalı ve lüzum

lu gördükleri tedbirleri, meclis veya yönetim 
kuruluna teklif etmek; 

c) Meclis veya yönetim kurulu tarafından 
kendi mesleklerine ait işler hakkında yapılacak 
müracaatları tetkik ederek cevaplandırmak. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Meclisler 
ON ALTINCI! MADDE — Oda meclisleri, 

meslek komitelerince seçilecek ikişer kişi ile 
kurulur. 

Oda meclisleri için aynı miktarda yedek se
çili]". 

Oda meclislerinin süreleri üç yıldır. 
Meclis kendi üyeleri arasından bir yıl için 

bii' başkan ve bir başkanvekili seçer. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Meclislerin görevleri 
ON YEDİNCİ MADDE — Odalar meclisle

rinin görevleri şunlardır: 
a) Oda yönetim kurulu üyelerini seçmek; 
b) Genel olarak odalar gayelerinin gerçek-
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leştirilmesi hususunda gereken her çeşit karar 
ve tedbirleri almak; 

c) Yönetim- kurulu veya meslek komiteleri 
tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara 
bağlamak; 

ç) Riayeti mecburi meslekî karar almak; 
d) Bölgeleri içindeki ticari ve sınai örf ve 

âdetleri tesbit etmek; 
e) Aylık muvazeneyi ve aktarma talepleri

ni tetkik ve tasdik etmek; 
f) Tüccarlar arasında doğacak ihtilâfları 

çözmek üzere hakem heyeti seçmek, mahkeme
ler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi lis
telerini tanzim etmek; 

g) Odaya kayıtlı üyeler hakkında yönetim 
kurulunca teklif olunacak cezaları karara bağ
lamak ; 

h) Yıllık bütçe ve kesinhesapları tasdik ve 
yönetim kurulunu ibra etmek ve mesuliyeti gö
rülenler hakkında takibata karar vermek; 

ı) Gayrimenkul alımına ve satımına veya 
rehin edilmesine ve ödünç para alınmasına sos
yal yardımlarda bulunulmasına karar vermek; 

i) İç yönetmeliği tetkik ve tasdik etmek; 
j) Gerek. odalara kayıt mecburiyetine tâbi 

olup olmamak, gerek kayıt mecburiyetine tâbi 
oldukları halde ithal edildikleri derecelere mü-
taallik yönetim kurulunca verilecek kararlara 
karşı itirazları tetkik ve kesin karara bağlamak; 

k) Mesleklere ve meselelere göre ihtisas ko
misyonları kurmak; 

1) Yönetim kurulu tarafından inha oluna- I 
cak genel kâtibi tâyin etmek; 

m) Memleket içi ve dışı sınai, ticari ve eko
nomik teşekküllere üye olmak ve kongrelerine 
delege göndermek; 

n) Muhabir ve fahri üye kabulüne karar 
vermek. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir değiş
tirge var. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 17 

nci maddenin (F) fıkrasının kaldırılarak 19 ncu 
maddenin (E) fıkrasının aşağıdaki şekilde dü
zeltilmesini arz ye teklif ederim. 

Bursa Milletvekili 
Faik Yılmazipek 

E) Mahkemeler tarafından istenecek ha
kem ve bilirkişileri tesbit etmek ve tüccarlar J 
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[ arasında doğacak ihtilâfları çözmek üzere ha-
I kem heyetini seçmek. 

FAİK YILMAZİPPEK (Bursa) — Arkadaş
lar, 17 nci maddenin (F) fıkrasından evvel, 19 
ncu maddenin (E) fıkrası yönetim kurullarının 
vazifesi meyanmda, (E) fıkrası diyor ki, .ha
kem ve bilir kişi listelerini hazırlamak ve tas
dik edilmek üzere Meclise sunmak. 

17 nci maddede ise; bu yönetim kurulunun 
hazırladığı listeyi tasdik için meclise sunacak 
meclis tanzim edecek diyor. Burada bir hata 
olsa gerektir. Tüccarlar arasında doğacak ihti-

I lafları çözmek üzere hakem heyeti seçmek mah
kemelerce istenecek hakem ve bilir kişi liste
lerini tasdik eder olacak. 

KOMİSYON ADINA HÜSEYİN ULUSOY 
I (Niğde) — Evet, tasdik olacak. 

FAİK YILMAZİPEK (Devamla) — Peki, 
I sonra efendim, oda meclisleri mahkemelerin t&-

lebi üzerine idare heyetlerinin hazırlıyacağı 
| hakem ve bilir kişi listelerini tasdik etme key

fiyeti madde 17 fıkra F de, bu tatbikatta imkân
sızdır. Çünkü idare meclisleri mahkemelerin 
bu şekildeki talepleri karşısında toplanması ve 

I idare heyetlerinin tanzim ettikleri bu listeleri 
I tasdik etmesi imkânsızdır. 

Binaenaleyh mahkemelerin talep edeceği ha
kem ve bilir kişilerin listelerini doğrudan doğ
ruya idare heyetlerinin tesbit ve tasdik etmesi 
lâzımdır, işlerin çarçabuk olması bakımından. 

Bu takdirde 17 nci maddenin (F) fıkrası 
kaldırılarak ve 19 ncu maddenin (E) fıkrası ye
rine mahkemelerin istiyeceği hakem ve bilir 
kişilerin tüccarlar arasında doğan ihtilâfı çöz
mek için hakem heyeti kaydını korsak hem ida
re heyetinin işini kolaylaştırmış olur ve hem de 
eshabı mesalihin işini, meclisin toplnmasmdan, 
tasdikma arzedilmesiden kurtarmış oluruz. Çün
kü ticaret odaları meclisi idareleri biraz güç 
toplanmaktadır. Bunlar içtima edinciye kadar 
epey zaman geçer. Bu hususta bir değiştirge 
takdim ediyorum; işin selâmeti bakımından 
nazarı dikkate almanızı rica ederim. 

TİCARET KOMİSYONU ADINA HÜSEYİN 
ULUSOY (Niğde) — Efendim- bu bilirkişi lis
teleri komisyonumuzda her hâdiseye göre düşü
nülmüştür. Meclis seçimi yapıldıktan sonra, yö
netim, kurulu tarafından tanzim edilen bilirkişi 
listesi meclise gelecek; meclisçe tasdik edile-

— 229 — 



B : 61 8 . 3 . 
çektir. Her hâdisede ayni listedeki bilirkişi ı 
noktai nazarını ifade edecektir. Bu görüşle Ko
misyonumuz teklif ve tasdiki meclise bırakmış
tır. Her hâdiseye ayrı, ayrı bilirkişi listesi tan
zim edilmiş olsaydı Faik Yılmazipek arkadaşı
mızın. söyledikleri doğru olurdu. Fakat bu liste
de gösterilenler her bakımdan odanın noktai na
zarini ifade edecektir. 

Bu bakımdan bizim teklif ettiğimiz şekil da
ha uygun olacaktır kanaatindeyiz. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Müsaade 
buyurunuz, idare heyetini teşkil edecek olan ar
kadaşlar tüccardır, bilirkişi ve hakem heyetleri 
de keza tüccardır. Bunlar daima ticaretle meş-
ğuldurlar, Fevkalâde bir vaziyet karşısında, 
mahkeme bilirkişiden birşey istediği zaman 
Adana'ya, Kars 'a şuraya buraya gidileceğinden 
ve tesbit edilen listedeki zevat bu sebepten bu-
lunamiyacağından işin müstaceliyetine binaen 
hemen hakem ve bilirkişiyi seçmek, kararfın ve 
salâhiyetin yalnız idare heyetlerine verilmesini 
rica ediyorum, işin selâmeti bakımından. 

TİCARET VE EKONOMİ KOMİSYONU 
ADINA HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efen
dim, bir kere hakem ve bilirkişi, bir iki kişiden 
mürekkep değildir. Bir veya iki kişinin bulun
maması vazifenin yapılmamasını icabettirmez. 
Nihayet birinci, ikinci kişi bulunmazsa üçüncü 
dördüncü bu vazifeyi yapabilir. I 

Hakem ve bilirkişiler, kanaatleri hukuki ne
ticeler doğuraeak gayet ehemmiyetli kimseler
dir. Binaenaleyh bunların geniş bir süzgeçten 
geçmesi, esaslı bir şekilde tertip ve tanzim edil
mesi şarttır. Bu listelerin tanzimini yönetim ku
ruluna bırakmayı doğru bulmadık. Bunu Mec
lisin esaslı surette tetkik ve tanziminden geçen 
bir liste ile tesbitini faydalı bulduk. Kanaati- I 
mİ2 budur. I 

BAŞKAN — (Tanzim) yerine (Tasdik) ola
caktı?. 
Efendim, arkadaşımızın değiştirgesini okuttum. | 

Arzu ederseniz bunu bir daha okutayım. 
(Faik Yılmazipek 'in değiştirgesi tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Arkadaşımız 17 nci maddenin 

(F) fıkrasını bu değiştirge ile çıkarıyor, buna j 
karşılık 19 ncu maddenin (E) fıkrasının şeklini 
değiştiriyor. Bunun neticesinde hakemi doğrum
dan doğruya yönetim kurulu seçsin diyor. Ko- | 
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i misyon izah ediyor: Bunlar daha evvelden bir 

liste halinde tanzim olunur, ilân. olunur. Hakem 
seçilecek olanlar bunların arasından seçilirler, 
diyor. Bu, bajşka bir sistemdir, arkadaşımızın 
istediği başkaj bir sistemdir, önergede 17 mad
denin F fıkrasının kaldırılması istenmektedir. 
önergenin yajlnız bu kısmını oyunuza sunu
yorum. Nazarjı dikkata alanlar lütfen işaret bu
yursunlar.. Nftzarı dikkata almıyanlar.. Nazarı 
dikkata almn|araıştır. 

17 nci maddenin (F) fıkrası kalkmıyacak-
tır. Yalnız buj fıkradaki «tanzim» kelimesi «tas
dik» olacaktı?. 

Bu tashihle maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenle^.. Etmiyenler.. Bu tashihle 17 nci 
madde kabul | olundu. 

I Yönetim kurulları 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Yönetim kurul

ları, meclisin; kendi üyeleri arasından bir yıl 
için seçeceği 5 - 11 kişiden terekküp eder. 

Ayrıca ay^ıı miktarda da yedek seçilim 
Kurul kenidi arasından bir başkan ve bir ve

ya iki başkaıivekili seçer. 
BAŞKAN j — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler.. jEtmiyenler.. Madde kabul olundu; 

Yönelim kurullarının görevleri 
ON DOKUZUNCU MADDE — Odalar yö

netim kurullarının görevleri şunlardır: 
I a) Mevzuat ve Meclis kararları dairesinde 

oda işjlerini yürütmek; 
b) Bütçeyi, kesinhesabı ve aktarma teklif

lerini ve bunlara mütaallik raporları oda mecli
sine vermek; 

c) Aylık i muvazeneyi oda meclisine, tasdik * 
edilmek üzercj sunmak; 

ç) Oda gjenel kâtibini meclise inha etmek, 
I diğer oda memur ve hizmetlilerinin tâyin ve 

azillerini, ter^i ve tecziyelerini icra etmek; 
d) 74 ncü madde gereğince ihtar, tevbih 

I vermek ve o^a meclislerince verilecek cezaları 
tatbik etmek; 

e) Hakenjı ve bilirkişi listelerini hazırlamak 
ve tasdik ediljnek üzere meclise sunmak; 

I f) Ticari j kefaletleri ve tüzükte gösterile* 
I cek belgeleri (tasdik etmek; 

g) Odanızı bir yıllık çalışmaları ve bölgenin 
iktisadi ve sııjıai durumu hakkında yıllık rapor 

I hazırlayıp mepiise vermek; 
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h) tç yönetmeliği meclisin tasdikına sun
mak; 

ı) Ticaret ve sanayie ait her türlü incele
meleri yapmak, çalışma sınırı içindeki ticari ve 
sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tut
mak ve başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını ta
kip ve kaydeylemek ve bunları münasip vasıta
larla yaymak. 

BAŞKAN — Faik Yıimazipek arkadaşımızın 
17 nci maddede okunan önergesinde bu madde
nin E fıkrasının tadili hakkında bir hüküm var
dır. Fıkrayı okutuyorum. 

«Mahkemeler tarafından istenecek hakem ve 
bilirkişileri tesbit etmek ve tüccarlar arasında 
doğacak ihtilâfları çözmek üzere hakem heye
tini seçmek». 

BAŞKAN — Bu değiştirgeyi nazarı dikkata 
alanlar lütfen işaret buyursunlar.. Nazarı dik
kata almıyanlar.. Nazarı dikkata alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edildi. 

Yönetim kurulu yetkilerinin devri 
YİRMİNCİ MADDE — Yönetim kurulu, 

lüzumu halinde, yetkilerinden bir kısmını üye
lerinden bir veya birkaçına veya genel kâtibe 
devredebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
olundu. 

Toplantılar 
YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Odalar yöne

tim kurulları en az haftada bir defa, meclisleri 
ve meslek komiteler i başkanının daveti üzerine 
her vakit ve her halde ayda bir defa kendilkle-
rinden toplanırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
olundu. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — «Ticaret odala
rı» ile «Sanayi odaları» nm ayrı kurulduğu yer
lerde odalar yönetim kurulları, alınacak mesle
kî kararlarda, diğer odanın istişari mahiyette 
mütalâasını, sorar. Mütalâası sorulan oda 48 saat 
içinde görüşünü bildirir. 

Odalar yönetim kurulları diğer odaların ver
dikleri meslekî kararlara mahallin en büyük 
mülkiye âmiri nezdinde itiraza yetkilidir. Bu 
halde her iki oda yönetim kurulları mahallin en 
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I büyük mülkiye âmirinin daveti ve onun başkan

lığı ve varsa o yerdeki Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığının mümessili huzuru ile toplanarak ihti
lâfı çözerler. Uyuşulamadığı takdirde Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığı hakem olur.. 

Ayrıca üç ayda bir defa, iki oda yönetim ku
rulu toplanarak meslekî mevzularda görüş birli
ğine varırlar. 

Toplanma ve müzakere şekli tüzükte gösteri
lir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Faik Yıl 
mazipek'in bir değiştirgesi vardır. Buna dair 
izahat verecek. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Efendim, 
22 nci maddnin birinci bendi ( «Ticaret oda 
lan» ile «Sanayi odaları» mn ayrı kurulduğu 
yerlerde odalar yönetim kurulları, alman mes
lekî kararlarda, diğer odanın istişari mahiyette 
mütalâasını sorar. Mütalâası sorulan oda 48 
saat zarfında görüşünü bildirir) diyor. Sanavi 
ve Ticaret odalarının ayrı ayrı olduğu yerlerde 
bu odaların idare heyetinin verecekleri meslekî 
kararları yekdiğerine istişari mahiyette bildir
mesi ve diğer odanın görüşünü 48 saat zarfında 
oraya yetiştirmesi tatbikatta birçok müşkülât 
doğurur. Bunun birçok safhalarını da görmüş 
bulunuyoruz. Bilhassa bu, cumaya rasgelir. 
o da oraya yazar araya cumartesi, pazar girer 
cevap gelmedi, diye hükmünü verir gider ve bu 
da tatbikatta birçok mahzurları doğurabilir. 
Çünkü oda idare heyetlerinin 48 saat zarfında 
toplantıya çağırılmaları zordur. Bu müddetin 
uzatılması lâzımdır ve acele kararlar için de; 
iki heyetin müştereken toplanıp karar verme
leri uygun olur kanaatindeyim. 

Bu hususta bir değiştirge verdim. Karar 
Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim üzere 22 nci maddenin 

birinci fıkrasındaki «mütalâası sorulan oda, 48 
saat içinde görüşünü bildirir» cümlesindeki 48 
saatin bir haftaya çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Bursa Milletvekili 
Faik Yıimazipek 

EKONOMİ VE TİCARET KOMİSYONU 
ADİNA HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efen
dim, sanayicilerin ayrı oda kurması mevzuubahis 
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olunca tüccarlarla sanayiciler arasında bâzı men
faat ihtilâflarının bulunması ve bir odanın diğer 
oda mensuplarının aleyhinde, menfaatlerinin 
zıddına kararlar alabilmesi Komisyonumuzu 
çok uzun şekilde meşgul etti. Oy\e olur ki, bir 
oda meslekî bir karar alır. Bu kararı diğer oda
nın itirazı durdurannyacak, devam, edecek, fa
kat karar tetkik edilecektir. Diğer odanın bu 
karara istişari mahieytte mütalâası sorulduğu 
zaman derhal mukabil oda kanaatini bil
direcek ve nihayet uyuşamadıkları takdirde iti
raz edecekler, mahallî mülkiye âmiri yönetim 
kurullarım toplıyacrk, aralarında bir çarei hal 
bulacaktır. 

Komisyonunuz bir odanın verdiği karara di
ğer bir odanın noktai nazarını bildirmesi hük
münü koymuş ve bunu 48 saat gibi kısa bir za
mana hasretmiştir. Verilen karar yürüyeceği, 
tatbik edileceği, için zamanın mümkün olduğu 
kadar kısa olması pıeıısipini komisyonunuz esas 
ittihaz etmiştir. Bu itibarla 48 saat kafidir, ni
hayet karşı tarafın zararına olan bir hükmü mü
temadiyen devam ettirmeyip bunu kısa zamana 
hasretmeyi düşündük. Maddenin aynen kabulü
nü rica ederiz. 

FAÎK YILMAZI PEK (Bursa) — Sayın ar
kadaşlar, yapacağımız kanunların tatbikatta 
muvaffak olması için yapalım. Yoksa buradan 
kanun, çıkarır ve tatbik kabiliyeti olma-zsa za
rar verir. Ticaret hayatımızda bir Kazanç Ver
gisi vardı, muhtelif ek, tâdil kanun biriyle o ka
dar çoğaldı ki leh em. tutmaz bir hale geldi. Ni
hayet tüccar işe değil bu kanuna uymaya ça
lıştı. 

Burada da 48 saat için zarara mahal veril
mesin diye ifade ettiler, efendim bir hafta za
rar verirse 48 saat de zarar verir. Bence bir 
hafta daha müsaittir. Ticaret hayatında öyle 
tasadüfler oluyor ki, 48 saatin başlangıcı Cu
martesiye raslıyor, sonra da millî bayram, dinî 
bayram günleri, araya giriyor, bu da işlemez 
hale geliyor. Bu ticaret odası bir gün evvel sa
nayi birliğine yazar, mütalâasını ister. Sanayi 
birliği kâtibi umumisi tatildedir, veyahut birlik 
kâtibi umumisini Ankara'ya, göndermiştir. Mü
talâaya kim. cevap verecek? Tabiî 48 saat için
de bunu cevaplıyamaz. 48 saati bir uzun müd
det saymamak lâzımdır, yün ki burada iş görü
lecek müddet sadece İH saatlik iş müddetidir. 
Binaenaleyh bu nokta mühimdir, her tarafın j 
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menfaatinin korunması için arzedilmtştir. Değiş
tirgemi nazarı dikkate almasını Yüksek Mec
listen rica ederim. 

KOMİSYON ADİNA HÜSEYİN ULUSOY 
(Niğde) —• F/I?endim; madde tetkik buyuru hır
sa, görülecektir ki, kararı veren oda diğer oda 
ınn mütalâasını soracaktır, karar durmıyacak-
tır ve tatbik olunacaktır. Yani, diğer odanın. 
mensuplarının"aleyhine ise karar hükmünü ic
ra edecektir. 

Şimdi kendi zararına olan bir karar hakkın
da, her hangi bir odanın noktai nazarı sorulduğu 
zaman o da buna ^mümkün olduğu kadar çabuk 
cevap vermek mecburiyetindedir. Bu, bir kere 
kendi lehin dedir. Binaenaleyh uzayıp gittiği 
takdirde hem zarar mütemadiyen uzayıp gide
cektir, hem de karşı tarafın hattı hareketini 
takyit edecektir. Bunlardan mümkün olduğu 
kadar kaçmak meselesi komisyonumuzda da 
uzun münakaşa mevzuu oldu. 48 saat gîbi kısa 
'bir zamana hasredilmesi uygun görüldü. 

FAÎK YIEMAZİPEK (Bursa) — Bu müd
det içinde bu karar duracak mıdır? 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Durmı-
yaeak yürüyecektir. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Mademki, 
durmayıp yürüyecektir ne diye 48 saat müddet 
veriyorsunuz1? Mânâsız bir karardır. 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Bir ti
caret odası ve bunun yanında bir de müstakil 
hüviyette sanayi odası farzediyoruz. Bunlar 
kararlarına tamamen hâkimdir. Bir kere hu 
prensi]) bozulmadan bir odayı diğer odanın ka
rarlarına mütemadiyen ntüdahale ettirecek ve 
onları durduracak bir sisteme gitmeyi katiyen 
doğru bulmadık. Onun için oda karar verecek
tir. Fakat bunun birinin diğerine olan zararı 
üzerinde mümkün olduğu kadar diğer odanın 
•mütalâasının alınması ve itiraz hakkının yürü
mesi sistemini düşündük ve başka bir çare bu
lamadık. (jüııkü diğerleri tarafından kararlar 
üzerine hüküm alınacağı şeklinde bir hüküm 
koysaydık kararın hükmü yok olacaktı. Komis
yonunuz bunun üzerinde uzun müddet düşün
dü ve nihayet 48 saat gibi kısa bir zamandan 
başka çare bulamadı. 

FAİK YlliMAZİPEK (Bursa) — Sayın ar
kadaşlarım, hukukçu arkadaşlarımız hamdolsıın 
içimizde çoktur. Bir karar alınmış, işlemeye baş-



B : 61 8 .3 
hımış, ondan sonra da 48 saat içinde mütalâa
sını 'bildirmesini karşı tarafa yazıyor. Mademki 
karar işliyor, karşı tarafa ne diye müddet veri
liyor; hedef falan yer diye gösteriliyor, toplar 
atılıyor, diğer taraftan da oturup sulh muahe
desi yapılıyor. Ona benzer bir şey. Böyle şey 
olur mu? Komisyon maddeyi g'-eri alsın, tetkik 
etsin, karar işlemesin. Yani sanayi odalarına 
verildiği andan itibaren birlikten cevap gelme
den karar işlememelidir. Madde bu şekilde tas
hih edilmezse bu hüküm tatbikatta işlemez. 

KOMİSYON ADİNA HÜSEYİN ULUSOY 
(Niğde) —• Arkadaşlar, çok ehemmiyetli bir. 
noktadır. Bir odayı diğer bir odanın kararına 
müessir olacak şekilde koyarsak işin içinden 
çıkamayız. Binaenaleyh, oda kararını alacaktır, 
karar yürüyecek ve bu kararı karşı odava bildi
recek ve karşı oda kendi şeyini uygun görmezse 
mahallin en büyük mülkiye âmirine itiraz ede
cektir, karşı tarafın tetkik ve tedbirler alması im
kânı olacaktır ve bu imkânı hazırlamak için is-
tişari mahiyette noktai nazarı sorulacaktır. Bu
nun için de bu 48 saatlik zaman zarfında cevap 
vermesi esasını koymuş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Takrir sahibinin mütalâasını, 
komisyonun noktai nazarını dinlediniz, takriri 
tekrar okutuyorum. 

(Bursa Milletvekili Faik Yılmazipek'in öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı itibara alanlar 
lütfen işaret buyursun... Almıyanlar... önerge 
nazarı itibara alınmıştır. 

Komisyon ne diyor? Kabul ediyor mu? re
daksiyon bakımından Komisyonun bir formül 
vermesi lâzımdır. 

KOMİSYON ADINA HÜSEYİN ULUSOY 
(Niğde) — Maddenin, önergeye göre düzeltilmesi 
için geri verilmesini rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Maddeyi redaksiyon için Komis
yona veriyoruz. 

Odalar genel kâtipleri 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Odaların, iş
lerini çevirmekle görevli ve oda yönetim kurulu 
ve meclisi toplantılarında oy sahibi, birer genel 
kâtibi bulunur. Lüzumu halinde yönetim kurul
ları bir genel kâtip yardımcısı tâyin edebilir. 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde bu 
yardımcılar birden fazla olabilir. 

Genel kâtip yönetim kurulunun inhasiyle 
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meclis tarafından tâyin olunur. Genel kâtiplerin 
terfi, tecziye ve azilleri tayinlerindeki esaslara 
göre yapılır. 

Genel! kâtibin vazifeleri ve hangi hallerde 
imzaya yetkili oldukları tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Bir değiştirge vardır; okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
23 ncü maddenin son bendi kaldırılarak yeri

ne aşağıdaki teklifimin konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Bursa 
Faik Yılmazipek 

Genel kâtipler yönetim kurulunca seçilerek 
oda meclisine; teklifi ve meclisin inhası üzerine 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tâyin 
olunur. Genel Kâtiplerin azilleri tayinlerindeki 
esasa göre yapılır. Grenel Katiplerin vazifeleri ve 
hangi hallerde imzaya, yetkili oldukları tüzükte 
gösterilir. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Sayın ar
kadaşlar; tasarıda umumi kâtiplerin salâhiyet
leri genişletilmiştir. Meclis ve idare heyetlerinde 
rey sahibi yapmışlardır. Yüz liraya kadar sarfi
yatı re'sen yapacaklardır, ondan sonra tasdikini 
istiyeceklerdir. Buna mukabil 3659 sayılı Ka
nunun şümulünden çıkarılmışlardır. Tâyinleri 
idare heyetlerinin inhası ile oda meclisleri tara
fımdan yapılacaktır. Terfi, tezeiye ve azilleri de 
aynı şekilde olacaktır. Kararlara karşı her hangi 
bir itiraz hakları da olmıyacaktır. 

Bendenizin görüşüme göre; Sayın Bakanın 
tasarının birinci görüşülmesinde, bütün işlerimi
zin demokrasiye doğru gittiğini, kâtibi umumi
lerin şimdiye kadar tâyinlerinin merkezce yapıl
dığım, bu yüzden oda meclisleriyle anlaşmazlık 
çıktığını ve birçok münakaşalara bunun yol aç
tığını ifade buyurmuşlardır. Bu hususta kendi
leriyle tamamen hemfikirim. Ancak böyle umu
mi kâtipler, Sayın Bakanın tabirleriyle, eski 
veto hakkı kaldığı takdirde, umumi kâtipleri sa
lâh iyetsiz bırakırsak bu iş eskiden nasıl fena ne
tice veriyorsa yine aynı fena neticeleri verebilir. 
Hiç olmazsa idare heyetinin vereceği kararı 
umumi kâtip oda meclisine veto hakkı verelim. 
Bunun için umumi kâtipler tasarının 87 nci mad
desine göre Bareme ve 3659 sayılı Kanuna tâbi 
olmamaları, tâyin ve azillerinin mahallen yapıl
ması mahzurludur. Odaların bütün muamelâtını 
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tedvir eden bu elemanlarm bilgili, kabiliyetli 
kimselerden seçilmeleri zarureti vardır. 

Kendisini bu işe vakfeden bir kimsenin yani 
kâtibi umumilerin kanuni tekaüdiye hakkı bulun
maması aslında pek kolay ve mümkün olmıyan 
bu vazifeye bağlanması yapması beklenemez. 

Kendisine ne kadar fazla ücret verilirse ve
rilsin, istikbali temin edilmemiş ve bunun âti
sinden emin bulunmadığı cihetle istenilen vasıf
taki kimseler buraya gelmiyeeeklerdir. Tatbi
katta gerek, idare heyeti azaları, ve gerekse 
başkanları kendi şahsi işleriyle meşgul olan 
kimseler olduklarına göre, bir odanın faaliyeti 
ve mıntakası sanayicilerine ve tüccarlarına 
faydalar sağlaması oradaki umumi kâtibin kabi
liyet, liyakat ve çalışkanlığına bağlıdır. Bunlar 
için 89. maddeye göre hazırlanacak tüzükte ya
pılacak sigorta teminatı gibi tedbirler, Emekli 
Kanununda olduğu gibi hiçbir zaman tatmin 
edici olamaz. Bu bir: 

İkincisi, bunların vazifelerinden uzaklaştır
malarının oda meclislerinin salâhiyetlerine bırak
mak uygun değildir. 

Üçüncüsü, umumi kâtiplerin idare heyetinin 
kararlarına karşı itiraz haklarının kaldırılması 
da mahzurludur. îdare heyetlerinin umumi hü
kümlere, iktisadi esaslara uygun olmıyan veya 
her hangi bir şahıs veya zümre menfaati güden 
kararları olursa bunlar ne olacaktır? Bu karar
ların bu şekli ile murakabesiz bir halde bulun
ması tatbikatta birçok zararlar tevlit edecektir. 
Binaenaleyh arzettiğim sebepler dolayısiyle 
umumi kâtipler, oda idare heyetlerinin oda mec
lislerine teklif ve meclisin kabul etmesi halin
de, ki„ Sayın Bakanla burada mutabıkız, Tica
ret Bakanlığına yapacağı inha üzerine Bakan
lık tarafından vazifelendirilmen ve çıkarılma
ları da aynı şekle göre yapılmalıdır. 

Demek ki, umumi kâtibi idare kurulu teklif 
yapacak, oda meclisi tasdik edecek. 

Kâtibi umuminin yüksek tahsil yapmış olma
sı ve ilmî kifayeti bulunmasını da temin maksa-
diyle ve bu mevkie de heves etmelerini temin 
için Bakanlık nevama kendisince tasdik edilmiş 
gibi bir formül bulmalı ve fakat oda meclisi 
inhası derhal tasdik 'edilmelidir. Onun aksine 
bir karar olmamalıdır. 

Bunun ne lüzumu var? Bakanlık tasdik eder
se memur addedilmiş olur ve tekaüdiye alır da 
onun için. 
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Bundan başka umumi kâtipler borsa komi-

' serleri gibi 3659 sayılı Kanuna tâbi olmalıdır. 
Ve emeklilik hakkından eskisi gibi faydalanma
lıdır. Nitekim 5434 sayılı Emeklilik Kanununda 
umumi kâtibe bir hak tanınmıştır. Umumi kâ
tiplerin, idare heyetlerinin kararlarına karşı oda 
meclislerine itiraza hakları olmalıdır. Bu hu
susta değiştirgem vardır. Karar Yüksek Mecli
sindir. 

BAŞKAN — Komisyon? 
TİCARET KOMİSYONU ADINA HÜSE

YİN ULUSOY (Niğde) — Arkadaşlar, 655 ve 
4355 sayılı kanunlara Ticaret odaları tarafın
dan yapılan en büyük itiraz; kendilerinin kendi 
kâtibi umumilerini tâyin etmek hakkına malik 
olmamalarından dolayı ve hükmi şahsiyetlerini 
iktisap edememiş olmaları halidir. Kanunun 
komisyondaki bütün müzakereleri sırasında hâ
kim olan ruh, kâtibi umumilerini ve bütün oda 
mensuplarını tıpkı diğer meslekî teşekküller gi
bi kendilerinin tâyin etmesi esasıdır. 

Bakanlığa tâyin yetkisi verdiğimiz zaman, 
Bakanlık bu kâtibi umuminin... 

FAİK Y1LMAZİPBK (Bursa) — Ben Ba
kanlığa tâyin yetkisi verilsin demedim. 

TİCARET KOMİSYONU ADINA HÜSE
YİN ULUSOY (Niğde) — Ama, zatı âliniz di
yorsunuz ki, Faik Bey, oda meclisi birisini seç
sin. Meclis de bunu tasdik etsin, Bakanlık da 
bunu kabul ile mükellef olsun. Burada Bakan
lığını hüviyeti ne oluyor?.. Nerede Bakanlık. 
Yani böyle bir muamelede Bakanlık Kâtibi 
umumiliğin, kendisinden doğabilecek her hangi 
bir mesuliyeti kabul eder mi? Etmez. Ettiği tak
dirde kâtibi umumilerin oda içerisindeki mu-
karrerata itiraz ve saire birtakım yetkilerini de 
tanımak icabetmez mi?.. 

Onun için, Bakanın yalnız idare meclisi ta
rafından verilen katî kararlari gözden geçirmek 
gibi bir hususiyeti olsun, buna imkân var mı?.. 
Böyle bir mekanizma zor yürür. Bunun için 
kâtibi umumilerin, odalarda kendi hüviyetlerini 
iktisap etmiş olarak, bizzat kendileri tarafın
dan tâyini doğrudur. Bunu bilhassa rica ediyo
rum. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Sayın ar
kadaşlar; Sayın Komisyon Sözcüsü arkadaşla
rımla anlaşamadığım iki nokta vardır. 

Bunlardan birincisi, bendeniz oda meclisi 
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| Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
I — Bakanlık bunu münasip görmezse müdahale 

edemiyecek midir? 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Bunu arzet-

miş bulunuyorum. 
Yalnız borsa komiserlerinden bahsettiler, 

borsa komiserlerinin şahsiyeti büsbütün başka
dır. Bir fiyat tekevvünü müessesesi olması do-
layısiyle Bakanlığın borsada tâyin yetkisi ta
nınmıştır. Borsa komiseriyle odalar kâtibi umu
milikleri bambaşkadır. 

(Doğru doğru sesleri) 
(Bursa Milletvekili Faik Yılmazipek'in önerge

si tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu değiştirgeyi nazarı itibara 

alanlar lütfen işaret buyursunlar.. Nazarı iti
bara almıyanlar.. Nazarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 
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idare heyetinin salâhiyetini alalım, kâtibi umu
miyi de Bakanlık tâyin etsin demedim. Kâtibi 
umumilerin ticaret odalarına merkezden tâyin
lerinden ne felâketler doğduğunu bilirim, bir 
tüccar sıfatiyle kâtibi umumilik ıçok mühim bir 
iştir. Sözcü arkadaşım yalnız benim söyledik
lerime cevap versinler. 

Meclisin göremiyeceği işler, Meclis âzaları
nın vâkıf olamıyacağı şeyleri bilecek derecede 
yüksek tahsili olması ve o zatın o mevkie tâyin 
edilmesini temin maksadiyle yani idare heyeti 
intihap edecek kabul, oda meclisleri tasdik ede
cek kabul. Bu kâtibi umuminin tekaüt aylığını 
alabilmesini temin için Bakanlığın yalnız tasdi
ki lâzımdır. Bu olmaz mı? Her şeyi tâyin ederiz, 
terfihini yaparız. Bir üsteğmenin yüzbaşılığa 
tâyin edilebilmesi için siciline bakarız, muva-
fıksa tasdik ederiz. Buna benzer birçok tatbi
katımız vardır. Böyle olmadığı surette umumi 
kâtibi idare heyeti intihap edecek, oda meclisi 
de tasdik edecektir. Âtisinden emin olmıyan bir 
işe yüksek tahsilli ve tecrübeli kimseler talip 
olur mu? Maksadım şudur: idare Meclisleri in
tihap edecek meclis de tasdik edecek. Bu dile
ğimde mahallinin elinden alınmış bir şey yok. 
Eğer mâruzâtımdan böyle bir şey anlaşılmışsa 
yanlış izah etmişim. Mahallî karar alacak yalnız 
kâtibi umuminin tekaütlük meselesini Bakanlık 
tasdik edecek. Bunu istiyorum. 

TİCARET KOMİSYONU ADINA HÜSEYİN 
ULUSOY (Niğde) — Görülüyor ki Faik Yıl
mazipek arkadaşımla kanunun bütün prensip
lerinde mutabıkız. Yalnız arkadaşımız Emekli 
Kanununun bir hükmü ile kâtibi umumileri doğ
rudan doğruya ilgilendirebilmek için «Bakan 
oda meclisleri tarafından verilmiş olan tâyin 
kararını bir kere gözden geçirsin» diyorlar. 
Muhterem arkadaşlar, 4355 sayılı Kanunun en 
çok itiraz götüren noktası, Bakanlığın bu kâti
bi umumiler üzerindeki yetkisi ve kâtibi umu
milerin odalar üzerindeki yetkisidir. Bakanlık 
bunu gözden geçirirse ne olur? Niçin Bakanlı
ğın bunun tâyini üzerinde yetkisi olduğu zaman 
şüphesiz ki odalar üzerinde yetkisi olmak gibi, 
bunların hüviyetini sarsacak birtakım salâhi
yetler alması icabeder. Komisyonumuz buna ta
mamen muhalif bulunmaktadır, kanunun ru
hunu sarsmamak için olduğu gibi kabulünü rica 
ederim. 

Odaların gelirleri 
Gelirler 

YlRMt DÖRDÜNCÜ MADDE — « Ticaret 
ve sanayi odaları », «Ticaret odaları » ve « Sa
nayi odaları » nm gelirleri şunlardır: 

a) Kayıt ücreti; 
b) Yıllık aidat; 
c) Munzam aidaıt; 
ç) Yapılan hizmetler; karşılığı ücretler; 
d) Vesika harçları; 
e) Yayın gelirleri; 
f) Bağış ve yardımlar; 
g) Misil zamları; 
h) Para cezalan; 
i) iştirakler kârı; 
i) Türlü gelirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kayıt ücretleri ve yıllık aidat 
YlRMl BEŞİNCİ MADDE — Tüzükte gös

terilecek usullere göre tesbit olunacak derece
ler üzerinden, odalara ilk kaydedileceklerden 
alınacak kayıt ücretleriyle kayıtlı bulunanlardan 
tahsil olunacak yıllık aidat miktarları, yönetim 
kurullarınca teklif ve meclislerce onanacak tav-
rife ile tesbit olunur. Fevkalâde dereceye gi
renlerin kayıt ücreti ve yıllık aidatı,, sermayele
rinin binde ibridir. Ancak bu miktar 5 000 li
rayı geçemez. 
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ve derecelerini Re'sen; yapılan kayıtlarını 

durumlarına uysun İmlim yan lar, tüzükte tesbit 
olunacak usuller dairesinde, oda veya borsa •mec
lislerine itiraz ederler. 

Meclislerin kararı kesindir. 
İtiraz kesin leşi nci\v kadar kayıt ücreti tahsil 

olunmaz. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler,,. Kabul edilmiştir. 

Munzam aidat 

YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Munzam 
sanayici veya tacirin o yıl. zarfında elde ettiği 
ticari veya sınai kazançtan Oclir Vergisine mat
rah teşkil edc'tı miktarın binde beşidir. 

Hem ticaret ve hem sanayi odasına kayıl 11 
bulunanların munzam aidatı, galip vasfı ile mu
kayyet bulunduğu meslek kazancjna göre o oda 
tarafından tahsil olunur. Ancak kayıtlı bulun
duğu odalar arasında her odaya ödedikleri aidat
la mütenasip olarak paylaşılır. 

Zarar eden tacirler ve sanayiciler o yıl için 
munzam aidat ödemezler. Esnaf Yergisine i âbı 
tutulan tacirlerin ödiyecekleri munzam aidat 
ödedikleri Esnaf Yergisinin yüzde beşidir. 

Bir şehirde mütaaddit şubeleri bulunan tacir
ler yalnız birisi için munzam aidat verirler. 
Bunlarda munzam, aidat bütün şubelerinden el
de ettikleri ticari kazancın Oelir Yergisine mat
rah teşkil eden miktarının binde beşidir. 

5422 sayılı Kurumler Yergisi Kanununun bi
rinci maddesinin (A) ve (O) fıkralarındaki ku
rumların munzam aidatı, ödedikleri Kurumlar 
Yergisinin yüzde beşidir. 

Müstakil bilançosu yapılan şubelerin mun
zam aidatı, o şubelerden elde edilen kazançla
rın binde 'beşidir ve şubenin bulunduğu mahal
lin odalarına ödenir. 

Bilançoları !bir merkezde yapılan kurum ve 
müesseselerin munzam aidatı merkezin 'bulun
duğu yerin ticaret odasına ödenir. Ancak bu 
munzam aidat her şubenin elde ettiği kazanç 
ile mütenasip olarak şubelerin bulunduğu yer-
let ticaret odaları veya sanayi odaları arasında 
paylaşılır. Bütün bu hallerde bir müessesenin 
şubeleriyle beraber ödiyeceği munzam aidat tu
tarı 5 000 lirayı geçe'mez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O : 1 
Ücretler ve vesika harçları 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Mahiyetleri 
ve nevileri tüzükte gösterilecek hizmetler karşı
lığı alınacak ücretlerle, odalar yönetim kurul
larınca onanacak vesikalardan alınacak tasdik 
harcı ve verilecek diğer vesikalardan alınacak 
harçların miktarları yönetim kurullarının tekli
fi ve meclislerin tasdiki yi a tesbit olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrılacak fon 
YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE - - Odalar her 

yıl tahsil edilen gelirlerinin yüzde onunu, birlik 
adına, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının göste
receği Millî bankalardan birine yatırmaya mec
burdurlar. 

BAŞKAN - - Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Huzur hakkı 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Oda yö

netim kurulu ve meclisi üyelerine, iştirak ede
cekleri toplantılar için huzur hakkı verilir. 

Odalar yönetim kurulları üyelerine verilecek 
huzur hakkım meclisler, meclis üyelerine veri
lecek huzur hakkım birlik genel kurulları tes
bit ederler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : IV 

Uzuvların feshi ve odaların lağıv ve tasfiyeleri 
Uzuvların feshi 

OTUZUNO UMADDE — Odalar uzuvlarının 
feshi aşağıdaki eseslarla yapılır : 

a) Yönetim kurullarının feshi; 
Oda meclisleri; yönetim kurullarını, lüzum 

gördükleri hallerde, her zaman değiştirip yeni
lerini seçmek hakkını haizdirler. Yeni yönetim 
kurulu feshedilenin süresini tamamlar; 

'b) Oda, meclislerinin feshi; 
\. Oda meclisleri mürettep adeddeki üyesi-

imı yarısından fazlasının yazılı talebi ve yine 
mürettep adeddeki üyenin üçte ikisinin bu ta
lep üzerine vereceği kararla kendi kendini fes
heder. İki toplantıda bu nisap bulunmadığı 
takdirde bir yıl süre ile fesih talebinde bulu
nulamaz ; 

2. Çalışmalarını meslekî ahlâk ve memle
ketin genel menfaatleriyle ahenkli olarak yü-
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rütmiyen, mevzuata uymıyan, görevlerini iyiye 
kullanmıyan ve birlik kararlarına riayet etnıi-
yen oda meclisleri Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığınca feshedilir. 

Bu hallerde meclis yeniden teşkil okanur. 
Yeni meclis eski meclisin süresini, tamamlar. 
Feshedilen uzuvların yeniden teşekkülüne ka
dar bu kanunla gösterilen vazifelerin, ne şekil
de ifa edileceği Ekonomi ve Ticaret Bakanlığın
ca gösteri Ur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoldur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lağıv ve tasfiye 
OTUZ BİRİNCİ MADDE — Odaların lağıv 

ve tasfiyesi, aşağıdaki esaslarla yapılır: 
Odaya kayıtlı mürettep adedin üçte biri 

miktarındaki, üyenin, meclise yazılı bir teklif 
yapması, bu teklif üzerine oda meclisinin mü
rettep adedinin üçte iki. ekseriyetle lağıv ve tas
fiye için. plebisite karar vermesi, eneok üç gün 
devam, eden bir plebisit yapılması, plebisit ne
ticesinde mukayyet bütün azanın yiİ7.0,o- altmışı
nın lağıv ve tasfiyeyi lasvip etmesi şartlı?'. 

Bu plebisitin yapılış tarzı tüzükte gösteriliş'. 
Bu suretle lağvına., karar verilen oda hakkında 
Ticaret Kanununun, anonim, ortaklıkların tasfi
yelerine ait hükümleri tatbik olunur. 

Tasfiye halinde menkul ve gayrimenkul mev
cutlar paraya çevrilir. 

Bu paralar birliğe, yediemin sıfatiyle, tevdi 
olunur ve Ekonomi, ve Ticaret Bakanlığının 
göstereceği. Millî bir bankada sakimin'. Kaldırı
lan. oda üç yıl içinde aynı mahalde yeniden ku
rulduğu takdirde birlik İra" 'parayı yeni odaya 
geri verir. Bu süre içinde aynı mahalde oda ku
rulmadığı takdirde bu paralar Ekonomi ve Ti
caret .Bakanlığının muvafakatiyle bu kanunda 
yazılı odaların maksat ve görevlerine uygun 
şekilde sarfolunur. 

«Ticaret ve sanayi, odaları» nııı lağvı netice
sinde hâsıl olan. paralar o yerde ticaret odası 
ve sanayi odası ayrı ayrı kurulduğu takdirde 
yarı yarıya paylaşılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoldur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ticaret Borsaları 

Tarif 
OTUZ İKİNCİ MADDE — «Ticaret borsala-
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rı», kanunda yazılı esaslar dairesinde borsaya 
dâhil maddelerin alım ve satımı fiyatlarının tes-
bit ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kuru
lan tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarıdır. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul, edilmiştir. 

Kuruluş 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ticaret borsa

ları, ticari ihtiyaçların lüzumlu kıldığı yerlerde 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca kurulur. 

Borsaların faaliyet bölgeleri bulundukları 
şehrin belediye sınırlarıdır. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Borsaların görevleri 
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ticaret bor

salarının görevleri şunlardır: 
a) Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım 

satımını tanzim ve tescil etmek; 
b) Borsaya dâhil maddelerin her günkü 

fiyatlarını usulü dairesinde, tesbit ve ilân et
mek ; 

c) Alıcı ve satıcının teslim ve tesellüm ve 
tediye bakımından vecibelerini, her tipin asga
ri vasıflarım, ve muamelelerin tasfiye şartlariy-
le fiyatlar üzerine müessir şartları, ihtilâf hu
sulünde ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve 
Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliğinin tasdikiyle tekemmül eden 
genel kaide ve hükümler vücuda getirmek; 

ç) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları 
takibederek fiyat haberleşmesi yapmak; 

d) Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve 
vasıflarım tesbit etmek üzere lâboratuvar ve 
teknik bürolar kurmak ve kurulmuşlara katıl
mak; 

e) Sair mevzuatla, ve Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak; 

f) Borsaya ait örf ve âdetleri tesbit ve ilân 
etmek. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Temsil ve imza yetkisi 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Borsaları pro

tokolde meclis başkanı veya başkanın tevkil 
edebileceği, meclise dâhil, kimseler temsil eder. 

Borsanın hukuki temsilcisi yönetim kurulu 
başkanıdır. Yönetim kurulu başkanları veya 
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başkanvekiUeriyle, diğer bir veya birkaç üye
nin müşterek imzaları borsaları ilzam eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ehliyet 
ÖtUZ ALTINCI MADDE — Borsalar, gay

rimenkul mal almaya, satmaya ve rehin etmeye, 
ödünç para almaya, bağışta bulunmaya yetkili
dirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kayıt mecburiyetinde olanlar 
OTUZ YEDİNCİ MADDE — Ticaret borsa

larına dâhil maddelerin alımı veya satımı ile 
iştigal edenler, bulundukları yerin ticaret bor
salarına kaydolunmaya mecburdurlar. 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyenlerin ka
yıtları borsalarca re'sen yapılır ve kendilerine 
tebliğ edilir. 

Borsaya kaydolunan tacirlerin durumların
da vukua gelen, Ticaret Kanununa göre tescil 
ve iiânı gerekli her çeşit değişikliklerin vuku
undan itibaren bir ay içinde borsaya bildiril
mesi mecburidir. 

«Borsaya kayıtlı maddelerin müstahsılları 
veya âmilleri borsalara, kaydolmaksızm dahi 
kendi mallarını borsada satabilirler.» 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçeler 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Borsaların 

bütçeleri, (Birlikçe hazırlanacak tipe ve tesbit 
olunacak) muhasebe csullerine uygun olarak 
yönetim, kurullarınca ihzar ve meclislerce tas
dik olunur. 

Bütçelerden, sarfiyat borsa yönetim kurulla
rı başkanları veya başkanvekiUeriyle genel kâ
tiplerin müşterek imzalariyle, ajanlık bütçele
rinden ise p,i anın mzasiyto yapılır. 

BAŞKAN — 38 nci maddede bir değitşirge 
vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin ikinci fıkrasının aşaıdğaki 

şekilde yazılmasını arz ve teklif ederim. 
Niğde Milletvekili 

H. Ulusoy 

Bütçelerden sarfiyat, borsa, yönetim kurul

l a Ö : İ 
l an başkanları veya başkanvekiUeriyle genel kâ
tiplerin müşterek imzalariyle yapılır. 

BAŞKAN — İzahat verecek misiniz? 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Burada 

ajanlıklara ait hükümler konduğundan bu şe
kilde yazılmasını daha uygun telâkki ettik. 

BAŞKAN — Bu değiştirgeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Değiştirge 
nazarı itibara alındı. 

Kabul edilen yeni şekle göre maddeyi oku
tuyorum. 

Bütçeler 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Borsaların 

bütçeleri, (Birlikçe hazırlanacak tipe ve tesbit 
olunacak) muhasebe usullerine uygun olarak 
yönetim kurllarınca ihzar ve meclislerce tasdik 
olnur. 

Bütçelerden sarfiyat, borsa yönetim kurul
ları başkanları veya başkanvekiUeriyle genel 
kâtiplerin müşterek imzalariyle yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi yeni şekliyle oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

Teşkilât 
Uzuvlar 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Borsaların 
uzuvları şunlardır: 

a) Meslek komiteleri; 
b) Meclis; 
c) Yönetim kurulu. 
Uzuvlara seçileceklerde aranacak vasıflar ve 

seçim usulleri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığın
ca hazırlanacak tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

Meslek komiteleri 
KIRKINCI MADDE — Meslek komiteleri 

tüzükte yazılı esaslara göre tesbit edilen meslek 
gruplarınca seçilecek 5 - 7 kişiden terekküp 
eder. Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. 
Komite kendi arasından bir başkan ve bir baş-
kanvekili seçer. 

Meslek komitelerinin süreleri üç yıldır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Meslek komitelerinin görevleri 
KIRK BlRÎNCl MADDE — Borsa meslek 

— 238 — 



fe : Ğl 6 . 3 
komitelerinin görevleri şunlardır: 

a) Borsa meclisi için üyelerini seçmek; 
b) Kendi mevzuları dâhilinde faydalı ve 

lüzumlu gördükleri tedbirleri yönetim kuruluna 
teklif etmek, yönetim kurulunun reddi halinde 
aynı teklifleri meclise yapmak; 

c) Meclis veya yönetim kurulu tarafından, 
kendi mesleklerine ait işler hakkında yapılacak 
müracaatları tetkik ederek cevaplandırmak. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclisler 
KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — Borsa meclisleri, 

her meslek kurulundan seçilecek ikişer kişiden 
teşekkül eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. Bor
sa meclislerinin süreleri üç yıldır. 

Meclis kendi üyeleri arasından, bir yıl için, 
bir başkan ve bir başkanvekili seçer. Meclis baş
kanları diğer uzuvlara seçilemezler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclislerin görevleri 
KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Borsa meclisle

rinin görevleri şunlardır: 
a) Borsa yönetim kurulunu seçmek : 
b) Genel olarak borsalar gayelerinin ger

çekleştirilmesi hususunda gereken her çeşit ka
rar ve tedbirleri almak; 

c) Yönetim kurulu veya meslek komiteleri . 
tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara 
bağlamak; 

ç) Bölgeleri içindeki borsa örf, âdet ve te
amüllerini tesbit etmek ve yayınlamak; 

d) Aylık muvazeneyi ve aktarma talepleri
ni tetkik ve tasdik etmek; 

e) Kayıtlı üyeleri hakkında yönetim ku
rulları tarafından teklif edilecek cezaları kara
ra bağlamak; 

f) Borsa üyeleri hakkında disiplin cezalan 
vermek; 

g) Borsada cereyan edecek muamelelerden 
doğacak ihtilâfları çözmek üzere hakem kurulu
nu seçmek; 

h) Yıllık bütçe ve kesinhesapları tasdik ve 
yönetim kurulunu ibra etmek; 

ı) Borsaya tâbi maddelerden hangilerinin, 
en geç satış gününü takibeden ilk iş günü için-
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de, tescil ettirilmek şartiyle borsa yerinin dışın
da alınıp satılabileceğini tesbit etmek; 

i) Borsa dışında yapılan muamelelerde vu
kua gelecek ihtilâfları çözmek üzere, istenecek 
hakem ve bilirkişi listesini tasdik etmek; 

j) tç yönetmeliği tetkik ve tasdik etmelc; 
k) Mesleklere ve meselelere göre ihtisas 

komisyonları kurmak; 
1) Gerek borsalara kayıt mecburiyetinde ol

mamak, gerek kayıt mecburiyetine tâbi olduk-
lan halde ithal edildikleri derecelere mütaallik 
yönetim kurulunca verilecek kararlara karşı iti
razları tatkik etmek ve kesin karara bağlamak. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim kurulları 
KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Borsa yöne

tim kurulları, meclisin kendi üyeleri arasından 
bir yıl için seçeceği 5 - 1 1 kişiden terekküp eder. 
Aynca aynı miktarda da yedek seçilir. 

Kurul kendi arasından bir başkan ve bir baş
kanvekili seçer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim kurulunun görevleri 
KIRK BEŞİNCİ MADDE — Borsa yönetim 

kurullannın görevleri şunlardır : 
a) Mevzuat ve meclis kararları dairesinde 

borsa işlerini yürütmek; 
b) Bütçeyi, kesinhesabı ve aktarma teklif

lerini ve bunlara mütaallik raporlan borsa mec
lisine vermek; 

c) Aylık muvazeneyi borsa meclisinin tasdi-
kma sunmak; 

ç) Borsa memur ve hizmetlilerinin tâyin ve 
azillerini, terfi ve tecziyelerini icra etmek; 

Borsa komiserinin terfi, tecziye ve azlini ba
kanlıktan istemek; 

d) İhtar, tevbih veya para cezaları vermek, 
borsa meclislerince verilen disiplin cezalanın tat
bik etmek; 

e) Hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak 
ve tasdik edilmek üzere borsa meclisine vermek; 

f) Tüzükte gösterilen belgeleri tasdik et
mek; 

g) Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve böl
gesinin iktisadi durumu hakkında1 yıllık rapor 
hazırlayıp borsa meclisine vermek; 
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İki Borsaya ait her tü r lü incelemeleri yap-

h;ak, b s i y e l e n h e n d e k i l>o>s;;ya ak e n d e k s \-' İS-

talisi iklerı tu tmak ve hasıma meddelerbı b-msa 
f iyaka l ım teshil ve münssp* vasıkdaria ikisi ek 
inek; 
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B o l ı ' s ' ı , | , \ ı ı • ı | ı * i n i 

i , 1 ( » ' i l o \ • /<; i I I i l U ı i l ' ' \ ı I I \ ı 

I ı-ae' ı ü ' ', n/m I mı U 
,\ \ ^ b W İN»! ' - e «'ki M •' <i'l- . • • 

hu I ( '< il 'i i l i \ >ıV ı ' ab ' < di • ı ı 

Yönelim kurulu <>:örevlerhrm devri 
K!'R.K A f / n N k a iVlAİ)'!)E — Yönetim ku

rulu, lüzumlu hallerde, \-e! ı "îJtifinden hır kısmını 
yöne! im kuru lu üyelerinken birine veya bir ka
çına veya yenel katibe devredebilir, 

BAŞKAN ----- Değiştuşye yoldur. Maddeyi ka
bul edenler... kfmiyenhv.. . Kabul edilmiştir. 

Tophuıi î lsr 
Ki'fıK Y'KD!N(d MADD'M — Yönetim ku-

rnk> iav az d'uık -ula bir defa, meclisleri \re mes
lek koadtaleri lüzumu lıa.litıde ve başkanın d: veli 
üzerine her vakit ve her halde ayda bir deki ken-
dilik(erinden. iaplamrlar . • • . • 

BAKKA i'"-! ----- De^iştk'eye yoktur. Maddeyi ka
ba! edenler... Ktskyenler,. . Kabul edilmiştir. 

(Jenel katip 
•KIRK S B K İ Z ! N(dİ MADDB •— Bekri 

fiO 000 .1 İradan fazla olan borsalarda meclisi er 
t a ra l ından tayin ohman bir yene! katip bulunur . 

(•ene! kâtipler1 borsa, yönetim kurulları ve 
meclislerinde oy sahibidir. 

(leııel. kfd ipler-borsa mumekderink icılvil İr 
görevlidir . 

'BAŞKAN - - DeapşBrye yoktur , Maddeyi ka
bul. edenler... Kî miyenler.,. Kabnl edilmiştir . 

Borsa, komiseri 
KîKsk DKBZUNOU ABkDD'B - Boranlarda, 

günlük akm satım, muameleler ini ve fiyat te-
mi'vvüçierini. tarafsız bir murakabe ak ında 
b u l u n d u r m a k üzere, Ekonomi ve Ticaret Dan 
kanlı<|anra tâyin edilen hm komiser bulunduru-
lıu\ 

: 1 

U> t a n a : ab'db-ler. Bu hakle ko

rno! kYiy ım yereyini de yrpa.n komiserler yö-
m bu karnin. s c meclisle ov as h düdüa 

: omkvrkm hakkında, yene! kâfiptik a;örevi 
ıaa.y ssiyie borsa bar ki ıalnaknı. t.iibiK ('(idece'-: 
-•:ı \'e tecziye isir-mmıaüde. son harar hakkı 
sonemi ve Tic.aıvi Bakanlmü-a ait t ir , 

I'"' Yyk;\jY B»-yk;l,-<:e voaA'.r. k! adbeyi. ka-
al edenler . . Kim -. yenler.. kabul edilmişim. 

.alını, sal un 
' A k â K D i JVi A I >.!)!<! Ticaret borsalar ında 

numune veya t ipler Üzerinde m a l a l m u ) sa ldı r . 
kipi. leşimi, edilmemiş olan mallarla liıisiiyaklau 
olup ihabaki iİ!İiy,ı<;iar> kars ıbyan maddeler ve 
cani"1 hay vv.nlai'da: ix;.'salarda iauaıııetv abreeek 
i::addek'!' araşma akabi l i r ler . 

hal edenim'... kltmı yenler,., kabu l edilmiştir . 

k.k a k kA\ . !aak iv. d k i k • rk.-.-deıı. aa aaa 'de 
mm'iiıe syd: an boi'Sa.laıa!,ı '-meslek koniiieleri 
ku:ad;ha>:. iki nevi borsalarda, meclis, borsaya. 
k a y b k okadar l a ra l ' ı ada : fiv-ciJir. iki eslek !aııııi-
leiciuıin. aorevk'is la-ahkie a'cskaalee;!^ şek dile 
mee!is(;-e da. olunur. 

î-AHKAks s)eji;işiiraro yoktur . Maaldeyi ka
lak. edenler , , kil miyenler .. Kabul edilnıişkii'. 

k>orsa,ya, tâbi maddeler 
k k i d İKİNCİ M A DDK - Boıvsa kurulan 

\ erlerde, iian.^i nıaibirm î;arsa!arda adua ve sa-
IrMUiin nu;cbiıri olduğu re buularm eti av mik-
iaHaıa, boisa meclisinin teklifi, üzerine '[Ekono
mi. ve ' T i c a r e t Bakanı! ikanca iâyiu ve tüzükle 

o.sleı ' i l 'e a- >..-.ı- .İe melnı l lmiade ikin. olunur. 
Borsanın bıı!!!nduk;u yerin belediye hudai karı 

icin.de. borsaya- dahil maddelerin en az miklar-
bınnın. üs ibnde iaıbııı. miklarnıuı alım. v;e sa la 
i'süiiii'i borsa dismda yapılması yasaklar. 

Bk;/a jaaddeha-in, en <>ec muaımde yapıldığı 
.«diiıü •akdk ,d"U ilk ia yparfı i(;İude borsaya 1 es-
cd e l l i ranaaâ sa ıüy le , horsa yerinin dışında 
a ' a a p sa;l i!ma,si!nı r.eclısc;<> (kieiıecek kaıaıı- \ 'eri- ' 
trkilir. Ancak' tjkoıaaa» \'e "îdrare! Bal\<suiı«>:ı 

Komiserler in Ücreti bor,sa t a ra f ından verilir j borsaîarm: a!ına.ea!; İm .<>iî>.i istisnai karar lar ı 
've miktar ı Bakanlık ile borsa meclisleri a rasuu I kısmen veya tamamen, •»•cek'i \ r y a dakik olarak 

ı . , • ' • 

da kara r laş t ı r ı l ı r ; j yii'i'ü'rlükleu kaldı rabi l i r . ' 
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Borsanın bu lunduğu yerdeki tacir ler le mem

leket işi veya dış ındaki tacir arasında. yazışına 
veya- tekdonia v; 
lerhıiu borsadan 

Ancak bu ka 
ücreti , adedin (K; 
,L,ı 

jnian aıiıii ve sarım 
•;ec iri halesi r.ıecburidi: 

m name lo!. •oı sa 
bu!) ile 1 amanı olduğu 

I ek i. tarafça, o mahal borsasına ödenir, 
L)J nıenı 

tescil ücreti, alınmaz. 
BAŞKAN --•- lk'£iştm.ve yoktur , Maddeyi ka

bul edenler... Fumlyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Borsada alım satım yapan la r 
E L L İ ÜÇÜNCÜ M A D D E — 
a) Borsa komisyoncusu : 
Kend i adına ve başkas ın ın hesabına borsada 

alım, satım yapan la ra «Borsa komisyoncusu» 
denir . 

b) Borsa ajanı : 
Başkasının adına ve hesabına, vekil sıfatiy-

le, borsada alım, satım yapan la ra «Borsa ajanı» 
denir . 

e) Borsa s imsarı : 
Borsa alım, sa t ımlar ında yalnız aracıl ık ya

pan la ra «Borsa simsarı» denir . 
Bu unsu r l a r borsaya dâhil olmıyan madde

ler üzerinde borsa dışında iş yapabi l i r ler . 
Borsaya dâhil maddeler üzerinde yukarda 

gösteri lenlerden başka kimselerin borsa İçinde 
iş yapmala r ı yasakt ı r . 

Komisyoncu, a jan ve s imsarlar ın Türk va
tandaşı olması mec'buri olup bun la r ın görevle
ri, haklar ı , r iayete mecbur olduklar ı kaideler 
ve tâbi olacakları şa r t la r ve haiz olacakları va
sıflar t üzük te gösteril ir . 

Borsa komisyoncusu, a jan ve simsarlarının 
muamele lerden a lacaklar ı nispî ücre t miktar ı 
borsa meclisince tesbit , Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca. tasdik olunur. 

Ajan la r ın ve s imsarlar ın aylıkla da kulla
nı lmalar ı caizdir. Bu t akd i rde a ldıklar ı aylık 
ücre t in mik ta r ı borsa meclislerince tesbit olu
nur . Bu halde muamelelerden al ınacak nispî üc-
r'et borsaya ai t t i r . 

B A Ş K A N — Değişt i rge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanl ığa s 

53 ncü maddenin (C) f ıkrasının üçüncü ben
dinin aşağıdaki şekilde değiştiri lmesini arz ve 
teklif ederim. Niğde Milletvekili 

H. Ulusoy 

leke t lc ' e yapı lacak sa t ış larda borsa j 
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Borsaya dâhil maddeler üzerinde borsaya ka

yıt l ı olanların kendileri , kayı t l ı olmıyan müs
tahsil ve âmillerle y u k a r d a gösteri lenlerden 
başka kimselerin borsa içinde iş yapmala r ı ya
sakt ı r . 

H Ü S E Y İ N ULUSOY (Niğde) — Efend im; 
53 ncü maddenin c f ık ras ı ; 

«Bu unsur l a r borsaya dâhil olmıyan madde
ler üzerinde borsa dışında iş yapabil i r ler . 

Borsaya dâhil maddeler üzerine y u k a r d a 
gösteri lenlerden başka kimselerin borsa içinde 
iş yapmala r ı yasakt ı r» , diyor. Bu f ıkra mu t l ak 
olarak mütalâa edildiği t akd i rde borsa içerisin
de ancak bu maddede yazılı şa r t la r ı haiz kimse
lerin iş yapmalar ı , aksi halde bu şa r t l a r ı haiz 
olmıyan kimselerin borsada iş yapamıyacak la r ı 
şüphesi doğacakt ı r . 

Y u k a r d a 37 nci m a d d e d e ; borsaya kayı t l ı 
olanlara, borsaya kayı t l ı olan maddeler in müs-
tahs ı l la rma ve borsaya kayt ı l ı maddeler i imal 
edenlere bu hususta muamele y a p m a k yetkis i 
kabul edilmiştir. Bu suretle yukar ık i maddede, 
borsa içinde muamele yapacak la r ın bu şekilde 
bir iş yapamıyacak la r ı gibi bir şüphe doğabilir . 
Bunu daha açık ifade etmek üzere bu teklifte 
bu lunuyorum. ı 

B A Ş K A N — Değişt i rgeyi bir daha okutu
yorum. 

(Hüseyin Ulusoy ('Niğde) nin değişt irgesi 
t e k r a r okundu ) . 

B A Ş K A N — Değişt i rgeyi nazar ı i t ibara 
a lan la r lütfen işaret buyursunlar . . . Almıyanlar . . . 
nazar ı i t ibara alınmıştır . 

Maddeyi aldığı yeni şekliyle bir daha oku
tuyorum,: 

Borsada alım, satım yapan la r 

ELLİ ÜÇÜNCÜ M A D D E — 

a) Borsa komisyoncusu : 
Kendi adına ve b a ş k a s m m hesabına borsada 

alını, sat ım yapanlara «Borsa komisyoncusu» 
denir . 

r>) .Borsa ajanı : 
Başkasının adına ve hesabına, vekil s.ı fa tiyle, 

borsada alım, şadım yapan la ra «Borsa ajanı» 
dnir . 

e) Borsa simsarı : 
Borsa alını, sa lonlar ında yalnız aracıl ık ya

pan la ra «Borsa simsarı» denir . 
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Bu unsurlar borsaya dâhil olmıyan madde 

ler üzerinde borsa dışında iş yapabilirlr. 
Borsaya dâhil maddeler üzerinde borsaya 

kayıtlı olanların kendileri, kayıtlı olmıyan müs
tahsil ve âmillerle yukarda gösterilenlerden 
başka kimselerin borsa içinde iş yapmaları ya
saktır. 

Komisyoncu, ajan ve simsarların Türk va
tandaşı olması mecburi olup bunların görevleri, 
hakları, riayete mecbur oldukları kaideler ve 
tâbi olacakları şartlar ve haiz olacakları vasıf
lar tüzükte gösterilir. 

Borsa komisyoncusu, ajan ve simsarlarının 
muamelelerden alacakları nispî ücret miktarı 
borsa meclisince tesbit, Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca tasdik olunur. 

Ajanların ve simsaların aylıkla da kullanıl
maları caizdir. Bu takdirde aldıkları aylık üc
retin miktarı borsa meclislerince tesbit olunur. 
Bu halde muamelelerden alınacak nispî ücret 
borsaya aittir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Bu değişiklikle maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

özel yönetmelikler 
ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ticaret bor

salarında alım ve satım muamelelerinin nasıl 
yapılacağı yönetim kurullarınca hazırlanıp mec
lislerince tasdik olunacak özel yönetmeliklerde 
gösterilir. 

Vadeli muamele yapan borsaların tatbik ede
cekleri usuller tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Borsaların gelirleri 
Gelirler 

ELLÎ BEŞİNCİ MADDE — Borsaların ge
lirleri şunlardır: 

a) Kayıt ücreti; 
b) Yıllık aidat; 
e) Muamele tescil ücreti; 
ç) Yapılan hizmetler karşılığı ücretler; 
d) Vesika harçları; 
e) Yayın gelirleri; 
f) Bağış ve yardımlar; 
g) Misil zamları; 
h) Para cezaları; 
ı) Türlü gelirler; 
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i) Borsalarda ajanlık ücreti olarak alman 

paralardan artanlar. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kayıt ücreti ve yıllık aidat 
ELLÎ ALTINCI MADDE — Tüzükte göste

rilecek usullere göre tesbit olunacak dereceler 
üzerinden borsalara ilk kaydedileceklerden alı
nacak kayıt ücretiyle kayıtlı bulunanlardan tah
sil olunacak yıllık aidat miktarı; yönetim kuru
lunca teklif ve mecü^eive onanacak taru'e ile 
tesbit olunui 

Fevkalâde dereceye girenlerin kayıt ücreti 
veya yıllık aidatları, sermayelerinin binde bi
rini ve her halde 5 000 lirayı geçemez. 

Derecelerini durumlarına uygun bulunmıyan-
lar tüzükte tesbit olunacak usuller dairesinde 
borsa meclislerine, meclis kararlarına karşı da 
birliğe itiraz edebilirler. Birliğin kararı kesindir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ücretler ve vesika harçları 
ELLİ YEDÎNCÎ MADDE — Mahiyetleri ve 

nevileri tüzükte gösterilecek hizmetler karşılığı 
alınacak ücretler ve borsa yönetim kurullarınca 
onanacak vesikalardan alınacak tasdik harcı ve 
verilecek diğer vesikalardan alınacak harçların 
miktarı yönetim kurulunca teklif, meclislerce tas
dik olunur. Ancak tescil ücretine ait meclisçe tan
zim olunacak nispet tarifesi bakanlıkça tasdik 
olunur. 

Aynı muamele için yalnız bir taraftan tescil 
ücreti alınır. 

BAŞKAN ~ Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Huzur hakkı 
ELLÎ SEKİZİNCİ MADDE — Borsaların 

yönetim kurulu üyelerine, iştirak edecekleri top
lantılar için huzur hakkı verilip verilmemesi ve 
miktarı, yönetim kurulunun teklifi ile meclisler
ce kararlaştırılır. Meclis üyelerine verilecek hu
zur hakkı, meclisin teklifi ile birlik yönetim ku
rulu tarafından kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Uzuvların feshi 
ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — 
a) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, çalışma-
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larmı meslekî ahlâk ve memleketin genel menfa
atlerimde ahenkli olarak yürütmiyen veya görev
lerini mevzuata göre yapmıyan borsa uzuvlarını 
feshe karar verebilir. 

b) Borsa meclisinin üçte ikisinin yazılı fe
sih talebi yerinde görüldüğü hallerdi: Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığı uzuvları feshe karar verebi
lir. 

Fesih kararı verildiği hallerde yeni uzuvlar 
seçilinceye kadar uzuvların vazifelerinin kimler 
tarafından yapılacağı Bakanlıkça tesbit olunur. 
Feshedilen borsa uzuvları yerine bu kanun ve tü
zük hükümleri dâhilinde yenileri seçilir. Yeni 
seçilenler feshedilen uzuvların süresini tamamlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lağıv ve tasfiye 
ALTMIŞINCI MADDE — Ekonomi ve Ti

caret Bakanlığınca lüzumsuzluğu anlaşılan bor
saların lağıv ve tasfiyesine karar verilebilir. 

Lağvına karar verilen borsaların tasfiyeleri
nin ne suretle yapılacağı tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN •— Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölüm : V 
Türkiye «Ticaret odaları», «Sanayi, odaları» ve 

«Borsaları» Birliği 

Kuruluş 
ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Odalar \e 

borsalar arasında, bu kanunda yazılı esaslara gö
re oda ve borsaların tekâmül ve inkişafını sağla
mak maksadiyle Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından «Türkiye Ticaret odaları, Sanayi 
odaları ve Ticaret borsaları Birliği» kurulur, 

Kuruluş şeklini tesbite Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı yetkilidir. 

Birliğin merkezi Ankara'dır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birliğin görevleri 
ALTMIŞ İKÎNCÎ MADDE — Birliğin gö

revleri şunlardır : 
a) 22 nci madde dışında odalarla odalar, 

borsalarla borsalar, odalarla borsalar arasında 
çıkacak meslekî ihtilâfları kesin olarak çözmek; 

b) Muhasebe ve muamelât yönetmeliklerini 
birleştirmek ve tasdik etmek; 

e) Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında, 
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raporlar hazırlamak ve yönetim kurulu tarafın
dan hazırlananları tetkik etmek; 

ç) Yabancı memleketlerdeki ticaret odaları 
ve borsaları tarafından tanzim edilen raporları 
tetkik ve Türkiye'yi ilgilendiren kısımları derle
yip neşretmek; 

d) Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye ko
mitesini kurmak ve işlerini yürütmek; 

e) Millî ve milletlerarası sergi ve panayır
lara iştirak ve yabancı memleketler ticaret ve sa
nayi odalarının vekillik, mümessillik veya mu
hasebeciliğini kabul ve ifa etmek, Millî ve mil
letlerarası meslekî teşekküllere üye olmak veya 
bu çeşit teşekküller kurmak, milletlerarası mes
lekî toplantılara iştirak etmek; 

f) Yabancı memleketlerdeki Türkiye veya 
Türk - yabancı ticaret ve sanayi derneklerine lü
zumunda, genel kurul karariyle yardımlar ya
pabilmek; 

g) Bu kanunla verilen sair görevleri yap
mak ve ekonomi işlerinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi komisyonları ve bakanlıklarca istenen 
malûmat ve mütalâaları vermek; 

h) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca veri
lecek görevleri yerine getirmek. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birliğin uzuvları 
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE —' Birliğin 

uzuvları şunlardır : 
a) Genel kurul; 
b) Yönetim kurulu. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel kurul 
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Birlik 

genel kurulu, odalar ve borsalar meclisleri ara
sından üç yıl için tüzükte yazılı esaslara göre 
seçilecek birer veya ikişer kişiden teşekkül eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. 
Genel kurul, kendi üyeleri arasından bir baş

kan ve bir başkanvekili seçer. 
Genel kurul en az yılda iki defa toplanır. 
BAŞKAN —- Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel kurulun görevleri 
ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — Genel ku

rulun görevleri şunlardır : 
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a) Birlik yönetim kurulunu seçmek;. 
b) Muhasebe ve muamelât yönetmelikleriyle 

odalar ve borsalar tarafından hazırlanan hakem 
ve bilirkişi listelerinin sureti tanzimine ait yönet
melikleri tetkik ve tasdik etmek; 

e) Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında 
yönetim kurulunca hazırlanacak raporları tetkik 
ve tasdik etmek; 

ç) Yabancı memleketlerdeki Türkiye veya 
Türk - Yabancı ticaret ve sanayi derneklerine 
yardım hususunda karar vermek; 

d) Genel kâtiplerin yönetmeliğini tetkik 
ve tasdik etmek; 

e) Odalar ve borsalar arasında iş birliği 
kurmak ve bunların tekâmül ve inkişaflarını 
sağlamak hususlarında lüzumlu görülecek ted
bir ve kararları almak; 

f) Borsalarca tesbit olunacak genel kaide 
ve hükümleri tetkik ve tasdik etmek; 

g) Oda ve borsaların bütçelerinin tipleri
ni ve bütçelerin tanzim -usullerini tesbit etmek; 

h) Birlik gider bütçesini kabul edip tasdik 
edilmek üzere bakanlığa sunmak (Bakanlık büt
çeyi değiştirebilir.) 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, Maddeyi ka
bul edenler ... Btmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yön,etim Kurulu 
ALTMIŞINCI MADDE — Birlik yönetim 

kurulu, birlik genel kurulunun kendi üyeleri 
arasından bir yıl için seçeceği 9 kişiden teşekkül 
eder. Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. 

Seçimlerde ticaret odaları, sanayi odaları ve 
borsaların temsili göz önünde bulundurulur. 

Birlik yönetim kurulu kendi üyeleri arasın
dan, bir başkan ile bir başkan vekili ve muhasip 
üye seçer. 

Birlik yönetim kurulu en az üç ayda iki de
fa, ihtiyaca göre ve başkanın çağrısiyle, her za
man toplanabilir. * 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yönetim kurulunun görevleri 
ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Yönetim . 

kuralunnn görevleri şunlardır : 
a) 22 nci madde dışında, odalarla odalar, 

borsalarla borsalar, odalarla borsalar arasında 
çıkacak ihtilâfları çözmek; 

b) Muhasebe ve muamelâtta birlik ve be-
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raberlik sağlamak üzere yönetmelikler hazırla
mak ve genel kurula aırzetmek; 

c) Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında 
rapor hazırlamak ve genel kurulun tasdiklim 
sunmak; 

ç) Yabancı memleketlerdeki ticaret odaları 
ve borsaları tarafından yapılan neşriyatı takip 
etmek ve Türkiye'yi ilgilendirenlerden azayı, lü
zumunda, Hükümeti haberdar edecek tedbirleri 
almak 

d) Milletlerarası sergi ve panayırlara işti
rak, yabancı memleketlerdeki ticaret ve sanayi 
odalarının ve borsaların vekillik, mümessillik ve
ya muhabirliğini kabul ve ifa etmek, millî ve mil-
letlerası meslekî teşekküller kurjnak, milletler
arası meslekî toplantılara katılacak üyeleri seç
mek; 

e) Bütçe dâhilinde sarfiyat yapmak; 
f) Oda ve borsaların fonlarını bankaya 

muntazaman göndermelerini sağlamak; 
g) Genel kâtiplik yönetmeliğini hazırla

mak ve genel kurula sunmak; 
h) Bakanlıklarca istenen malûmatı vermek; 
ı) Bir yıllık faaliyet hakkında genel ku

rula rapor vermek; 
i ) Türkiye'de ticari ve iktisadi kongereler 

tertip etmek; 
j) Yıllık gelir ve gider bütçelerini tasbit 

etmek ve genel kurula sunmak. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel kâtip 
ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE - - Birliğin, 

yönetim kurulunca tâyin edilen ve birliğin mu
amelâtını tedvirle görevli bir genel kâtibi ile 
lüzumu halinde bir veya iki genel kâtip yardım
cısı bulunur. 

Genel kâtibin görevlen, birlik yönetim ku
rulunca hazırlanıp genel kurulca tasdik edile
cek bir yönetmelikle tâyin olunur. 

Genel kâtip yönetim kurulu ve genel kurul
da oy sahibidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sarfiyat 
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Birlik 

büttçesinden sarfiyat, başkan veya başkanveki-
li ve genel kâtibin, genel kâtibin bulunmadığı 
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halde muhasip üyenin müşterek imzasiyle yapı
lır. 

500 liradan aşağı masraflar yalnız genel kâ
tibin imzasiyle yapılabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Temsil ve imza yetkisi 
YETMİŞİNCİ MADDE — Birlikleri, proto-

kolda meclis başkanı veya başkanın tevkil ede
ceği, meclise dâhil, kimseler temsil eder. 

Birliklerin hukuki temsilcisi yönetim kuru
lu başkanıdır. Yönetim kurulu başkanları veya 
başkanvekilleriyle, diğer bir veya birkaç, üye
nin müşterek imzaları birliği ilzaîn eder: 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Fonlar 
YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Bu kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar odalar ve bor-
salarca ayrılmış olan fon paraları bu tarihten 
itibaren Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca gös
terilecek Millî bir banka nezdinde, birlik namı
na, yeniden açılacak bir hesaba devroluııur. 

Bu paralar, ancak odaların ve borsaların ve 
birliğin kuruluş maksatlarına sarfedilebilir. 
Sari şekli tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Birlik bütçesinin fon ile münasebeti 
YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Birlik bütçe

sinin giderleri 28 nci madde ile açılan fon he
sabından karşılanıl'. Ancak bu miktar, bütçe
nin taallûk ettiği yıl içinde, odalarca fon hesa
bına yatırılacağı tahmin edilen miktarın dörtte 
birini geçemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Her odanın 
vo borsanın fon hesabına gönderdiği para, o 
oda ve borsaya ait olup, birlikçe her oda ve 
borsanın hesabı ayrı ayrı tutulur. Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından tasdik edilen bir
lik bütçesindeki gider, her oda ve borsanın o yı
la ait bütçeleri nispetinde paylaştırılır ve fon
daki hesaplarından düşülür. 

Birlik yılda bir defa, odalara ve borsalara 
hesaplarının durumunu bildirmekle mükelleftir. 

«Ticaret ve sanayi odaları» halinde çalış-
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makta iken sanayicilerin müstakil oda kurma
ları halinde ticaret ve sanayi odası hesabında 
biriken fonun % 20 si yeni kurulan «Sanayi 
odası» hesabına naklolunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölüm : VI 

Müşterek hükümler 
Disiplin cezaları para zamları ve para cezaları 

Disiplin cezaları 
YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Odalar 

ve borsalar, üyelerine aşağıda yazılı disiplin ce-
zalarnıı verebilirler: 

a) İhtar ; 
b) Tevbih; 
c) Oda veya borsadan çıkarma; 
İhtar ve tevbih cezaları yönetim kurulu ta

rafından verilir. 
Bu cezalar için 15 gün içinde meclise itiraz 

edilebilir. 
Meclisin kararı kesindir. Bu karar için idari 

ve kazai mercilere başvurulamaz. 
Çıkarma cezası yönetim kurulunun teklifi 

ile meclis tarafından verilir. Bu ceza 15 günden 
az, bir yıldan fazla olamaz. 

Oda veya borsa meclislerince verilen çıkar
ma cezası kararı ilgiliye tebliğ olunur. İlgili 15 
gün içinde savunmasını yazı ile bildirir. 

Meclis, kararında ısrar ettiği takdirde ilgili, 
bulunduğu mahallin ticaret dâvalarını görmekle 
vazifeli mahkemeye itiraz edebilir. Mahkemenin 
kararı kesindir. 

Şu kadar ki yargılama sonuna kadar meclis 
kararı uygulanmaz. 

Çıkarma cezası, verildiği süreye münhasır 
olup bu süre içinde ticaret ve sanatın gerek doğ
rudan doğruya, gerek vasıta ile yapılmasını 
yasak eder. Bu yasağa riayet etmiyenler hak
kında, kayıtlı bulunduğu oda veya borsaların 
yazılı isteği ile, Türk Ceza Kanununun 307 nci 
maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birlik kararlarına riayet etmiyenler 
YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Birliğin 

mevzuata uygun olarak aldığı kararlara riayet 
etmemekte ısrar eden oda ve borsaların lağvı, 
birlik yönetim kurulu tarafından, Ekonomi ve 
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Ticaret Bakanlığına telif edilebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Para zamları 
YETMİŞ ALTINCI MADDE — 9 ncu ve 37 

nci maddelerdeki kayıt mecburiyetini bir ay 
içinde yerine getirmiyenler odalar veya borsa
lar tarafından re'sen kaydedilirler. 

Bunlar kaydedildiklerinin kendilerine bildi
rilmesi tarihinden başlıyarak bir ay içinde ka
yıt ücretlerini öderler. Kayıt ücretlerini vaktin
de ödemiyenlerden bu ücret % 50 fazlasiyle alı
nır. 

Yıllık aidatını o yılın Mart ayı sonuna ka
dar ödemiyenlerden bu aidat % 50 fazlasiyle 
tahsil olunur. 

Borsaya dâhil maddelerden, borsaların, ça
lışma bölgesi içinde ve borsa yerinin dışında 
satılmasına müsaade olunan maddelerin satış
larının, bir iş günü sonuna kadar, tescil edilme
mesi hallerinde yapılan muamelelere ait borsa 
ücreti, teamüle uyularak alıcı veya satıcıdan •>% 
50 fazlasiyle tahsil olunur. 

Ancak makbul mazeret halleri borsa meclisi
nin takdirine bırakılır, bu takdir kesindir. 

Yukarı fıkralardaki cezalar için idari ve ka-
zai mercilere baş vurulamaz. 

Borsa komisyoncusu, ajanı veya simsarı ola
rak kaytılı olmadığı halde borsaya dâhil mad-
daler üzerinde, bu unsurların yapabileceği mu
ameleleri yapanlardan bu muameleye ait borsa 
ücreti beş misli tahsil olunur. 

Bu cezaya karşı bulunduğu yerin ticaret 
mahkemesine itiraz olunabilir. Mahkeme kararı 
kesindir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Para cezaları 
YETMÎŞ YEDİNCİ MADDE — Odalar ve

ya borsalarea, mevzuata uygun olarak alman J 
kararlara riayet etmiyenlere ve Ticaret Kanu
nuna göre tescil ve ilânı gereken değişiklikleri 
bildirmiyenlere yönetim kurullarının teklifi ve 
meclislerin karariyle 25 liradan 200 liraya ka
dar ve tekerrürü halinde 200 liradan 1 000 li
raya kadar para ce'zası verilir. 100 liraya kadar 
(olan para cezaları kesindir. Bu miktardan aşa
ğı ceza için idari ve kazai mercilere başvurula
maz. Bu miktardan yukarı olan para cezaları- | 

.1950 O : 1 
| na karşı, kararın bildirilmesi tarihinden başlı

yarak 15 gün içinde, ilgili oda ve borsanın bu
lunduğu yerdeki ticaret mahkemesine itiraz 
'olunabilir. Mahkeme kararı kesindir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahsilat 
YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Kayıt üc

retiyle yıllık aidat ve kesinleşen zamlarla para 
cezalarının tahsillerine ait odalarca verilen ka
rarlar ilâm hükmünde olup icra dairelerince ye
rine getirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : VII 

Yabancı veya Türk - Yabancı ticaret ve sanayi 
dernekleri 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Türki
ye ile aralarında ikamet ve adlî salâhiyet söz
leşmeleri akdedilmiş bulunan yabancı bir dev
letin uyruğunda olup Türkiye'de yerleşmiş bu
lunan ticaret ve sanayi erbabının, gerek kendi 
aralarında ve gerek Türk uyruğundaki ticaret 
ve sanayi erbabiyle karışık olarak, kuracakları 
ticaret ve sanayi dernekleri 3512 sayılı Cemi
yetler Kanununun 10 ncu maddesinde zikrolu-
nan esaslar dairesinde teşekkül eder ve o ka
nunun hükümleri dâhilinde faaliyette bulunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : VIII 
Çeşitli (hükümler 

• Teftiş ve murakabe 
SEKSENİNCİ MADDE — Odalar, borsalar 

ve bunların birliği Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığı tarafından teftiş ve murakabe olunur. Yurt 
içindeki yabancı veya Türk - Yabancı ticaret 
ve sanayi dernekleri, yalnız ticari ve ekonomik 
çalışmaları bakımından, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığının teftiş ve murakabesine tâbidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Uzuvlar ve memurlar hakkında takibat 
SEKSEN BİKlNOİ MADDE — Odalar ve 

borsalar ve birlik parala riyle para hükmündeki 
evrak, senet ve sair malları aleyhine suç işliyen 
ve bilanço, zabıtname, rapor ve diğer her çeşit 
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kâğı t ve defter üzerinde suç mahiyet inde deği
şiklik yapan veya bunları kasten yok eden uzuv
lara (Iflllil Üyelerle, memur ve hizmetliler hak
k ında Devlet memurları hakk ındak i ceza uygu- • 
Janır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur . Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Daire ve müesseselerden istenecek bilgiler 
S E K S E N İ K İ N C İ MADDE — Resmi daire 

ve müesseseler ve Devlet Ekonomi Kurumla r ı 
ve d iğer resmî teşekküller , sır olmamak ve bu 
kanunda gösterilen vazifelere taa l lûk etmek şar-
tiyle, odalar ve borsalar ve bunların birliği ta
raf ından istenecek bilgileri vermekle mükellef
t ir ler . 

BAŞKAN" — Değişt irge yoktur . Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

İflâs ve konkorda to ka ra r l a r ı 
PEK SEN ÜÇÜNCÜ MADDE - - tflâs ve kon

korda to ka ra r l a r ı , İcra ve if lâs Kanununun 160 
neı ve 300 neü maddelerine goro mahallî t icaret 
odalarına ve sanayi odalarına ve borsalara bil
diri l ir . 

Odalar iflâs karar lar ın ı birliğe bildirmek za-
ruret indedir lei ' . 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur . Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Muhabi r ve fahri üyeler 

S E K S E N DÖRDÜNCÜ MADDE — Yönetim 
kurul la r ı , uygun gördükler i kimseleri, odalara 
ve borsalara «Kahrı üye» yazabilir ler. 

Yönet im kurul lar ı , memleket içinde odalar 
ve borsa teşekkül etmiyeu yer lerde ve memleket 
dışında, kendiler i için faydalı olabilecek kimse
leri muhabir üye seçebilirler. 

BAŞKAN - • Değişt irge yok+ur. M mideyi ka
bul edenler... Etmiveıder. . . Kabul edilmiştir. 

îç yönetmelikler 
SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — İler oda ve 

borsa yönetim kurulunca oda veya borsanın iç 
teşkilât ını , iş bölümünü ve işlerin yürütülmesi 
şeklini gösterir ve meclislerce tasdikl i bir iç 
yönetmelik yanılır . Bu yönetmelikte işlerin yü
rütülmesine ait imza yetkileri de gösterilir . 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur . Maddeyi kn- i 
bul edenler... Etmiyenler, . . Kabul edilmiştir. ı 
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I Memur ve müstahdemler in tâyinler i 

S E K S E N ALTİNCİ MADDE — Oda ve bor-
I sa memur ve hizmetli lerinin tâyin, terfi , naki l , 

işten 'çıkarma muameleleri ve hastal ık, iht iyar
lık, emeklilik ve ölüm sigor ta lar ının yapılması 
şekli, işten ayrı lma hal ler inde verilmesi lâzını-
gelen tazminat miktar ve şekilleri tüzükte gös
teril ir . 

Tâyini Iükonomi ve Ticaret Bakanl ığınca ya
pılan borsa mensuplar ının emeklilik muamele
leri Emekli l ik Kanununa göre yü rü tü lü r . 

BAŞKAN — Değişt i rge .yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Baremden istisna 
S E K S E N YEDİNCİ M A D D E — Bu k a n u n a 

tâbi odalar ve borsalar la birlik, 3659 .sayılı Ka
nuna tâbi değildir . 

BAŞKAN — Değişt irge yoktur . Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir . 

Ticaret sicili işleri 
S E K S E N SEKİZİNCİ MADDE — Ticaret 

ve sanayi odalar ı ve t icaret odaları , 
sanayi odaları, borsalar bulunmıyan yerlerde t i-

j caret sicili işlemleri manallî belediyelerce yapıl ır . 
B A Ş K A N — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-

| bul edenler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Aidatta zaman aşımı 
| S K K S E N DOKUZUNCU M A D D E — Oda-
j 1ar ve borsalara kaydolunmadığı anlaşılan tacir, 
I sanayici, borsacı için içinde bulunulan yıl hariç 
ı olmak ûzere,geemiş üç yıldan evvelki yıllar için 

aidat tahakkuk ettirilemez. 
Tahakkuk yılını takibeden yılın başından iti-

I bar, ; ı beş yıl içinde tahsil edilemiyen aidat ve 
mun.am aidat zaman aşımına uğrar . 

] B A Ş K A N — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
I bul edeni." r... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

I Bölüm : IX 
| Son hükümler 

Kaldır ı lan mevzuat 
DOKSANINCI M A D D E — Geçici birinci 

I madde gereğince oda ve borsaların intibakı için 
| tâyin olunan sürenin hi tamından itibaren, 655 
I sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanuniyle eki 

ve Tüzüğü ve 1302 tarihl i Umum Borsalar Ni
zamnamesinin t icaret borsalarına ait hükümle-

1 riyle 4355 sayılı K a n u n ve Tüzüğününı t icaret ve 
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sanayi odalariyle borsalara ait hükümleri kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tüzük 
DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Ekonomi 

ve Ticaret Bakanlığınca, yayım tarihinden iti
baren altı ay içinde, bu kanunun tatbik suretini 
gösteren bir tüzük hazırlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mevcut oda ve borsaların intibakı 
GEÇlCÎ MADDE 1. — Ankara, İstanbul ve 

İzmir Ticaret ve Sanayi Odalariyle Ticaret Bor
saları 01 nci maddede zikredilen bu kanuna ait 
tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten bağlıyarak en 
geç üç ay, diğer oda ve borsalar tüzüğün yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay için
de bu kanuna uymak mecburiyetindedirler. Bu 
süre içinde durumlarını uydurmıyan oda ve bor
salar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca fesih ve 
tasfiye olunurlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Halen mevcut oda
lar ve borsalar durumlarını bu kanuna uydu-
runcaya kadar mevcut uzuvları, yeniden seçim 
yapılmaksızın vazifelerini görmeye devam eder
ler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Halen mevcut yabancı ve Türk - yabancı ticaret 
odaları cemiyetlerinin durumu 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yayımı 
tarihinde mevcut olan yabancı ve Türk - yabancı 
ticaret odası cemiyetleri bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir yıl içinde kendilerini bu 
kanunun 79 neu maddesi hükmüne uydurmaya 
mecburdurlar. 

Bu süre içinde durumlarını uydunuıyanlar 
tasfiye edilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yayımı 
tarihinden Gelir Vergisi esasına göre vergi tah
sil edileceği yıla kadar geçen zaman içinde, aidat 
ve munzam aidat Kazanç, Vergisi esaslarına göre 
tahsil olunur. | 
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Bu kanunun yürürlüğe girdiği yıldan sonra 

tahakkuk edecek aidat ve munzam aidatta, ait ol
duğu yılın vergi esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyona verdiğimiz 22 nci madde geldi. 
TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI ARİF 

ÇUBUKÇU (Ankara) — 22 nci maddede «Tica
ret odaları» ile, sanayi odalarının ayrı kurul
duğu yerlerde, odalar yönetim kurulları alman 
meslekî kararlar...» şeklinde idi. Buradaki (alı
nan) kelimesi yerine «alınacak» kelimesini ko
yarak, hem takrir sahibi arkadaşımızın isteği 
yerine getirilmiş olur, hem de komisyon bunu bu 
şkilde kabul etmiş bulunur. Tasvibinize arze-
derim. 

BAŞKAN — Komisyonun teklifi, «alman 
meslekî kararlar» yerine, «alınacak meslekî ka
rarlar» şeklindedir. 

Şu halde evvelce nazarı itibara aldığınız şe
kilde komisyon hazırlamış bulunmaktadır. Bu 
değişiklikle maddeyi okutuyorum : 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — «Ticaret oda
ları» ile »Sanayi odaları» nm ayrı kurulduğu 
yerlerde odalar yönetim kurulları, alınacak mes
lekî kararlarda, diğer odanın istişari mahiyette 
mütalaasını sorar. Mütalâası soruları oda 48 saat 
içinde görüşünü bildirir. 

Odalar yönetim kurulları diğer odaların ver
dikleri meslekî kararlara mahallin en büyük 
mülkiye Amiri nezdinde itiraza yetkilidir. Bu 
halde her iki oda yönetim kurulları mahallin en 
büyük mülkiye âmirinin daveti ve onun baş
kanlığı ve varsa o yerdeki Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığının mümessili huzuru ile toplanarak 
ihtilâfı çözerler. Uyuşulamadığı takdirde Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığı hakem olur. 

Ayrıca üç ayda bir defa, iki oda yönetim 
kurulu toplanarak meslekî mevzularda görüş 
birliğine varılır. 

Toplanma ve müzakere şekli tüzükte gös
terilir. 

BAŞKAN — Bu suretle okunan 22 nci mad
deyi oyunuza arzediyorum, kabul edenler... P]t-
miyeuler... Kabul edilmiştir. 

DOKSAN İKİNCİ MADDE — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu 

Adalet, Ekonomi ve Ticaret Bakanları yürütür. 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmîyenler. . 

Kabul edilmiştir. 
Tasarının ikinci görüşmesi bitmiştir. 
Tümünü kabul edenler... Etmîyenler... Kabul 

edilmiştir. 

4. —• Devlet Çelik ve Kimya Endüstrisi Ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Ekonomi ve Büt
çe Komin/onları raporları (J/639) [ 11 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanunu 

Birinci bölüm 
Genel hükümler 

Kuruluş 
BİRİNCİ MADDE — 3460 sayılı Kanuna 

tâbi olmak ve tüzel kişiliği haiz bulunmak üzere 
(Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu) kurul
muştur. Bu kurum İşletmeler Bakanlığına bağ
lıdır. 

Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum, 
yurt içinde ve dışında şubeler açabilir ve temsil
ciler bulundurabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kurumun yapacağı işler 
İKİNCİ MADDE — Kurumun yapacağı h-

ler şunlardır : 
a) Her çeşit silâh, mühimmat ve patlayıcı 

maddelerle askerî ihtiyaçlara yarıyan aletler, 
vasıtalar, makinalar, tesisler ve diğer her türlü 
eşya ve levazım ve yedek parçalar imal etmek ,e 
seri halinde büyük ve küçük tadil ve ıslah işle
rini ve diğer tamirleri yapmak; 

b) Tesisleri ve imkânları ile karşılıyabile-
ceği sivil ihtiyaçlara ait her türlü imalât ve ta
miratı yapmak; 

e) 437-1 sayılı Kanunun birinci maddesin
de yazılı tekel maddelerini yapmak; 

d) (a, b, e) fıkralarında sayılan işleri gör
mek üzere lüzumlu her türlü tesisleri kurmak ve 
mevcutlarını da tevsi ve ıslah etmek; 

e) (a) ve (b) fıkralarında yazılı maddele-

[1] Birinci görüşülmesi 58 ve 59 nchı Birle
şim tutanağına ad tr. 
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I rin ticaretini yapmak; 
[ Kurum, yukardaki fıkralarda sayılmayıp da 
{ kendi iştigal sahasına giren sair işleri de yapa

bilir. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Millî'Savunma siparişleri 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Millî Savunma Bakan

lığı ikinci maddede mevzuuna giren bütün ihti
yaçlarını Makina ve Kimya Endüstrisi Kuru
muna sipariş etmiye mecburdur. 

Bu bakanlık ihtiyaçları için kuruma verile
cek yıllık siparişler, Bakanlık ve Kurum tarafın
dan birlikte tesbit olunur ve ınütaakıp yıl iş 
programının tanzimine esas olmak üzere evvelin
den kuruma bildirilir. 

Bu ihtiyaçlardan vasıf, zaman ve miktar 
bakımlarından kurumca karşılanamıyacak kısım
lar başkaca satınalınabilir. 

Kurum; tesislerini, imkânları dâhilinde, Mil-
. lî Savunma Bakanlığından alacağı siparişleri 

karşılıyacak bir halde bulundurmaya mecburdur. 
Millî Savunma Bakanlığınca, kuruma yapı

lan siparişler için 2490 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanmaz. Bu siparişler için, 1050 sayılı Ka
nunun 83 ncü maddesi gereğince ve karşılığında 
teminat aranmadan sipariş bedelinin en az r/r 50 
si nispetinde avans verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Malzeme stokları 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Millî Savunma Ba

kanlığı, bedeli ile bakım ve muhafaza giderleri 
bakanlık bütçesinden ödenmek üzere kuruma 
harb ihtiyatı stokları yaptırabilir. Kurum, bu 
stokları aynen iade edilmek veya bedeli sipariş
lere mahsup olunm,ak şartiyle adı geçen Bakan
lığın muvafakatiyle kullanabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinei bölüm 
Malî hükümler 

Sermaya 
BEŞİNCİ MADDE — Kurumun sermayesi 

dört yüz milyon liradır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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ALTINCI MADDE — Kurumun sermayesi 

aşağıdaki kaynaklardan terekküp eder: 
a) Bu kanunun 18 nci maddesi gereğince 

kuruma intikal edecek her reşit kıymetler; 
b) Hazineye ait menkul ve gayrimenkul 

mallarla 19 ncu madde gereğince kuruma dev
redilecek tesislerin 7 nci maddeye göre tesbit 
olunacak değerleri; 

c) 9 ncu maddeye göre sermayeye eklene
cek kârlar; 

d) Maliye Bakanlığı Bütçesine her yıl ko
nulacak ödenekler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ MADDE — 6 nci maddenin (b) 
fıkrası gereğince kuruma devredilecek menkul 
ve gayrimenkul malların değerleri, Millî Sa
vunma Maliye ve İşletmeler Bakanlıklariyle 
Umumi Murakabe Heyeti ve kurum temsilcile
rinden toplu bir heyet tarafından takdir ve 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Krediler 
SEKİZİNCİ MADDE! - Kurum, Bakanlar 

Kurulu karariyle faizli veya faizsiz, ikramiyeli 
veya ikramiyesiz, kâra iştirakli veya iştiraksiz 
uzun vadeli tahviller çıkarabileceği gibi 15 yıla 
kadar vadeli istikrazlar yapabilir. Bunların tu
tarı kurumun itibari sermayesinin yarısını ge
çemem. 

Maliye Bakanlığı, kurumun yapacağı 10 yıl 
ve daha uzun vadeli istikrazlara kefalet edebilir, 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Elde edilecek 
kârlardan 3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesi
ne göre ayrımlar yapıldıktan sonra bakiye iti
bari sermayenin 4 te birine ulaşıncaya kadar 
fevkalâde ihtiyat olarak ayrılır. 

Bu miktarlar dolduktan sonra kâr sermaye
ye ilâve olunur. 

Fevkalâde ihtiyatlara Maliye Bakanlığı Büt
çesine konacak ödeneklerle ilâveler yapılabilir. 
Kurumun zararları yukarda yazılı ihtiyatlardan 
karşılanıl*. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1950 O : 1 
Vergi ve resim muafiyetleri 

ONUNCU MADDE — a) Kurumun Millî 
Savunma Bakanlığına yapacağı teslimlerden elde 
edeceği kârlar, Kazanç ve Buhran vergileriyle 
zam]arından, Gelir ve Kurumlar vergilerinden 
ve bu vergiler yerine geçecek olan vergilerden: 

b) Kurumun imal edeceği, kara, deniz ve 
hava harb teçhizatından sayılan, fabrikalar ta
rafından kullanılması kanunla menedilmiş bu
lunan vasıtalarla melzemenin imalinde ilk mad
de veya yardımcı madde veya işletme malzeme
si olarak kullanılmak üzere kurum tarafından 
yabancı memleketlerden getirilecek maddeler, 
(miktarı ve memleket içinde ihtiyaca yeter de
recede tedarikinin mümkün bulunmadığı Mali
ye, Ekonomi ve Ticaret ve işletmeler Bakanlık
larının müşterek teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca tesbit ve kaJbul edilmek kaydiyle) ithal 
sırasında alınan, Hazineye, özel idare ve bele
diyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zam-
larmdaıı ve gümrük ardiye ücretlerinden; 

c) (b) fıkrasında yazılı maddelerden yurt 
içinde kısmen imal ve istihsal edilip satmalma-
caklar kuruma teslimlerinde Muamele Vergi
si nden; 

Muaftır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON BİKİNCl MADDE — Kurumun hesap 
yılı, Devlet Bütçe yılı tarihinden iki ay sonra 
başlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 

İdare ve murakabe organları 
ON İKİNCİ MADDE — 3460 sayılı Kanuna 

göre kurulan Umumi Heyete Millî Savunma ve 
işletmeler Bakan]ariyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Millî Savunma Komisyonunun Başkanı, 
Sözcüsü ve Kâtibi ile her teşriî yıl için bu ko
misyondan seçilecek beş üye de katılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Kurum ve mües
seselerinin işlem ve hesapları üzerinde Umumi 
Heyetin ve Umumi Murakabe Heyetinin yapa
cağı inceleme ve denetlemeler kurum işlerinin 

— 250 — 



B : 61 8.; 
hususiyetine uygun bir şekilde gizli olarak ya
pılır. 

3460 sayılı Kanuna göre Umumi Murakabe 
Heyetine ve diğer mercilere gönderilmesi gere
ken her türlü kâğıt ve vesikalar, Kurum Genel 
Müdürlüğünde, müessese müdürlüklerinde ve 
işletmelerde incelenir. Bunlardan adı geçen ka
nuna göre Umumi Murakabe Heyetine verilme
si zaruri olanların bu Heyete ve Umumi Mura
kabe Heyeti tarafından hazırlanacak raporla
rın İşletmeler Bakanlığına ve Kurum Genel 
Müdürlüğüne verilme şekli, İşletmeler Bakan
lığı, Umumi Murakabe Heyeti Başkanlığı ve 
Kurum Genel Müdürlüğü arasında kararlaştırı
lır. 

Bu raporların teksir ettirilmesi veya bastı
rılması Kurum Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılabilir. 

Kurum ve müesseselerine ait bilanço, kâr 
ve zarar hesapları, Umumi Murakabe Heyeti 
raporları ve Umumi Heyet zabıt ve kararları 
tevzi, neşir ve ilân edilmez. 

Kurumun bilançosu, bilanço yılının bitme
sinden itibaren üç ay zarfında tanzim edilerek 
Umumi Murakabe Heyetine verilir. Heyet ince
lemelerini üç ay içinde tamamlıyarak raporunu 
en geç Kasım ayında İşletmeler Bakanlığına ve 
kuruma verir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Kurum, biri 
genel müdür olmak üzere yedi kişilik bir yöne
tim kurulunca idare olunur. 

Yönetim Kurulu Başkanı ile iki üye İşlet
meler Bakanının, iki üye Millî Savunma Baka
nının ve bir üye de Maliye Bakanının teklifleri 
üzerine Bakanlar Kurulu karariyle tâyin olu
nur. 

Başkan ve üyelerin (Genel Müdür hariç) hiz
met süreleri üç yıldır. Süresi bitenlerin yeniden 
tâyinleri caizdir. 

İşletmeler Bakanınca teklif edilecek başkan 
ile iki üyeden birinin ve Millî Savunma Baka
nınca teklif edilecek iki üyeden birinin Askerî 
Fabrikalarda ve kurumda veya resmî ve hususi 
endüstri teşekkül ve müesseselerinde veya Mil
lî Savunma Bakanlığının makine ve kimya sa
nayii ilo ilgili teknik teşkilâtında en az beş y i 
başarılı hizmet görmüş olmaları şarttır. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Kurumun bir ge
nel müdürü ve lüzumu kadar yardımcısı bulu
nur. Genel müdür ve yardımcılarının yüksek 
tahsil görmüş olmaları ve teknik işlerle meşgul 
olacak yardımcıların da yüksek mühendis olma
ları şarttır. 

Genel Müdür İşletmeler Bakanının teklifi, 
Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün in
hası ve İşletmeler Bakanının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca tâyin olunur. 

Genel Müdür, kurumun en büyük icra âmi
ri olup kurumun bütün iş ve işletmelerini ka
nunlara ve tüzüklere, yönetim kurulu kararla
rına ve kurumun iştigal konularının icaplarına 
göre sevk ve idare eder. Genel Müdür, tesislerin 
iç ve dış emniyetini koruyucu her türlü ted
birleri almak ve uygulamakla yetkilidir. 

Genel müdür yardımcıları genel müdürden 
alacakları direktif ve yetki ile onun adına hare
ket ederler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm 
Çeçitli hükümler 

Personel işleri 
ON ALTINCI MADDE — Millî Savunma 

Bakanlığı, kurumun muvafakatiyle, personel 
yetiştirmek için, masrafları Bakanlık Bütçesin
den ödenmek üzere kurum, müessese ve işlet
melerinden eğitim ve staj maksadiyle faydala
nabilir ve İşletmeler Bakanlığının isteği üzerine 
müessese ve işletmeleri sanatkâr erelrle de tak
viye edebilir. 

Sanatkâr erlere, ehliyetlerine göre kurumca 
gündelik verilir. Bu takdirde bunlara Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinden aylık, yiyecek ve 
giyecek gideri verilmez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Kurum, teknik 
personel ihtiyacını karşılamak üzere yurt için
de ve dışında öğrenci okutabileceği gibi kendisi
ne lüzumlu mütehassıs elemanlar da yetiştirir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
I kabul edenler... Etmiyenler-.. Kabul edilmiştir. 
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Kuruma intikal edecek tesisler 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı 
fabrika ve tesislerle Askerî Fabrikalar Genel 
Müdürlüğü ve Grup müdürlüklerinin bütün 
menkul ve gayrimenkul mevcutları, alacak ve 
borçları ve 2013 ve 22<>6 sayılı kanunlar gere
ğince işletilmekte olan döner sermayelerle bun
dan mütevellit alacak ve borçlar ve çeşitli ka
nun ve tüzüklerle Askerî Fabrikalara tanınmış 
olan bütün haklar ve yetkiler bu kuruma inti
kal eder: 

1. Kırıkkale'deki fabrika ve tesislerle diğer 
bütün binalar; 

2. Elmadağ Barut ve Patlayıcı Maddeler 
Fabrikaları; 

3. Ankara Fişek Fabrikası; 
4. Ankara Silâh Fabrikası; 
5. Ankara Marangoz Fabrikası; 
6. Mamak Gaz ve Maske Fabrikası; 
7. Kayaş Kapsül Fabrikası ve Mermi imlâ-

hanesi; 
8. Bakırköy Barut Fabrikası; 
9. Silâhtarağa Av Fişeği Fabrikası. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

ka.bul edenler... Etmiyenler-.. Kabul edilmiştir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — 18 nci mad
dede yazılı olanlar dışında kalıp da Millî Sa
vunma Bakanlığınca işletilen fabrika ve sabit 
tamirhaneler, Kurumun isteği ve Millî Savunma 
ve işletmeler Bakanlıklarının teklifi üzerine 
ilerde Bakanlar Kurulu karariyle kuruma 18 nci 
madde hükümlerine göre devredilebilir. 

Şu kadar ki; sözü edilen tesisler içinde doğru
dan doğruya istihsale yarıyan makinalar, alât, 
edevat, malzeme ve hurdalar kurumun isteği üze
rine Millî Savunma ve işletmeler Bakanlıklarının 
karariyle kuruma intikal eder ve bunların kıy
metleri ödenmiş sermayeye ilâve olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YlRMÎNCl MADDE — 18 nci ve 19 ncu mad
deler hükümlerine göre yapılacak devir, intikal, 
ferağ ve tescil işlemlerinden dolayı hiçbir vergi 
resim ve harç alınmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YlRMl BlRÎNCl MADDE — Kurumun ça
lışma konularına giren işler için lüzumlu olan 
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arazi, arsa ve binalardan öze] kişilere ait olanlar 
genel müdürün teklifi ve yönetim kurulunun ka
rarı ve işletmeler Bakanının tasvibiyle Memıfii 
Umumiye istimlâk Kararnamesi gereğince kamu-
laştırılabilir. 

Bu mallardan genel, katma ve özel bütçeli dai
relere ve iktisadi Devlet Teşekkül ve müessese
lerine ait olanlar, İşletmeler Bakanının teklifi, 
Bakanlar Kurulu karariyle ve bedel takdiri su
retiyle satmalmır. Bu bedel Maliye ve İşletme
ler Bakanlıkları, ilgili daire ve teşekkülün ve 
kurumun birer temsilcisi ile, mahallî Bayuıdırlık 
temsilcisinden müteşekkil bir heyet tarafından 
takdir olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Kurumun, ve 
kuracağı müesseselerin malları, Devlet malları
nın hak ve rüçhanlarını haizdir. Gayrimenkul-
leri kamul aştı rılamaz 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YlRMl ÜÇÜNCÜ MADDE — iş Kanununa 
ve çalışma mevzuatına göre kurum ve müessesele
riyle işletmeleri üzerindeki Çalışma Bakanlığının 
yetkileri işletmeler Bakanlığı tarafından kulla
nılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet ve muhafaza 
YlRMl DÖRDÜNCÜ MADDE — a) Ku

rum ve müesseselerine ait fabrikalar, atelyeler, 
depolar ve diğer binalar 1110 sayılı Askerî 
Memnu Mmtakalar Kanununun uygulanması ba
kımından askerî mebaniden sayılır. 

Bunlardan askerî müfrezeler tarafından mu
hafazasına lüzum görülecekler mahal ve zaman 
itibariyle Millî Savunma ve işletmeler Bakanlık
larınca birlikte tesbit olunur. 

Kurum ve müesseseleri işçilerinin 5018 sayılı 
Kanuna göre kurabilecekleri işçi sendikalarının 
bütün teşebbüs ve faaliyetleri ve adı geçen ka
nunun hükümlerinin tam olarak uygulanması 
kurum tarafından da takip edilir. 

b) Kurum ve müesseselerine ait bütün iş 
yerlerinde siyasi maksatla toplantılar, nümayiş
ler yapılamıyacağı gibi bu maksatla kurum men
suplarına sözlü veya yazılı telkinlerde de bulu
nulamaz. 
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c) (b) fıkrası hükmüne muhalif hareket 

edenlerlerle Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerinde yazılı suçları kurum ve müessese
leri mensupları arasında işliyenler hakkında As
kerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinde yazılı 
cezalar uygulanır. 

d) Kurum topluluğunda vazife alacak olan 
bilûmum memurlar, yabancı kadınlarla evlene-
mezler. Evlenmiş olanlarla evlenecekler hakkında 
1393 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tüzük yapılması 
YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanunun 

uygulanma suretini gösterir bir tüzük yapılır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan Kanunlar 
YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Askerî Fab

rikalar Genel Müdürlüğüne mütedavil siermaye 
verilmesine dair olan 2013 sayılı Kanunla buna 
ek 2236 sayılı. Kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 
Geçici hükümler 

Başlangıç bilançosu 
GEÇİCİ MADDE 1. — Kurumun, bu kanu

nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir baş
langıç bilançosu tanzim olunur. 

Başlangıç bilançosunun aktifine: 
a) 18 nci madde gereğince kuruma intikal 

edecek bütün menkul ve gayrimenkııllerin def
ter kıymetleri; 

b) Bunlardan bugünkü değerleri defter 
kıymetlerinden aşağı olanların veya defter kıy
metleri olmıyanların, işletmeler Bakanlığınca tâ
yin edilecek ve Millî Savunma Bakanlığının bir 
temsilcisini de ihtiva edecek uzmanlar heyeti 
vasıtasiyle ve işletmeler Bakanlığınca belirti
lecek esas ve şartlar dâhilinde takdir edilecek 
kıymetleri; 

c) Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğünün 
ve 2013, 2236 sayılı kanunlar gereğince işletil
mekte olan döner sermayelerin nakit ve alacak
ları; 

Dercolunur. 
Başlangıç bilançosunun pasifine: 

. 1950 Ö : İ 
| a) Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğünün 

ve 2013, 2236 sayılı kanunlar gereğince işletil
mekte olan döner sermayelerin borçları; 

b) Bilançonun aktifine ait kıymetler ara
sında yer alacak olup Millî Savunma Bakanlı
ğına teslimi gereken her nevi imalât safhası ta
mamlanmış veya tamamlanmamış mamullerin 
aktifteki bedelleri; 

c) Çürük alacaklar için usulü dairesinde 
ayrılacak karşılıklar; 

Dercolunur. 
Bu suretle aktif ve pasif kısımlarına dercalu-

nan kıymetler toplamı arasındaki fark 6 nci 
maddenin (a) fıkrasında yazılı sermayeyi teş
kil eder. 

Kurumun ilk hesap yılı kanunun yürürlük 
tarihinden başlar ve mütaakıp hesap yılının 11 
nci maddede yazılı başlangıç tarihine kadarki 
zamanı da içine alır. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Geçici birinci mad
denin pasif kısmı (b) fıkrasında sözü edilen 
mamullerden her nevi imalât safhası tamamlan
mış olanlarla devir tarihinde yarı mamul hal
de olup Millî Savunma Bakanlığınca ikmalin
den vazgeçilmiş olan siparişler bedelsiz Millî 
Savunma Bakanlığına teslim olunur. 

ikmal edilecek yarı mamuller ise ikmal edil
dikten sonra Millî Savunma' Bakanlığına teslim 
olunur ve ikmalleri için kurumca yapılan mas
raflar, bu masraflar nispetinde ilâve olunacak 
kârlarla birlikte Millî Savunma Bakanlığından 
tahsil olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — a) ' Kurum ve mü
esseselerinin işçileri hakkında, müktesep hak
ları ihlâl etmiyecek suretFe özel bir kanunla iş
çi Sigortalarına devroluncaya kadar, 26 . I . 
1939 tarihli ve 3575 sayılı Kanun hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

b) Kurum ve müesseselerinde hizmet alacak 
aylıklı veya ücretli memur ve hizmetliler (a) 
fıkrasında sözü edilen sandığın (A) kısmına dâhil 
olarak bu kısmın sağladığı haklardan faydalanır
lar. 

e) 3575 sayılı Kanuna göre Millî Savunma 
I Bakanlığı Bütçesinden sandığa yapılmakta olan 
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% 3 ve 5 nispetindeki ödemeler kendi mensupla
rı için kurum tarafından yapılır. 

d) Sandık yönetim kuruluna Askerî Fabri
kalar Geij^l Müdürlüğünce seçilmiş olan dört 
üyenin görevleri bu kanunun yürürlüğü tarihin
de hitam bulur. Yerlerine kurum mensupları ara
sından dört üye ayni esaslar dâhilinde kurumca 
seçilir. 

e) 26 . 1 . 1939 tarihli ve 3575 sayılı Kanu
nun 2 iıci maddesiyle Askerî Fabrikalar (îeııel 
Müdürlüğüne verilmiş olan Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevi kurum genel müdürlüğüne ait 
olup ayni Kanunun 8 nci ve 44 neü maddelerin
de yazılı yetkilerden kurum ve müesseseleri men
suplarına taallûk edenler kurum genel müdürlü
ğünce kullanılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — a) 18 nci maddede 
yazılı yerlerde çalışan subay, askerî memur ve 
sivil aylıklı memurlardan kurumda görevlendiri
leceklere keyfiyet bu kanunun neşrini mütaakm 
yazL ile bildirilir. Bunlar sözü edilen tebliğden 15 
gün zarfında kurumda vazife alıp almayacakla
rını. yazılı olarak Millî Savunma Bakanlığı ile 
Askerî Fabrikalar veya Kurum Genel Müdürlüğü
ne bildirirler. 

Kendilerine tebligat yapılmıyanlarla kurum
da vazife kabul etmiyenler Millî Savunma Ba
kanlığı teşkilâtında kalırlar. 

Kurumda vazife alacak, subay ve askerî me
murların, 1076 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri 
hükümleri mahfuz kalmak üzere, kurumda vazi
feye tâyinleri tarihinden itibaren muvazzaf sı
fatları hitam bulur. 

Bu suretle kurumda kalacakların tâyin tari
hine, Millî Savunma Bakanlığı teşkilâtında kala
cakların ayrılma tarihine kadar kurumda geçeri 
hizmetleri için ordudaki bütün hakları mahfuz
dur. 

Kurumun kesin teşkilât kadroları tesbit edi
linceye kadar uygulanacak ilk kadrolar Askerî 
Fabrikalar veya Kurum Genel Müdürlüğünce ha
zırlanır ve işletmeler Bakanının tasdikma sunu
lur. 

Bu kanundaki tebliğ işleri Akerî Fabrikalar 
veya Kurum Genel Müdürlüğünce yapılır. 

b) (a) fıkrasındaki işlemler tamamlanıncaya 
kadar kanunun yürürlüğü tarihinde Askerî Fab-

, 1950 Ö : î 
rikalarda çalımşakta bulunanların aylık, ücret 
ve bütün istihkakları, özel kanunlarına göre em
sali gibi işleme tâbi tutulur. Ödemeler Kurum 
tarafından yapılır. Bu işlemler 30 Nisan 1950 ta
rihini geçemez. 

c) Askerî fabrikalar (Kara, Deniz, Hava) 
ve Millî Savunma Bakanlığı hesabına tahsil etti
rilerek yetiştirilmiş ve halen Millî Savunma Ba
kanlığı teşkilâtında çalışmakta olan subay ve as
kerî yüksek mühendis, mühendis ve kimyagerle.-
müracaat ettikleri takdirde Millî Savunma Ba
kanlığının ve Kurum Genel Müdürlüğünün mu
vafakatleri ile Kuruma nakledilirler; 

d) 18 nci maddede yazılı yerlerde çalışan su
bay, askerî memur ve sivil aylıklı memurlardan 
Millî Savunma Bakanlığı teşkilâtında çalışması
na lüzum görülenler, bu kanunun yürürlüğü ta
rihine kadar Millî Savunma Bakanlığınca Askerî 
Fabrikalardan alınabilirler. Bunlar istedikleri 
ve Asekrî Fabrikalarca da muvafakat edildiği 
takdirde Millî Savunma Bakan lığ teşkilâtına 
geçerler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Geçici dördüncü mad
deye göre Kurumda görev alacaklardan mecburi 
hizmeti bulunanlar tahsile gitmezden evvel taah
hüt ettikleri mecburi hizmetlerinden bakiye sü
relerini doldurmadıkça; subay ve askerî memur
lar 15 senelik istifa sürelerini tamamlamadıkça 
Kurumdan ayrılamazlar. Bunlardan hem istifa 
hem mecburi hizmet süresine, tâbi olanlar istifa 
süreleri dolduktan sonra mecburi hizmet süre 
lerini ikmal etmemişler ise bu bakiye süreyi de 
t am amlamaya m e oburdurlar. 

Ayrılanlardan mecburi hizmeti olanlar hak
kında taahhütleri gereğince takibat yapılacağı 
gibi askerlikten geçenlerden ayrılanlar hakkın
da da askerî şahıslar hakkındaki müeyyideler 
uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 18 nci maddede ya
zılı yerlerde, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte muvazzaf veya ihtiyat askerlik hizmetle
rini yapmakta olan yedek subaylarla harb sa
nayii erleri terhislerine kadar hizmetlerine ku
rumda devam ederler. Bunlar hakkında 16 nci 
madde hükümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka- I 

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Askerî Fabrikalar 
hesabına bölge sanat okullarında veya sanat 
enstitülerinde tahsilde bulunanların tahsilleri 
ile ilgili her türlü işlemleri ve mecburi hizmet 
taahhütleri kuruma intikal eder. Bunların gi
derleri kurumca karşılanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte Askerî Fabrikalar Genel Müdür
lüğü ihtiyacı için memleket içinde veya dışında 
tahsilde bulunan askerî memur öğrencilerle 
öğrenime gönderilmezden önce Askerî Fabrika
lar topluluğunda çalışmış olan subay öğrencile
rin Kurum Genel Müdürlüğünce kanunun yü
rürlüğü tarihinden itibaren 15 gün zarfında 
hazırlanıp gönderilecek yazı üzerine kurum em
rine geçip geçemiyeceklerini, kendilerine teb
liğ tarihinden itibaren en çok üç ay içinde Millî 
Savunma Bakanlığına ve Kurum Genel Müdür
lüğüne yazılı olarak bildirmeleri şarttır. 

Kurum emrinde kalacak öğrencilerin tahsil 
lerine devamlarına ait her türlü işlemler ve mec
buri hizmet taahhütleri kuruma intikal eder. 
Şu kadar ki, bunların 1950 yılma ait bütün mas
rafları Millî Savunma Bütçesinden karşılanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka- | 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 

GEÇÎCÎ MADDE 9. — 18 nci maddede sayı
lan yerlerde çalışanlardan kurumda hizmet ala 
cak subay ve askerî memurlara bir defaya mah
sus olmak üzere 500 lira giyim parası kurum 
tarafından verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur..Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 10, — Askerî Fabrikalar 
kadrosunda yer almış olan muhafaza birlikleri; 
kadroları, teşkilât ve masraflariyle Millî Sa
vunma Bakanlığı emrine geçmekle beraber mu
hafaza hizmetlerine devam ederler. Bu muha
faza hizmeti Millî Savunma ve İşletmeler Ba
kanlıklarının müştereken karar verecekleri ta
rihte sona erer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 

İ9SÖ 6 : İ 
GEÇÎCÎ MADDE 11. — Askerî Fabrikalar 

Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinin toplamı 
olan (23 210 024) liradan bu kanunun yürürlü^ 
ğü tarihindeki bakiye ödenek, Millî Savunma 
Bakanlığı Kara Kuvvetleri 1950 yılı Bütçesinde 
açılacak özel bölüme aktarılmıştır. 

Millî Savunma Bakanlığı kadrolarına geçe
cek subay, askerî ve aylıklı sivil memurların ay
lık ve diğer istihkaklarına ve açıkta kalacak 
subay, askerî ve aylıklı sivil memurların açık 
aylıklarına yetecek ödenek ile muhafaza birlik^ 
lerinin bilûmum giderleri karşılığı bu bölüm
den Millî Savunma Bakanlığının Kara Kuvvet
leri 1950 yılı Bütçesinin ilgili tertiplerine, Millî 
Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Maliye 
Bakanı tarafından aktarılır. Bu bölümün bakiye 
ödeneği Millî Savunma Bakanlığınca yapılacak 
sipariş karşılığı olarak bu kanunun üçüncü 
maddesi gereğince kuruma ödenir. 
Yapılacak siparişe mahsuben kuruma Millî Sa
vunma Bakanlığı tarafından 1 Nisan 1950 tari
hinde (15) milyon lira avans olarak verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇCÎ MADDE 12. — Bu kanun hükümleri 
dairesinde kuruma intikal eden tesisler 3460 
sayılı Kanunun 26 ncı maddesi gereğince mü
essese haline getirilinceye kadar yine aynı mad
denin 2 riöi fıkrasına göre kuruma bağlı teşeb
büsler halinde idare olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 13. — 19 ncu madde gere
ğince kuruma geçecek .tesislerde çalışan perso
nelden kurumda hizmet alacaklar hakkında da 
bu kanunun geçici 3,. 4, 5 ve 9 ncu maddeleri 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

,. YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDtf — Bu kanunun 
geçici 4 ncü maddesi hükmü yayımı tarihinden 
itibaren, diğer hükümleri 31 Mart 1950 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oyunuza sunulacaktır. 
Oylarını kullanmıyanlar varsa lütfen kullan

sınlar. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık oyun sonucunu arzediyorum. 
Devlet Çelik ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

Kanun tasarısına (259) oy verilmiştir. (258) ka
bul, bir ret vardır. Nisap vardır, muamele ta 

1ÖÖÛ 6 : İ 
marndır. Tasarının kanunluğu (258) oyla kabul 
edilmiştir. 

Gündemin birinci müzakeresi yapılacak olan 
kısımdaki tasarıların dağıtım tarihlerinden iti
baren 48 saat geçmediği için bugün müzakereleri 
yapılamıyacaktır. 

10 . III . İ950 Cuma günü saat İ5 te topla
nılmak üzere Birleşime son verilmiştir, 

Kapanma saati : 17,30 

Devlet Çelik ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununa verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir. 
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Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÖRD 
E tem îzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
tsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Gi|reli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
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Faik Ahmed Barutçu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğhı 
Muammer Yarımbıyık 

* TUNCELİ 

Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

ÜRFA 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

Sırrı îçöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil ^ 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Gl. Naci Tmaz 

[Oya kahlmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçjer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
îbra/him Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
ismet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Nurullnh Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
ismail Hakkı Uzunçarşıh 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

Dr. Muhlis Suner 
BİTLİS 

Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (I.) 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öymen 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Aldı Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bin gül-
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
thsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıuğln 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t.) 
Münir Çağıl (t.) 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
thsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya (t.) 
Cevat Dursunoğlu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Tevfik Ekmen 
ismail Sabuncu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 
(t) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Salih inan kur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adrvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni (I.) 
Fuad Köprülü 
Recep Peker 
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Ahmet Kemal Silivrili 
(t) 
Hamdullah S. Tanrıöver 

(t) 
Orgl. Cemü C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

ÎZMÎR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Rahmi Köken (t.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (î.) 
Şerafettin Karaean 
Hüsamettin Tugaç 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (1.) 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 

Nihat Erdem 
Sahır Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Sedad Pek 

« " 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
thsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
(«.) 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Abdülkadir Taşan gil 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu ' 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya (1.) 

[Açık Millet 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 Abdülkadir Kalay 
MUĞLA 

Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri Özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eoer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Dr: Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Gülek (1.) 

SİNOB* 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 

vekillikleri] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Yusuf K. Tengirşenk 
SİVAS 

Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu (1.) 
Temel Göksel (1.) 
Hamdi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğln 
(1.) 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Arkant 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (1.) 



T. B. M. M. Basımevi 


