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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Millî Piyango teşkiline dair 3670 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun lâyihası ile, 

ölüm cezasına hükümlü Ahmet Nazlı'ya ait 
dosya, Başvekâletin talebi üzerine iade edildi. 

Ruznamede mevcut kanun lâyiha ve teklif
lerinin suallerden önce görüşülmesine dair tak
rir kabul olundu. 

Millî Korunma Kanunu lâyihasının heyeti 

umumiyesi üzerindeki müzakerelere devam olun
du. 

18 . V . 1956 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Tokad Mebusu 

İhsan Baç 
Kâtip Kâtip 

Hakkâri Mebusu Kayseri Mebusu 
übeydullah Seven Ömer Mart 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Uşak Mebusu Orhan Dengiz'in, Türki

ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
muvakkat 65 ve 68 nci madddelrinde yazılı mü
racaat için yeniden üç aylık müddet verilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/300) (Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

Mazbatalar 
2. — Aziziye Tabyasının istirdadına iştirak ta lan (1/396) (Ruznameye) 

eden Nene Kırkgöz 'ün oğlu Yusuf Kırkgöz 'e va* 
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/333) (Ruznameye) 

3. — Orman Umum Müdürlüğü teşkilâtına 
dair 3818, 3904 ve 6223 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri mazba-

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili İhsan Baç 

KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri), Ömer Mart (Kayseri) 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(İzmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 
REİS —• Ekseriyetimiz vardır. Celseyi açı

yorum. 
Ruznameye mütaallik bir takrir vardır, oku

tuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden ev-

3. — YOKLAMA 

vel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Sabri Brduman 

REİS — Takriri rejderinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — MİM Korunma Kanununun tadiline dair 

kanun lâyihası ile Trabzon Mebusu EmruUah 
Nutku'nun, zaruri ihtiyaç maddelerinin kontrol 
ve tevzii, Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, 
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Millî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanımla I 
tadil edilen 31 nci maddesinin 1 nci bendi Ur 
57 nci maddesinin II, III, IV ve V nci bentleri
nin değiştirilmesi ve Afyon Karahisar Mebusu 
Kemal Özçoban'ın, Millî Korunma Kanununun 
4945 sayılı Kanunla değiştirilen 64 ve 69 ncu 
maddelerinin tadili Jıakkmlft, kanun teklifleri 
ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/386, 2/30, 
83, 155) 

REİS — Millî Korunma Kanununun tadiline 
mütaallik lâyihanın umumi müzakeresine de
vam ediyoruz. Söz Doğan Köymen'in. 

DOĞAN KÖYMEN ('Giresun) — Muhterem 
arkadaşlar; kanun üzerindeki umumi müzakere- I 
1er zannedersem sona ermek üzeredir. İşin son | 
safhasında sözün 'bana düşmesi 'bir talihsizlik 
eseri olmuştur. Zira; 'kürsünün muhteşem hatip
lerinden sonra bir acemi dinlemek hoş tesadüf 
olmasa gerektir. Buna rağmen, size arz edecek- ı 
İcrim yabana atılır şeyler olmıyaca'ktır. Bende | 
kitap adamiyle iş adamı, yani nazari adamla 
pratik adam arasındaki farkı bulacaksınız. Asıl 
maksada geçmeden evvel değerli .muhalefete di
yeceklerim var. Bu kürsüde muhalefet adına 
konuşanlar çok uzun 'konuştular. Keski faydalı 
•konuşsalardı da günlerce konuşmalardı. Son ko
nuşanlardan iktisatçı olanı bütün fikrî ve ilmî 
kudretini ortaya 'koyarcasına gayretler sarf et
ti. 'Sırf şu 'hedefe varmak için : Kanun şiddet 
koymakta imiş, encümene çevrilsinmiş. Ve ora
da tekrar gözden geçirilerek yumuşatı'lsmmış. 
Encümende bu kanunun müzakeresi tam üç ay 
sürdü. Bu kanun, orada inşa edilirken muhalefet 
gruplarının bu kanunla alâkalanmaları, fikirle
rini bildirmeleri, inşa 'malzemelerini ortaya koy
maları vazifeleri değil miydi"? Onlar partileri 
adına kanun şu veya Ibu 'kısımlarında boşluklar, 
açık 'kapılar bulunduğunu veya hükümler kon
duğunu belirterek yüksek huzurunuzda daha 
faydalı iş yapmış olurlardı, kanaatindeyim. Yok
sa milletin şiddetle istediği îbir kanunu muhale
fetin iyi çalışmaması yüzünden tekrar encüme
ne sevk edilmesi m düşüncesi, politik bir he
def güdülmüyorsa, millî iktisatta yeri olması 
lâzımgelen fikrî faaliyetin dumura uğramasın
dan, ruhun tembelleşmesinden başka Ibir şey 
ifade etmez. Bu (hal amiyane tabiriyle, düpedüz 
ipe un sermek olur, Yüksek Heyetinizin, bu dü
şünceye yer vereceğine . inanmıyorum. I 
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Mevzuuma geçerken bir vazifenin ifasını da 

zaruri görmekteyim. Huzurunuza getirilen ka
nunda, yeni ceza ölçülerinin milletin istediğin
den de az olmasına rağmen bu kanun umumi
yetle iyi hazırlanmıştır. Kanunu bu şekliyle ha
zırlayıp huzurunuza getiren kıymetli arkadaş
larımızı tebrik ederim. Bizler mebus olarak mil
letin dileklerini ve ihtiyaçlarını devamlı olarak 
dikkatle süzgeçten geçirmeye, bunları dile ge
tirmeye mecburuz. Şu ihtikâr meselesinde Türk 
milleti, muhtekirin idam edilmesini istemekte
dir. Ateşe atıiırcasına canı yananın bu dileği 
önünde vicdanların titremesi gerekir. Encümen-

"' de ise milletin -bu asıl isteği, ifadesini ağır ha
pisliklerde bulmuştur. Kanunun ticarete bir şid
det, terör rejimi getirdiğini iddia eden muhale
fet sözcüsü, bu şiddetin ancak demir perde ge
risinde mevcudolduğunu da sözlerine ilâve et
mekten çekinmedi. Bu beyanlara göre Türk mil
leti, bizatihi kışla zihniyetini temsil ediyor, de
mektir. Çünkü, durup dururken masum insan
ların idamını istemektedir. Muhalefete göre, bu 
ne vahşi arzudur. Muhalefet ne derse desin, ba
na göre de bizim şartlarımız, muhtekire, döviz 
kaçakçısına idam cezası verdirecek kadar, mil
lî mevcudiyetimizle ilgili bulunmaktadır. Ha
yattan misaller vermek suretiyle bu şartlarımı
zın izahına çalışacağım. Müsaade buyurmanızı 
diliyorum : 

Bir defa memleketimizde hemen bütün ti
cari faaliyetlerin tekasüf ettiği iki geniş iş sa
hası vardır. Biri gıda maddelerine taallûk eder. 
Bunun hakkında kanun teklifim var, sırası ge
lince konuşacağım. Diğeri ise sanayi mamulleri 
olan ithal malları üzerine kurulmuş olan tica
ret sahasıdır. Ben, ithal malları üzerindeki ti
cari faaliyetleri hedef alıyorum. 

1950 ye kadar yapılan ithalât, umumiyetle 
istihlâk eşyasına münhasırdı. Ve mahdut bir 
zümre için yapılırdı. Büyük halk yığınlarının 
ihtiyaçları (Bir lokma bir hırka) tedbiri içinde 
boğulmuştu."- Dış ticaret hacmi 500 milyon li
rayı geçmiyen bir memlekette 20 milyonun ihti
yaçlarına döviz tahsis etmeye esasen imkân 
yoktu. Çünkü, nüfus başına 20 - 25 lira düşer
di. Bu takdirde yukarsmdan aşağısına doğru 
dereceli bir saltanat süren 100 bin ailenin dışar
dan getirilecek eşyalarını karşılamak mümkün 
olur muydu? Yığınların ihtiyaçlarına uzanmak 
fikri o zümrede mevcut değildi. Esasen itha-
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lât yapanlar da mahdut bir zümre ,idi. İthal 
mallarının istihlâk eşyası olmasına son derece 
dikkat ederlerdi. Ve bu yoldan bol. para, kaza
nırlar, memlekette en yüksek hayatı sürerler
di. İkinci Cihan Harbinden önce ey cihazı ala
bilecek biraz ömürlü malları taksitlerle sata
bilmek için acentelerin kapı kapı dolaştıklarını 
hatırlarız; harbden sonra da bu nevi satışlara 
devam eden müesseseler görülmüştür. Bu tak
sitli. dolayısiyle kredili muamele, pazarı ayak
ta ve hareketli tutmak gayesini gütse yeridir. 
O kredili muamele dün vatandaş için yapılıyor
du da, niçin, bugün sanayileşme gayreti içinde 
bulunan devlet ve hususi sektör için yapılmı
yor? Çünkü gayesi, bu memlekete yalnız istih
lâk maddeleri sokmak olan ithalci, millî sana
yileşmemizin baş düşmanıdır. 

1950 yılma kadar millî istihsalimiz 5 - 6 mil
yarın üstüne çıkmamıştır. Nüfus artışını taki-
bedemiyecek kadar bozuk bir bünyede kalmış
tır. Burada bozukluğun mahiyetine nüfuz ede
bilmek için köylünün çektiği çileleri, satırbaşı 
olarak hatırlatmak isterim. 

Köylünün üç patronu vardı: Birinci patron 
Halk Partisi idi. Bunun teklifleri, Devlet ta
leplerinin üstünde yürürdü. İkinci patron, .mu
rabahacı, tefeci idi. Bu para babaları köylüyü 
öylesine soyarlardı ki, bu mevkilerini siyasi 
mütegallibelere verdikleri rüşvetlerle muhafaza 
ederlerdi. Bir gün tariîiçi, Türk içtimaiyatını 
ve Türk'ün aile iktisadiyatını tetkik ederken ta
pu kayıtlarına düşürülen kanlı izleri, söndürü
len ocaklarla kapatılan icra dosyalarını tetkik 
etmekten geri durmasın. Köylünün üçüncü ko
cası Hükümetti. 

REİS — Doğan Bey, bir dakika müsaade 
buyurun. Bu tâbirleri lütfen düzeltir misiniz, 
hocası mı, kocası mı? (Hocası, hocası sesleri) 

DOĞAN KÖYMEN (Devamla) — Tâbirle
rim de bir şey yoktur. Patron, dieeyecektim. 
Hükümet kendi alacakları için haciz, kelepçe, 
hapislik koymuştur. Haczedilip pazarlara sü
rülen malların yüzüne bakan var mıydı? İnek 
yedi buçuk, keçi 1,5 - 2 liraya düşen, işçi ücreti 
30 kuruşa inen bir memlekette büyük yığınlara 
hayat hakkı, diye esasen bir şey tanınmış de
ğildi. Bunun için her şey ucuzdu. Vergi borç
larından dolayı bileklerindeki kelepçe izlerinin 
acısı yüreğine vuran insanın emeği ucuzdu. Za
vallı köylünün borcundan dolayı haczedilip pa-
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| zarlarda 20 - .30 kuruşa satılan tenceresi, kaza

nı, mitilleşen yalağı, yorganı, varsa malı, da
varı... ucuzdu. Koca bir millet, gaddar bir züm
renin keyfi için yerlere seriliyordu. Fakat o 
zümreye göre, hayat ucuzdu. Lâkin bu kütle 
bu kahra ne zamana kadar katlanabilecekti ? İş
te, 7,5 kuruşluk Japon bezini alamiyacak kadar 
takatten düşürülen bir millete millî tasarruf 
fikrinden bahsetmek bile, onun kan kusturucu 

, sefaleti ile alay etmek olm.uştur. 
i Bir taraftan sefalete sürüklenen halk yığın

ları, aslmda işsiz bırakılarak mütegallibenin ır-
gadı vaziyetine düşürülürken, diğer taraftan 
salahiyetli mevkilerde olanlarda ve bunlara yâ-

I ranlık eden muhitlerde büyük servetlerin te-
I merküz ettiği görülmüştür. Bu milyonluk ka

zanç ve gelirler, iktisadın sanayi ve istihsal şu
belerinden ziyade daha emin ve kârlı görülen 
yüksek faizli Devlet tahvillerine yatırılmıştır. 
Hem de bütçe açıklarını kapamak için, orman 
işletmesinin zarar edip de Devletten, umumi 
muvazeneden yardım gördüğünü hiç işittiniz mi? 

Millî kaynaklar o derece hırpalanmış ve yor
gun düşürülmüştür ki, vurdukça tozacak hal
den de aşağı yuvarlanan bir kütleden millî ta
sarruf beklemek, ölü gözünden yaş beklemek 
gibi birşey olurdu. Milletin bu sefaletine mu
kabil 3 - 5 şehrimizde uyanan yenilik hareket
lerini ve bu hareketlerin doğurduğu ihtiyaçla
rı karşılamak, dâhilden tedarik edilenler için 
milleti yumruklamakla, dışardan gelenler için
de devletin döviz imkânlarını ithaleinin keyfine 
terk etmekle mümkün olurdu. Millî geliri 
5 - 6 milyarı geçmiyen bîr; memlekette yaşayan 
6 milyon ailenin yüzde 90 ı perişan idi. Milî 
gelirden nasibine 3 - 4 yüz lira düşmezdi. Ayağı 
demire sokulmuş Çinli gibi, iktisadi ve içtimai 
bünyesi insafsızca dondurulmuş olan bir memle
kette iktisadi ve millî kalkınmayı yürüten ya
tırımları sadece millî tasarruflarda .aramak, 
hakikaten fikrin bir tuzağa düşmesinden baş
ka ne ile ifade edilebilir? 

İşte, böylece içerden. yumruklanarak, dı
şardan taksitlendirilerek şehir ve kasabalarımı
za dökülmekte bulunmuş olan mallar, milletin 
bu çökmesi karşısında sırıtanlara ucuzi geli
yordu. Fakat, unutulmamalıdır ki, ağacın ye
şiline gömülüp de yaprak, yeme safhasına da-

| lan tırtılların kuvvetli fırtınalardan yerlere 
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dökülmesi gibi, milletin damarlarına yapışıp 
da korkunç sefaletler çekmesi pahasına ucuz
luk sefası sürerken millî iradenin emriyle me
meden kesilen zümrenin bir daha sömürme fır
satı ele geçirmesine imkân kalmamıştır. 

Bütün bunlar, dünkü fiyatlarla bugünkü fi
yatlar, dünkü ucuzlukla bugünkü pahalılığı mu
kayese ederken göz önünde tutulacak acıklı saf
haların, faktörlerin birer parçasıdırlar. Bu söz
leri, Demokrat Partinin yatırım politikasını 
tenkid eden ve yerine millî tasarrufların konma
sından dem vuran iktisatçılarımıza söylüyorum. 

Millî kalkınma hareketlerimiz, sanayileşme 
teşebbüslerimiz niçin içerden ve dışardan bu 
kadar menfi mukavemet görmektedir? Bu mu
kavemet hareketlerini ben şahsan şu noktalarda 
görüyorum: 

1. Deli Petro'dan, Baltacı rezaletinden bu 
yana Türk vatanı Rus oyunlarına mâruz kal
mıştır. Şimalde büyüyen bu tehlike, 2,5 asır dur
madan kapımızı çalmış, tecavüzlerde bulunmuş, 
bitip tükenmez harblerle her şeyimizi tahribet-
miştir, Bu yüzden, son asırlarda zaten gayrîmillî 
unsurlar elinde kalan Türk ticareti ve iktisadı 
yıkılmıştır. Ve o zamandan bu yana, Türkiye'de 
kazanılan, kolaylıkla dışarıya kaçırılmıştır. 

Türk'ün millî istiklâl hareketinden sonra da, 
bu asırlık ahlâk çöküntüsü devam •etmiş, millî 
iktisadımıza ve ticaretimize, bilhassa ticaretimize 
Kuvayi Milliye ruhunun salâbeti verilememiştir. 

İhtikâr, kökleri çok derinlerde bir ruh illeti 
olarak mevcuttur. Hâdiseleri tecrübe yatakların
da sürükliyen bu içtimai âfetin önüne geçmek 
için yalnız kanun müeyyideleri yetmez. Milletçe 
mücadelede bulunduğumuzu muhtekire göster
memiz lâzımdır. Bu dediklerime, millî zaruretle
rin hâkim bulunduğunu ifade etmek isterim. 

REİS — Doğan Bey, üç dakikanız kalmıştır. 
DOĞAN KÖYMEN (Devamla) — Şöyle ki ; 

İkinci Cihan Harbi bize millî . ıstırapların en 
acılarını tattırmıştır. Bir taraftan, milyonlar vu
ranlar paralarını yabancı bankalara kaçırırlar
ken, diğer taraftan ihtikârın kanlı eli milletin 
iliklerine kadar sokulmuş, onun sersefil olmasına 
sebebol muştur. Hele harb biterbitmez Rusların 
bizden toprak talepleri, tehlikenin fiilen baş-
gösterir gibi bir manzara arz etmesi, Doğu -
Anadolu'nun kısmen boşaltılması yüzünden bu 
vatanda her şeyin kıymeti hemen sıfıra düşmüş-
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tür. Son iki buçuk asırlık tecrübeye sahibolan 
ticaret muhiti tarihi tehlikenin hortladığmı he
sap! ıyarak milleti coyarcasma millî servetimizin 
kaçakçılığına devam etmiştir. 

1945 - 1'950 ye kadar 4 - 5 yıl içinde mille
tin bin bir fedakârlıklariyle elde edilen döviz 

• stoklarının süratle erimesi göstermiştir ki, bu 
memlekette bir kısım ticaret erbabı kendini ta
rihî dış tehlikenin tesiri altında hissetmiştir. He
le bu tehlikenin Birinci Cihan Harbinden sonra 
bir de rejim değiştirdiği ortada varken, bu his bir 
emniyetsizlik havasına da yer vermiştir. Bu hâ
diseler içinde beşerî zaıflarımızı da göz önünde 
tutup kendilerine kısmen hak verecekler bulıına-
büir. Lâkin bir vatanın böyle çirkin lâubalilik
lere tahammülü yoktur. 

Artık, Türk milleti için bir dış tehlike ebedi
yen mevcut değildir. Bunun için bu memlekete 
yabancı sermaye de akın etmeye başlamıştır. 
Hakikat böyle iken bizim ticaret âlemimizdeki 
soysuzlaşma devam etmektedir. Bunu da şöylece 
tesbit mümkün görülmektedir : 

a) İkinci Cihan Harbinden önce pazarları
mızda hüküm süren taksitlendime satışlara harb 
sonrasında da devam edilmek istenmiştir. Şimdi 
anlaşılıyor ki, bunun gayesinde, satışlarda ko
laylık gösterilmek suretiyle yayılmak, Türk hal
kını borçlu bulundurmak ve böylece millî sa
nayileşme hareketlerinin uyanmasına mâni ol
mak gibi, yıkıcı emellerin gizlendiği bir haki
kat olarak kendini gösteriyor. Vatandaşı ve iç 
piyasayı ihtikârla, Devleti, döviz kaçakçılığı ile 
soymak zihniyetini temsil edenlerden korkmak 
lâzımdır. 

1952' ye kadar tatbik edilen liberasyon siste
minde, ithalâtçı tüccarlarımız bu memlekete o 
kadar istihlâk eşyası sokmuşlardır ki, iğneden 
ipliğe, lâmbasından fitiline kadar her şeyi dı
şardan alman bu memlekette ufak tesislere doğ
ru gitmek temayülü olsun, hiçbirisinde belirme
miştir. Hükümet, ticaret adı altında yapılan bu 
eşkıyalığa (dur) demişse hata mı, etmiştir? Va
tanda Ortaçağ sefaleti hüküm sürerken, efen
dilerimize buz dolapları, gaz sobaları, elektrik 
süpürgeleri... Gelmese günah mı işlenmiş olur
du?... 

Fakat, tahditli ithal rejiminin tatbikinden 
sonra seviyesiz bir ticaret usulü başgöstermiş-
tir. 
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REİS — Vaktiniz tamam, efendim. (Beş da

kika da geçti, sesleri) 
DOĞAN KÖYMEN (Devamla) — Müsaade 

ederlerse devam edeyim. 
REİS — Sadettin Yalım,, buyurun. 
SADDETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhte

rem arkadaşlarım, vatandaşlarımıza topyekûn 
ıstırap veren ihtikâr hâdiseleri karşısında Millî 
Korunma Kanununun mevcut mevzuatının da
hi tatbikatının maalesef alâkalılar tarafından 
ihmali, büyük vatandaş kütlelerini geçim sıkın
tısı içinde kıvrandırmaktadır. Her ailenin kapı
sına kadar gelmiş, dayanmış olan karaborsanın 
artık daha fazla devam edip gitmesine asla 
müsaade ve müsamaha edilmemelidir. 

Evvelâ açıkça şu hususu belirtmek isterim 
ki, Hükümetin tadil lâyihasının ve mebus arka
daşların tekliflerinin ne sebeple olursa olsun 
gecikmesi yüzünden vatandaşlarımıza mazeret 
sebebi bulamıyoruz. Bu münasebetle Millî Ko
runma Kanununun tadilinin bir an dahi gecik
meye tahammülü yoktur. 

Büyük vefakâr kütlenin nelere katlandığı 
buna mukabil mahdut durumdaki dürüst olmı-
yan ibr zümre, muhtekir, karaborsacının nasıl 
hızlarını ve cesaretlerini artırarak milyonlar 
vurduklarını bilmiyen ve görmiyen var mıdır? 

Çok muhterem arkadaşlarım, artık Türk 
vatandaşı olarak, mebus olarak küçük bir züm
re karaborsacı vatan hainlerine müsamaha ve 
müsaade edemeyiz. Geç kalmakla beraber ka
nun yeni tadille bir an evvel meriyete girmeli 
ve elini kolunu sallıyarak, su gibi paralar har-
eıyarak vatandaşların sefaletleriyle, ıstırapla-
riyle, geçim sıkmtılariyle alay edenler cezaları
nı bulmalıdır. 

Bu tadil aynı zamanda tüccar ve esnaf ara
sında da bir adaleti sağlıyacaktır. Zira namus
lu ve dürüst tüccar ve esnaf hile yollarına sap
madıklarından, faturasız mal alıp satmadıkların
dan çeşitsiz kalıp işleri azalmış diğer taraftan 
hilekârlar her türlü çarelere başvurarak vatan
daşların ihtiyaçları dolayısiyle yüksek fiyatlar
la mallarını satmakta devam etmektedirler. Mu
halif ve bâzı mebus arkadaşlarıma çok esaslı 
ve geniş tecrübelerime istinaden beyan ederim. 
ki, kanun tadili encümene iade suretiyle uzun 
bir müddet bilhassa yaz tatili dolayısiyle geri 
bırakılmamalı. Açık yerler varsa Heyeti Umu-
miyede teklifler yapmak suretiyle kapanabilir. 
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Muhterem, arkadaşlarım, Muhtelit Encümen

de âza idini. Üzerinde komisyon olarak ısrarla 
çalıştığımız hu kanun müzakerelerinde muhale
fete mensup arkadaşlarımı ancak birkaç toplan
tıda i'ki kişi olarak gördüm. Müzakereler Hükü
met jııümessilleriııin ve bazan da vekillerin hu
zuru ile aylarca ve .çok çekişmeli devam etti. 
Bugün encümene iadesini istiyen arkadaşlarım 
beni mazur görsünler, bilhassa muhalefet men
subu arkadaşlarımın günün mevzuu ve ıstırabı 
olan kanun 'Meclise geldikten sonra, âdeta uy-
'kudan uyanır gibi, gözlerini silerek tekrar en
cümene iade edelim diye temennide bulunmala
rını mazur göremiyorum. Zira bu kanun 'hakkı
mızın topyekûn dört gözle beklediği ^kanundur. 
Milletin ıstırabının devamı mahiyetinde olan bir 
politik yola sapmasınlar. 

Arkadaşlar, el ele verelim kanunun tadilini 
geciktirmiyelim, hep 'beraber maddelere geçerek 
burada konuşalım, noksanları bulalım, açıkları 
beraber dolduralım ve bu suretle 25 milyonun 
ıstırabını yok edelim. 

Şalisi 'kanaatim tasarının eksik olan tarafı 
şudur : Bütün mallar kâr haddine tâbi olmalı
dır. Maliyet ve satış fiyatlarını yazmak kâfi de
ğildir. Vatandaş sermayesine ve satışına baka
cak, bu ne insafsızlık deyip geçecek. Evvel emir
de topyekûn karaborsayı ortadan 'kaldırmak 
üzere kâr haddini ele almak lâzımdır. Bunun 
'büyük faydaları var. iBu'güıı ithalâtçı ve top
tancılar 'kendi menfaatlerine bakıyorlar, kâr 
haddine tâbi olmıyan malları getiriyorlar. Hem 
büyük kârlar temin ediyorlar, hem ihtiyacolaıı 
malları getirmiyorlar. Bu sebeple de malların 
azlığı fiyat artışlarım karaborsayı meydana ge
tiriyor. Açık misaller ortadadır. Bugün kâr had
lerine tâbi olmıyan mallar on günde bir fiyat 
değiştiriyor ve daima yukarıya çıkıyor. Bugün 
aldığınız 10 liralık bir mal bir ay sonra 15 lira üç 
ay sonra 20 lira oluyor. Bu vaziyette ne olacak
tır? Kanuni müeyyide olmayınca bu mallar mü
temadiyen artışlarında devam edecek ve alâka
lıların eli kolu bağlı 'kalacak. (Mahallî belediyele
rimizin lüzumunda 'bâzı maddelere 'koyacağı kâr 
haddi de kâfi değildir. 

Ayrıca arkadaşlar, iktisadi tedbirleri de ih
mal etmeden bu kanunun işlemesi için mutlak 
'büyük mikyasta ihtikâr yapan karaborsacıları 
milletin kanını emen vicdansızları idam sehpa
sına »kadar göndermek 25 milyon vatandaşımızın 
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her an sıkmtılariyle alay eden vicdansızların 
cezasını (böylece hayatları ile ödetmek lâzımdır. 
Millet topyekûn bunu istiyor. Bu 'kanun müey
yideleri içerisinde can telâşı olmalıdır. Zira öy
le açıkgözler ve vicdansızlar var ki hapse de, pa
ra cezasına da çare bulurum diye düşünebiliyor. 
Fa'kat çok sevdikleri aziz hayatları tehlikede 
olunca büyük hayallerinden uyanacaklardır. 

Bundan namuslu vatandaş, tüccar korkmaz. 
Kendisinden gocunanlar korkar. Bugün kaatil-
lere idam cezası var, niçin herkes korkmuyor1? 
Cana kıyanın cezası hayatına kıymaktır. Kanu
numuzda da, milletin çoluğunu, çocuğunu na-
fakasiyle büyük mikyasta oyunlar oynıyarak 
Türk Milletinin hayatına kıyanların hayatına 
göz kırpmadan kıymalı, mulhtekirlerin ve kara
borsacıların yüzlerini kendi karalariyle sıvaya
rak onların namuslu vatandaşlarımıza reva gör
dükleri ıstıraplara son vermelidir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
REÎS — Fethi Çelikbaş (Yok sesleri) 
Efendim, geçen celsede bir anlaşmazlık oldu. 

Fethi Çelikbaş Grup Reisi sıfatiyle sö>z istediği 
zaman söz vermek lâzımgeliyordu. Kendilerin
den özür dilerim. (Sağdan, alkışlar) 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Erzurum) — 
Bravo, adalet böyle olur. Bu yolda yürüyünüz, 
Reis Bey. 

REÎS — Efendim, kifayeti müzakere tak
rirleri vardır, okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Millî Korunma Kanununun tümü üzerindeki 

konuşmaların kâfi görülerek maddelere geçil
mesini uygun bulmaktayız. 

Keyfiyeti tasviplerinize hürmetlerimizle arz 
ederiz. 

Aydın Mebusu Tunceli Mebusu 
Zühtü Uray B, Turgut Okaygün 

Yozgad Mebusu 
Danyal Akbel 

Yüksek Reisliğe 
Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
tümü üzerindeki müzakereler kâfidir. 

Kifayetin reye arziyle, maddelere geçilmesi
ni arz ve teklif eylerim. 

Rize 
Mehmet Fahri Mete 
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Meclis Riyaset Makamına 

Müzakerelerden kâfi miktarda tenevvür edil
miştir. Kifayeti müzakerenin reye vaz'mı arz 
ederiz. 

Bursa Mebusu Yozgad Mebusu 
B. Cemal Zağra AH Ünlüsoy 

Riyasete 
Müzakere edilen Millî Korunma Kanunu ta

dil lâyihası üzerinde kâfi derecede görüşülmüş
tür. Kifayeti müzakerenin reye konulmasını arz 
ederiz. 

Ordu Gazianteb 
Selâhattin Orhon Süleyman Kuranel 

REÎS — Efendim, takrirlerin hepsi kifayeti 
müzakere hakkındadır. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Erzurum) — Ki
fayet aleyhinde söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun... 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Erzurum) — Sa

yın arkadaşlarım; bu kanunun müzakeresi bize 
eok değerli hakikatler bahşetti. Avrupai bir 
usul ile görüşen vekilimiz ve Feridun Ergin ha
kikaten, o yolda ihtisas sahibi olmıyan benim 
gibilere çok hakikatler bildirdiler. Benim evvel 
ve âhir bir kanaatim var; muhalefetsiz, meşve-
retsiz hakikate ulaşmak imkânsızdır. İnsanlar 
egoisttir. Kendi düşünceleri haricindeki sözlere 
karşı münfeil olurlar. 

REÎS — Rica ederim kifayet aleyhinde ko
nuşacaktınız. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Rica 
ederim Reis Bey, mevzua taallûku olmsa söyle
mem, itimat buyurun bana. îtirafı kusur etmek, 
yani nasılsa mevzuat haricinde bir kanaat taşıdı
ğını izhar etmiş olduğunu beyan etmek büyük 
bir fazilettir. Zaten tevazuda irtifa vardır, 
gururda ise yıkım mevcuttur. Bu itibarladır ki, 
ben fazla söylenen sözleri haşiv addederek, iç
ten zaman zaman doğacak cevherleri ruhumuza 
mal etmek ve bu yolda tenevvür etmek suretiy
le reylerimi verme yolunda devam ederim. 

Şurasını arz edeyim, bu kürsü, bizim altı 
senelik mesaimiz içinde parmakla sayılabilecek 
zamanlarda ancak ilmî mahiyet ifade eden ko
nuşmalar yapmıştır. Halbuki bugün iktisadi ıs
tırap içinde kıvrandığımız, iktisadi darbeler 
altında her gün biraz daha fazlasiyle hissettiği
miz felâketleri önlemek istiyen bu kanun, ihti-
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kârın doğma sebeplerini, avamilini bildirmiyor. 
Bu âmilleri bilmek güzel bir şey. Hükümet ve 
encümen diyor ki, muhtekir şahlandı, kapımıza 
kadar geldi, bizi boğacak haldedir. Bu hakikati 
inkâr eden bir adam tanımıyorum. Vatansever, 
hakikata yer veren, hakikat karşısında eğilen 
muhalefetin yeni yıldızı Feridun Ergin («Oooo» 
seleri) iktisat ilmine dayanarak bizleri tenvir 
eylediler. Diyorlar ki, ihtikâr vardır, bu kana
atte sizlerle beraberiz, ancak avamili ayrı bulu
yoruz. İktisadi siyasette bir değişilik yapmazsa
nız, bu iktisadi felâket, bu tedbirlerle önlene
mez. 

öne atılan bu mevzuu, hükümet ve encümen 
karşılamak için, hiçbir söz söylemedi. 

REİS — Efendim, lütfen kifayet aleyhinde 
konuşunuz. Mevzuun esasına girmeyiniz. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Efen
dim, bu cemaat, karşımızda bulunan arkadaş
larımızın mevzuu, ilmin ışığı altında münakaşa 
edebilmesi, yürütebilmesi için ikna tarikine gir
melidir. Bendeniz iktisat ilminden anlamam, an
lamadığım hususta söz söyliyemem. Benim gibi
leri nasıl ikna edip reyimizi alacaksınız? Her
kes iktisatçı değildir burada. Ben diyorum ki ; 
bu kürsü artık bir ilmî mahiyet alsın. Buna 
ulaşmak büyük mazhariyettir, bu Meclis için bir 
tekâmüldür. 

Feridun Ergin bu mevzuda enine boyuna 
konuştu ve tenkid etti, fakat sıra kapakları vu
rulmadı. Patırtı olmadı. Demek ki, bunları din
lemeye ihtiyacımız var. Bu itibarla ben arka
daşlardan rica ediyorum, içinde bulunduğumuz 
iktisadi buhranın burada serd edilen âmillerinin 
hakiki olup olmadığını iyice anlamak ve en sa
lim yolu bulmak için müzakereye devam ede
lim. Müzakere bir sükûtu ilmî içinde devam et
melidir. Bu kifayet takrirlerinin reddini rica 
ediyorum. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere aley
hinde bir hatibe söz verildi. Şimdi hepsi aynı 
mealde olduğu için, kanunun heyeti umumiyesi 
üzerindeki müzakerelerin kifayetine taallûk 
eden bu takrirleri yüksek reyinize arz edeceğim, 
kabulü halinde heyeti umumiyesi üzerindeki 
müzakerelerin kifayeti kabul edilmiş olacaktır. 

Kifayeti müzakere takrirlerini reylerinize 
arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir efendim. 
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Heyeti Umumiyeye mütaallik diğer takrirler 

vardır, onları da okutuyorum. 

Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle, müzakere 

mevzuu kanun lâyihasının ıslah ve ikmal edil
mek üzere komisyona iadesini arz ve teklif ede
rim. 

Urfa Mebusu 
Feridun Ergin 

Yüksek Reisliğe 
Encümen raporu ve ona bağlı tadil tasarısı 

bugünkü ihtiyaç ve ıstıraba cevap vermekten 
uzaktır. 

Vazıh, kifayetli ve şümullü yepyeni bir 
kanun getirmesi kaydiyle encümene iadesini arz 
ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar Mebusu 
Kemal özçoban 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen ve tafsilen arz eylediğim sebepler

den dolayı lâyihanın encümene iadesini arz ve 
teklif ederim. 

Kocaeli Mebusu 
Cemal Tüzün 

Yüksek Başkanlığa 
Arz ettiğim sebeplerle Millî Korunma Kanun 

tasarısının encümene iadesini arz ve teklif ede
rim. 

Kars Mebusu 
Mehmet Hazer 

RElS — Okunan dört takrir de; ikmal edil
mek üzere kanun lâyiha ve tekliflerinin encü
mene iadesini mutazammmdır. Dördü de aynı 
mealdedir. Reylerinize arz ediyorum. Takrirleri 
kabul edip lâyihanın encümene iadesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Kanunun maddelerine geçilmesini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet teklifi vardır. Bu teklifi de 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. Maddelere geçiyoruz 
efendim. 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 31, 
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43, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 69 ncu | 
maddeleriyle 36 ncı maddesinin 3 ncü ve 68 nci 
maddesinin V nci bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve bu kanuna muvakkat bir madde 
ilâve edilmiştir. 

Madde 31. —• I) Hükümet, dâhilde lüzum 
gördüğü maddelerin maliyet unsurlarını, bu 
maliyete zammedilecek âzami kâr hadlerini ve
ya âzami satış fiyatlarını ve bu maddelerin cins
lerini, nevilerini ve vasıflarını tesbit ve tâyin 
edebileceği gibi komüsyon, nakliye ve nakliye 
komüsyonu, tellaliye, simsariye gibi ücretlerin 
ve bir hizmet veya sanat veya emek karşılığın
da alınacak sair ücretleri ve bilûmum fiyat ve 
ücret tarifelerini tâyin edebilir ve muayyen ka
nunlara göre tutulması icabeden defterlerden 
başka lüzumlu göreceği defterleri tutmaya tüc
car, esnaf ve sair alâkalıları mecbur kılabilir. 

Hükümet yukardaki fıkrada yazılı fiyat, 
kâr haddi, maliyet unsuru, bir hizmet veya san
at veya emek karşılığı, alınacak ücretler veya 
fiyat ve ücret tarifelerinin tesbitini belediye, 
ticaret ve sanayi odalarına veya valilere yap
tırabilir, 

II - A) Bu suretle tesbit olunan kâr hadle
ri veya fiyatlar veya ücretler yahut tarifeler 
fevkinde veya cins, nevi veya vasıflara muha
lif olarak bir malın satılması veya satışa arz 
olunması veya ücret istenmesi veyahut alınma
sı veya satışa arz edilen bütün maddelerin ma
liyet unsurlarının 1 nci bent mucibince tesbit 
edilen esaslar dışında hesaplanması yasaktır. 

İmal suretiyle satışa arz olunacak malların 
ve malzemenin imal edilmemesi veya imalinden 
imtina olunması veya imalâta yarıyan malzeme
nin verilmemesi, alınmaması veya bunların ve
rilmesinden yahut alınmasından imtina olunması 
ve bunların kaçırılması imha edilmesi veya ima
le yaramaz, yahut imal mahallerinin kullanılmaz 
hale getirilmesi yasaktır. 

B) Fiyatları, kâr hadleri, ücretleri veya 
tarifeleri, cinsleri, nevileri ve vasıfları hükü
metçe tâyin olunan veya belediye veya ticaret 
ve sanayi odalarına yahut valilere tesbit ettirilen 
malların haklı sebebolmaksızm satışa arz edil
memesi veya satışından imtina olunması veya 
kaçırılması veya satılmadığı halde satılmış gibi 
beyan edilmesi yahut tarifeye dâhil hususların 
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haklı sebebolmaksızm ifasından imtina olun
ması yasaktır. 

III - Belediye mevzuatı dışında kalan ve mah
sus kanunları gereğince fiyatları hükümetçe tes
bit olunan bir malın bu fiyatlar üstünde satıl
ması veya satışa arz edilmesi yasaktır. 

Belediyece fiyatları tesbit olunan maddeler 
hakkında da hükümet bu fıkra hükmünü uygu
lamaya yetkilidir. Hükümetçe böyle bir karar 
verilmedikçe belediyelerce fiyatları tesbit olunan 
maddeler hakkında belediye mevzuatı hükümle
ri tatbik olunur. 

IV - Hükümetçe imalâtçı, ithalâtçı, toptancı, 
yarı toptancı ve parekendeci hakiki veya hükmi 
şahıslar arasında yapılan ticari alım ve satım 
muamelelerinde fatura verilmesi ve alıcı tarafın
dan fatura alınması ve bu faturaların saklan
ması mecburidir. 

Zaruret halinde hükümetin tâyin edeceği mu
temetler de bu fıkra hükmüne tâbidir. 

Faturaların şekil ve muhteviyatı hükümetçe 
tesbit edilir. 

V - Zirai istihsal maddelerinden hangilerinin 
ne miktar ve kıymetten fatura mecburiyetine tâ
bi tutulacağı hükümetçe tesbit edilebilir. 

VI - İmalâtçı, ithalâtçı, toptancı, yarı top
tancı, ve perakendeci hakiki ve hükmi şahıslar 
arasında yapılan ticari alım ve satım muamele
lerinde bir malın mevcudu bulunmadığı veya 
istenilen miktarda verilemiyeceği satıcı tarafın
dan beyan edildiği ve alıcı keyfiyeti gösteren 
bir vesika istediği takdirde bu vesikanın veril
mesi mecburidir. 

Bu vesikanın şekli, muhteviyatı ve suretinin 
ne kadar müddetle saklanacağı ve ne vüsatte 
ve hangi mevzularda zirai istihsal yapan müs-
tahsıllarm bu bent hükümlerinden istisna edi
leceği hükümetçe tesbit edilir. 

VII - Her dükkân, mağaza, ticarethane ve
ya satılmak üzere mal teşhir edilen mahallerde 
ve pazar yerlerinde perakende veya toptan satı
şa arz edilen mallan veya aynı cinsten mal grup
larına cins, maliyet, satış fiyatı ve lüzumlu gö
rülecek sair malûmatı gösteren etiketin konul
ması ve etiket konulması elverişli olmıyan hal
lerde etiket muhteviyatını havi listelerin herke
sin görebileceği yerlere asılması mecburidir. 

Etiket ve listelerin şekil ve muhteviyatı ma
hallî belediyelerce ve belediye teşkilâtı olmıyan 
yerler için valilerce tesbit ve ilân edilir. 
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VIII - ithalâtçılık ile toptancılık veya pera

kendecilik ve alelûmum toptancılıkla peraken
decilik hiçbir suretle aynı şahıs uhdesinde birle-
şemez. 

Ancak maddenin veya satış hususiyetinin za
ruri kıldığı hallere münhasır olmak üzere hükü
met bâzı müessese veya malları yukardaki fık
ra hükmünden istisna edebilir. 

IX - Hükümet hilâfına karar vermedikçe it
halâtçı kârı % 20 yi ve alelûmum toptancı kârları 
yekûnu % 10 nu, perakendeci kârı % 25 şi ge-
çemiyeceği gibi ithalâtçı veya parekendeciler 
yekdiğerinin kârlarını alamazlar. Hükümet lü
zum gördüğü hallerde bâzı malların imalâtçı ve
ya müstahsilini yukardaki fıkra hükmüne tevfi
kan kâr hadlerine tâbi tutabilir. 

RElS — Görüldüğü veçhile madde çok uzun
dur. Eu itibarla fıkra fıkra reye konulması mü
zakerenin selâmeti bakımından iyi olacaktır. Bu 
hususu arz ettikten sonra birinci fıkra hakkında 
söz istiyen Feridun Ergin ve Nusret Kirişcioğlu '-
na söz vereceğim. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına Feridun 
Ergin. 

HÜRRIYET PARTISI MECLIS GRUPU 
ADİNA FERİDUN ERGİN (Urfa) — Kanunun 
birinci maddesi üzerinde söz almış bulunmak
tayım. 

Millî Korunma Kanununda yapılacak tadille
rin niçin bu maddelere inhisar ettirildiğini ko
misyondan sormak isterim. Çünki Millî Korun
ma Kanununun normal zamanlarda sulh ekono
misinde, bâzı arkadaşlarımızın tabiriyle, kalkın
ma halinde bulunan bir iktisat nizamında de
vamlı olarak tatbik edebilmek için evvelâ Millî 
Korunma Kanununun ilk maddesini tadile ihti
yaç ve zaruret vardır. Acaba bu ilk maddeyi 
komisyon niçin tadile lüzum hissetmemiştir? Bi
rinci madde, tâdil edilmeksizin normal zamanlar 
içinde bu kanunun tatbik edilmesi doğru mudur? 

Bu birinci maddeyi okuyorum: 
«Fevkalâde hallerde devletin bünyesini ikti

sat ve millî müdafaa bakımından takviye mak-
sadiyle icra Vekilleri Heyetine bu kanunda 
gösterilen şekil ve şartlar dairesinde vazife ve 
salâhiyetler verilmiştir. Fevkalâde hallerin şart
ları : 

A) Umumi veya kısmi seferberlik, 
B) Devletin bir harbe girmesi ihtimali, 
C) Türkiye Cumhuriyetini alâkalandıran 
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yabancı devletler arasındaki harb hali. 

Şimdi arkadaşlar, umumi veya kısmi bir se
ferberlik halinde değiliz. Devletin bir harbe gir
mek ihtimali mevcut değil. Yabancı devletler ara
sında da hâlen Türkiye'yi alâkalandıran bir 
harb hali yoktur. Bu şartların mevcut olmadığı 
bir devrede Millî Korunma Kanununu tamamen 
yeni bir zihniyet ve esasla tatbik mevkiine koy
mak isterken ilk üzerinde durulması icabeden 
nokta kanunun bu birinci maddesi idi. Bu ka
nunu, birinci maddeyi tadil etmeksizin tatbika 
imkân veren tek hüküm, tek hukuki mesnet, 3 
ncü maddedeki hükümdür. Hüküm der ki; «Fev
kalâde hallerin hitam bulduğu ve bu kanun hü
kümlerinin tatbikine lüzum kalmadığı hükümetçe 
kararlaştırılarak ilân ve B. M. M. ne arz edilir.» 

Öyle tahmin ediyorum ki; encümen namına 
verilecek olan cevapda bu noktaya temas edi
lecektir. Denilecektir ki, madem ki, Hükümet 
fevkalâde hallerin hitama erdiğini ilân etme
miştir, meclise bu husus bildirilmemiştir; o hal
de bu hükme istinaden tatbik ediyoruz. Kendi
lerini zahmetten kurtarmak için peşinen nok-
tai nazarımı bildireyim. 1940 senesinde konul
muş olan bu hükümden istifade ederek 1956 se
nesinde yeni baştan şekillendirilen bir kanuna 
tatbik edilmesi doğru değildir. Doğru olmadığı 
gibi Hükümetin mütaaddit defalar ifade etmiş 
olduğu bir zihniyete, aynı zamanda hakiki şart
lara uygun düşmemektedir. 

Geçen senelerin bütçe esbabı mucibe lâyiha
larını tetkik ederseniz, harb ekonomisi devre
sinin nihayet bulduğuna ve normal zamanların 
başladığına dair mütaaddit kayıtlara rastlarsı
nız. Hükümetinizin, fiilen harb ekonomisinin 
sona ermiş olduğuna kaani olan bu Meclise, sevk 
ettiği lâyihaların mucip sebeplerini tebarüz et
tirirken, sanki fevkalâde hal hakikaten devam 
ediyormuş gibi bir fikre istinaden, yepyeni bir 
kanun nizamını ortaya çıkarması hukuk bakı
mından doğru değildir ve bunun hukuk bakı
mından da mahzuru vardır. Size Fransız hukuk
çusu Georges Rifert'in «Hukukun inhitatı» ad
lı eserinden çıkarılmış ufak bir pasaj okuya
yım : 

TEVFİK İLERİ (Samsun) — Reis Bey, bi
rinci madde ile alâkalı mıdır? (Sağdan; «evet», 
sesleri) 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Bu husus 
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şu bakımdan birinci madde ile alâkalıdır. Eğer 
kanun tasarısı önünüzde ise lütfen okuyunuz. 
Oradaki maddeler arasında eksiklik bulunduğu, 
tadil edilmesi icabeden maddeler arasına kanu
nun birinci maddesinin de alınması lâzımgeldi-
ği hususunda komisyondan bir sual sormakta
yım ve dikkatini celbetmekteyim. Demek ki, bi
rinci madde ile alâkalıdır. 

TEVPÎK İLERİ (Samsun) — Kanunun tek
rar toptan aleyhinde bulunuyorsunuz. 

REİS — Devam, buyurun. 
FERİDUN ERGİN (Devamla) — Tevfik 

Bey, kanunun aleyhinde de bulunabiliriz, lehin
de de bulunabiliriz. Bu bizim takdir salâhiye
timiz dahilindedir. 

Ripert'in mütalâası şudur, der ki : (Hukuku 
dikkate almak mecburiyetinde olduğu iki reali
te vardır. Birincisi, tabiatı eşyadan mütevellit 
hakikatler; ikincisi insan iradesinin vaz'ettiği 
indî kaideler. 

Kanun vâzıı arbitrer kaideler vaz'ederken 
tabiî ve fiilî şartlara hürmet etmek mecburiye
tindedir. Aksi takdirde suni olarak vaz'edilen 
irade hukukun inhitatına yol açabilir.) 

Bu mütalâayı hâdiseye tatbik edebiliriz. Ma
dem ki, harb hali nihayet bulmuştur, madem ki, 
harb ekonomisi maziye karışmıştır, madem ki ; 
envestismanların başladığından, kalkınmanın 
yürüdüğünden yani normal sulh ekonomisi için
de yaşadığımızdan bahsediyoruz, o halde niçin 
fevkalâde hallerde tatbik edilecek diye metnin
de sarahatle tebarüz ettirilen bir kanun hükmü
ne istinadetmeğe hâlâ lüzum görmekteyiz? 

Hukuk felsefesini benimsemiş bir kanun 
vaz'mm, bu şekilde suni bir hükümle hâlâ fev-
laâde halleri ayakta tutmasının yerinde olmadı
ğı kanaatindeyiz. Bunun üzerinde ısrarla dur-
maklığımız, kanunun iyi tetkik edilmeden hazır
lanmış olduğuna dair daha evvelki mütalâaları
mıza kuvvetli bir delil teşkil etmesindendir. 
Eğer sulh ekonomisi devam ediyorsa, eğer pi
yasa istikrarsızlığı karşısında bu kanun hazır-
lanmışsa bu maddenin bu şekilde vaz'ma ne 
lüzum var? 

REİS —: Feridun Bey, konuşmalarınız birin
ci maddeye taallûk etmiyor. Birinci maddenin 
bu şekli içinde konuşun. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Efendim, 
bu birinci maddenin «Fevkalâde hallere aid-
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olan» hükmünün unutulmuş olması kanunun 
noksanlığının bir delilidir. Bunu tebarüz ettir
mek istiyorum. Mâruzâtım, Riyaset Divanının 
mütalâası hilâfına, tamamen mevzua uygundur. 

REİS — Encümen namına Ercüment Dama
lı, 'buyurun. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ ERCÜ
MENT DAMALI ('Sivas) — Muhterem arkadaş
larım, evvelâ Riyaset makamından muhterem 
arkadaşım. Feridun Ergin'e gösterilen müsama
hanın bana da yapılmasını istirham suretiyle 
sözlerime 'başlıyacağım. Çünkü malûmu ihsanı
nız kanunun tetkik mevzuu, evvelâ bir formalite 
mevzuudur. Aksi takdirde kanun gibi efkârı 
umumiyenin vicdanının m'âkesi olacak, hallü 
fasledecek, onları f ikirleştirecek bir fonksiyonun 
ifadesidir. Müşterek bir tatbikat için bunu mu
hakkak kalıplara almak lâzımdır. Takdir edersi
niz ki, kanun çıkarmak birtakım kalıplara gö
re hareket etmekle mümkündür. Güçlük burada
dır. Bizden istenen, usulen bir kanunun çıkarıl
ması, muayyen şekil ve şartlara tâbi olmasıdır. 
Feridun Ergin arkadaşım buyurdular ki : Mu
vakkat Encümen bu 'kanunun hazırlanmasında 
lâyıkı veçhile ve dikkatli hareket etmemiştir, 
basiretli hareket etmemiştir. Benim bu iddiamı, 
bahsettikleri asıl Millî Korunma Kanununun bi
rinci maddesindeki hususat da teyidetmektedir, 
dediler. 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Meclisinizin 
Muvakkat Komisyona vermiş olduğu salâhiyet, 
üç möbus arkadaşın ayrı ayrı vâki olan kanun 
tekliflerini tetkik ve müzakere ile bu bapta Hü
kümetin Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin tadili hakkındaki lâyihasının tetkikin
den ibarettir. Muvakkat Encümeninizin salâhi
yeti bu suretle Yüksek Meclisçe tâyin ve tahdi-
dedilmiş iken Muvakkat Encümen kendiliğinden 
Millî Korunma Kanununun her hangi bir suret
le, tadili teklif edilmiyen birinci maddesine el 
atmaya salâhiyeti yoktu ve olamazdı. Muvakkat 
Encümen hiç şüphesiz bunu müdrik olarak Millî 
Korunma Kanununun birinci maddesine temas 
etmedi. Eğer Millî Korunma Kanununun birinci 
maddesinin tadili teklifi mevzuubahis ise, bu, 
bir formalite ister ve hiç şüphesiz bütün mebus 
arkadaşlarım Anayasanın kendilerine verdiği 
salâhiyete istinaden böyle bir teklifle gelebilir
ler ve muhterem Meclis işin icabına bakar. 

Yüksek Divanın müsamahalarını tekrar rica 
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ediyorum, mademki Millî Korunma Kanununun 
birinci maddesinin burada âdeta teşrihi yapıl
mıştır, fıkralar, bentler birer birer okunmak su
retiyle içinde bulunduğumuz haller ve hukuk
çuların noktainazarları okunmak suretiyle iş 
deşelenmiştir. Hiçbir lüzum ve zaruret olmama
sına rağmen, bu hususa da bir parça temas ede
yim. 

Millî Korunma Kanunu, sadece ve sadece ka
nun mevzuuna giren hususta müstaceliyetin 
icabettirdiği bir salâhiyetler külliyesinden iba
rettir. Hükümetin, kanunen kendisine verilmiş 
bir salâhiyeti olmadıkça pasif kalması icabeden 
ahval vardır. 'Binaenaleyh eğer kanun her han
gi 'bir ticari usulü, bir ticaret sistemini tâyin ve 
tanzim etmek hususunda Hükümete salâhiyet 
vermemiş ise Hükümet gayet tabiî kendisi de 
mal ve fiyat tanzimi yapacakmış gibi, şunu ya
pacakmış gibi bunu yapacakmış gibi hakika
ten Anayasanın ticaret serbestisi prensipleri 
hükmüne rağmen birtakım tahdidat koymuş 
olmazdı. Yüksek Meclis Hükümete tâ 1939 yı
lından beri 'böyle bir salâhiyeti külliye vermek 
zaruretini duydu. Biliyorsunuz bu kanunun 
espirisi, budur, zaruretlerden doğmuş bir kanun
dur. 

Muhterem arkadaşlar, takdir edersiniz ben 
Hükümeti temsil edemem fakat bu mevzuda 
hukukun ihlâl edilmiş her hangi, bir kaidesi 
yoktur. Feridun Bey de nitekim onu hatırla
mışlar, diyorlar k i ; ahvali fevkalâde bu kanu
nun hükümlerine tebean ilân edilmişti ve bu
nun geri alındığı bildirilmediğine göre o halde 
ahvali fevkalâde devam ediyor, demektir. Pek 
muhterem bir arkadaşımız, hukuk sahasında il
mî görüşleri olduğu yolunda kendisini bu kür
süden takdim eden bir arkadaşımız dahi haki-
kikaten böyle bir.hal muvacehesinde hukuk ka-
idaleri ihlâl edilmiştir, diye bir şey söylemedi. 
Filhakika ahvali fevkalâde, bir hukukçunun 
tetkik edeceği bir mevzu değildir. Sadece Hü
kümetin takdir edebileceği bir oluş, bir kana
attir. Muhterem Feridun Ergin'in salâhiyeti dı
şında kalır. O halde salâhiyetlere hürmetkar 
olmak icabeder. Ahvali fevkalâde vardır, yok
tur mevzularını lütfen yetkili otoriteye bırak
sınlar. Bunun dışındaki görüşler hay hay.. Fa
kat bu Mecliste bu kanunun tenkidi konusun
da... (Sağdan, gürültüler) Müsaade buyurun, bu 

. 1956 C : 1 
Mecliste bu kanunun tenkidi konusunda bir 
mebus bu şekilde bir salâhiyet tecavüzünde bu
lunamaz. Hükümet var kabul ediyor. Hükü
metin bu mevzuda hangi esbabı mucibeye isti-
nadettiğini bu anda bilmem. Her halde vaktiy
le raevcudolan esbabı mucibe ile ahvali fevka
lâde ilân edilmiştir, bu hal geri alınmadığına 
göre, mücerret buna hürmet etmek hepimiz için 
borçtur,. Ahvali fevkalâde vardır, yoktur ko
nusu bu Meclis dışında ilmî bir konu, politik bir 
konu olabilir, fakat bu kanunda ve şu anda 
asla.... 

Muhterem arkadaşlar-, salâhiyetlerimizi za
manında kullanmasını bilirsek şüphesiz vakit 
kaybetmiyeceğiz ve çok daha müsmir ve müs
pet çalışacağız. Ahvali fevkalâde vardır, yok
tur, Hükümet bu mevzuda alman karalı geri al
mamıştır, binaenaleyh ahvali fevkalâde mev
cuttur ve kanunun tatbiki şartları, hukukan 
taayyün etmiştir. Bu itibarlardır ki, muhterem 
arkadaşlar; Feridun Ergin arkadaşımızın ko
nuşmalarını ve bilhassa encümenin salâhiyetinin 
nereden başlayıp nerede biteceğini takdir et
mek lâzımgeleceği hususuna işaret ederek yer
siz ve zait bulurum. 

Beni affetsinler, fakat çok temenni ederdim 
ki; Feridun Ergin arkadaşımız üç buçuk aylık 
bir zamandan beri yirmiden fazla toplantı yap
tık, uzun münakaşalar yaptık, ilmî bilgileri 
ile, toplantılarımıza iştirak ederek irşat etsin
ler, burada büyük bir hassasiyetle ileri sür
dükleri noktainazarlarını orada ileri sürseler-
di, ne yazık ki en ufak bir ilgi bile göstermedi
ler. Muvakkat Encümene gelselerdi yüksek fi
kirlerini dermeyan ederek encümeni tenvir et
miş olurlardı. Burada, kanunun tümü üzerin
de vâki sözlerini, birtakım esbabı mucibe ileri 
süferek, isabetli, isabetsiz, bunlara tekrar te
mas etmek istemesi, kanun teklifinin encümene 
iadesini, daha doğrusu kanunun bir an evvel 
çıkmasını önliyecek bir durum yaratmamış olur
lardı. Bu itibarla beni affetsinler, eğer hukuki 
konuşacaksak, hukuk objektiftir, hukuk salâhi
yet işidir ve hukuk, salâhiyetleri, salahiyetli 
olan kimselerin istimali mevzuudur. 

REtS — İktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ZEYYAT 

MADALİNCI (Muğla) — Efendim; zannediyo
rum ki, açıklanması lâzımgelen mühim bir nok
ta var. O da fevkalâde hallerin hakikaten bu-
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gün mevcudolup olmadığı meselesidir. Muhte
rem arkadaşım Feridun Ergin, «Harb ekonomi
si maziye karışmıştır ve binaenaleyh tamamen 
harb ekonomisinin tatbikatı mahiyetinde olan 
fevkalâde hallerin tatbikatına lüzum yoktur.» 
şeklinde bir mütalâa ileri sürdüler. 

Arkadaşlarım: 1 nci maddede fevkalâde hal
ler tarif edilmektedir, a, b, c bentleri içinde, 
sonuncu bent olan c bendi şunu söylüyor: «Tür
kiye Cumhuriyetini de alâkalandıran yabancı 
devletler arasındaki harb halini...» 

Arkadaşlar; bugün harb ekonomisi maziye 
karışmış mıdır? Yoksa karışmamış mıdır? Bu 
sualin cevabını verebilmek için evvel emirde 
dünyanın ekonomik durumunu, dünyanın için
de yaşadığı siyasi konjonktürü kısaca tahlil 
etmek icabeder. 

Bugün, Almanya'dan başlıyalım: Daha dü
ne kadar tamamen sulh ekonomisi içerisinde 
yürüyen Almanya bugün silahlanmaktadır. Da
ha dün Kore Harbinin dünya konjonktürü üze
rinde yaptığı tesirler malûmunuzdur. Cenubi -
Asya devletlerinin kurmakta bulunduğu müş
terek müdafaa teşekkülü hayali bir korku mah
sulü değildir, hakikaten mevcut bulunan bir en
dişenin mahsulüdür. Bağdad Paktı hiçbir za
man şu veya bu espirinin kendi kendine ilham 
ettiği bir teşekkül değil, bir zaruretin, dünya 
harb ekonomisi içerisine doğru gidişin bir mer-
halesidir. ingiltere'de daha düne kadar eko
nomik hayat tamamen sosyal gayenin normal 
safhasında cereyan ederken bugün harb ekono
misine doğru bir istikamet almaktadır. Yalnız 
atom enerjisi için milyarlar sarf edilmektedir. 
Amerika'da atom enerjisi üzerinde sarf edilen 
milyarlar yine Amerika'nın normal bir istika
mette yürüdüğünü değil, harb ekonomisi isti
kametinde gittiğini göstermektedir. Rusya'nın 
mütemadi olarak iktisadi bakımdan dostluk ta
arruzlarında bulunması Rusya'nın normal bir 
istikamette değil, harb ekonomisi istikametinde 
gittiğini göstermektedir. Bütün dünyanın her 
tarafındaki hareketler bize muazzam bir tehli
kenin mevcudiyetini ispat etmekte ve bütün 
memleketler gibi memleketimizin de bu istika
mette hazırlıklı olması ieabetmektedir. Bugün 
bütçemizin hemen hemen yarısını millî mü
dafaa sektörüne tahsis etmekte olduğumuz ma
lûmdur. Bu da hiçbir surette normal bir eko-
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nomik konjonktürün mevcudolmadığmı, bilâkis 
harb ekonomisi içinde bulunduğumuzu göste
rir. Bütün bunlardan şunu çıkarabiliriz; birin
ci maddenin üçüncü bendinde yazılı olan hal ve 
ahval bugün mevcuttur. Dünya bu suretle harb 
ekonomisi dışına çıkmış değildir. Bu zaruret
ler karşısında memleketimizin de elbette birçok 
tedbirler alması iktiza eder. Bunun da birinci 
şartı; maddenin üçüncü bendinde yazılı olan 
hususun devamıdır. Bunun içindir ki, daha evvel 
arkadaşlarım da izah ettiler, hattâ Feridun Er
gin arkadaşımın da şahsan söylediği gibi, üçün
cü maddede bulunan hüküm yaşamaktadır. Bu 
hüküm fevkalâde haller hitam bulduğu zaman 
bu kanun hükümlerinin tatbikine lüzum kalmı-
yacak ve hükümetçe kararlaştırılarak ilân ve 
Büyük Millet Meclisine arz edilir şeklindedir. 
Bunu tazammun ettirir bir husus bulunmadığı 
için birinci maddeye istinadedilerek yeni bir hü
küm getirmek ihtiyacı hâsıl olmamış bulunmak
tadır. Böyle bir ihtiyaç hâsıl olduğu zaman, ar
kadaşımın da söylediği gibi milletvekillerinden 
bir arkadaşın bir teklifle gelip tâdil istemesi 
mümkündür. Ve bu, gayet kolaydır. 

REİS — Feridun Ergin. 
H. P. MECLÎS GRUPU ADINA FERİDUN 

ERGÎN (Urfa) — Bir mebusun vazife ve salâ
hiyetlerinin neler olduğu hususunda Ercüment 
Damalı arkadaşımla Tekşilâtı Esasiye, İçtüzük 
ve parlmenter rejimlerin ana prensipleri ba
kımlarından mutabık olmadığımız anlaşılıyor. 
«Kendisi encümene neden gelmedi» diye soru
yor. Bu soruya verecek politik bir cevap dahi 
mevcuttur. 1 Kasımda Meclis yeni açıldığı, en
cümenlerin listeleri Riyaset makamı tarafından 
ilân ve tevzi edildiği vakit bâzı muhlalif mebus
ların, D. P. den ayrılmış olan mebusların se
nelerden beri emek verdikleri.. 

REİS — Feridun Bey, rica ederim mevzuun 
haricine çıkmayın. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Reis Bey, 
mevzuun haricine şu bakımdan çıkmamış bulu
nuyorum. Ne diye encümene gelmediniz, diyor
lar. 

REİS —• Arz edeyim ,mevzuun haricine çı
kıyorsunuz. Encümene gelmediniz, diyorlar, yok
sa encümenin âzasısmız veya değilsiniz, diye 
sormuyorlar. 

FERİDUN ERGÎN (Devamla) — Bir kere 
bu bahsettiğim misal, mebusların encümenler-
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deki faaliyetleri hususunda kendilerinin ih- I 
tısasları prensibine d,ahi riayet edilmemiş ol
duğunu gösteren bir misaldir. Bu bakımdan 
zikrediyorum. 

Şimdi gelelim Muvakkat Encümene. Ercü
ment Damalı arkadaşım da gayet iyi bilir 
ki, encümene devam vazifesi o encümen âzası-
nındır. Hattâ içtüzüğün ruhuna nüfuz ve mad
delerini tetkik edecek olursak görürüz ki, en
cümenler Meclis Heyeti Umumiyesi gibi mutlak 
ekseriyetle toplanmazlar, mevcutlarının üçte bi
ri ile toplanırlar. İçtüzük encümenlere de
vam vazifesini âza mebuslara vermiştir ve on
lar hakkında gayet müsamahakâr bir rejim tat
bik etmektedir. 

.1956 C : 1 
Teşkilâtı Esasiye prensiplerinin buna tahammü
lü yoktur. 

Arkadaşlar, ahva,li fevkalâdenin bir mebus 
tarafından takdir edilemiyeceği hakkındaki id
diasına gelince: Bu hususta da Ercüment Da
malı arkadaşımla mutabık olmadığımı beyan et
mek isterim. Ahvali favkalâdenin ilân edilmesi 
salâhiyetini Hükümete veren Meclistir. Ahvali 
fevkalâdenin ilânı veya hitamı keyfiyetinin 
Meclise arz edilmesi gerekir ve bu husus kanu
nu çıkaran Meclisi ve bu kanuna rey veren 
mebusu alâkadar eder. Hükümet Meclisten müs
takil mutlak hiçbir salâhiyeti olmıyan bir teşek
küldür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci 
devre zabıtlarını okuyunuz, Atatürk'le Hüseyin 
Avni Bey arasındaki münakaşaları okuyunuz, 
göreceksiniz ki bizim. Teşkilâtı Esasiye sistemi
miz, bütün salâhiyetleri, bütün hâkimiyeti mil
lette ve Millet Meclisinde toplıyan bir sistemdir. 
Harb hali olduğu zaman da bunu takdir hakkı 
hükümette değildir. Ercüment Damalı Bey, bu 
salâhiyet hükümete verilmemiştir, bu salâhiyet 
Büyük Millet Meclisinin nefsinde mündemiçtir. 
Bir mebusun her zaman ahvali fevkalâdeyi tak
dir hususunda mütalâa beyan etmeye hakkı var
dır. Eğer salâhiyet kanunla hükümete verilmiş 
ise mebus, bu salâhiyetin sureti istimalini mu
rakabe hakkını haizdir. Ve yalnız mebuslar değil 
aynı zamanda bütün vatandaşlar dahi şahısları 
namına ahvali fevkalâdenin mevcudolup olma
dığı hakkında fikir verebilirler. Bir mebusun 
memleket şartları hakkında, piyasa şartları hak
kında vaziyetin tabiî veya gayritabiî olması hu
susundaki mütalâasını tahdidebilecek hiç
bir kanun hükmü, hiçbir hukuk prensibi yoktur. 
Bu hususu Ercüment Damalı'ya hatırlatırım. 

REİS — Feridun Bey, bunlar birinci madde 
ile alâkalı değildir ki. Bir tadil teklifiniz varsa 
beyan edebilirdiniz. Devam ediniz. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Makamı 
Riyasetin böyle bir tavsiyede bulunmasına lü
zum olmadığına kaaniim. Riyaset merciinin tadil 
teklifi vermelerini veya vermemelerini mebuslara 
tavsiye etmeye hakkı yoktur. 

REİS — Tavsiye etmiyorum. Tadil teklifi 
vermediniz, Tüzükte «tavzihan da konuşamaz» 
deniyor. 

FERİDUN ERKİN (Devamla) — Tadil tek-

Yani mutlak ekseriyet bulunmadan encüme
nin toplanmasını dahi kabul etmektedir. Ben 
Ercüment Damalı arkadaşıma hatırlatırım ki, 
bütün azasının dahi devam etmemiş olduğu bir 
encümen vesile ittihaz ederek başka vazifeleri, 
meşguliyetleri olan, diğer encümenlerde vazife
leri olan bir mebusa «Efendi, sen niçin benim 
encümenime gelmedin?» Sual sorabilir. Bir mebus 
hazırlanan kanunun tam methine, son şekline; 
Heyeti Umumiyede görüşülmesine başlanmadan, 
ruznameye alınmadan 48 saat önce muttali 
olur. 48 saat önce İçtüzük mucibince kanunun 
son şekli mebusların ıttılaına sunulur. Ben Mu
vakkat Encümenin nasıl bir çalışma yaptığını, 
hangi hatalara sürüklendiğini gıyaben nereden 
bileyim? Ben neden bu encümendeki mesaide 
hazır bulunmamaktan dolayı bir tenkide mâruz 
kalayım? Yarm İktisat Encümeninde olmadığı
mı öbür gün Gümrük Encümeninde niye benim 
toplantılara gelmediğimi söylerseler bunun sonu 
gelir mi? Ve bütün alâkalı mebusları bir an için 
Ercüment Damalı arkadaşımızın arzusuna uy
gun olarak encümenlere devam ettiklerini tasav
vur etsek dahi bu encümenin odası 540 mebusu 
alabilir mi? Bunda biraz insaf lâzımdır, arka
daşlar. 

Şimdi işin hukuki cihetine dönelim. Bir me
bus intihabedildiği encümene devama mecbur 
değildir. Bir mebus vazifesini Heyeti Umumiye
de yapmaya mecburdur. Heyeti Umumiyede va
zifesini yapan bir mebusa ıbaşka bir mebus çıkıp 
da, sen niçin milletin huzurunda konuşuyorsun 
da bunları encümende söylemiyorsun, diyemez. 
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lifi vermedim, fakat mevzu üzerinde konuşabi- ı 
lirim. İçtüzükte böyle bir hüküm varsa lütfen 
okursunuz. 

Ercüment damalı arkadaşım şöyle diyor: 
«Hükümet ahvali fevkalâde vardır diye kabul 
ediyor. Fakat hangi mucip sebebe istinaden böyle 
kabul ettiğini bilmem». 

Ben de kendilerine bir noktayı müsaadele
riyle işaret edeyim. Hangi mucip sebebe istinaden 
böyle kabul ettiğini bilmesi lâzımdır. Vazifesidir 
bunu bilmek. 

3 ncü noktada yine Ercüment Damalı arka
daşımla mutabık olmadığımı beyen edeyim. 

Başvekilin dünkü konuşmasını hatırlarsınız. 
Kendisi demişti ki, eğer Millî Korunma Kanu
nunun alacağı yeni şekli beğenmiyorlarsa bunu 
ıslah edici tadil tekliflerini getirsinler. Bugünkü 
beyanatiyle Ercüment Damalı arkadaşım Baş
vekil ile bir tenakuza düşmüş bulunuyor, kendisi, 
biraz önceki konuşmasında dedi ki : «Muvakkat 
Encümenin salâhiyeti tadiledümiştir, Muvak
kat Encümene gelen tadil teklifinde şu şu madde
lerin tadili teklif olunmaktadır. Bunun dışında 
bir tadil teklifi üzerinde durmak encümenin sa
lâhiyeti dâhilinde değildir.» 

İşte, ilk adımdan itibaren tadile ihtiyaç gös
teren bir madde ile karşılaşıyoruz. Ve bu mad
deden bahsederken mebusa encümenin salâhiyeti 
yoktur diye bir beyanda bulunulması doğru de
ğildir. Bu da gösteriyor ki biz ilk noktai nazarı
mızda, getirilmiş olan projenin temelinden 
ıslâha mahtaçolduğuna dair görüşümüzde ne 
kadar haklı bulunuyormuşuz. Muvakkat Encü
menin teklif edilmemiş bir hüküm ilâve etmekte 
veya bir başka teklifi tetkik etmekte salâhiyeti 
olmadığına dair noktai nazarı bugüne kadar 
olan tatbikata da tamamen mutabık sayıla
maz. Onun başka bir vazifesi vardır. Bu 
hususta içtüzükte sarih hüküm vardır. En
cümenler gelen kanunların heyeti umumi
sini tetkik eder, hattâ ve hattâ değil geti
rilen hükümlerde bir aksaklık görürse 
esbabı mucibede ve istatistik cetvellerinde dahi bir 
eksiklik varsa bunu hükümete iade etmekle mü
kelleftirler. Mademki, kendisini salahiyetli gör
müyordu Muvakkat Encümen, o halde bizim sa
lâhiyetimiz yoktur diye bir mazaret beyan et
memesi lâzımdı. Eksik bir taraf varsa bunun 
üzerinde hassasiyetle durarak teklifi hüküme
te iade etmesi lâzımdı ve buna salâhiyeti vardır. I 
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Ercüment Damalı arkadaşımızın beyanları 

dahi bu işin başından beri hassasiyetle tutul
mamış olduğunu göstermektedir. (Sağdan, bra
vo sesleri, alkışlar.) 

REİS — Usul hakkında Püruzan Tekil. 
FÜRÜZAN TEKİL (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, halen meriyette bulunan Millî Ko
runma Kanununun tadili için açılan müzakere
de görüyorsunuz ki, meriyet meselesi münakaşa 
edilmeye başlanmıştır. Halbuki Millî Korunma 
Kanunu biliyorsunuz meriyettedir. Bunun mü
nakaşası muaddel şekilde müzakere esnasında 
olmaz. Halen meriyette olan bir kanunun tadili 
için müzakere açılmışken bunun niçin meriyet
te olduğunu burada münakaşa etmek tamamen 
zaittir. 

REİS — Usul bakımından, Mehmet Daim 
Süalp 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Efen
dim, Füruzan Bey arkadaşımı-zm fikirlerine 
bir iki cümle de ben ilâve edeceğim. 

Tümü hakkındaki müzakereler bitti ve mad
delere geçildi. Müzakere edilen kısım başlıktır. 
Esas madde 31 den itibaren başlıyor. Şimdi ta
dil edilen bütün maddeler ele alınarak bunlar 
üzerinde konuşma yapılırsa gene tümü hakkın
daki müzakerelere dönmüş olacağız. Çünkü ta
dil edilecek maddelerin hepsi tadadediliyor. 
Kaldı ki, tadile uğramıyacak maddeler yüzlerce 
sayıyı dolduracak kadar çoktur. Eğer her mad
de için niçin tadile uğramıyor, niçin getirilme
di diye bir müzakere açılabilirse o zaman kanun 
müzakerelerinin dışına çıkılmış olur. Mademki 
maddelerin müzakeresine geçildi. Birinci mad
de 31 nci maddedir. Ancak 31 nci madde üze
rinde konuşulabilir. Bunu hatırlatmayı bir va
zife bildim. 

FERİDUN ERGİN (Urf a) — İki cümlem var
dı, usule taallûk ediyor. Müsaadenizle arz ede
yim. 

REİS — Buyurun... 
FERİDUN ERGİN (Urfa) — Bu nokta üze

rinde münakaşa etmiyelim, 1950 den evvel B. 
M. Meclisinin bir umumi kararı vardır; yalnız 
bu şekilde birinci madde ile başlıyan neviden 
müzakerelerde matlaplar dahi kanunun metnine 
dâhildir. Binaenaleyh müzakere ve münakaşa 
edilirler. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ ERCÜ
MENT DAMALI (Sivas) — Muhterem arka-
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daşlar; Heyeti Umumiyenizden mazeretimin 
kabulünü rica ederim, Yüksek Riyaset Divanına 
da teşekkür ederim. Sırf âdilâne bir hisle bende
nize de Feridun Ergin'e verildiği gibi iki defa 
söz lütfettiler bu suretle cevap vermiş olabile
ceğim. 

Şunu arz edeceğim, benden evvel konuşan 
iki arkadaşımın söylediği gibi biz usulsüzlük ya
pıyoruz. Meclisin zabıtlarına da bu suretle geçe
cektir. Biz şimdi bir usulsüzlük yapıyoruz, fa
kat faideli bir usulsüzlük... bir kere oldu. 
her halde konuşmamızla işin sonunu almak ve 
ondan sonra memleketimize çok hayırlı netice
ler verecek olan kanunumuzun müzakeresine 
geçmek mümkün olacaktır. 

Encümenler ve devam mevzuu : Muhterem 
arkadaşlar, güneş 'balçıkla sıvanmaz. Bütün me
bus arkadaşlarımın ilgileri varsa ve eğer mev-
zuubahsolan mevzularda, memlekete fikirleriyle 
yararlı olmak istiyorlarsa, aleni olan komisyon 
müzakerelerine, içtüzük hükümlerine göre bü
tün mebus arkadaşlar, gelir 'beyanı fikreder, 
mütalâalarda bulunurlar. Bu, onların hakkıdır. 
(Sağdan rey veremez sesleri) Evet rey veremez
ler. Bendenizin de dediğim, teşrif etselerdi de 
fikirlerinden istifade etseydik, şeklindedir. Ko
misyonu teşrif ettiler, etmediler, hu hususta 
kimseye karşı niçin devam etti, etmedi gibi bir 
ifade kullanmadım. Eğer ifade ve beyanım, 
muhterem arkadaşlarımda böyle bir kanaat 
uyandırmış ise bu, yanlış bir kanaattir, sadece 
şunu arz etmek isterim, Feridun Bey; partiniz 
adına konuştunuz, ve hakikaten memleket için 
hayati bir kanun olan, bir mevzu olan bu kanun 
üzerinde konuştunuz, bütün efkârı umumiye 'bi
liyor, gazeteler yazdılar, Millî Korunma Kanu
nunun tadili hakkındaki tekliflerin Hükümet lâ
yihası ile birlikte, muvakkat bir encümende 
müzakere halinde olduğunu. 

Eğer bu mevzu üzerinde partice ve şahsan, 
cidden burada iki celseden beri, büyük bir hassa
siyetle, iddia edildiği gibi derin, ilmî ve vatan-
perverane fikirleriniz var idiyse, pek tabiî ola
rak bu hal ve ahval karşısında aklıma şu geli
yor; niçin, diyorum, bu güzel fikirlerinizi, siz
lerin hukukan iştiraki mümkün bulunan encü
menimizde dermeyan etmediniz, bizleri müste
fit kılmadınız? Uzun aylar geçmiş olduğu halde 
bu ayların he'ba olması durumuna bizleri dü
şürmek istiyorsunuz? Ve şimdi de kanunun ne-
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den reddini istiyorsunuz? Burada sual soracak 

| vaziyette olmadığımı takdir edersiniz. Ahvali 
i fevkalâdenin konuşulması mevzuunda bendeniz, 
j bu cihet, bu kanunun tadil edilen maddesinin 

müzakeresi sırasında halledilecek mesele değil
dir; dedim. Bir mebus elbette ki ahvali fevkalâ
de vardır, yoktur diye şa'hsan bir kanaat sahi
bidir. Hükümetin bu salâhiyeti yanlış veya doğ
rudur. Kendisi bu hususta muayyen hâdisatla 
alâkalanır. Esasen mebusluk vazifesinde bu 
mündemiçtir. Bunu takdir etmiyecek hiçbir ar
kadaş yoktur içimizde. 

Muhterem arkadaşlarım, ahvali fevkalâde 
var mıdır, yok mudur? Mevzuu ile hepimiz ilgi
leniriz. Bir mebus olarak ben de ilgilenirim. 
Eğer, «yok» kanaatine vâsıl olmuş isem hiç şüp
he yok ki Anayasanın verdiği hakları kullanı
rım. Sual açarım; istizaha giderim. Bu müesse
seleri kullanırım. Bu benim takdirime kalmış bir 
meseledir. Eğer arkadaşım hakikaten ahvali fev
kalâde yoktur diye bir kanaate vâsıl olmuşsa ve 
hakikaten böyle bir kanaatte ise muhterem ar
kadaşıma pek tabiî olarak şunu hatırlatmak iste
rim ki ; böyle bir kanaat sahibi olmuş olmaları
na rağmen niçin bir sualle Hükümetin karşısına 
çıkmıyorlar? Şimdi böyle bir kanunun asla il
gisi olmıyan bir maddesinde bu mevzuu öne 
atarak ifade ve beyanda bulunmaları, af bu
yursunlar, daha evvelki konuşmalarından aldı
ğım ilhama son jestlerini de ilâve ederek bende 
şu kanaati uyandırdı, dilim varmıyor ama söy
lemek mecburiyetindeyim, bu kanunun çıkma
ması için bu kanunun tetkikatı sırasında sık 
sık söz alacaklardır. (Sağdan, öyle şey yok ses
leri, gürültüler) 

Bendenizin aklıma böyle geliyor, yanlış an-
ladımsa sözlerimi geri alıyorum, fakat aklıma 
böyle geliyor. 

Bendeniz ahvali fevkalâdenin hangi esbaba 
istinaden devam etmekte olduğuna dair fikir 
sahibi değilim, demiştim. Feridun Ergin arkada
şım bundaki mânayı takdir ederlerdi fakat niçin 
etmediklerini anlıyamadım. Hükümetin salâhi
yetlerine karşı bulunması lâzımgelen nazikâne 
anlayışın, her mebus kadar bende de mevcudi
yeti tabiîdir. Bütün anlaşmazlık şuradan doğu
yor; Feridun Bey hakikaten usul hükümlerine 
tamamen aykırı bir yolla biraz da fevrî olarak 
kürsüye çıkarak ahvali fevkalâdeye hemen te
mas ediverdiler. Halbuki Yüksek Heyetinizin 
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tetkik ve müzakeresine geçmek üzere karar it
tihaz ettiği maddeyle bu mevzuun asla alâkası 
yoktur. Bunun müzakeresi dahi zaittir. Feri
dun Ergin Bey bana* söylemediğim bâzı sözler 
de izafe etmiş bulunyorlar. Bu çeşit emrivaki
lerle naktai nazarlarımı empoze etmek istiyor
lar. Hakikatte ise bütün teklifler encümende 
toplanmıştır. Bilirsiniz, beni burada bâzı haki
katleri tekrarlamak mevkiine düşürdükleri için 
üzülüyorum. Affmızı istirham ederim. 

Encümenler kendilerine verilen mevzularla 
ilgilenirler. Aksi takdirde Muhterem Feridun 
Ergin bir kanun teklifi yapabilir. Kanun tek
lifi Büyük Millet Meclisi âzası tarafından yapı
lır. Ve alâkalı encümenlere havale edilir, o encü
menlerde tetkik edildikten sonra Meclis Umumi 
Heyetine arz olunur. Kanunun birinci maddesi
nin tadili hakkında bir teklif yokken encümen 
doğrudan doğruya salâhiyetlerini tecavüz ede
rek birinci maddeye el atamaz. Bunu Muhte
rem Feridun Ergin arkadaşımızın daha iyi bil
meleri icabeder. 

Şu da var: Efendim, Muhterem Başvekil 
demişler ki, kendilerinin bâzı tadil teklifleri 
varsa gelsinler. Bundan daha tabiî bir şey ola
maz. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Hiçbir me
busun bu hususta eli, kolu tutulmuş değildir. 
Tadil teklifleri gelir ve hiç şüphesiz formalite, 
usuli hükümler devam eder. Teklifler incelenir, 
Yüksek Heyete arz edilir. Ben güya tadil tek
lifine muhalif imişim, kanunla tezat halinde 
imişim. Arkadaşlar; bir encümenin hükümetle 
aynı noktai nazarda olup olmaması meselesi ta
mamen bir iç meselesidir, bazan beraber olur, 
bazan olmaz. Bunu burada zikretmenin bilmem 
ne gibi bir mâna taşıdığına hükmetmek lâzım-
gelir. Bir encümen hükümetin noktai nazarın
da olmak mecburiyetinde midir? Encümen, bir 
mevzuda, B. M. Meclisinin temsilcisinden başka 
bir şey değildir. Feridun Ergin arkadaşımın bu
rada konuşurken garip fikirler ileri sürmesi 
cidden tuhafımıza gidiyor. Şunu arz edeyim ki, 
encümen; kendi kanaatine göre mevzuu elin
den geldiği kadar incelemiş ve encümene üye 
olmıya*n birçok arkadaşların da iştirakiyle, on
ların da fikirlerinden istifade ederekten bugün 
huzurunuza arz edilen raporla, birçok madde
lerde esaslı değişiklikler yapmak suretiyle kar
şınıza çıkmış bulunmaktayız. Encümen vazife
sini yapmış, kanaatine göre hareket etmiştir. 
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Bu normal çalışmaların içerisine bâzı indî gö
rüşlerini, kanaatlerini takviye etmiş olmak için, 
fakat evvelâ hatalı olan, hakikatlerle alâkası 
olmıyan, temeli hayal olan binalar yapmak is-
tiyenler oluyor. Bilmiyorum partileri namına 
mı fikirlerini serdediyorlar. Belki kendi nok
tai nazarlarmca haklıdırlar. Fakat ben bunla
rı Muhterem Feridun Ergin arkadaşıma haki
katen, af buyursun, yakıştıramıyorum. 

REÎS — Usul hakkında Hâmid Şevket înce, 
buyurun. 

HÂMÎÜ ŞEVKET ÎNCE (Erzurum) — Efen
dim, ben usulcü değilim, usul yolu ile esasa geç
mek tarikini tutan bir arkadaşınız da değilim. 
Ama Ercüment Damalı; (Bize havale edilmi-
yen bir mevzu üzerinde tevakkuf edemeyiz.) tâ
birinde ısrar etti ve hattâ Feridun Ergin arka
daşıma (garip) (garip) diye tekrar tekrar ga
rabet izafe etti. Kendilerine şunu arz edeyim 
ki, Meclisin teamülü teşriiyesinde buna dair ka
rar vardır. Bize, Adliye Encümenine meselâ bir 
teklifi kanuni geliyor, bir lâyiha geliyor, tetkik 
ediliyor. 

ERCÜMENT DAMALI (Erzurum) — Sen 
Muvakkat Encümende değilsin. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Mu
vakkat, gayrimuvakkat hepisi birdir. Bu tek
lifi kanuni nazarı dikkate alınacağı esnada bir 
karar veriliyor. Meselâ teklif veya lâyiha ile 
hiç alâkası olmıyan 16 ncı maddeyi biz birlikte 
müzakere eder, müzakere mevzuu olan mesele
deki hatayı ıslah edemez miyiz? Buna dair bir 
Meclis kararı da vardır. Halbuki 16 ncı maddem 
ye temas edilmeden teklif edilen maddelerin 
münakaşasına geçmek imkânı olmadığını aklı 
selim ve kanun ihtar ederse artık mesele yok
tur. 

Bir şey daha arz edeceğim. Ercüment Dama
lı beni de Feridun Ergin'in yanma katıp bir 
şeyler söyliyebilir. Kanun teklifleri dercengi 
evvel gerek encümeıılerce gerekse Meclisçe re'-
sen tetkika tâbidir. Farz ediniz ki, bir mebus 
Anayasaya uygun olup olmadığı hakkında bir 
kanunun tefsiri talebinde bulunur. Encümen... 

REİS — Hâmid Şevket Bey, bir dakika mü
saadenizi rica edeciğim. Encümen bu hususu 
tavzih etti. Sizin tekrar aynı meseleye dönme
niz doğru değildir. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Reis 
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beyefendi, biraz evvel âdil iken şimdi adalet- I 
ten udul etmek mevkiine düşüyorsunuz. Riya
set dikte edemez, usulü tatbikle mükelleftir. 

Şimdi ben diyorum ki ; re'sen nazarı dikka
te almaya memur olan encümen noktai naza
rına muhalif gördüğü bir kanun için kararını 
verebilir. Burada Millî Korunma Kanununun 
bir maddesinin sarih olamaması lâzımgeldiği-
ni mülâhaza ederek der k i : «Şu kayıtlar altın
da bu kanun yürürlüğe sokulabilir. Bu kayıtlar 
filhal cari ve mer'i olamamak vaziyetindedir.» 

Binaenaleyh encümene bir daha gönderiniz, 
tetkik etsin, teklif edij^orum. Bu teklifim tabiî 
reddolunacaktır. Ve bu bir emrimuhakkaktır. 
(Gülüşmeler) Otomatikman reddolmnacaktır. 
Çünkü muhalif veya müstakilden geliyor bu 
teklif... 

REİS — Usul hakkında konuşmaya geldi
niz.. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Ben 
senden eski mebusum, bilirim. 

REİS — Bu usul değildir. 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Se

ninki de hiç değildir. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 

Böyle müsamaha etmenize sebep yok.. Gülünç 
hâdiseler cereyan etmiyor. 

HAMÎD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Aş
malı değil mi?... Aşmalı evvelâ seni? 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Tebliğ nizami olmalıdır. 

H İ M İ D ŞEVKET İNCE (Devamla) — Ni
zamın maddesini söyle, nizamın hükmünü anlat. 

REİS — Mehmet Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, müzakerelerin hararetlendiği bir sıra
da sıra geldi. Mevzua kısaca temas edeceğim. 

Evvelâ Millî Korunma Kanununun birinci 
maddesinde tâyin ve tesbit olunan fevkalâde 
hal mevcut mudur, değil midir, bunu izah ede-
eeğim. 

Muhterem arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki, 
1940 yılında harb zaruretiyle ilân.... 

REİS — Mehmet Hazer Bey, bir dakika 
müsaadenizi rica ederim. Bütün maddeleri zikre
diyorsunuz... 

MEHMET HAZER (Devamla) — Evvelâ bi
rinci madde, tadil edilecek madde ve fıkralar 
hakkında umumi bir esas koymuştur, bu umumi / 
esas dâhilinde konuşmak hakkımdır, bu bir. ' 
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Benden evvel konuşan Hükümet ve encümen 

enine, boyuna konuşmuştur, iki. 
Üçüncüsü de mâruzâtımın nerede biteceğini, 

nasıl cereyan edeceğini bilmeden Reisin sözleri
me müdahale etmesi doğru değildir, üç. 

Muhterem arkadaşlar, 1940 yılında ilân edi
len fevkalâde hal 1950 yılma kadar devam etmiş 
ve 1950 yılında harb ekonomisinin icabettirdiği 
birçok hallere son verilmiştir. Fiyat murakabesi 
kaldırılmıştır, âzami kâr haddinden vazgeçilmiş
tir. Demokrat Parti iktidara geldiği zaman Mil
lî Korunma Kanunu âdeta ihmal edilmiş, bir ta
rafa atılmış, piyasayı normal iktisadi kaidelere, 
serbest rekabete terk edilmiş bulunuyordu. Bu
nun tabiî neticesi olarak da dış ticarette liberas
yon ilân edilmişti. Harb hali, veya Türkiye'nin 
harble ilgili bir hali mecut idiyse bu ancak 1950 
yılında Kore Harbine katıldığımız zaman mev
cut idi. O zaman fevkalâde hallerin icabettir
diği tedbirlerin hiçbirine Hükümet iltifat etme
miş ve 1954 yılının Mart ayma kadar Millî Ko
runma Kanununun tevzie, tahsise, murakabe ve 
fiyat takdir ve tanzimine dair hükümleri tatbik 
olunmamıştır. Bu fiilî vaziyet gösteriyor ki, fev
kalâde hal mevcut değildir. 

Bir diğer hukuki vesika arz edeyim. Hükü
met, Meclise arz ve takdim ettiği bütçe lâyihala
rında normal bir iktisadi sistem içine girildiğini, 
kalkınma devresinde bulunduğumuzu da ifade 
etmiştir. (Soldan: «Mevzuyla bunun alâkası yok» 
sesleri) Bunun birtek formalite noksanı var
dır, o da falan kanunun falan maddesine göre 
fevkalâde hal sona ermiştir, demekten ibarettir. 
(Soldan, gürütlüler, sadede sesleri) 

REİS — Mehmet Bey, mevcut bir kanunun 
bir maddesi üzerinde konuşuyorsunuz. Bunun 
üzerinde eski arkadaşlarınıza yaptığım müsama
hayı size de yapmış bulunuyorum. Bu itibarla 
bu andan itibaren lütfen bu mevzuu bırakıp esas 
tadil maddesi üzerinde konuşunuz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Millî Ko
runma Kanununun fevkalâde, tedbirlerini piya
saya empoze etmek istiyorsunuz. Bunun için de 
bugün bu halin mevcudolması lâzımdır. (Soldan, 
gürültüler) Arkadaşlar, ya düne kadar yapılan 
yanlıştır, ya bugünkü! Bu bakıımdan Millî Ko
runma Kanununun fevkalâde ahvale dair hük
münü münakaşa etmek lâzımdır. 

REİS — Bu hususta sozunuzu gesıyorum. 
31 nci madde hakkında konuşun. 
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MEHMET HAZER (Devamla) — Getirilen I 

tasarı, muhterem arkadaşlar, hukuk bakımından.. 
REÎS — Ancak 31 nci madde üzerinde konu

şacaksınız. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Reis Bey, 

daha 31 nci maddeye gelmedik. Birinci madde
deyiz, başlık şudur, okuyayım arkadaşlar: (Millî 
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
dair kanun lâyihası) 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Matlap 
maddeden sonra müzakere edilir. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Matlapla-
rın maddeden sonra müzakeresi, matlaplardan 
beklenen maksadı sarsacağı için mantiki olmaz. 
Çünkü matlap ihata ettiği... 

REÎS — Mehmet Hazer Bey, ancak 31 nci 
madde üzerinde konuşacaksanız devam edin, ak
si takdirde sözünüzü keseceğim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Arz edeyim, 
31 nci madde ceza hukuku bakımından doğru de
ğildir. Bundan bir ay evvel Cemal Tüzün arka
daşımızın teklif ettikleri orman yangınına dair 
olan kanunu sırf cezaları lüzumsuz yere teşdidet-
tiği mülâhazasiyle reddetmiştik. Bu, bir haki
kat değil midir? Bu Meclis bir ay evvel vaz'et
tiği karardan bir ay sonra dönmez arkadaşlar. 

REÎS — Bir suitefehhüm hâsıl oluyor. Onun 
için 31 nci maddenin birinci fıkrasını okutu
yorum. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Böyle 
bir usul yoktur. | 

REÎS — Böyle bir usul içtüzükte vardır, efen- I 
dim. 

MEHMET HAZER (Devamla) —Muhterem 
arkadaşlar, kanunun adı (Millî Korunma Kanu
nunun bâzı maddelerini değiştiren kanun) dur. 

REÎS — Rica ederim, bir kere bu maddeyi 
okuyalım... 

MEHMET HAZER (Devamla) — Fikrini 
söyliyemezsin, Mecliste konuşamazsın, başka 
yerde konuşamazsın, nerde konuşacağız? 

REİS — Hazer Bey müsamahamdan istifade 
ediyorsun, fazla konuşuyorsun... 

MEHMET HAZER (Devamla) — Reis Bey, 
müsamahanızdan istifade etmiyorum, kanunun 
bana verdiği haktan istifade ediyorum. Ada
let ve hakkaniyet istiyorum, L?şka bir şey iste
miyorum. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, madde
nin birinci fıkrasını okutuyorum. 1 
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Madde 31. — I) Hükümet, dâhilde lüzum 

gördüğü maddelerin maliyet unsurlarını, bu 
maliyete zammedilecek âzami kâr hadlerini vı 
ya âzami satış fiyatlarını ve bu maddelerin 
cinslerini, nevilerini ve vasıflarını tesbit ve tâ
yin edebileceği gibi komüsyon, nakliye ve nak
liye komüsyonu, tellaliye, simsariye gibi üc
retlerin ve bir hizmet vey.ı sanat veya emek 
karşılığında alm,acak sair ücretleri ve bilûmum 
fiyat ve ücret tarifelerini tâyin edebilir ve 
muayyen kanunlara göre tutulması icabeden 
defterlerden başka lüzumlu göreceği defterle
ri tutmaya tüccar, esnaf ve sair alâkalıları mec
bur kılabilir. * 

Hükümet yukardaki fıkrada yazılı fiyat, 
kâr haddi, maliyet unsuru, bir hizmet veya san
at veya emek karşılığı, alınacak ücretler veya 
fiyat ve ücret tarifelerinin tesbitini belediye, 
ticaret ve sanayi odalarına veya «valilere yap
tırabilir. 

REÎS — Fıkra budur, bunun üzerinde ko
nuşunuz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Fıkra bu 
değildir, bundan evvel fıkra vardır, ekler ta
diller.. Arz edeceğim. Bur'ada bir tâdilden bah
sediliyor, onun hakkında söyliyeceğim. Bir de 
usule ait maruzatım var. 36 nci maddenin 3 
ncü bendinden bahsediliyor. Burada üç, rakam
la yazılmıştır, halbuki şifr Romen olacaktır. 
Sonra ek madde bir değil, birkaç tane olacak
tır. Meselâ halihazır tüccar elinde bulunan 
bir malın fiyatını nasıl tesbit edecek, nasıl ko
yacak? Buna dair kanunda hüküm yok. Onun 
için yeni bir madde ile bunu tâyin etmek lâzım
dır. 

REÎS — Maddesi gelince söylersiniz. 
MHEMET HAZER (Devamla) — Tâdil edi

lecek maddeler, ekler, fıkralar sırası burada 
geçiyor. Bunun da burada olması lâzımdır. 
Zira tüccarın elinde faturası bulmmıyan, ma
liyetinin tesbiti mümkün olmıyan mallar vardır, 
menşei malûm olmıyan mallar vardır. 

REÎS — Maddesinde konuşursunuz. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Maddesi 

burasıdır, burada bunların müzakere edilme
si lâzımdır. («Teklif yap» sesleri) 

Teklifte yapılabilir, diğer maddelerde bu 
imkânı bulamıyacağım, arz edeceklerimi söyli-
yemiyeceğim. Burada söylememe niye mâni olu-

— 385 — 



t : 65 18.5 
yorsunuz? Heyeti umumiyesi konuşulurken bu I 
da konuşulmaz mı 9 însaf ediniz. I 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Madem- | 
ki usulü evvelâ halletmek istiyorsunuz, müsaade i 
buyurun, kürsüyü boşaltın da izah edelim. j 

MEHMET HAZER (Devamla) — Efendim; | 
ben de noktai nazarımı izah edeyim, Meclisi Âli 
bunu kabul eder veya etmez. Bizim maksadımız 
bu kanunun hakiki maksada uygun olarak çık
masıdır. Arkadaşlar; daha evvel bu kanun hak
kında yaptığımız konuşmada bâzı ihtirazi ka
yıtlarla kabul ettiğimiz hususlar da vardır. Bi
naenaleyh, yakından tetkika tâbi tutmadan, 
topyekûn itiraz etmeyin, noktai nazarımızı red
detmeyin. Dinleyin lütfen, maksadımızı anlayın, 
ondan sonra karar yine sizlerindir. (Soldan gü
rültüler, «Reis Bey daha devam ettirecek misi
niz?» sesleri) Ama ben bir mebus olarak vicda
ni kanaatimi söylemeye mecburum. («Encüme
ne niye gelmedin?» sesleri) Encümene gelmeye 
mecbur değilim bu bir. İkincisi, encümenin 
böyle bir garibe getireceğini önceden ne bilirim. 

REÎS — Efendim, rica ederim 31 nci madde 
hakkında sözünüz varsa devam buyurun. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Efendim, 
hükümet Avrupa'dan, Asya'dan bahsetti, onlar 
pek âlâ devam ettiler, 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ZEYYAT 
MANDALİNCI (Muğla) — Hazer Bey, hükü
met ileri sürülen bir noktai nazara cevap verdi, 
teferruata kaçmadı. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Efendim, 
ben de esasta kalıyorum. Fevktlâde hal var mı, 
yok mu? Bunun üzerinde niçin konuşulmasın? 
Millî Korunma Kanununun şartları içerisinde 
ne zamana kadar yaşıyacağız? Bir harb olduğu 
zaman ne gibi tedbirler getirecektir... (Soldan, 
«madde üzerinde konuşun» sesleri, gürültüler) 

REİS — Rica ederim, 31 nci madde üzerin
de konuşacaksanız konuşunuz, başka türlü konuş
maya imkân yoktur. Birinci madde hakkında 
fıkra ilâvesi veya tadil teklifiniz varsa sonun
da her birisi üzerinde konuşursunuz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Muhte- \ 
rem Meclis azalarına hitabediyorum, insaf ile \ 
tetkik edin, hüküm verin. Bu maddenin birinci 
fıkrası şu şu maddelerin değiştirilmesi ve ekler j 
yapılmasına dair değil midir? i 

MEHMET DAİM SULP (Siird) — Birinci i 
fıkra değildir, maddedir. I 
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I MEHMET HAZER (Devamla) — O bundan 

sonrakileri izah ediyor. Burada bir ek madde, 
j fıkra lâz,mdır demek mümkün değil midir, böy-
I le bir teklifte bulunmak yasak mıdır? Eğer Re-
| is Bey bu arz ettiğim hususlarda söz vermezse

niz haksızlık yapmış olursunuz. Ben Meclis Ri
yaset makamının, bu Meclisin riyaset makamı 
olması dolayısiyle, emirlerine itaat ederim. An
cak emirlerini asla lütuf olarak kabul edemem. 
Burada konuşmamı kanuni bir hak olarak ka
bul ederim. 

A. FEVZİ ATAHAN (Hatay) — İşgal et
me. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Burası iş
gal edilmez. Fikrin varsa gel söyle. 

REİS — Efendim; bu maddenin ilk kısmı ta
dil edilecek maddeleri teker teker göstermekte
dir. Heyeti umumiyesi üzerinde artık müzakere 
cereyan edemez. Rica ediyorum; 31 nci madde 
hakkında fikriniz varsa bildiriniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, biraz evvel burada cereyan eden 
müzakereleri hatırlatmak istiyorum. Heis bey 
kâtibe okuturken, tekrar ettirmemiş, bulun
muyor muydu, uzunluğundan dolayı bundan 
vazgeçmedi mi? Binaenaleyh bu da gösteriyor 
ki, birinci maddenin yukardaki fıkrası şümullü 
bir ifade ihtiva etmektedir. Bu bakımdan bu 
madde üzerinde genişliğine konuşmak müm
kündür. Arz ettiğim gibi emsali de vardır. 

REİS — Usul hakkında Riyaset Divanının 
noktai nazarını öğrendiniz. Bu noktai nazara 

I muhalif hareket edemezsiniz. Bir teklif bir 
•sualiniz varsa, bir tefsir getirirsiniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Yani beni 
[ konuşturmuyor Reis bey? 

REİS — Bu birinci maddenin nihayeti bittik
ten sonra söz vereceğim size. 

REİS — Muhlis Ete. 
MUHLİS ETE (Ankara) — Muhterem arka-

I daşlar, 3.1 nci maddenin birinci fıkrası hakkında 
muhterem komisyondan ve hükümetten bir 

j sual sormak isterim. Hükümet bu madde ile 
f fiyat mekanizmasına müdahale edecek, fiyatları 
j kontrol edecek, fiyatları tâyin edecek. Bu, ha

kikaten çok mühim bir mevzu. Bunu hangi teş
kilâtla yapacak? Bu hususta nasıl bir teşkilât 
kuracak? Nereden eleman tedarik edecek? Bun
ları öğrenmek arzusundayım. Bir de bundan ev-
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vel ve halen meri olan Millî Korunma Kanunu- | 
nun tatbikatı ne netice vermiştir? Bunları öğ- j 
rendikten sonra bu husustaki kanaatimi daha 1 
iyi tebarüz ettirebileceğim. 

REİS — Nusret Kirişcioğlu. Encümen adına 
mı, efendim! 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Hayır şahsım adına. Muhterem arkadaşlarını, 
31 nci maddenin 1 numaralı bendi Hükümete 
salâhiyet veren bir benttir. Buradaki yeni hü
küm, mesai karşılığı alınan ücretlere de Hükü
metin icabında müdahalesini temin yolunda ko
nulan hükümdür. Bu bende göre verilen salâhi
yeti Hükümetin kullanabilmesi için bundan 
sonraki maddelerde 250 milyon liralık bir fon 
ihdas edilmiş ve Hükümete teşkilât kurmak im
kânı temin edilmiştir. 

MEHMET HAZER — Bentle olacak değil. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — Bu 

bendin hangi teşkilâtla tatbik edileceği yolun
daki suali cevaplandırmış olması bakımından 
sözlerim mevzu ile doğrudan doğruya alâkalı
dır. Deminden beri mevzuun tamamen dışında 
dolaşan arkadaşların, benim yüzde yüz bu bent
le alâkalı olan konuşmama müdahale etmemeleri 
insaflı bir hareket olurdu. 

Bu bendin aynen kabulünü istirham ediyo
rum. Yalnız, hakikaten burada yeniden birinci 
maddenin tadili de lâzım mı, değil mi, şeklinde j 
münakaşalara yer vermemek icabeder. Muhte- I 
rem arkadaşlarım; birinci maddenin tadiline ha
kikaten lüzum yoktur. Çünkü hukukan, (huku- I 
kan tâbirime dikkat buyurmalarını rica ede- ! 
rim.) dünyada harb hali devam etmektedir, j 
Bu itibarla hükümetin salâhiyeti 3 ncü madde- j 
ye göre değil, 1 nci maddedeki C bendine göre J 
devam etmektedir. 31 nci maddenin bu bendinin j 
aynen kabulünü istirham ediyorum. 

REÎS — İktisat ve Ticaret Vekili Zeyyat 
Mandalinei. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ZEYYAT | 
MANDALİNCİ (Muğla) — Muhterem arkadaş- | 
lar; Muhlis Ete Beyin sorduğu suali şöylece j 
cevaplamak isterim. Fiyat mekanizması üzerine j 
ne şekilde tesir edeceksiniz? Ve bu kanunun 
verdiği salâhiyetin karşılığı olan teşkilâtı nasıl j 
kuracaksınız'? j 

6 nci madde tadil edilmiştir. Bu 6 nci mad- I 
de hükümlerine göre Vekâletimiz bir teşkilât | 
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kurmak salâhiyetine sahiptir. Bugün bu teşki
lâtın işlememesinin ve hattâ mevcut bulunma
masının sebebi, doğrudan doğruya kendilerinin 
imâ etmek istedikleri gibi, eleman noksanı ol
makla beraber aynı zamanda maddi imkân nok
sanıdır. 

Mevcut tasarıda bu hususların temini için 
yüz milyon lira portesi olan fonun yükseltil
mesi derpiş edilmektedir. Bu imkân temin edil
diği takdirde elbette ki, hükümet yeni bir kad
ro tesisi kurmak imkânlarını bulacaktır. 

Kaldı ki, mevcut teşkilâtla dahi bu kanunun 
tatbikatında kurulacak teşkilâta, kontrol teşki
lâtına yine lâzımgelen yardımı yapmak ve bu 
kontrol teşkilâtını ikmal etmek imkânlarına sa
hiptir. 

Bu suretle maddi imkânlar meselesi temin 
edildikten sonra hakikaten çok müşkül olan ele
man temini meselesi gelmektedir ki, bugün mev
cut imkânlarımızla, bilhassa temin edilen mah
dut imkânlarla tamamiyle kalifiye memur bul
manın müşkülâtını takdir etmemek elden gel
mez. Yalnız bunun karşısında elbette ki, bâzı 
tedbirlere başvurmak çareleri düşünülecektir. 
Bu hususların neler ve ne şekilde olacağı Ve
killer Heyeti tarafından elbette ki, karar altına 
alınacaktır. 

REİS — Doğan Köymen, buyurun. 
DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Çok kıy

metli arkadaşlarım, benim konuşmalarımın son 
I kısmı, aşağı yukarı bu fevkalâde vaziyetin de-
( vam edip etmediği, bilhassa millî bünyemiz ba-
j kınımdan ne gibi şartlar içinde bulunduğumuzu 
; tesbit eder bir etüd mahiyetini ihtiva ettiği gi-
j bi, teknik bakımından da madde ile alâkalıdır. 
| Bu itibarla demin yarım bıraktığım mâruzatı-
j mı tamamlıyacağım, bunu rica ediyorum. 

REİS — İkinci maddenin birinci fıkrasiyle 
| alâkadar. 
j DOĞAN KÖYMEN (Devamla) — Muhte-
| rem arkadaşlar, Millî Korunma Kanunu tatbik

te iken, ki halen tatbiktedir, bir kâr haddi mev
zuu vardı. Yüzde 60 - 70 kâr haddi verilmiş 

I ithal mallarının bile menşe faturalarında fiyat-
| larm yükseltilmesi yoluna sapılmıştır. Böylece, 
j millî cihazlanmanm icabı olarak, kısmen kışı-

lan istihlâk eşyasının menşe fiyatlarında yapı-
! lan sahtekârlıklar yüzünden azaltılmış olması, 
i bunlar memlekete girdikten sonra da çok $e* 
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nişlemiş olan talep karşısında, karaborsaya 
düşürülmüş olması, hakikaten ihanetlerin en 
korkunçlarından sayılmaya değer mahiyette bir 
millî suç teşkil etmektedir. 

tşte böylece menşe faturalarının asli fiyat
ları ile bizim ithalcilerimizin empoze ettikleri 
yükseltme paylarının ilâvesinden sonraki fiyat
lar üzerinden döviz ödemekteyiz. Memleketi
miz liberasyondan çıktıktan sonra menşe fatu
ralarında oynanan oyunlar, cidden ticaret âle
minin yüzünü kızartacak kadar hazindir. 

Size kendi meslekimden bir misal vereyim : 
Matbaacılıkta kullanılan renkli boyalar var
dır. Gazetelerin karikatürlerinde, reklâm ilân
larında, müessese afişlerinde kullanılan bu bo
yaların kilosu iç pazarlarımızda 20, 25, 30 lira
dır. Bunun kilosunun 12 - 15 liraya ithal edil
diği söylenmektedir. Bir defa, iç pazardaki kâr 
nispeti yüzde yüzden de fazladır. Lâkin men
şe fiyatı 15 lira olduğuna göre, bunun bedelini 
döviz olarak tediye etmemiz lâzım. Ne ya
palım? Meselâ; Almanya'ya yirmi kuruştan 
buğday satalım. İki kilo mürekkebin bedelini 
ödemek için 150 kilo buğday satmamız icabet-
mektedir. Bu 150 kilo buğday iki dönüm top
raktan çok çetin çalışmalarla elde edilir. Ham
maddenin alnındaki kara yazının, onu istihsal 
edeni ne hale getirdiğine bundan daha canlı ve 
acı misal olur mu? Memleketimize satışı yapı
lan maddelerin hemen hepsi böyledir. Acı ha
kikat şudur : İliklerimiz sökülürcesine toprak
larımızdan istihsal ettiğimiz mallarımızı dış pa
zarlara sürerken, bâzıları üzerinde tesis etti
ğimiz prim politikasına rağmen, pahalı olduk
ları iddia edilir ve bu iddialara, zaman zaman, 
matbuatımızın da katıldığı görülür. Halbuki it
hal edilip iç pazarlarımıza sürülen ve gazetele
rimizin ilân sayfalarında ilânları eksik olmıyan 
yabancı mallarının (Mürekkep misalinde olduğu 
gibi) menşe fiyatları üzerinde de durulsa isa
betli olur kanaatindeyiz. O zaman Türk mal
larının hammadde olmak vasıfları yüzünden 
uğradıkları fiyat sefaletinin vicdanları titretti
ği görülecektir. 

Diğer taraftan ihraç mallarımızda fiyat dü
şürmelere gidilmektedir. İhracatçı, dış pazar
larda fiyatı tekevvün etmiş ve istikrar bulmuş 
bir malımızı daha aşağı fiyattan satmak yolu
na sapmaktadır. Bunu yapamazsa, sağlam malı 
çürük mal adı altında sevk etmektedir. Tabiî 
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çürük mal fiyatına sevk etmekte ve karşıdan 
sağlam mal hesabı göstermektedir. Bunu da 
yapamazsa, fasulye gösterip fındık yüklemek
tedir. Her gün gazetelerde döviz kaçakçılarının 
bu memleketi ne hale getirdiklerini, millî ikti
sadiyatımızı ve ticaretimizi nasıl tahribettikleri-
ni görmekte, okumaktayız. Görülüyor ki millî 
mallarımız ihracedil irken bin bir dalavere ile 
fiyatları düşürülmekte, ya'bancı mallar ithal 
edilirken fiyatların menşe faturalarının bin bir 
hilekârlıklarla şişirilmektedir. Her iki şekilde 
teşekkül eden farklar milyonlarca kaçak döviz 
olarak dışarda kalmaktadır. Bu farklar memle
ketimizin umumi dış ticaret hacminin % 20 sin
den aşağı değildir. Eğer bu yola sapan tüccarla
rımızda millî endişe diye bir duygu mevcudolsa 
idi bu hilekârlıklara meydan verilmezdi. Ve te
diye muvazenesindeki açığımız bu kadar kaba
rık olmazdı, belki de açık verilmezdi. Daha bol 
mal ithal edilir, madde darlığı bu kadar hisse
dilmezdi. 

BEİS — Doğan Bey mevzu ile alâkalı değil
dir, 31 nci maddenin birinci fıkrasına ait fikir
leriniz varsa onları arz edin. 

DOĞAN KÖYMEN (Devamla) — Bitiyor, 
• efendim. Millî kalkınma ve sanayileşme hamle
lerimize çelme takma zihniyeti ile hareket eden
leri bu eğri yollardan giderek sahiboldukları 
muazzam kaçak dövizlerin memleketimizde mü
kemmel 'karaborsası işletilmektedir. Bu borsa 
kredili ithalât için işlemektedir. Yüz lira ile se
yahat edenler veya daha 'başka sebeplerle gi
denler için işlemektedir. Bunların altını yüz li
radan almaları, doları 10 liradan satmaları ga
yet tabiî görülmektedir. îşte, bu memleketi dö
viz kaybına uğratan teşebbüsleri de her bakım
dan mahkûm, etmeye mecburuz. Zira; tediye mu
vazenesini mahsus aleyhimize bozan faktörler 
arasında bu fiyatlar mekanizmasında işliyen hi
lekârlıkların da büyük rolü vardır. Bu meşum 
hareket, en şiddetli cezayı görmelidir. 

Şimdi arkadaşlar eğer Reis Bey müsaade 
ederse, yazılarımın bakiyesi esasa ve unsura ta
allûk eder geri kalanın da zapta geçmesini rica 
ederim, takdim edeyim. 

REİS — Efendim, 31 nci maddenin birinci 
fıkrasına ait sözünüz var mı? 

DOĞAN KÖYMEN (Devamla) — Bir kısmı 
hakkında var... 
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REİS — Doğan Bey kısım değil esas.. | 
DOĞAN KÖYMEN (Devamla) — Türk Mil

leti, millî iktisat şubelerinin en kuvvetlisi olan | 
sanayileşme ve buna bağlı millî kalkınma hare
ketini durduramaz 

REÎS — Doğan Bey madde ile alâkadar de
ğildir. Maddeye ait olanı hazırladığınız zaman 
teşrif eder söylersiniz. Müsaade buyurun. 

Söz encümenindir. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA M. 

EKREM ANIT (Samsun) — Efendim, 31 nci 
maddenin birinci fıkrası, matbaada basılırken, 
tabı hatası olmuştur. Fıkra kabul edilmeden ev
vel müsaadenizle okuyayım, ona göre tashih 
edilmesini rica ederim. Maddeyi okuyorum : 

Madde 31. — I) Hükümet, dâhilde lüzum 
gördüğü maddelerin maliyet unsurlarını, bu ma
liyete zammedilecek âzami kâr hadlerini veya 
âzami satış fiyatlarını ve bu maddelerin cinsle
rini, nevilerini ve vasıflarını tesbit ve tâyin 
edebileceği gibi komüsyon, nakliye ve nakliye 
komüsyonu, tellaliye, simsariye gibi ücretlerle 
ve bir hizmet veya sanat veya emek karşılığın
da alınacak sair ücretleri ve bilûmum fiyat ve 
ücret tarifelerini tâyin edebilir ve muayyen ka
nunlara göre tutulması ieabeden defterlerden 
başka lüzumlu göreceği defterleri tutmaya tüc
car, esnaf ve sair alâkalıları mecbur kılabilir. 

Hükümet yukardaki fıkrada yazılı fiyat, 
kâr haddi, maliyet unsuru, bir hizmet veya san- ' 
at veya emek karşılığı, alınacak ücretler veya 
fiyat ve ücret tarifelerinin tesbitini belediyeye, 
ticaret ve sanayi odalarına veya valilere yap
tırabilir. 

REİS — Tashih edilmiş şekilde Yüksek Heyer 

tinize arz edilecektir, buyurun Mehmet*Hazer 
Bey. ; 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar; bu kanunun iyi çıkmasına yardım 
etmek için bir, iki hususu sormak istiyorum, Ri
yaset biraz evvel buna imkân vermedi. 

Aziz arkadaşlarım; bendeniz bu kanun hak
kında konuşmak için hazırlıklı idim, kuru bir 
politika mevzuu olsun diye konuşmuyordum, 
yine gönlüm razı olmadı, fikirlerimi arz ve izah 
edeceğim.. Burhanettin Onat arkadaşımız, fil -
Polonya, bir hikâye anlattılar. Kendileri de fil -
kalkınma demek istediler. Bendeniz, fili fil ola
rak kabul etmiyorum ve fakat fare kapanı ile de J 
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fil avlamanın imkânı olmadığını ifade etmek is
terim. Getirilen tedbir fare kapanıdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada, fık
rada ücretlerden bahsedilmektedir. Bu ücretle
rin şu şu müesseselerce veya valiler tarafından 
tesbit edileceği ifade edilmektedir. Valiler bu sa-

I lâhiyeti nasıl kullanacaktır! Bunu encümenden 
ve hükümetten öğrenmek isterim. Malûmuâliniz 

i valilerin re'sen böyle bir salâhiyeti yoktur. Va
liler, encümen ve idare heyetleri vasıtasiyle bu 
salâhiyetlerini kullanırlar. Tatbikatta tereddüde 
meydan vermemesi için bunun tavzihini rica 
ederim. Bir de bu ücretlerin tesbitinde şunu öğ-

ı renmek istiyorum : Avukatlar, doktorlar da bu
na dâhil olacak mıdır ? 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU-
I HARRÎRÎ EKREM ANIT (Samsun) — Dâhil 

efendim. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Sonra, bir 

| şey daha öğrenmek istiyorum. Hükümet ka
nunların mücbir etmediği defterleri esnafa tut* 

i turmaya icbar edebilecek midir ? Halen mer'i bu
lunan kanunlar, meselâ, Esnaf Vergisi Kanunu, 
tatbikatta aksaklıklar doğurmuş ve yeni bir ta
sarı ile o yanlışlığı tashih yoluna gitmiştir. Şim
di defter tutmıyacak olan bir esnafa bu kanunla 
defter tutma külfetini nasıl tahmil ederiz? Bu, 
tatbikata, realiteye uymıyan bir kayıttır. Millî 
Korunma Kanunu böyle çıkarsa her yerde baş
ka başka sızıltılara vesile veren bir tatbikata yol 
açmış olacağız. Sonra bu defterler bundan sonra 
gelecek madde ve fıkralarda müstahsıla da tah
mil olunmaktadır. Halbuki mer'i bulunan Gelir 
Vergisi Kanunu bundan müstahsili istisna et
miştir. Alıcı, müstahsıldan sadece bir makbuz 
alabiliyor. Binaenaleyh, kanunun bu fıkrasında 
mevcut bulunan bu defter tutma mükellefiyeti
nin geniş ve şümullü bir şekilde kabul edilmesi 
birtakım yanlışlıklara, haksızlıklara yol açacak
tır. 

Avukat ve doktor ücretlerinin tâyin ve tes-
bitine gelince : Bunun halen mer'i olan kanunlar
da birtakım meslekî teşekküller vardır. Bunların 
mütalâası ve malûmatı alınarak yapılıyor, 
Acaba Hükümet bunu re'sen mi yapacaktır. 
Burada kayıt, mutlaktır. Avukatların ücretle
rinin ne suretle tâyin edileceğine dair mevzu
atımızda hüküm vardır. Bu kanunun madde ve 
fıkralarında o kanunun ilga edildiğine dair hü-

; küm yoktur. Hususi kanunlar ancak sarahat 
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olduğu halde kaldırılabilir. Burada böyle bir 
şey yoktur. Binaenaleyh yalnız hukuk çerçeve
si içinde mütalâa edilse bile bu fıkra realiteye ' 
ve hukuk tekniğine uygun değildir, tatbikatla j 
taban tabana zıttır. Encümenin nazarı dikkati
ni celbederim. Buna göre tashih doğru olur ka
naatindeyim. | 

RElS — Muhlis Ete. 
MUHLİS ETE (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, gerek Hükümete, gerek encümene sor
duğum suale verilen cevaplarda: Ne Hükümet 
ne de encümen beni tam mânasiyle tatmin et
miş değildir. 

Mesele şudur arkadaşlar: Fiyatları tâyin ve 
tesbit edebilmek için, bu işlerle meşgul olan ar
kadaşlar yakînen bilirler, maliye ve muhasebe 
teşkilâtına ihtiyaç vardır. Harb ekonomisinde 
esasen bu tatbik edilir. Çok kuvvetli teşkilâta 
malik bulunan Almanya dahi, bunu yapabilmek 
için ziraat muhasebe teşkilâtı yapmıştır. Ayrıca 
sanayi mamulleri için de muhtelif kontrol teş
kilât vücuda getirmiştir. Burada ihtisas sahibi, 
iktisat Fakültesi veya Ticaret Mektebi mezun
ları 6 aylık, bir senelik stajlara tâbi tutulmuş, 
bu da yetmemiş çeşitli sahalarda tatbikata gön
derilmiştir. Demek istiyorum k i ; eleman yetiş
tirmek bir senelik, bir buçuk senelik bir iştir. 
Bir de mevcut elemanlardan istifade meselesi 
vardır ki, bu, ne vilâyette, ne belediyede, ne de 
ticaret odalarında halledilmiştir. Lüzumlu teş
kilâtı vücuda getirmeden fiyatlara yapılacak 
müdahale nazari kalır, indî kalır, iyi netice ver
mez. Fiyat manzumesini bozabilir. O itibarla 
bunu Önceden temin etmek icabeder. Acaba Hü
kümet bunu ne şekilde temin etmiştir. Eleman
ları ne şekilde tedarik edecektir? Mühim olan 
cihet yalnız para meselesi değildir. Bu eleman
ların da mevcudolması lâzımdır. Bir de, mali
yet muhasebesi ile ünsiyeti olan arkadaşlar tak
dir -ederler ki, muhasebede hususi bir maliyet 
muhasebesi vardır ve bunda iyi yetişmiş ele- I 
manlara ihtiyaç vardır. Çok geniş bir teşkilât 
kuruyoruz. Malların fiyatlarını en ince teferru
atına kadar inceleyip tesbit edecek, istihsal 
safhalarından istihlâke kadar olan halleri gös
terecek arkadaşlar lâzımdır. Bu mecburiyet ol
duğu içindir ki geçen sefer teşkilât işliyemedi, 
eleman bulunamadı. I 

Şimdi bütün bu hususlar tesbit edilerek ona 
göre hareket edilmeli, elemanlar yetiştirilmeli- I 
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dir. O itibarla bunun üzerinde çok durmak lâ-
zımgelir. Bu elemanlar yetiştirilmiş midir, ve 
vekâlet de bu hususta kâfi derecede hazırlığa 
malik midir? Dolayısiyle bâzı memleketlerde 
harbte tatbik ettikleri bu usulleri teker teker 
tesbit etmiş ve bir program yapmış mıdır? 

RElS — Encümen namına Ekrem Anıt. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 

ANIT (Samsun) — Efendim; Muhlis Ete Bey 
arkadaşıma cevap veriyorum. Millî Korunma Ka
nununun aksaksız ve pürüzsüz bir şekilde tatbi
kini temin etmek hiç şüphesiz murakabe ve kon
trol cihazının iyi işlemesi ile kabildir. Binaena
leyh, milletin mesuliyetini sırtına yüklemiş olan 
hükümet bu işin içinden de açık alınla çıkmak 
için icabında bütün devlet teşkilâtını seferber 
edecektir. Devlet memurları da bu hususta vazi
feli kılınacaktır. 

Mehmet Hazer arkadaşıma da cevap olarak 
şunu arz edebilirim ki, huzurunuzda müzakeresi 
yapılan bu kanunun getirdiği mühim bir yeni
lik de muayyen bir emek veya muayyen bir 
emek ve sanat karşılığı olan hizmetler için tarife 
yapmak imkânını salahiyetli organlara bahşet
mektedir. 

Arkadaşım avukatların da bu maddenin şü
mulüne dâhil olup olmadığını sordular. 

Bir kanunla müeyyed, tarifeleri bulunan üc
retler bu maddei kanuniyenin şümulü haricinde
dir. Bunun haricinde kalanların heyeti umumi-
yesi bu maddenin şümulü dahilindedir. 

- Misal olarak söylüyorum - musluk bozul
muş, muslukçu geliyor, elinde musluğiyle bera
ber. Haddizatında ifa ettiği hizmet malzeme dâ
hil beş liradır, yirmi beş lira istiyor. Ve evin ha
nımı ile de arasında tatlı bir münakaşa geçiyor, 
verdi, vermedi. 

Hem emeğini kullanan, diğer taraftan malze
mesini temin eden, emeğini, malzemesini birleş
tirenler için belediyelere tarife yapmak yetkisi 
bahşedilmiştir. 

Aynı zamanda bu gibi fahiş fiyatlar istiyen-
ler hakkında cezai takibatta bulunulmasını te
min bakımından belediyeler de kanun yüksek 
tasvibinize iktiran ettikten sonra, meriyet mev
kiine konurkonmaz, şikâyet büroları ihdas ede
ceklerdir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RE IS •— Kemal Yörükoğlu, buyurun. 
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KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Efendim, j 

bendeniz bir nokta üzerinde duracağım. Bunu 
encümenden soracağım. Şimdi hükümetin lâyiha-
hasmda «belediyesi olmıyan yerler için valilere 
yaptırabilirler» diyor. 

Halbuki encümenin metninden bu çıkarılmış. 
«belediye, ticaret ve sanayi odalarına veya vali
lere yaptırabilir» diyor. Şu mâna çıkıyor. Bele
diye teşkilâtı bulunan yerlerde belediyeyi veya 
valiyi salahiyetli kılacak. Halbuki valilerin fi
yatları ve maliyet unsurlarını tesbit etmelerine 
imkân yoktur. Belediye encümenleri vardır, bu 
encümenler piyasa ile daha yakından alâkadar
dırlar. Binaenaleyh belediye encümenleri durur
ken bu salâhiyeti valilere vermekte mâna yok
tur. Hattâ birtakım mahzurlar doğar. Vali piya
saya hâkim değildir, ticari hayattan haberi ol-
mıyabilir. Bir fiyat tanzim edecek bu fiyat ma
liyet unsurlarındaki realiteye uygun olmıyacak-
tır. Binaenaleyh hükümet lâyihasmdaki «beledi
ye olmıyan yerlerde valilere yaptırabilir» ibare
sinin aynen ipkası daha uygun olacaktı, kanaa
tindeyim. Tatbikatta birtakım mahzurların çık
maması için bendeniz hükümet lâyihasmdaki o 
ibarenin aynen kabulünü istirham ediyorum ve 
bu hususta da bir takrir takdim ediyorum, ka
bulünü rica ederim. 

REİS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Kemal 

Bey benim söyliyeceklerimi aynen söyledikleri 
için vazgeçiyorum. 

REÎS — Server Somuncuoğlu. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) —Efen

dim, bendeniz birinci maddeye yapılmak istenen 
mudil işin azameti hakkında bir şey söyliyecek 
değilim. Elbette sıkışık zamanda mudil işlerin 
tanziminde lüzumlu olduğu aşikârdır. Yalnız 
Hükümetten bir şey öğrenmek istiyorum. Ası] 
maksat, müstehlike meşru ve muhik fiyatlarla 
mal intikal etmesini temin etmektir. Bu hiç şüp
hesiz ki, ticaret ve sanayi âlemini lüzumsuz bir 
cezanın tehdidi altında koymak demek değildir. 
Bu böyle olunca şu maddenin şümulüne giren 
birtakım yasaklar vardır. Bunların ad emiif asın
dan doğacak olan suç haline cezai müeyyidele
rin tatbik şekline göre muhtelif istikâmetler 
takibedebilir. Bilfarz, bir mamulün, imalâtçı
sına, maliye fiyatının unsurlarını şu şekilde tâ
yin edeceksiniz diye objektif birtakım ölçüler 
vermek ve onu hareketinde serbest bırakmak ve 
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ondan sonra yapılacak murakabe ile verilmiş 
direktife ademiriayet varsa, bundan doğacak 
neticeleri mahkemeye tevdi etmek var; bir de, 
harb içinde birliklerde yapıldığı gibi, mamul 
müşteriye, satışa arz edilmeden satış fiyatların
da evvelâ bir tetkik yapılmak ve vize edildikten 
sonra satışa arzına müsaade etmek hali vardır. 
Birincisi, ikincisinden çok farklıdır arkadaşlar. 
Eğer vekâlet ikincisini tatbik edecek olursa 
o zaman büyük bir kütleyi suçluluk tehdidi al
tında bulundurmaktan kurtarmış olur. Ve böy
lece memlekete hizmet eder. Yani namuslu bir 
fabrikatörü, namuslu bir tüccarı bu kadar ağır 
ceza tehditleri altında bulunduran kanun hük
mü tüccarı daimî surette endişe içerisinde bu
lunduracaktır. Bunu salahiyetli bir mercie vize 
ettirmek suretiyle tüccarı büyük bir kaygıdan 
kurtaracaktır. Bunlar yapılmayıp da serbest 
bırakılırsa her hal ve kârda ceza tehdidi De-
mokles'in kılıcı gibi iş adamının başının üzerin
de bulundurması ve her unsurun ayrı ayrı son
radan münakaşa edilmesi imkânını ortaya atar
sa iş hayatını büyük bir keşmekeşe düşmekten 
kurtaramayız. Bu maddenin tatbikinde bu yo
lu mu, yoksa diğer yolu mu takibedecektir?Hü
kümetten açıklanmasını rica ederim. 

SELÂHATTlN TOKER (Elâzığ) — Muhte
rem arkadaşlar, kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz istemiştim. Fakat sıra gelmediği için 
şimdi maddeler hakkındaki noktai nazarımı arz 
edeceğim: 

Millî Korunma Kanununun hâlen mer'i olan 
31 nci maddesi ile şimdi teklif edilmiş olan 31 
nci maddesi hükümete fevkalâde zamanlar için 
büyük salâhiyetler veren bir maddedir. Bu mad
deyi eski madde ile karşılaştırdığımız takdirde 
bir iki nokta hariç tamamen eski maddenin ay
nı olduğunu görerek hükümetten soruyorum. 

Halen mer'i olan ve hükümete lüzum gördü
ğü maddeler hakkında bâzı yetkiler tanıyan, 
meselâ, maliyeti tesbit bakımından, kâr hadle
ri bakımından, âzami fiyat tesbiti bakımından. 
Bu salâhiyetleri hükümet şimdiye kadar hangi 
maddeler için kullanmış ve bu kullanma netice
sinde ne gibi müspet neticeler elde etmiştir? 
Çünkü bu salâhiyet, hayat pahalılığını önlemek 
ve meşru kazançla müstehlikin eline muayyen 
maddelerin geçmesini temin için verilmiştir. Bu 
işte niçin muvaffak olamadığını hükümet bura
da açıklamalıdır. 
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Demin ben oturduğum yerden Muvakkat En

cümen Reisine bir sual sormuş, demiştim ki ; en
cümenin 14 âzasından o ü bulunmamış, 6 sı da 
söz hakkım mahfuz, demiştir. 

REİS — Efendim, maddenin müzakeresinde-
yiz, rica ederim... 

SELÂHATTÎN TOKER (Devamla) — Mü
saade buyurun, bu maddeler hakkında söz hak
kını mahfuz tutan arkadaşları dinlemeye ihti
yaç vardır. Komisyonda konuşulmuş mevzuları 
ve müzakere ile tebellür eden noktai nazarlarını 
öğrenmeliyiz. Bu maddeler hakkında söz hak
kını mahfuz tutan arkadaşlar Heyeti Um ilmi
yeyi tenvir etmelidirler. Bizler de ona göre 
reylerimizi kullanalım. Komisyon Balkanının 
çıkıp bunları burada izah etmelerini rica ede
rim. Sadettin Yalım arkadaşımız söyledi, fakat 
diğer arkadaşlar konuşmadılar. 

İkincisi, burada mühim mesele maliyet un
surudur. fiyat mekanizmasının temeli olan ma
liyet unsurudur. Hükümetten soruyorum, mem
leket içinde istihsal ve imal edilen mallarla, dı
şardan ithal edilen malların maliyeti nasıl tes
bit edilecektir? İthal edilen malların hakiki it
hal fiyatiyle değil, birtakım fatura oyunları ile, 
yani hakikatte on liralık bir inalın 20 liraya it
hal edilmiş olduğunun tevsik edildiğini duyuyo
ruz. Bunun için ne gibi tedbirler alınacaktır? 
Yani yerinde bu işi boğmak için ne yapılacak
tır? Bunları izah etmelerini rica ediyorum. 

Arkadaşım temas etti, hükümet teklifi ile, en
cümenin yaptığı tekliflerde bâzı makamlara salâ
hiyet tanınıyor. Salâhiyet tanınan bu makamla
rın eskiden de salâhiyetleri mevcut idi. Eskiden 
kanun belediyelere, ticaret ve sanayi odalarına 
salâhiyet tanıyordu. Yeni teklifte», gerek hükü
met teklifinde ve gerekse encümen teklifinde va
lilere de salâhiyet tanınmaktadır. 

Yalnız, hükümetin teklif ettiği teklifte; be
lediyelerin olmadığı yerlerde valiler yetkilidir, 
denilmekte ise de encümen teklifinde bu kayıt 
bulunmamaktadır. 

Şimdi bu kanunla salahiyetli kılınan üe or
gan bulunmaktadır, bunların hepsine salâhiyet 
verilmektedir. Kanaatimce valiler umumi ida
renin mümesssilidirler, fiyat işleri ile ilgileri yok
tur. Bu maddeden valileri çıkarmalı, ticaret oda
ları ile belediyeleri ipka etmelidir. Valiler ka
lacaksa yalnız belediye olmıyan yerler için bu 
yetkiyi tanımalıdır. Ayrıca bu salâhiyeti; bele-
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diyesi olmıyan yerler için yalnız valilere inhisar 
ettirmemelidir, çünkü idare âmiri olarak valile
rin yanında kaymakam ve nahiye müdürleri de 
vardır. Bunlara da bu salâhiyeti bilhassa bele
diye olmıyan yerler için tanımakta fayda vardır. 

«Kanuni defterlerden başka hükümet lüzum 
gördüğü bâzı defterleri tutmıya esnafı mecbur» 
edeceği fıkrası hakkında da hükümete soruyo
rum: Hâlen mevcut kanuni defterlerden başka 
ne gibi defter tutturacaktır ve bundan ne gibi 
netice elde etmeyi düşünmektedir? 

Üçüncüsü, bu konuda hükümet fevkalâde za
man için salâhiyetidir. Fevkalâde zaman devam 
ediyorsa, Millî Korunma Kanununun birinci 
maddesindeki hangi hâle ve sebebe istinaden 
bu devam etmektedir? Bunun da izahını isti
yorum. Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Hükümet söz istiyor mu?. 
Buyurun İktisat ve Ticaret Vekili Zeyyat 

Mandalinci. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ZEYYAT 

MANDALİNCİ (Muğla) — Efendim, muhte
rem arkadaşlarımın sordukları suallerin tama
mım yerinde olduğuna kaaniim. Fakat şu anda 
öyle sualler sormuş bulunuyorlar ki bunlar ta
mamen teknik sektöre ait hususlardır. Bir hü
kümetin teknik elemanlarının ana prensiplerin 
çerçevesi dâhilinde tesbit etmesi lâzımgelen hu
suslar hakkında şimdi burada arîz âmik izahat 
vermenin imkânsızlığını elbette takdir edersiniz. 

Burada yalnız Server Somuncuoğlu arkada
şımızın sorduğu bir hususu izah «tmek isterim. 
Kendileri çok haklıdırlar, elbetteki gaye, müs
tehlikin makul hadler dâhilinde ihtiyacını temin 
etmektir. Bunun için lâzım gelen fiyat tesbiti-
nin ve kontrolün muhtelif şekilleri olabilir. Bun
ların şu veya bu şekilde tesbiti hususu bir fikir 
meselesidir. Yalnız bugünkü tatbikat üzerinde 
şunu diyebilirim ki; bu tatbikat maliyet unsur
ları ve kâr hadlerini tesbit ve bunun hilâfına 
hareket edenlerin tecziyesi şeklinde tecelli etmek
tedir. Yeni şekil teknik elemanların verecekleri 
karar neticesinde taayyün edecektir. 

REİS — İhsan Daî buyurun. 
İHSAN DAÎ (Gazianteb) — Aziz arkadaş 

lar; bu mühim kanun konuşulurken bu birinci 
fıkrada işaret etmek zaruretinde olduğum bir 
noktayı bilhassa nazarı dikkatinize arz etmek is 
terim. 
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ettiği nokta bilhassa ilerdeki tatbikat bakımından 
fevkalâde ehemmiyetlidir. Muhtekirin başının 
ezilmesi, kabul etmek lâzımdır ki, bu memleket
te yapılması iktiza eden bir meseledir. Bunun 
üzerinde hiç kimsenin şüphesi olmaması lâzım
dır. Fakat maliyetlerin tesbiti meselesi fevkalâde 
seyyal bir meseledir. Bunun muhasebesi ve tat
bikatı, birçok değişik mütalâalar serdedilmesinc 
ve üzerinde uzun boylu müspet ve menfi müna
kaşalar yapılmasına imkân verecek bir meseleyi 
ortaya koymaktadır. Farzurnuhal iplik fi
yatlarını tâyin edeceksiniz, bir kilo ipli
ğin bir fabrikaya kaça mal olduğunu tâyin 
edeceksiniz. Bunu tâyin için binbir çe
şit âmiler vardır, binbir çeşit unsurlar vardır. 
Bu unsurları maliyet arasına ithal ederken bir
çok tereddüdü mucip olacak noktalar husule 
gelebilir. Nihayet bu hesablar yapıldıktan 
sonra her hangi bir idare tarafından kurulacak 
bir teşkilâtın murakabesi esnasında 3 - 5 kuruş 
bir fark ortaya konmak suretiyle ilerde bu va
tandaşın çok ağır surette tecziye edilmesine bir 
müessesenin mahvolmasına, bir hanümanın sön
mesine sebep olabilir. Biz bunu ileriye bıraka
biliriz şeklinden ziyade, burada kanunu tedvin 
ederken bu ciheti nazarı itibara almak ve işi 
müspet bir şekilde tâyin etmek mecburiyetinde
yiz. Aksi takdirde yarın bütün bir memleket 
sathında binlerce müessesenin karşılaşması ih
timali olan zorlukları önlemek mümkün olsa 
bile bu, oldukça güç bir iş olur. Bunun için bil
hassa bu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen 
valilere, belediyelere birtakım çok hassas mese
leleri halletmek salâhiyetini vermek de aynı de
recede kolay değildir. Valilik müessesesi, bele
diye müessesesi nihayet iktisadın en hassas mev
zularını tâyin etmek imkânlarına malik değil
dir. Bu itibarla çok muhterem arkadaşlarımın 
bu kanunun tedvini sırasında meseleleri mual
lâkta bırakmıyarak, esasları tâyin eder ve ka
nunun içerisine ithal etmek suretiyle her şey
den evvel muhtekirin başını ezerken, demekle
sin kılıcını ticaret hayatının başından almak 
mecburiyetinde olduklarını hatırlatmak isterim. 

REÎS — Başka söz istiyen yok. Bir takrir 
var, okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 31 nci 
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maddenin I I nci fıkrasındaki (veya valilere 
yaptırabilir) ibaresinin çıkarılmasının ve hükü
met teklifinde olduğu gibi (ve belediyesi olma
yan yerler için valilere yaptırabilir) şeklinde 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Van Mebusu 
Kemal Yörükoğlu 

REÎS — Efendim, bu takrirle «valilere» ke
limesinin çıkarılarak yerine «belediyesi olmıyan 
yerlerde valilere» cümlesinin konulması isteni
yor. Takrirdeki bu değişikliğe encümen iştirak 
ediyor mu? 

ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Encümen 
namına söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ ERCÜ

MENT DAMALI (Sivas) — Muhterem arkadaş
lar; Hükümet tasarısındaki bu fıkrayı değiştirdik. 
Mucip sebeplerini kısaca arz edeyim : 

Memleketimizin belediye teşkilâtı olan her 
tarafında, belediye teşkilâtının bu kanunun esp
risine tamamen uygun hareket edebilmek im
kânlarından bâzı ahvalde mahrum kalacağını 
mütalâa ettik. Bahusus biliyorsunuz, bâzı köy
lerimizde bile belediye teşkilâtımız vardır, ve 
belediye teşkilâtına mensubolan muhterem va
tandaşlarımızın aynı zamanda büyük bir kısmı 
ticaret erbabıdır. Yani bu kanunun mevzuuna 
giren kimselerdir. Bu itibarla doğrudan doğru
ya kendi menfaatlerini ilgilendiren bu mevzuda 
daha objektif olabilmek imkânlarından mahrum 
olabilirler. Bu durumları derpiş ederekten bu gi
bi ahvalde valilerde bu yetkinin bulunması za
rurete ve memleket realitelerine daha uygun 
düşecektir. Onun için bu hükmü vaz 'ettik. 

MEHMET HAZER (Kars) — Söz istiyorum. 
REÎS — Takrir üzerinde mi? 
MEHMET HAZER (Kars) — Encümenin 

noktai nazarına muhalif mâruzâtla bulunacağım. 
REÎS — Buyurun. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, encümenin noktai nazarına iştirak 
etmeye imkân yoktur. Çünkü belediye encümen
leri, Belediye Kanunu ile verilen birçok salâhi
yetleri haiz olan ve bu işlerde salâhiyetine iti
madettiğimiz ıbir teşekküldür. Birçok meseleler
de itimadettiğimiz bu encümenlere bir meselede 
ademiitimadolmaz. Bu bakımdan bu hükmü ka
bul etmek imkânsızdır. 
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ilham alacak değildir. Ya encümenden soracak
tır, yahut da ticaret odasından. Binaenaleyh 
ticaret odasına veya encümene itimatsızlık beyan 
etmiyelim. Bu salâhiyeti ister istemez encüme
ne vermiş olacağız. Hiç olmazsa ademiitimat be
yan etmiyelim. Valilere, belediyesi olmıyan yer
lerde bu salâhiyeti vermek istiyorsak, o zaman 
valiler bu salâhiyetlerini nasıl kullanacaklar. Bu
nu tasrih edelim. Valiler bunu «alacakları ma
lûmata göre tâyin ederler» diye bir sarahat koy
mak doğru olur. Arz ettiğim gibi valiler bu sa
lâhiyetlerini idare heyetleri vasıtasiyle görmek
tedirler. Encümen kararları hakkında kanunda 
ayrıca bir tadil yapmak icabederse, bunu yapa
rız, ama valillere verilecek salâhiyeti, valilerin 
belediyelerden ve ticaret odalarından aldığı ma
lûmata göre vilâyet dâhilinde belediyesi olmıyan 
yerlerde fiyatı ayarlar, deriz. Ama re'sen'vali
lerden fiyat isteyemez. Tatbikatta bâzı yanlış
lıklara yol açar. Belediye encümeninin fonksi
yonunu da zedelemiş olur. 

REÎS — Bu arada fıkraya tamamiyle aykırı 
bir takrir geldi. Evvelâ onu okutup reye koya
cağım. 

Yüksek Reisliğe 
Maliyet unsurlarının tâyin esaslarının daha 

müspet olarak kanuna konulması hususunda 1 nci 
fıkranın komisyona havalesini saygılarımla arz 
ederim. 

Gazianteb Mebusu 
İhsan Daî 

REİS — îade teklifine encümen iştirak edi
yor mu? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 
ANIT (Samsun) — Etmiyoruz. 

REÎS — Komisyona iadesi hakkındaki tek
lifi kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir, 
efendim. 

İkinci takriri reye arz ediyorum .(Anlaşıl
madı sesleri) 

Kemal Yörükoğlu'nun «Veya valilere yaptı -
rılabilir» ibaresinin çıkarılması (ve belediyesi 
olmıyan yerler için valilere yaptırılabilir) şek
linde tâdilini istiyen takririni reye arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Fıkrayı encümence tasrih edilmiş şekliyle 
tekrar okutuyorum» 
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gördüğü maddelerin maliyet unsurlarını, bu 
maliyete zammedilecek âzami kâr hadlerini ve
ya âzami satış fiyatlarını ve bu maddelerin 
cinslerini, nevilerini ve vasıflarını tesbit ve tâ
yin edebileceği gibi komüsyon, nakliye ve nak
liye komüsyonu, tellaliye, simsariye gibi ücret
lerle ve bir hizmet veya sanat veya emek kar
şılığında alınacak sair ücretleri ve bilûmum fi
yat ve ücret tarifelerini tâyin edebilir ve muay
yen kanunlara göre tutulması icabeden defter
lerden başka lüzumlu göreceği defterleri tut
maya tüccar esnaf ve sair alâkalıları mecbur 
kılabilir. 

Hükümet yukardaki fıkrada yazılı fiyat, 
kâr haddi, maliyet unsuru, bir hizmet veya 
sanat veya emek karşılığı, alınacak ücretler 
veya fiyat ve ücret tarifelerinin tesbitini be
lediyeye ticaret ve sanayi odalarına veya va
lilere yaptırabilir. 

REİS — Fıkrayı kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir daha vardır, onu da okutuyorum. 

Riyasete 
İçinde yaşadığımız şartların Millî Korunma 

Kanununun I nci maddesinde yazılı ahvali fev 
kalâdenin tarifine dâhil olubolmadığımn tetkiki 
için lâyihanın encümene havalesini teklif ede
rini, 

Erzurum 
Hâmid Şevket İnce 

REİS —• Bu takrir, lâyihanın heyeti umu-
miyesine mütaallik bulunmaktadır. Heyeti 
umumiye müzakeresi bitmiş olması itibariyle 
reye koymıyorum. 

İkinci fıkrayı okutuyorum. 
I I - A) Bu suretle tesbit olunan kâr had

leri veya fiyatlar veya ücretler yahut tarife
ler fevkinde veya cins, nevi veya vasıflara mu
halif olarak bir malın satılması veya satışa 
arz olunması veya ücret istenmesi veyahut 
alınması veya satışa arz edilen bütün maddele
rin maliyet unsurlarının 1 nci bent mucibince 
tesbit edilen esaslar dışında hesaplanması ya
saktı!. 

İmal suretiyle satışa arz olunacak malların 
ve malzemenin imal edilmesi veya imalinden 
imtina olunması veya imalâta yarryan malze-
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menin verilmemesi, alınmaması veya bunların 
verilmesinden yahut alınmasından imtina olun
ması ve bunların kaçırılması imha edilmesi ve
ya imale yaramaz, yahut imal mahallerinin 
kullanılmaz hale getirilmesi yasaktır. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — 
Efendim, ikinci bendin A fıkrası hükümetin tek
lifinden farklı olarak tesbit edilmiş bulunuyor 
ve bu fark imal suretiyle satışa arz olunan mal
ların ve malzemenin, diye devam eden hükmün 
ilâvesi ile tekevvün etmiş bulunmaktadır. Şimdi 
bir sayılı bentte yazılı olan talimata mugayere-
tin yasak olduğu ve binaenaleyh ilerde gelecek 
maddelerle de bunun suç olduğuna işaret etmek
tedir. Halbuki bu son ilâve edilen hüküm 
neyama bir suç unsuru teşkil etmektedir. Haddi
zatında sarih olarak bir şey de beyan etmiyor. 
Yani «imal suretiyle satışa arz olunacak malla
rın ve malzemenin imal edilmemesi veya imalin
den imtina olunması veya imalâta yarıyan mal
zemenin verilmemesi, alınmaması veya bunların 
verilmesinden yahut alınmasından imtina olun
ması ve bunların kaçırılması, imha edilmesi veya 
imale yaramaz, yahut imal mahallerinin kullanıl
maz hale getirilmesi yasaktır.» Eğer imalâta son 
verdiniz mi bu yasağa mugayeret oluyor ve 10 
yıldan 30 yıla kadar hapis cezası gibi bir müey
yide ile karşılaşıyorsunuz. Ama, tasavvur buyu
runuz, aynı kanun başka maddelerde iş mükel
lefiyetini kabul etmiştir. Hattâ ekim mecburi
yetini dahi vaz'etmiş bulunuyor. Burada muay
yen imalât yapan bir müteşebbise, böyle bir iş 
mükellefiyeti vaz'edilmeden, diğer vatandaşlar 
gibi, kendi işini terk etmesi veya tadil etmesi bir 
suç unsuru teşkil etmektedir. Meselâ tuğla ima
lâtı yapan bir vatandaş şu veya bu sebeple tuğla 
harmanını işletemezse ve tuğlasını imal ederek 
piyasaya arz etmezse bu hükme mugayeret etmek
tedir. Bir bakırcı elindeki malzeme ile tencere ve 
buna mümasil şeyler yapmıyorsa, imalden vaz-
geçmişse, bu takdirde bu hükme muhalefetten 
dolayı Millî Korunma Kanununun takibatına mâ
ruz kalacaktır. Bendenizce bu hükümle kanunun 
ruh ve maksadı katiyen bağdaşamamaktadır. Vâ-
zıı kanunun vâsıl olmak istediği hedefle alâkası 
yoktur. Âdeta muhterem encümen, tâbirimi mâ
ruz görsünler, biraz hükmü karakuşi olmakta
dır. Tatbikat bakımından büyük zararlar ola
caktır. Vatandaş büyük bir endişeye girecektir, 
herkes tedirgin olacaktır. Bu itibarla bendeniz 
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bir takrir takdim ediyorum, bu fıkranın çıkarıl
masını ve hükümetin teklifi veçhile maddenin 
kabulünü istirham ediyorum. 

RElS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, bu bendin birinci fıkrasında «bu hük
me mugayir olarak hesaplanması yasaktır» deni
yor. Yani hesapta hata yapmak suçtur. Halbuki 
vâzıı kanunun menetmek istediği hesap hatası
nı tecziye etmek değildir. Fazla fiyat göstermesi 
belki suç olabilir. Ama hesabı doğru yapmak için 
vâzıı kanunların kaide koymasına imkân yok
tur. Dünyada doğru hesap yapacak kaç kişi var
dır! Fiyatı yanlış göstermek ve şu bu esaslara 
mugayir fiyat tesbit etmek denebilir, ama yanlış 
hesap yapmak suçtur, demek hepimizi mahkûm 
edebilir. Çünkü, biz de yanılabiliriz. 

Sonra bu bendin ikinci fıkrasında Somuncu-
oğlu arkadaşımızın temas ettiği, malların piya
saya gayrimamul olarak sevk edilmesi veya şu 
şekilde imal edip etmemek, imalden imtina et
mek filân... Bu, bir defa, Hükümet tasarısında 
yok, encümen koymuş. Hükümet buna iştirak 
ediyor mu? 

ÎKTlSAT VE TİCARET VEKİLİ ZEYYAT 
MANDALÎNCÎ (Muğla) — Bir arkadaşımız tek
lif etmiş, komisyon iştirak etmiştir. Bu teklife 
de Hükümet iştirak etmektedir. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Anlama
dım... 

NUSRET KÎRÎŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
îzah edeceğiz... 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 
ANİT (Samsun) — Muhterem arkadaşlar, ko
misyonda 31 nci madde tedvin edilirken, bu se
ne memleketin muhtelif bölgelerinde bilhassa fı
rıncılar müstehlik kütlenin tamamen zararına 
vatandaşları ekmeksiz bırakmak kaziyesiyle ha
reketlere teşebbüs etmiş oldukları görülmüş
tür. Eldeki mevzuatla hu harekete karşı kona
mamış, mevcut kanunun tatbikine tevessül edil
miş fakat netice alınamamış olduğundan böyle 
bir hüküm getirmiş bulunuyorduk. Ancak ya
kında yüksek huzurlarınıza sunulacak, tasvip
lerinize arz edilecek olan Belediye Kanununn 
bir maddesinin değiştirilmesi hakkında lâyiha 
var. O lâyihada bu cihet tamamen derpiş edil
miş ve Belediye Kanununda buna muvazi bir 
hüküm konmuş olduğundan Server Somuncuoğ-
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lu arkadaşımızın bu yönden vâki olan teklifine 
Hükümet iştirak ediyor ye biz de komisyon ola
rak buna iltihak ediyoruz. 

REİS — Hilmi Çeltikcioğlu. 
HİLMİ ÇELTİKCİOĞLU (Çoruh) — Muh

terem arkadaşlar, bu maddede, kullanılmış mal
ların satışına ait bir kayıt yoktur. -Bence bu, 
bir boşluktur. Görüyoruz, 10 - 15 bin liraya bir 
otomobil alıyor, biraz kullandıktan sonra 30 - 40 
bin liraya satıyor. Bunun 'birçok misalleri var, 
Amerikan pazarları, fuarlar var ki, istediği gi
bi satış yapıyorlar, neye aldıkları da belli de
ğil. Bunun için bir teklif takdim ediyorum, mü
saadenizle teklifimi okuyorum : 

« . . . ve ticaret maksadiyle satışa arz edilen 
kullanılmış eşyanın, aynı cins ve neviden olan 
ve aynı markayı taşıyan ve perakende olarak 
satılan yenisinden ve bu şekilde yenisi mevcudol-
madığı takdirde fiyat kontrollarınden Hükümet
çe salahiyetli kılınacak heyetlerce tesbit oluna
cak fiyattan fazla fiyatla satılması ve bu husus
ta her hangi bir muvazaa yapılması yasaktır.» 

Bu teklifimin kabulünü istirham eylerim. 
REİS -— ıSebati Ataman. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım; biraz evvel kabul buyurdu
ğunuz 31 nci maddenin 'birinci bendinde, Hükü
mete verilmiş olan salâhiyetlerin müeyyidesini 
vaz'etmeye hazırlık olarak, bu salâhiyetlerin tes-
bit ve tâyin ettiği esaslara muhalif hareketi- ya
sak ediyor. 

Oradaki, bir numaralı bentteki hususa müte
nazır hükümleri ihtiva ediyor. 

Burada hesap hatasının yasak edilmesi, yani 
beşerî olan bir hata ihtimalinin, hata yasaktır 
şeklinde bir hüküm vazedilmesi gibi bir mâna 
ifade eden 'bir cümle mevcuttur. Mehmet Hazer 
arkadaşımız ifade buyurdular. Fakat muhterem 
arkadaşlarım bundan evvelki (1) numaralı 
bendde, maliyet unsurlarının tâyin edilmesi sa
lâhiyeti Hükümete verildikten sonra «maliyet 
unsurlarını Hükümet tâyin ve tesbit edebilir» 
demek; bir malın satışa arz edilecek hale gelin
ceye kadar geçirmiş olduğu safhalarda hangi 
unsurlar, hangi nevi masraflar maliyet unsuru 
olarak kabul edilecek, bunu Hükümet tesbit 
eder demek, mutlaka ondan sonra hu tesbit edi
len hususlar dışında başka türlü maliyet hesap
lamayı yasak kılar. Buradaki hesaplama mali
yeti 5 kuruştur veya 10 kuruştur diye bir hesap-
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lama değildir. Meselâ komüsyon ücreti maliyet 
unsuruna dâhil mi değil mi Hükümet hunu tes
bit edecek. Ben komüsyon ücretini maliyet un
suru olarak kabul etmiyorum, diyecek. Bunun 
üzerine maliyeti hesaplarken imalâtçı veya fab
rikatör, şu bu, komüsyon ücretini maliyet meya-
nmda hesaplarsa işte bu suretle yasağa riayet
sizlik etmiş olacak. Fakat meselâ Hükümet der
se ki maliyet unsurunun tesbitinde amortisman 
dâhildir. Şimdi maliyet unsurunu tâyin ve tes
bit ederken benim fâbrikamdaki makinelerin 
amortismanını maliyet unsuruna dâhil edip he
sap çıkarırken bir hesap hatası yaparsam bu 
maddedeki yasağa aykırı hareket etmiş olmam. 
Çünkü bu birinci bent mucibince tesbit edilen 
esaslar dışında 'bir maliyet hesabı çıkarmak de
ğildir. Bir hesap hatası yapmak, bir esas dışın
da hesap yapmak demek değildir. Yani maliyet 
unsurları tesbit edildikten sonra o unsurların, 
o esasların dışında hesap yapmak demek değil
dir. Bu bakımdan Mehmet Hazer arkadaşımızın 
endişesi varit değildir, bir. 

İkincisi arkadaşlar; bu kanun, birinci ben
di; âzami kâr hadlerini hükümete tesbit etmek 
salâhiyeti vermektedir. Âzami kâr haddi de
mek fiiliyatta yüzde hesabiyle maliyetlerine zam
medilecek miktarları tesbit etmek demektir. Yani 
der k i ; efendim filân mal yüzde 15 kârla satıla
caktır. Bu demek, bu malın maliyetine dâhil olan 
unsurlar hesaplandıktan sonra her yüz kuruşa 
on beş kuruş zam edebilirsin demektir. Eğer ma
liyet unsurlarını tesbit etmezsen, eğer maliyet 
unsurlarının hangi unsurlar olduğunu tesbit et
mekle beraber o unsurların kendi maliyetlerini 
dahi stabilize etmezsen âzami kâr haddi ucuz
luk veya normal fiyat temin etmek vasıtasi de
ğil bilâkis pahalılık vasıtası olur. Çünkü bir ma
lı yüz kuruşa maleden bir imalâtçı on beş kuruş 
kazanır. Bu maliyete dâhil olan unsurları tes
bit edip o unsurların maliyetini, o unsurların 
maliyeti, bizatihi her unsurun maliyetini stabi
lize etmezsen, o malını meselâ, 180 kuruşa mal-
ettiği zaman daha fazla kâr edeceğini düşüne
rek 180 kuruş maliyet çıkarır. Hattâ arkadaşlar 
şurada yasak edilen esasların hesaplanmasında 
ne kastedildiğini gerek encümenden gerek hü
kümetten öğrenmek isterim. Maliyet unsurları, 
amortisman misali vereyim : 

Arkadaşlar hükümet diyecek ki, şu malın 
imalinde, iptidai madde bedeli, nakliye bedeli, 
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falan, falan, şu, şu unsurlar amortisman mali
yet unsurdur. 

Şimdi amortisman? Amortismanın nasıl he-
sabedileceğini, hükümet tesbit etmezse maliyet 
unsurlarından bir tanesinin artırılmasında 
menfaati olan satıcı, çünkü 100 kuruşa çıksa 15, 
200 kuruşa çıksa 30 kuruşa menfaatini artır
mak var, amortismanı tutacak menfaati maliyeti 
artırmaktır. Amortisman hususunda diyecek ki 
«efendim, ben bu makineyi 1939 da yahut 1945 te 
satınaldım, 15 bin lira verdim. Amortismanın ti
cari ve iktisadi mânası şudur, bu makine şu ka
dar sene kullanılacak, yıpranacak, bunun yerine 
tıpkısını tesis etmek lâzımgelecektir. Bu makine
nin yerine yenisini koymak istesem 50 bin lira is
ter, binaenaleyh, amortismanı 15 bin üzerinden 
değil, bu makineyi bugün revalüc ettirip, yeniden 
kıymet biçtirip ona güre hesabetmek zaruretinde-
yim.» Bunu derse ve hükümet de eğer «amortis
man hesabı böyle yapılmaz şöyle yapılır» diye 
amortisman ve maliyet unsurunu nasıl hesabetme-
si lâzımgeleceğini stabilize etmiyecek olursa o za
man senin kâr haddi tesbit etmek, ucuzluk değil 
mükemmeldi pahalılık vesilesi olur. 

Binaenaleyh maliyet unsurlarının ve bu me-
yanda maliyet unsurlarından en mühimi olan 
ücretlerin, işçi ücretlerinin stabilize edilmesi, 
kâr hadlerinin pahalılığı önleyici bir tedbir ola
bilmesi için şarttır, zarurettir. Maliyeti stabi
lize etmedikten sonra kâr hadleri ucuzluk de
ğil pahalılık tevlidedeeek bir tedbir mahiyetin
dedir. Normal bir piyasa iktisadında imalâtçı 
maliyeti düşürdüğü nispette çok para kazanır. 
Halbuki kâr hadleri tesbit edilmiş olan ve tale
bin arzdan fazla olduğu bir piyasa iktisadında, 
anormal bir piyasada, imalâtçı maliyeti yükselt
tiği nispette fazla kâr eder. Yani tamamen zıt 
iki kutup. Binaenaleyh maliyeti yükseltmeye 
mütemayil olan bir piyasada hükümetin maliyet 
unsurlarının tesbiti mevzuunda ve bu esaslara 
aykırı hesaplanması yasaktır, mevzuunda mali
yet unsurlarının hakikaten stabilize edilmesine 
muvaffak olup ölamıyacağııu, stabilize etmeyi 
düşünüp düşünmediğini öğrenmek hakikaten 
yerinde ve faydalı olur kanaatindeyim. 

2 nci fıkraya gelince; Server Somuncuoğlu 
arkadaşımızın teklifi hükümet ve komisyon ta
rafından kabul edildiğine göre bu mevzuda faz
la bir söz söylemeye lüzum yoktur, 

Maruzatım bu kadardır, 
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REİS — Nusrct Kirişcioğlu, encümen namı

na. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 

Vazgeçtim. 
REİS — Muhlis Ete. 
MUHLİS ETE (Ankara) — Muhterem arka

daşlar, maddenin mevzuu teknik olduğu için 
teknik konuşmak mecburiyetindeyim. 

Burada hükümetin tesbit ettiği esaslar hari
cinde fiyat tesbit etmek yasaktır, yahut mali
yet tesbit etmek yasaktır, diye bir hüküm var
dır. 

1939 da hükümet, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin murakabesi için bir heyet kurmuş idi; 
EPan devam etmektedir. Biz o zaman bu heye
te intisabetmiş ve İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin maliyeti üzerinde çalışmıya başlamıştık. Fa
kat fiiliyat gösterdi ki, maliyeti tesbit ve mu
rakabe etmek gayet güçtür. Mensucat mevzu
unda, suni ipek mevzuunda; kömür mevzuunda 
ve sair mevzularda biz nazari esaslar üzerinde 
ve kısa bir müddet içinde maliyetleri kendi 
görüşümüze; göre tesbit etmiş ve Sümerbanka, 
Etibanka ve sair iktisadi devlet teşekküllerine 
teklif etmiştik. Uzun zaman münakaşamız ol
du. Bilhassa Şeker Şirketiyle münakaşa bir bu
çuk sene sürdü. Acaba amortismanlar, fevka
lâde karşılıkları, ve saire maliyetlere girsin mi 
girmesin mi l . . Neticede Avrupa'ya müracaat 
ettik ve onların hakemliğini istedik. 

Diğer taraftan Türkiye'de bugün işletme şir
keti vardır; gerek ziraatte gerek sanayide bir
çok küçük işletmelerle karşı karşıyayız. Bun
ların da fiyatları tesbit edileceğine göre ve bu 
küçük işletmelerde çalışan müteşebbislerin ay
nı zamanda bu işletmeler içinde yaşadıkları dik
kate alınırsa bunların ne kadarının işçiye ne 
kadarının işe taallûk ettiği hakkında tahkik ve 
tetkik çok güç bir iştir. Bilhassa bu husus zi
rai işlerde kendisini gösteril* ve maliyeti tesbit 
başlı başına bir iştir. 

Bu itibarla altı ayda, bir senede randıman 
almak istiyorsak ve bu işlerin uzun zaman sü
rüncemede kalmasını istemiyorsak bu heyette 
çalışacakların derhal emirler vererek maliyeti 
şu olacaktır, bu olacaktır demesi doğru olmaz 
ve çok zordur. Maliyet çeşitli, şartların tesiri 
altında değişir. Hükümet olarak vazifeli arka
daşların bu işlerle uzun uzadıya meşgul olma
ması dolayısiyle bunları tesbit etmesi çok zor-
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dur, gayet hatalı olur. Bütün bunları empoze 
edecek olurlarsa müteşebbis ve tüccarlar çok 
güç vaziyette kalırlar. Bunları arkadaşlara ha
tırlatırım. Aksi takdirde çok yanlış neticelerle 
karşılaşırız. 

REÎS — Osman Hacıbaloğlu, buyurun. 
OSMAN HACIBALOĞLU (Tokad) — Muh

terem arkadaşlar, bendeniz Server Somuncuoğlu 
arkadaşımın temas ettiği, yani, 31 nci maddenin 
ikinci bendinin (A) fıkrasının devamı olan ve 
hükümet lâyihasında bulunmadığı halde encü
mence ilâve edilen kısma temas etmek istiyorum. 
Encümen bu kısmı geri aldı. (O geçti sesleri) 
Müsaade edin efendim, temas edeceğim. 

Benim kanaatime göre bu kısma lüzum var
dır. Arkadaşım Server Somuncuoğlu bunun mah
zurlarını gayet güzel söylediler. Hakikaten iş hür
riyetini kaldırırız ve bu bir zulüm makinesi ha
line gelir. Paydaları da var. Bâzı lüzumlu iş 
yerlerinin keyfî olarak terk edilmesine mâni 
olmaktır. 

Arkadaşlar, fırıncıların keyfi olarak ekmek 
yapmadığına temas etti. Yine Ankara'da, işitiyo
ruz şu veya bu sebeple kasapların bir hafta müd
detle et kesmemeye karar verdiklerini soyuyor
lar. Şimdi keyfî olarak işi terketme hallerine bu 
fıkra mâni olacaktır. O halde arkadaşlar maddeyi o 
hale getirelim ki zararından kaçınalım, faydasın
dan istifade edelim. Şahsi kanaatime göre bu da 
şu şekilde mümkündür : «İmal suretiyle satışa 
arz olunan» ibaresinin başına «Haklı sebep ol
maksızın» tabirini korsak bu madde, zararından 
kaçınılmış, faydasından istifade edilmiş hale 
gelecektir. Bu bakımdan bu noktayı teklif edi
yorum. Encümenin teklifinden vaz geçmemesini, 
ısrar etmesini rica ediyorum. Ve bu yolda da bir 
takrir takdim ediyorum. 

REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, maliyetin ne suretle tesbit edileceğini 
ticaret hukuku tâyin etmiştir. Fakat demin sa
lahiyetli konuşan sayın Muhlis Ete'nin buyur
dukları gibi bu, kolay bir mevzu da değildir. 
Bendenizin temas ettiğim birinci fıkrada tesbit 
edilecek maliyet unsuru, zait, âzami kâr haddi, 
müsavi satış fiyatı. Bunun hesabında da hata 
yapılabilir. Yine bu fıkra tatbik edilirse Sebati 
Ataman arkadaşımızın işaret buyurdukları gibi 
değildir. Birinci fıkra maliyet unsurlarından bir 
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de kâr haddinden bahsetmiştir. Maliyet unsur
larında çeşitli unsurlar vardır. Meselâ alış fiyatı, 
sigorta bunların hepsini cemedecektir. Bundan 
gayrı bir de küçük bir hata yaparsa suç teşkil 
•eder. Buradaki ifade umumidir, mutlaktır. Hiç 
olmazsa bunu bu maksadı ifade edecek şekilde 
değiştirmek lâzımdır. Çünkü bu, hesap hatasıdır. 
Ve bu maddeye göre suçtu. Maliyet unsurlarını 
hükümet ilân edecek, bunu yine mal sahibi hesap -
lıyacak. Ondan sonra hesap hatası yaparsa hak
kında yine bu madde tatbik edilecek. Maddenin 
mutlak ifadesinden anlaşılan, benim anladığım 
budur. Bu itibarla maddenin maksada uygun bir 
şekilde ıslahı veya hiç olmazsa bu hususun tav
zih edilmesi lâzımgelir. 

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKÎLÎ ZBYYAT 

MANDALÎNCÎ (Muğla) — Maliyet unsurlarını 
tesbit hususu hiç ele alınmamış bir unsur de
ğildir. Halen 951 sayılı kâr haddi tâyininde 
Koordinasyon- Kararı ile maliyet unsurlarının 
tesbiti hükümetin tasarrufuna bırakılmış du
rumdadır. Buna binaen vekâletimiz, muhtelif 
tebliğlerle, maliyet unsurlarım ilân etmiş bulun
maktadır. Bu tebliğler, ithal olunan mallarda 
loptan satışlarda maliyet unsurlarının neler ol
duğunu tesbit etmektedir. Ve bu hususlar ise 
düşünülmemiş hususlar değildir. İhtiyaca göre, 
zuhur edecek vaziyete göre hükümet bu salâ
hiyetine istinaden yeni tebliğlerle, yeni ihti
yaçlara cevap vermeye çalışacaktır. 

REÎS — Fıkra hakkında başka söz istiyen 
yok. Takrirler var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı, mü

zakere edilmekte olan Millî Korunma Kanu
nunun 31 nci maddesinin I I nci bendinin A 
fıkrasındaki son «Hesaplanması ile yasaktır» 
kelimeleri arasına aşağıdaki hususun ilâvesini 
arz ve teklif ediyorum : 

Çoruh 
Hilmi Çeltikçioğlu 

« ve ticaret maksadiyle satışa arz edilen 
kullanılmış eşyanın, aynı cins ve neviden olan 
ve aynı markayı taşıyan ve perakende olarak 
satılan yenisinden ve bu şekilde yenisi mev-
cudolmadığı takdirde fiyat kontroll arından hü-

I kümetçe selâhiyetli kılınacak heyetlerce tesbit 
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olunacak fiyattan fazla fiyatla satılması ve bu 
husuta her hangi bir muvazaa yapılması yasak
tır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri

nin tadiline dair kanun lâyihasının 
I I sayılı fıkranın (A) bendine Muvakkat 

Encümence yapılan ve «imal suretiyle» diye 
başlıyan hükmün çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Sinob 
Server Somuncuoğlu 
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lanılmış bir malı hüsnüniyetle satıyor, satacak
tır tabiî. Şimdi bunların ikisi arasında katî had 
tâyin etmek gayet güçtür. Bu katî haddi buldu
ğumuz takdirdedir ki, buna dair bir hüküm 
vaz 'ederiz. Çünkü vaz'edilen hükmün arkasın
dan ağır cezalar gelecektir. Bu itibarla fiil ve 
Hareketin kanunen suç teşkil edip etmediğini 
vatandaşın evvelden bilmesi lâzımdır. Eğer biz 
bu mevzuu derpiş edersek, suç işlemek kastı 
hatır ve hayalinden geçmiyen bir vatandaş, kul
lanılmış malı satarken, ticari kasıt mevcuttur 
diye o vatandaşın mahkûmiyeti mümkün olabi
lir. Bu kabîl suçlarda, fiil ve hareketlerde ağır 
ceza vaz'ederken bu hususu endişe ile derpiş 
ederek sükûtu ihtiyar ettik. Kabiliyeti tatbikı-
yesi görülürse, sarih hatlarla bunu tesbit ede
bilecek olursak, hiç şüphe yoktur ki, sözlerime 
başlarken arz etmiştim, bu, mümasili olmıyan 
ve memlekette hakikaten böyle bir hal görül
müş ve kanunun takibatından kurtarmak sure
tiyle yüksek fiyatla satılması halinde, kanunun 
tatbik kabiliyetini temin edecek bir formüle 
imkân varsa hay, hay. Fakat, biz aradık bula
madık. Bu çok nazik bir durumdur, bunu önle
yici bir tedbir, 'tatmin edici bir formül bulama
dık. Bulunacak formüle şükranla iştirak ede
riz. 

Çok nazik olan bu mevzuu yüksek takdir
lerinize arz ederim. 

REİS — Sebati Ataman, buyurun. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım; affınıza sığınarak 31 nci 
maddenin (1) numaralı bendinin ilk satırlarını 
tekrar okumak lüzumunu hissediyorum: «Hü
kümet, dâhilde lüzum gördüğü maddelerin» di
yor. Lüzum gördüğü maddelerin deyince; bu 
maddelerin içine arkadaşımızın takririnde mev-
zuubahsettiği bir maddenin girmesi mümkün 
değil midir? Fuarda satılan filân maddenin fi
yatının tâyinine, âzami satış fiyatının tâyinine 
Hükümet lüzum görürse ve bu takrir kabul 
edilmediği takdirde Hükümet bu maddenin fi
yatını tâyin edemez mi? Binaenaleyh böyle 
bir takrire lüzum yoktur. Hükümet lüzum gö
rürse bilmem ne meydanındaki bir eskicinin 
sattığı bir ceketi dahi «dâhilde lüzum gördüğü 
maddelerin» içine sokar, fiyatının tâyinini ya
pabilir. Çünkü madde; «lüzum gördüğü mad
delerin» diyor. Bu, hepsine şâmildir. Binaen
aleyh bendenizce bu takrire lüzum yoktur. 

RElS — iştirak ediyor musunuz? 
MUVAKKAT EN. RElSİ ERCÜMENT DA

MALI (Sivas) — Muhterem arkadaşlar, Hilmi 
Bey arkadaşımızın bu teklifi encümende esasen 
görülmüştü. Kullanılmış malların satımı bâzı 
hususiyetler arz etmektedir. Biliyorsunuz kul
lanılmış malın ya bir kasdi ticari ile satılması 
uygun olur, yahut da bir meselei hukukiyedir, 
Medeni Kanunun bünyesi içinde mütalâa edile
cek şekil ve surette satılır. Meselâ evlerimizde 
eskimiş elbiselerimizi, kab ve kaçaklarımızı pek 
âlâ şuna buna satabiliriz. Burada kasdi ticari 
hiçbir zaman mevzuubahis değildir. Bu, tama
men Medeni Kanunun bünyesi içerisinde müta
lâa edilir ve hukuku hususiye meselesidir. Fa
kat memleket realitelerinden olarak bizde bâzı 
yedek malların ve piyasada nadiren bulunan 

bâzı malların, tahdide, fiyat kontrolüne tâbi 
olan, revaçta bulunan bâzı malların yeniyken 
alınıp biraz sonra, istimal edilip, kanunun taki
binden kaçınılmak maksadiyle, kullanılmış mal 
haline getirildiği, piyasaya sevk edildiği görül
müştür. Bunun için bunları tetkik ettik. Şüp
hesiz ki, bu bir meselei hukukiye teşkil eden ta
sarrufları - meselei ticariye değil - bu kanunun 
bünyesinde mütalâa edip tecziye etmek bizim 
branşımıza girmedi. 

Kullanılmış malları, ticari maksat dışında 
satmak bizim meselemize girmez. Bu hali, sana
tı mûtade halinde mütalâa etmedik. Ama 
ticari maksatla olunca mesele değişir. Mal 
almıyor, satılıyor gaye ticari oluyor, âde
ta Medeni Kanunun derpiş ettiği bir mu-
amelei hukukiye mahiyetinde gösterilebili-
yor. Bir kimse tüccar değildir, bu işi sa
natı mûtade haline getirmemiştir, fakat kul-
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REÎS — Halil îmre. 
HALÎL ÎMRE (Balıkesir) —Vazgeçtim, 

efendim. 
REÎS — Mehmet Ünaldı. (Vazgeçti sesleri) 
Hilmi Çeltikçioğlu. 
HİLMİ ÇELTİKÇİOĞLU Çoruh) — Muhte

rem arkadaşlar, eğer kullanılmış malları bura
ya dâhil etmezsek bu kanundan beklediğimiz 
maksat hâsıl olmamış olur. Meselâ birisi buz 
dolabı getirtecek, bunların tevzie tâbi olmadı
ğını kabul edelim. Otomobil lâstiği getirtecek, 
lâstiği bir şoföre verecek, birkaç yüz metre 
kullandıracak, sonra kullanılmış mallar satışı 
için açılmış dükkâna koyup kullanılmış mal di
ye pahalıya satacak. Bugün borunun eskisi ye
niden daha fazla paraya satılıyor, çivi de öyle. 
Yeni çivinin kilosu 185 kuruş, eski çivileri sö
küp düzeltiyorlar ve 250 kuruşa satıyorlar. Vel
hasıl muhtelif formüller bulacak, satacak ve 
maksat hâsıl olmıyacak. Sonra Amerikan pa
zarları, fuarları var. Amerika'dan mal getri-
yorlar, kantinler vasıtasiyle satıyorlar. Bu
rada mallar istenilen fiyata satılıyor. Hiçbir 
kayda tâbi değildir. Buna mâni olmak lâzım
dır. Memlekette pahalılığı yaratan bunlardır. 
Ben bizzat şahit oldum, otomobil alıyor birisi, 
Fort otomobili, 13 bin liraya. 25 bin liraya 
satıyor. Kanunda bu boşluk kalırsa muhtelif 
vasıtalarla malları kullandırır, tekrar alır ve 
satar ve her toptancının yanında bir. kullanıl
mış mal pazarı açılır. Bu sebeple bu kaydın 
kanuna girmesi lâzımdır, kanaatindeyim. 

REİS — Rükneddin Nasuhioğlu. 
RÜKNEDDÎN NASUHİOĞLU (Edirne) — 

Efendim, kanunun hedefi, hayatı umumiyeyi 
alâkadar eden mevzular içindir. Eski eşya me
selesi bu ahkâma sığmaz zannediyorum. Anti
ka eşya vardır; müzayede ile satış vardır. Bu 
kadar teferruata girecek olursak bunun altın
dan çıkılamaz. İcabettiği zaman veya Hükümet 
lüzum görürse maddeler üzerinde bir karar ala
bilir. Fakat bunun haricinde alelıtlak peraken
de eşya için böyle bir mevzua girersek bunun 
altından kalkamayız. Bu bakımdan kullanıl
mış eşya meselesini hariçte bırakmak lâzımge-
lir zannediyorum. 

REİS — Sebati Ataman. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, bir esaslı meseleyi unutuyoruz. 
Türkiye'de satılan, yani ticarete mevzu olan bil-
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cümle maddelerin fiyatlarını tâyin edersek buna 
imkân yoktur. Hükümetin lüzum göreceği bin
lerce ticaret maddesinin içinde bâzı maddelerin 
fiyatlarının tesbiti mutasavverdir. Doğrusu da 
budur, aksi mümkün değildir. Kanunun hedefi 
budur. Bütün maddelerin, firketeye kadar her 
şeyin fiyatı tesbit edilmiyecektir, bunu hiçbir 
hükümet düşünmeyecektir. 

Arkadaşlar, şimdi hükümet, meselâ kullanıl
mış otomobil fiyatlarının tesbiti lüzumuna kaani 
olursa birinci madde mucibince «benim lüzum 
gördüğüm madde budur» diyerek bunların fi
yatlarını tesbit edebilir. Fiiliyatta bu nasıl olur? 
Bunu nasıl yapar? Nasıl yaparsa yapar. Mese-

J â kullanılmış namütenahi maddeler içinden bir 
maddeyi, meselâ kullanılmış bir otomobil lâsti
ğini alır. Eskimiş, hurda olmuş bir maddeyi 
dahi alabilir. Birinci madde «lüzum gördüğü 
maddeleri» diyor. Hattâ «cinsini, evsafını, nev'i-
ni dahi tâyin edebilir» diyor. Binaenaleyh bir 
arkadaşımın ifade ettiği gibi, bu takrir hüsnü 
zait dahi değildir. Sonra, mânâsız, abes bir ka
nun çıkaracağız. 

REİS — Hâmid Şevket İnce. 
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Erzurum) — 

Arkadaşlar, ben bir mal alırım, bir sene evvel; 
bir mal alırım, bir ay evvel; bir mal alırım, 5 
gün evvel. Hepsinin adı kullanılmış maldır. Bu
nun için hükümetin her maddenin fiyatını tes
bit etmesine imkân yoktur. Maddeten ve aklen 
mümkün olmıyan şeyi kanun metnine sokmak 
asla doğru değildir. Ben 12 bin liraya bir otomo
bil alırım, bir ay kullanıp 25 bin liraya satarım. 
12 bin liraya alınıp da 25 bin liraya satılır mı? 
Pek tabiî satüır. Bu bir arz ve talep kaidesidir. 
Bu hâdisenin mihrak noktası şudur. Alıp satma
yı sanati mûtade edinenlere bu hükümler tatbik 
edilmelidir. Yoksa ben bugün bir otomobil alıyo
rum, iki ay kullanıyorum ve satıyorum. Hem de 
kâr ediyorum. Çünkü, hükümet bir karar veri
yor, memlekete otomobil ithalini yasak ediyor. 
Bu suretle otomatikman otomobiller kıymet kes-
betmiştir. Bana ceza mı verilecek ve ne hakkında 
verilecektir? Bir mal nedret peydah ettiği zaman 
üzerindeki kıymeti artar. Yüz senelik bir halı 
bugün büyük bir servettir. Alâkadar olan adam 
ona yüz bin lira verir. Bu adama ne diyeceksi
niz? «senin baban bu malı 50 liraya almıştı, fa
kat sen bugün satış halinde yüz bin liraya satı
yorsun» bunu diyemezsin. Tacir sıfatını iktisab-
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etmiyen ve kasdı temettü ile hareket etmiyen bir 
adamın alıp sattığı mal üzerinde millî ekonomi
yi tanzime memur olan bu Millî Korunma Ka- j 
nunu müessir olamaz. Arkadaşlar, kanun millî I 
ekonomiyi temin içindir, ihtikârı önlemek için
dir. Münferiden alıp satmaya lüzum gördüğüm j 
bir mal üzerinde millî korunma işliyemez. Millî 
korunma, ticareti tanzim kanunudur. Evimdeki 
babamın malını her hangi bir müşteriye satmı
şım. Satarım ya. Millî korunma evimde sakladı
ğım malı himaye etmez ki. Bu itibarla kasdı te
mettü, kasdı ticarete uymıyan mevzularda, tica
reti tanzim ve millî iktisadi terkibe memur olan 
bu kanunun tatbikine imkân yoktur. Binaena
leyh Hilmi Beyin teklifi çok tehlikeli mevzular 
çıkarır. Ataman'm dediği gibi, mutlak kemaline 
matuftur. Kabul ettiğimiz birinci maddenin bi
rinci fıkrasında, «hükümet-lüzum görürse» diyor. 
Hükümet eğer bu alış verişlerin memleket ikti
sadiyatına otomatikman ve mütemadi surette za
rar ika ettiğini görür de bir karar almak ihtiya
cını duyarsa der ki, bunun tadı tuzu kaçtı artık, 
binaenaleyh millî iktisada bu vaziyet zarar ver
mektedir, binaenaleyh bir kararname ile vaziyeti 
halleder. 

Fakat, kanunun metnine müphem; tehlikeli; 
hele hele arkadaşlar, eski bir hukukçu olarak arz 
edeyim, tatbikatı çok görmüş bir arkadaşınız ola
rak arz edeyim, hele acemi hâkimlerin elinde, es
babı mucibeyi takip ve tetkik etmeye imkân bu-
lamıyan hâkimlerin elinde bu çok tehlikeli bir 
vaziyet arz eder. Biz bile bu kadar ergin, olgun 

. insanlar iken bunu anlamakta bu kadar fikir ay
rılığına düşerken. yarın Darende hâkimi yahut 
Adılcevaz hâkimi acaba bunu nasıl anlar? Ve ne 
manzaralar arz eder?. 

Bunun için bu takririn kabulü ve tatbiki çok 
tehlikelidir. 

REÎS — Server Somuncuoğlu. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Efen

dim, herkesin maksudu bir ama rivayet muh
telif. Bendeniz Hâmid Şevket Beyin vardıkları 
neticeyi ve Sebati Ataman arkadaşımın mütalâa-
alarını kabul etmekteyim, ancak ortaya koyduk
ları esaslarda kendileriyle mutabık değilim. 
Ticaret âleminde ticari fonksiyonu tesbit için 
yapılan bu kanun, memleket iktisadiyatını sağ
lam esaslara bağlamak için yapılan bu kanun, 
yalnız ticaret erbabına değil, köyde ticari mua
mele yapmıyan köylüye muayyen ekimde bulu-
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nacaksın diyebilir. Maksadım yarın, öbürgütı 
otomobil için bunu tatbika hakkın yoktur diye
ne Hükümeti el sürmesini temin için yapıyoruz, 
efendim. 

RElS — Bu komisyon filhal Hilmi Çeltikei-
oğlu'nun takririne iştirak ediyor mu? 

HÎLMÎ ÇELTÎKÇÎOĞLU Çoruh) — Geri 
alıyorum. 

REÎS — Takriri geri aldı. Server Somuncu
oğlu 'nun takririni bir daha okutacağım. Fıkra
nın mütaakip kısmına ait. Diğer bir takrir var 
onu da okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri

nin tâdiline dair kanun lâyihasının II sayılı 
fıkranın (A) bendine Muvakkat Encümence ya
pılan ve «imal suretiyle» diye başlıyan hükmün 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Sinob 
Server Somuncuoğlu 

Yüksek Reisliğe 
31 nci maddenin II.A bendinin (îmal sure

tiyle satışa arz olunacak...) diye başlıyan ibare
sinin başına «haklı sebep olmaksızın» tâbirini 
koymayı arz ve teklif ederim. 

Tokad Mebusu 
Osman Hacıbaloğlu 

ENCÜMEN ADINA NUSRET KÎRÎŞCÎOĞ-
lu (Zonguldak) — En aykırı birincidir. Birinci
yi kabul ediyoruz, ikinciyi etmiyoruz. Encümen 
iştirak ediyor. 

(Maddeye aykırı sesleri) 
REÎS — Encümenin de iştirak ettiğine göre 

kalması istenilen A fıkrasını tekrar okutuyo
rum. (Çıkan kısmı okunsu sesleri) (II - A) fık
rasını evvelce tamamen okuduk, fakat öyle arzu 
edildiğine göre çıkarılması istenen kısmı tekrar 

' okutuyorum. 
îmal suretiyle satışa arz olunacak malların 

ve malzemenin imal edilmemesi veya imalinden 
imtina olunması veya imalâta yarıyan malzeme
nin verilmemesi, alınmaması veya 'bunların ve
rilmesinden yahut alınmasından imtina olunması 
ve bunların kaçırılması imha edilmesi veya ima
le yaramaz, yahut imal mahallerinin kullanılmaz 
hale getirilmesi yasaktır. 

REÎS — Bu kısmın çıkarılmasını teklif eden 
takriri reylerinize arz ediyorum : Kabul eden-
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ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci takriri reye koymaya lüzum görmü
yorum. Fıkranın kalan kimim tekrar okutuyo
rum. 

II - A) Bu suretle tesbit olunan kâr hadle
ri veya fiyatlar veya ücretler yahut tarifeler 
fevkinde veya cins, nevi veya vasıflara muha
lif olarak bir malın satılması veya satışa arz 
olunması veya ücret istenmesi veyahut alınma
sı veya satışa arz edilen 'bütün maddelerin ma-

1. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu'nun, toprak tevzi komisyonlarının yap
makta oldukları hektar basma yıllık gelirleri gös
teren kadastronun Maliye Vekâletinin gelir sis
temleri içerisinde yapılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sualine Devlet Vekili Semi Er
gin, Maliye Vekili Nedim Ökmen, Adliye Vekili 
Hüseyin Avni Göktürk ve Ziraat Vekili Esat 
Budakoğlu'nun tahrirî cevapları (7/143) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

Aşağıdaki soru hakkında muhterem Devlet, 
Maliye, Ziraat ve Adliye vekillerinin ne düşün
düklerinin yazılı olarak cevaplandırmalarına 
delâlet Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

22 . I I I . 1956 . 
Yozgad Mebusu 

Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu 
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liyet unsurlarının 1 nci bent mucibince tesbit 
edilen esaslar dışında hesaplanması yasaktır. 

RE IS — Fıkrayı bu haliyle reylerinize arz 
ediyorum : 'Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Vaktin gecikmesi dolayısiyle 21 Mayıs Pa
zartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere celse
ye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,50 

rı hektar başına yıllık gelirleri gösteren kadas
tronun daha esaslı olarak, Maliye Vekâletinin ge
lir sistemleri içerisinde yapılması hususunda ne 
düşünülüyor. 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 9 . IV .1956 

Hususi : 367 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
C : 26 . I I I . 1956 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7 - 143/11164 - 2497 sayılı yazılarına. 
1. Toprak tevzi komisyonlarının yapmakta 

oldukları hektar başına yıllık gelirleri gösteren 
kadastronun Maliye Vekâletinin gelir sistemleri 
içerisinde yapılması hususunda ne düşünüldüğü 
hakkındaki Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzu
rumluoğlu'nun tahrirî sual takriri tetkik edil
miştir. 

2. Vekâletimiz faaliyetlerine geniş mikyasta 
yardımcı olması bakımından memleketimiz kadas
trosunun daha esaslı ve süratli bir şekilde yapıl
ması faydalı mülâhaza edilmektedir. 

Saygı ile arz olunur. ' Ziraat Vekili 
Esat Budakoğlu 

T. C. 
Adalet Vekâleti 19 . IV . 1956 

Hu. ÎŞ. U. Müdürlüğü 
Sayı : 5394 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Umumi Kâtip - Kanunlar Müdürlüğü ifade-

1. Büyük mikyasta zirai bir cemiyet bünye
si arz eden memleketimizde günün birisinde zi
rai kazançların da vergilendirilmesi mevzuubahs-
olacağı kanaat ve mülâhazası ile, zirai kazançla
rın vergilendirilmesinde en mühim rolü olacağı 
şüphesiz olan gerek hendesi, gerekse hektar ba
şına yıllık gelirleri gösteren kadastronun yapıl
ması mukarrerdir. Bu bakımdan 4735 ve 5602 sa
yılı kanunların tatbikatında kurulan komisyon
ların vazifelendirilen mmtakalarda yapmakta ol
dukları hendesi kadastroya ilâveten, bir derece
ye kadar 4753 sayılı Kanunun tatbiki ile ilgili 
toprak tevzi komisyonlarının yapmakta oldukla-

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A ~ TAHRÎRİ SUAL VE CEVABI 
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siyle alman 26 . I I I . 1956 tarih ve 7 - .143/11164-
2497 sayılı yazılarına karşılıktır. 

Toprak tevzi komisyonlarının yapmakta olduk
ları, hektar başına yıllık gelirleri gösteren kadas
tronun, Maliye Vekâletinin gelir sistemleri içeri
sinde yapılması hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu im
zalı tahrirî sual takriri incelendi. 

Takrir mevzuu olan işin vekâletimizle bir il
gisi bulunmadığından bu hususta her hangi bir 
mütalâa serdine imkân görülememiştir. 

Saygı ile arz olunur. 
Adliye Vekili 

H. A. Göktürk 

T. C. 
Maliye Vekâleti 3 . V . 195S 

Gelirler G. Müdürlüğü 
Sayı : 27764 -16/17849 

özü : Yozgad Mebusu Ömer Lût
fi Erzurumluoğlu 'mm, zirai ge
lirlerle alâkalı tahrirî sual tak
riri hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifa
desiyle alman 26 . I I I . 1956 tarihli ve 7 -143, 
11164/2497 sayılı yazılarına karşılıktır. 

Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu ta
rafından Yüksek Riyasetlerine takdim olunup bir 
sureti irsal buyurulan 22 . I I I . 1956 tarihli 
tahrirî sual takririnde; zirai kazançların Gelir 
Vergisi mevzuuna alınması takarrür ettiği tak
dirde bunların vergilendirilmesinde mühim bir 
rol oynıyacak olan gerek hendesi ve gerek 
hektar başına yıllık geliri gösteren kadastro
nun yapılması mukarrer bulunduğuna işaret
le 4753 sayılı Kanunun tatbiki ile ilgili Toprak 
Tevzi komisyonlarının yapmakta oldukları hek
tar başına yıllık gelirleri gösteren kadastro
nun daha esaslı olarak Maliye Vekâletinin 
gelir sistemleri içerisinde yapılması hususunda 
no düşünüldüğü sorulmaktadır. 

Sayın Yozgad Mebusu Ömer1 Lûtfi Erzurum
luoğlu 'nun sorusunda ifade Duyurulduğu veç-
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hile, 4753 numaralı Kanunun tatbikatiyle alâ
kalı komisyonlar tarafından arazinin hektar ba
şına yıllık geieri tâyin edilmemekle . beraber 
mezkûr kanunun 60 ııcı maddesile Ziraat Ve
kâletine verilen salâhiyete müsteniden Nizam
namenin 55 nci maddesi mucibince hiç arazisi 
olmıyan veya yetmiyenlere verilecek arazi böl
gelere ve tarım çeşitlerine göre ve çiftçi aile
sinin geçinmesine ve aile efradının iş kuvvetle
rinin değerlendirilmesine yetecek genişlik, kuv
vet ve çeşitte olmak ve küçük arazi liaddi için
de bulunmak üzere Ziraat Vekâletince düzen
lenecek bir cetvelde gösterilmektedir. Bu hük
me istinaden komiysonlar, evvelâ arazi için bir 
norm tâyin etmekte ve buna göre ihtiyaca 
uygun şekilde dağıtım yapmaktadır. Bu ba
kımdan komisyona tarım teknisiyeni bir zat da 
âza olarak iştirak ettirilmektedir. 

Filhakika zirai kazançların vergilendirilme
sinde arazinin satıh ölçüleri yanında yıllık ge
lirlerinin tesbit edilmiş olmasının da faydalar 
sağlıyacağı muhakkaktır. Ancak, bu işin daha 
esaslı olarak vekâletimiz gelir sistemleri içeri
sinde icrası aşağıda arz olunduğu veçhile birçok 
bakımlardan mümkün görülmemektedir : 

I - 5432 sayılı Vergi, Usul Kanununa göre 
menkul ve gayrimenkullerin değerlendirilmesi, 
takdir komisyonlariyle tahrir veya tadilât ko
misyonları tarafından yapılmaktadır. 

Kuruluşları ve deruhde ettikleri çeşitli va
zifeler bakımından bu komisyonlar münhası
ran bir ihtisas işi olan, arazinin hektar başına 
yıllık gelirini tâyinle iştigal edecek durumda 
olmadıkları gibi münhasıran bu işle iştigal et
mek üzere ayrı komisyon kurulmasının da 
- müşkülâtından sarfınazar - büyük masrafları 
mucibolacağı şüphesizdir. 

II - Yıllık geliri gösterecek kadastronun, alâ
kası dolayısiyle tahrir komisyonları tarafından 
tahrirle birlikte yapılması düşünülebilirse de 
bunun da aşağıda arz edilen müşkülât ve mah
zurları mevcuttur : 

1. 5432 numaralı Vergi Usul Kanununa 
göre yapılacak arazi tahrirleri, münhasıran ver
gi matrahını teşkil eden arazi kıymetinin tâyi
nini istihdaf eden bir muameledir. Mülkiyetle 
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bir alâkası olmadığı gibi, arazinin hakiki me
sahasının tesbiti de yapılmamakta ve tahminî 
mesaha usulü tatbik edilmektedir. Halbuki yıl
lık geliri tâyin ederken bunların, esaslı birer 
unsur olarak bilinmesi lâzımdır. 

2. Usul Kanununun 71 ve 72 nci maddeleri 
mucibince kurulan tahrir komisyonları, arazi
nin yılık gelirini tâyin edecek derecede kifa
yetli değildir. 

3. Arazinin tahriri, memlekette vergi mev
zuuna giren ve vergiye tâbi olan bütün arazi
ye şâmil olarak yapılır ve yeniden tâyin ve tes-
bit edilen matrahlar üzerinden vergi istifası
nı temin bakımından ne kadar mümkünse o 
kadar acele yapılması lâzımdır. Halbuki birçok 
imkânsızlıklar dolayısiyle yirmi sene evvel ya
pılmış olan tahririn, her 10 senede bir yapıla
cağına dair Vergi Usul Kanununun 51 nci mad
desi hükmüne rağmen, yenilenmesi mümkün 
olamamıştır. Bundan başka, yukarda da temas 
olunduğu veçhile acele yapılması matlubolan 
tahrir işine, aynı komisyonlar tarafından ara
zinin hendesi şekilde ölçülmesi ve yıllık geliri
nin tâyini gibi hususlar da karıştırıldığı tak
dirde, tahririn senelerce devam etmesi ve bin-
netice bundan beklenilen maksadın tahakkuk 
edememesi gibi bir netice de doğar. Kaldı ki ; 
arazinin hakiki mesahasının tesbiti ve yıllık 
gelirinin tâyini işi, ayrı bir ihtisas mevzuudur. 
Esasen memlekette Tapulama Kanunu mucibin
ce bir kadastro yapılmaktadır. Binaenaleyh bu 
işin bu sahadaki ihtisas erbabını da bünyesine 
almak şartiyle aynı heyetler marifetiyle icrası, 
daha salim ve daha isabetli görünebilirse de, 
bu mevzuun, esaslı bir şekilde tetkik edildikten 
ve bu sahada bilgilerine güvenilir mütehassıs
lar yetiştirildikten sonra teşkilâtlandırılması
nın ve kadastrosu yapılmış olan ve olmıyan 
mahaller göz önünde bulundurulmak suretiyle 
bir neticeye bağlanmasının muvafık olacağı 
kanaatindeyiz. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 

Maliye Vekili 
N. ökmen 

1956 d : 1 
T. C. 

Devlet Vekâleti 1 6 . V . 1956 
Sayı : Hus/2510 

Eki : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

26 . I I I . 1956 tarihli ve 7 -143/11164 * 249T 
sayılı yazıları karşılığı : 

Toprak Tevzi Komisyonlarının yapmakta 
oldukları hektar başına yıllık gelirleri gösteren 
kadastronun Maliye Vekâletinin gelir sistem
leri içerisinde yapılması hakkında Yozgad Me
busu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu'nun tahrirî su
al takririne Toprak ve iskân İşleri Umum Mü
dürlüğünden cevaben alman yazı örneği lef fen 
takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Devlet Vekili 

Ş. Ergin 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğünün 
2 V . 1956 tarihli ve 3102 sayılı yazısı 

örneğidir 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun tatbi-

katiyle vazifeli toprak komisyonları tarafından 
dağıtılmakta olan arazi, bir ailenin geçim as
gari sitandardı o ailenin senelik ortalama geçim 
masrafları ile geleceği karşılıyacak bir ihtiyat
tan ibaret bulunmaktadır k i ; bu da yapıla» he
saplara göre on ton buğday kıymetine tekabül 
etmektedir. 

Yine toprak komisyonlarınca geçimi hayvan
cılığa veya hem hayvancılığa ve tarıma veya 
doğrudan doğruya tarıma dayanan bölgelerde 
elde mevcut mera norm talimatnamesi esasları 
dairesinde 1 000 ile 3 000 kilo miktarında can
lı irat hayvanına göre köyün mânevi şahsiyeti
ne mera da tahsis edilmektedir. 

Bu itibarla; topraklandırılan kimselerin zi
rai kazançlarının tesbit edilmesi ve malî geli
re tâbi tutulması gibi hususların Toprak ve İs
kân İşleri Umum Müdürlüğünün çalışma mev
zuları ile bir ilgisi ve münasebeti bulunmadığın
dan bu hususta her hangi bir mütalâa serdine 
imkân görülememiştir. 

T. B. M. tf~~Matbmsı 


