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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ruznamede mevcut kanun lâyiha ve teklifle
rinin suallerden önce müzakere edilmesine dair 
takrir kabul edildi. 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri
nin tadiline dair kanun lâyihasının heyeti umu-
miyesi üzerindeki müzakerelerin kifayeti hak
kındaki takrirler kabul edilerek maddelerin mü
zakeresine geçildi. 

Birinci madde üzerinde görüşüldükten son

ra vaktin gecikmesine binaen 21 . V . 1956 Pa
zartesi saat 15 te toplanılmak üzere İnikada 
nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Tokad Mebusu Hakkâri Mebusu 

İhsan Baç Übeydullah Seven 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Ömer Mart 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — Elâzığ Mebusu Hüsnü Göktuğ'un, 
tank sınıfı subaylarına tank tazminatı verilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/301) (Millî Müdafaa 
ve Bütçe encümenlerine) 

2. — Seyhan Mebusu Sedat Barı'nm, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cet
vellerin İktisat ve Ticaret Vekâleti kısımlarında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
(2/302) (Ticaret ye Bütçe encümenlerine) 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Übeydullah Seven (Hakkari) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. REİS — Yoklama yapıyoruz. 
(Kars mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi (3/358) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz. 

Umumi Heyete 
Aşağıda adları yazılı sayın Mebusların hiza

larında gösterilen müddetlerle izinleri, Riyaset 
Divanının 18 . V . 1956 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
T. B. M. M. Reisi 

R. Koraltan 

Bitlis Mebusu Salâhattin İnan, 1 ay, maze
retine binaen, 15 . V . 1956 tarihinden itibaren. 

Seyhan Mebusu Salim Serçe, 1 ay, hasta ol
duğu için, 3 . V . 1956 tarihinden itibaren. 

Trabzon Mebusu Süleyman Fehmi Kalaycı-
oğlu, 20 gün, mazeretine binaen, 15 . V . 1956 
tarihinden itibaren. 

REİS — İsimleri ayrı ayrı okuyarak reyle
rinize arz ediyorum : 

Bitlis Mebusu Salâhattin İnan, 1 ay, maze
retine binaen, 15 . V . 1956 dan itibaren. 

REİS —: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 
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Seyhan Mebusu Salim Serçe, 1 ay, hasta ol

duğu için, 3 . V . 1956 dan itibaren. 
RBlS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

edilmiştir. 
Trabzon Mebusu Süleyman Fehmi Kalaycı-

oğlu, 20 gün, mazeretine binaen, 15 . V . 1956 
dan itibaren. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

2. — Bu toplantı ytty içinde iki aydan fazla 
izm alan Seyhan Mebusu Salim Serçe'nin tahsi
satı hakkınla Türkiye Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi (3/359) 

REÎS — tezkereyi okutuyorum. 

Umumi Heyete 
Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde 

iki aydan fazla izin alan Seyhan Mebusu Salim 

1956 Ö : İ 
Serçe'ye tahsisatının verilebilmesi, Dahilî Ni
zamnamenin 197 nci maddesi gereğince Umumi 
Heyetin iznine bağlı olduğundan, keyfiyet yü
ce tasviplerine arz olunur. 

T. B. M. M. Reisi 
R. Koraltan 

REİS — Tasviplerinize arz ediyorum : Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Gündem hakkındaki takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden ev

vel görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Kocaeli 
Selâmı Dinçe r Hamza Osman Erkan 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — MUM Korunma Kanununun tadiline dair 
kanun lâyihası ile Trabzon Mebusu Emrullah 
Nutku%un, zaruri İhtiyaç maddelerinin kontrol 
ve tevzii, Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm Mil
lî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanunla ta-
dü edilen 31 nci maddesinin 1 nci bendi ile 57 
nci maddesinin II, III, IV ye V nci bentlerinin 
değiştirilmesi ve Afyon Karahisar Mebusu Kemal 
özçoban'ın, Millî Korunma Kanununun 4945 sa
yılı Kanunla değiştirilen 64 ve 69 ncu maddeleri
nin tadili hakkınla kamun teklifleri ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (1/386, 2/30, 83, 155) 

REÎS 
yorum. 

31 nci maddenin B fıkrasını okutu-

B) Fiyatları, kâr hadleri, ücretleri veya ta
rifeleri, cinsleri, nevileri ve vasıfları hükümetçe 
tâyin olunan veya belediye veya ticaret ve sa
nayi odalarına yahut valilere tesbit ettirilen 
malların haklı sebebolmaksızın satışa arz edil
memesi veya satışından imtina olunması veya 
kaçırılması veya satılmadığı halde satılmış gibi 
beyan edilmesi yahut tarifeye dâhil hususların 
haklı sebebolmaksızın ifasından imtina olunması 
yasaktır. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 
ANIT (Samsun) — Efendim, şimdi okunan 31 
nci maddenin B) fıkrası: 

(Fiyatları, kâr hadleri, cinsleri, nevileri vo 
vasıfları hükümetçe tâyin olunan veya belediye
ye veya ticaret ve sanayi odalarına...) şeklinde 
düzeltilecektir. Yani (ücretleri veya tarifeleri) 
ibaresi kalkacaktır. 

REÎS — Kemal Yörükoğlu, buyurun. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Efendim; 

gazetelerden hepimiz okuduk, bâzı kimseler, fi
yatların düşürülmemesi için bâzı maddeleri im
ha ediyorlar. Bakla fiyatlarını düşürmemek için 

"tonlarca baklanın denize döküldüğünü gazeteler
den okumuş bulunmaktayız. 

Kanunda böyle bir boşluğu doldurmak için 
bu gibi mevaddm imhası takdirinde, mahz fi 
yatları düşürmfemek maksadı ile, her hangi bir 
madde imha edildiği takdirde bunlara ceza ve
rilememektedir. Kanunda böyle bir husus mü
eyyide altına alınmamıştır. îmha veya imhaya 
teşebbüs edenlerin aynı şekilde ceza görmeleri 
için maddeye böyle bir ibarenin ilâvesini zaruri 
bulmaktayım ve bu boşluğu doldurmak için de 
bir takrir takdim ediyorum. Kabulünü Heyeti 
Celilenizden istirham ediyorum. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ EKREM ANIT (Samsun) — Muh
terem arkadaşlarım, Millî Korunma Kanunu Mu-
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vakkat Encümende kül olarak görüşülmedi. Bu 
lâyiha esasen Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin tadili tasarısıdır. 32 nci madde-ki 
arkadaşım Kemal Yörükoğlu temas etti - halen 
mer'idir: (Piyasada da darlık veya fiyatlarda 
yükseklik yaratmak kasdiyle ticari teamüller dı
şında malları mahdut ellerde toplamak veya im
ha etmek veya propaganda yapmak veya sair 
fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır.) Kanun
da hüküm mevcudolduğuna göre ayrıca bir hü
küm tedvinine lüzum görülmemiştir. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — O halde 
takririmi geri alıyorum, efendim. 

REİS — Muhlis Tümay. 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Efendim, B 

fıkrasında (Fiyatlar, kâr hadleri, ücretleri ve
ya tarifeleri, cinsleri, nevileri ve vasıfları Hü
kümetçe veya belediyece veya ticaret ve sanayi 
odalarınca tesbit edilir.) deniliyor. 

Belediye bir kül teşkil eder. Belediyelerin 
teşkilât, organizasyon olarak bir reisi, bir be
lediye meclisi, bir de encümeni vardır. Bu ve
rilen vazife kanunun tatbikatında çok mühim 
bir yer işgal eder. Şimdi bu vazifeyi kim ya
pacaktır, belediye encümeni mi, belediye mec
lisi mi, yoksa belediye reisi mi yapacaktır? 

Sonra (ticaret ve sanayi odalarına) denili
yor. Bunlar teker teker mi vazife görecekler
dir, yoksa birlikte mi? Bunu gayrivazih gördü
ğüm için encümenden tavzih edilmesini rica edi
yorum, efendim. 

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

rem arkadaşlarım; bu bentte fiyatları, 'kâr had
leri, cinsleri, nevileri, vasıfları tâyin edilen mal
lardan bahsediliyor. Bu bahis yapılırken; ücret 
veya tarifeleri de zikrediyor. Bundan ücret ve
ya tarifesi tesbit edilen 'bir malın W fiyatlar dı
şında satılması gibi bir mâna çıkıyor. Halbuki 
ücretler veya tarifeler 31 nci maddenin 1 nci 
bendinde bir hizmet veya sanat veya emek kar
şılığında alınacak ücretler veyahut nakliye, tel
laliye, simsariye gibi ücretler diye mala matuf 
olmıyan ve fakat bir hizmete matuf olan şey
lerdir. Binaenaleyh ya buradan ücretleri veya 
tarifeleri kelimelerini çıkarmak lâzımdır yahut 
bu madde ve hizmetlerin ifasından tesbit edilen 
ücretler mukabilinde ifasından imtina etmeyi de 
şümulüne alacak şekilde ifade bakımından tas
hih edilmelidir. 
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Bendeniz encümenden öğrenmek istiyorum; 

maksat bu maddede yalnız fiyatları, âzami kâr 
hadleri tesbit edilen malların satılmasından im-
tinaı menetmekten mi ibarettir yoksa birinci 
'bentte mezkûr tesbit edilmiş ücretlerin mukabi
linde hizmetin ifasından imtinaı da bu madde
nin şümulüne sokmak istiyorlar mı? Bu hususu 
tasrih ederlerse maddenin düzeltilmesi kolay 
olur. Eğer bir hizmetin ifasından imtina etmek 
mevzuubahis ise, meselâ her hangi bir emek ve
ya sanat mukabili tesbit edilmiş bir ücret var
sa, şu işi bana yapmaması, o işi yapmaktan im
tina etmesi eğer bir suç olacaksa, bu vaziyette 
maddenin o şekilde tashih edilmesi lâzımgelir. 
Yok eğer hizmetin ifasından imtina etmesi, ze
cir altına alınması kastedilmişse (tarifeleri ve
ya ücretleri) kelimelerini maddeden çıkarmak 
icabeder. Bunların hangisini 'kaydettiklerini izah 
etmesini encümenden rica ediyorum. 

REİS — Efendim; 32 nci maddede sarahat 
bulunduğu mülâhazasiyle Kemal Yörükoğlu tek
lifini geri aldı. 

Fıkra hakkında başka söz istiyen var mı? 
Buyurun, encümen. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 
ANİT (Samsun) — Efendim; biz, hizmet ve 
emekten meni keyfiyetini nazarı dikkate alma
dık. Bu bakımdan (ücretleri ve tarifeleri) iba
relerini çıkardıktan sonra (B) bendini madde
ye aynen alacağız. Ücretleri veya tarifeleri ke
limelerini hazfedeceğiz, diğerlerini olduğu gibi 
muhafaza edeceğiz. 

MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Efendim, bir 
sual sormuştum. Kürsüde arz etmiştim, B fıkra
sında «fiyatları, kâr hadlerini, ücretleri» ya hü
kümet tâyin eder, yahut belediye, veyahut tica
ret ve sanayi odaları tâyin eder, deniliyor. Be
lediye denilince reis vardır, belediye meclisi var
dır, encümen vardır. İlerde bu tesbit edilecek fi
yatlara aykırı hareket suç olacaktır. Bunu tes
bit edecek salahiyetli makam hangisidir? Sonra 
(ticaret ve sanayi odaları) deniliyor. Bunlar 
ayrı ayrı teşekküllerdir. Bu vazifeyi beraber mi, 
yoksa ayrı ayrı mı yapacaklardır? Bu fıkraya 
göre işin mahkemelere intikalinde fiyatı tesbitle 
vazifeli merciin tâyinine zaruret duyulacaktır. 
Onun için fiyat tesbitini yapacak merciin sara
hatle tâyini lâzımdır. Kanaatindeyim. 

EKREM ANIT (Samsun) — Hükümet is
terse belediyelere, isterse ticaret ve sanayi oda-
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larma münferiden veya müştereken yaptırabile
cektir. 

Şimdi belediye meselesini arz edeyim efen
dim; malûmunuz olduğu veçhile belediyenin bir 
meclisi vardır, bir de encümeni vardır. Belediye 
meclisleri münakit bulunmadığı zamanlarda en
cümen vazife görüyor. 1580 sayılı Belediye Ka
nununun 15 nci maddesinin 43 ncü fıkrasına gö
re belediyeler; ete, ekmeğe doğrudan doğruya, 
diğer maddelere de mahallî idare heyetlerinin 
kararma iktiran etmek suretiyle (bugün birçok 
gıda maddelerinde olduğu gibi) rayiç koyuyor
lar. Belediye, yüksek malûmları olduğu üzere, 
bir şahsiyeti hükmiyedir, encümeni vardır, kül 
halinde mütalâa edilmesi icabeden bir varlıktır. 
Bir vazife verildiği zaman, belediye bunu kendi 
organlarına yaptıracaktır. 

REİS — Kemal Yörükoğlu, buyurun. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Efendim, 

* encümenin muhterem sözcüsü bizim tereddüdü
müzü maalesef izale edemediler. Bizim bildiği
mize göre fiyatların rayicini tâyin, tesbit ve tak
dir eden belediye encümenidir. Binaenaleyh, bu
rada hakikaten, yarın tatbikatta büyük güçlük
ler hâsıl olacaktır. Belediye reisi encümen ka
rarı olmaksızın bizzat tesbit edebilir. Çünkü, en
cümen bunda salahiyetli değildir, mutlaka bele
diye encümeninden geçmesi lâzımdır. Binaena
leyh bu hususta maddeye vuzuh vermeye lüzum 
vardır. 

Bir de (sanayi ve ticaret odaları) deniyor. 
(ve) denilince sanayi ve ticaret odalarının müş
tereken karar alması icabediyor. Hükümet ya 
ticaret odasını salahiyetli kılar, yahutta sanayi 
odasını, «ve» dendiği zaman sanayi odasından 
bir fiyat gelirse mahkeme der ki, bu malûmün-
bih olmaz. Kanun «sanayi ve ticaret odaları» di
yor. Bu iki teşekkülün müşterek olarak karar al
ması lâzımdır. Encümenin bu maddeyi tedvin 
ederken kastı, her iki teşekkülün müştereken tes-
biti midir, yoksa ayrı ayrı tesbitleri midir? 

Bu ciheti tasrih buyurmalarını rica ederim. 
REÎS — Nusret Kirişicoğlu. 
NUSRET KİRİŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 

Efendim, şahsım adına maruzatta bulunaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlar, belediyeye tesbit 
ettirilen fiyat kaydı bundan evvel bir numara
lı bentte de geçmiştir. Uzun münakaşaların ne
ticesi,'" buradaki belediye kaydından, beledi-
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ye encümeninin kasdedildiği merkezinde tecel
li etmitşir. Bu itibarla, bundan evvelki bent
te de kabul edildiği veçhile, fiyatları belediye 
encümenleri tâyin edecektir. 

Malûm olduğu üzere bâzı yerlerde ticaret 
ve sanayi odaları birliktedir, bâzı yerlerde de 
ayrı ayrıdır. Ticaret ve sanayi odaları kay
dından, bunların ayrı ayrı bulunduğu yerlerde 
ayrı karar alacakları, müşterek bulundukları 
yerlerde de ticaret ve sanayi odaları birliği
nin müştereken karar vereceği mânasını çı
karmak iktiza eder. 

MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Metinde sa
rahat olması iktiza eder. Şimdi müsaade bu
yurursanız arz edeyim. 

Burada «Belediyeler veya ticaret ve sana • 
yi odalarına» dendiğine göre, ticaret ve sa
nayi odaları bir arada ise bir teşekkül olarak, ti 
caret ve sanayi odaları ayrılmış durumda ise
ler ayrı olarak bildireceklerdir, tesbit edecek
lerdir. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Nusret 
Beyefendi burada şahısları namına konuştu
lar. Encümenin bu husustaki fikri nedir? 

REÎS — Efendim; Nusret Kirişcioğlu'nun 
şahısları namına konuştuğunu arz ettik. Encü
men söz istemedi. Cevap vermeye zorlıyama-
yız. (Sualinizi cevaplandırmıya mecburdur ses
leri) 

MUVAKKAT EN. M. M. EKREM ANIT 
(Samsun) — Muhterem arkadaşlar; Ankara'da 
Ticaret ve Sanayi Odası birdir. Yani ikr^lfe-
şekkül Ticaret ve Sanayi Odası namı altında 
birleşmiştir. İstanbul'da ise Ticaret Odası ay
rı, Sanayi Odası ayrıdır . Arkadaşım mühim 
bir noktaya temas etti. Bu itibarla Ankara'da 
Ticaret ve Sanayi Odası, kül halinde bu fiyat 
tesbitini yapacaktır. İstanbul'a gelince; orada 
bu teşekküller ayrı bulunduklarına göre işin 
icabına göre yani hangisi vazifelendirilirse o 
yapacaktır. Binaenaleyh buraya bir «Veya» 
kelimesinin ilâvesi icabeder. 

REİS — Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ZEYYAT 

MANDALİNCİ (Muğla) — Efendim, Kemal 
Bey arkadaşımızın temas ettikleri naktamn çok 
ehemmiyetli olduğunu zannetmekteyim. Ticaret 
odaları ve sanayi odalarının birleşmiş bulundu
ğu yerlerde elbette ki, mesele yoktur. Fakat 
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ayrı olduğu yerlerde meselenin taayyün etmesi 
için (veya) kelimesinin ilâve edilmesi lâzımge-
lir. Mesele : Sanayi meselesi ve elbette ki, sa
nayi odaları tarafından tetkik edilir. Mesele, ti
cari bir mesele ise ticaret odaları tarafından 
tetkik edilir. Merci ticaret odası olacaktır. Ni
hayet bunu ileride tertip ve tanzim edecek hü
kümet olduğuna göre elbette ki, bu hususların 
düzeltileceği kanaatiyle kürsüye gelmiş bulu
nuyorum . 

İHSAN HAMİD TtĞREL (Diyarbakır) 
Hükümetin görüşü ile, encümenin görüşü ara
sında tezat vardır. 

İKTİSAT VK TİCARET 'V.föKİLİ ZEYYAT 
MANDALlNCİ (Devamla) —- Tezat olabilir, 
efenidim. 

REİS — Muhlis Ete. 
MUHLİS ETE vAnkara) ~- Muhterem ar

kadaşlar, haddi zatında fiyat ticaret odalarının 
mevzuuna girerse de, İzmir ve İstanbul'da bir
kaç- seneden beri ticaret odalarının yanıbaşmda 
bir de sanayi od alan vardır. Binaenaleyh, böyle 
bir meselede teklifim şudur: 

Ticaret odaları, İstanbul ve İzmir'de dahi, 
eğer, madde daha ziyade sanayie taallûk edi
yorsa, o zaman meseleyi sanayi odasına sevk 
eder, çünkü bu işin bir yerde temerküz etmesi 
lâzımdır. Eğer mesele her ikisine taallûk ediyor
sa iki organ beraberce çalışmalıdır. 

REİS — Başka mütalâa yok. 
Encümen, (Ve) mi (Veya) mı olacaktır? 
NUSRET KİRİŞClOÖLU (Çanakkale) -

(Veya) olacak. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) ~ Efendim, 

belediye meclisi mi, yoksa belediye encümeni 
mi? Bunu da tasrih etsinler... 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 
ANIT (Samsun) — Encümen olarak tatbikatta 
bir aksaklığa mahal vermemek bakımından arz 
edeyim : Buradaki (belediye) den (belediye en
cümeni) kastedilmektedir, bilhassa tashihini ri
ca ederim. 

NUSRET KÎRÎŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Zapta, bu suretle geçmesi kâfidir, efendim. 

B) Fiyatları, kâr hadleri, cinsleri, nevileri 
ve vasıfları hükümetçe tâyin olunan veya bele
diyeye veya ticaret veya sanayi odalarına ya
hut valilere tesbit ettirilen malların haklı sebep 
olmaksızın satışa arz edilmemesi veya satışın-
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dan imtina olunması veya kaçırılması veya sa
tılmadığı halde satılmış gibi beyan edilmesi ya
hut tarifeye dâhil hususların haklı sebep olmak
sızın ifasından imtina olunması yasaktır. 

REİS — Fıkrayı reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etıniyenler... Kabul edilmiştir. 

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 olu
nan maddeler hakkında belediye mevzuatı hü
kümleri tatbik olunur. 

REİS — Üçüncü fıkra hakkında söz istiyen 
yoktur. Reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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. 

NUSEET KİRİŞÇİOĞLU (Zonguldak) — 
Bir cihetin düzeltilmesi lâzım, arkadaşım encü
men adına arz edecek.... 

REİS -— Nusret Bey, encümene takaddüm 
ediyorsunuz... 

NUSRET KÎRİŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Encümen namına arz ediyorum. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 
ANIT (Samsun) — Efendim; dördüncü bendin 
başındaki «Hükümetçe ve yarı toptancı, tâbiri 
kaldırılarak imalâtçı, ithalâtçı, perakendeci, 
hakiki ve hükmi şahıslar arasında yapılan 
ticari alım ve satım muamelelerinde fatura 
verilmesi ve alıcı tarafından fatura alınması ve 
bu faturaların saklanması mecburidir. 

Hükümetin tâyin edeceği mutemetler de bu 
fıkra hükmüne tâbidir, yani bent bu şekli al
mış olacaktır. 

REİS — Hilmi Dura. 
HİLMİ DURA (Kastamonu) — Muhterem 
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arkadaşlanm; encümenin tavzihi veçhile «Hü
kümet» kelimesinin çıkarılması yerinde olacak. 
Fakat ; «yarı toptancı» larm bend dışında bira-
kılması mucip sebebinin encümence izah edile
ceğini ümidediyoruz. Bu bende göre fatura alı
nıp verilmesi imalâtçı, toptancı ve perakende
ci şahıslar arasında yapılan alım satım muame
lelerinde mecburi kılınmaktadır. Binaenaleyh 
muamele bu şahıslar arasında yapılmadıkça fa
tura alınıp verilmesi mecburiyeti yoktur. Bu 
hakiki ve hükmi şahıslar meyanma ihracatçıla
rın ithali lüzumuna kaani bulunmaktayım. Bun
ların ilk nazarda madde şümulüne ithali, bir 
millî korunma mevzuu sayılmıyabilir. Fakat ih
racatçı diyelim ki bir toptancıdan mal aldığı 
vakit; toptancı maddenin bukünkü şekline gö
re ihracatçıya fatura vermeye mecbur değildir. 
Çünkü faturanın, burada sayılan şahıslar ara
sında yapılan alım ve satımlarda verilmek mec
buriyeti vardır. Binaenaleyh ihracatçıyı bu mad
de meyanma dâhil etmediğimiz takdirde bu 
madde ile konulan murakabe ve kontrol siste- | 
mini mefluç bırakmış olacağız. Yani muayyen ı 
bir malın ihracatçıya kadar fatura ile gidişini 
kontrol etmemiz imkânı kalmıyacaktır. Çünkü 
bu vaziyette toptancıya kadar gidecek, toptan
cı faturasız olarak malı ihracatçıya satabilecek
tir. Bendeniz bu sebeple (ihracatçı) kelimesinin 
de bende ithali hakkında bir takrir veriyorum, 
kabulünü rica ediyorum. 

REÎS — Buyurun Tahir Taşer. 
TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Efendim; 4 

ncü bent, imalâtçı, ithalâtçı diye başlayıp fa
tura alınması, saklanması mecburidir diye sona 
ermektedir. Buna göre mal satan ve alan da 
fatura vermek ve almak mecburiyetindedir. 
Müşteri fatura almak istemezse ne olacaktır? I 
Müşteriyi böyle bir mecburiyete tâbi tutmak 
doğru değildir. Fıkraya; (talep vukuunda) de
nilirse müşteri muhayyer bırakılmış olacaktır. 
Bu itibarla bu fıkraya; (talep vukuunda) iba
resinin ilâvesinin daha doğru olacağı kanaatin
deyim. i 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REÎS — Server Somuncuoğlu. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Efen

dim, prensip itibariyle encümenin tedvin ettiği 
bu bent Hükümetin mütenazır olarak teklif et
tiği bende aykırıdır. Yani; Hükümetin teklif 
ettiği bendle encümenin tedvin ettiği bent, pren- ' 
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sip bakımından birbirlerine uymaz. Yani Hü
kümet, hangi mevzularda kimlerin, nasıl fatu
ra mecburiyetine tutulacağını halin ve zamanın 
icaplarına göre tanzim etmeği prensibolarak ile
ri sürmüş, encümen ise fatura mecburiyetini 
alelıtlak tedvin etmiştir. Bunun dışında, Hükü
met tasarısı iş hayatının bütün teferruatını na
zarı itibara alarak tedvin edilmiştir. Bir insanı 
maddesiyle, fizikman tarif ederken kollarından 
gözünden nasıl bahsetmemek kabil değilse iş ha
yatında da birtakım fonksiyonları olan muta
vassıtları veya onlarla beraber iş yapanları yok 
farzetmek, ona göre kanun tedvin etmek elbet
te caiz değildir. Vatandaşa meşru fiyat sevi
yeleri ile mal temini hedefi güdülürken bir kı
sım vatandaşları da iş hayatı dışında bırakmak 
doğru olmaz. Bu noktadan hareket eden, Hü
kümet toptancı, yarı toptancı ve perakendeci sı
nıflarını nazarı dikkate almıştır. 

Diğer taraftan ithalâtçı veya perakendeci 
arasında fatura koymak mecburiyetini vaz'eder-
ken ihracatçıyı fatura dışında bırakmak bir açık 
kapının husulüne meydan verir. Bu şekilde fa
tura mecburiyetinden beklediğimiz faideler 
kaybolur. 

Diğer taraftan, malûmu âliniz, mutavassıt
lardan bir kısmı - tellal gibi - başkası nam ve 
hesabına muamele yapan mutavassıtlardır. Bir 
kısmı ise - komüsyoncu gibi - kendi namına, baş
kası hesabına muamele yapan mutavassıtlardır. 
Bugün bunlardan fatura almak gayet tabiî ve 
ticari teamüllere uygundur. Bunu oradan çı
kardınız mı, büyük bir çoğunluk hâsıl olacak, 
suni olarak encümenin yarattığı şartlar kaim 
olacaktır. Diğer taraftan bu bendin böylece ya
zılmasından dolayı hükümetin mütaakıp bent
lerde derpiş ettiği bâzı hususlar mesnetsiz kala
caklardır. Meselâ perakendeciden müşterinin 
fatura talebetmesi hükümet tasarısında mevcut, 
encümenin tasarısında mevcut değildir. O halde 
talebedildiği halde müşteriye fatura vermiyen-
ler bu hükümlerden tamamen muaf kalacaklar
dır. 

Mühim bir nokta daha var : Hükümet diyor 
ki, müstahsil, imalâtçı, ithalâtçı, toptancı. En
cümen ise bunlardan müstahsili çıkarmıştır. 
Ama bendeniz esbabı mucibede bunun niçin çı
karıldığını izah eden bir kayda rasgelmedim. 
Sonra, zirai istihsal maddelerine tâbiri müstah
sil tâbirinin içinde bulunduğuna göre açık kalan 
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bu istihsal şubesi de hükümetin tasarısında tas
rih edilmiştir. Bu itibarla hükümet tasarısı da
ha çok maksada uygun bulunmaktadır. Vâzıı 
kanun olarak bugün buradan iktisadi faaliyet
lerin her sahasını bütün inceliklerine vukuf ede
rek tesbit etmek imkânsızdır. Hükümete müda
hale etmek hakkını veren, hükümet teklifinin 
4, 5, 6 ncı bentlerinin aynen kalmasında bende
niz büyük bir isabet olduğu kanaatindeyim. Bu 
suretle yüksek kararınıza arz edilmek üzere bir 
takrir sunmuş bulunuyorum. 

REÎS — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, ben Server Somuncuoğlu arkadaşımın 
dermeyan ettği fikirle hemfikir değilim. Çün
kü 4 numaralı bendin, müşterinin fatura alma
sı icabettiğini vaz'ettiği kanaatindeyim. Bu bent 
şöyle söylüyor: Hükümetçe imalâtçı, ithalâtçı, 
toptancı, yarı toptancı ve perakendeci hakiki 
veya hükmi şahıslar arasında yapılan ticari 
alım ve satım muamelelerinde fatura verilmesi 
ve alıcı tarafından fatura alınması ve bu fatu
raların saklanması mecburidir. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Onlar arasında. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Hayır. 
Perakendeci işin içine girince ona da yükleni
yor. Ticari muamele tâbiri, tüccarların tüccar 
olmıyanlara sattığı mallara da şâmildir, iki ta
rafın da tüccar olması lâzım değildir. Binaen
aleyh Server Somuncuoğlu'nun fikirlerinin ak
sine olarak bir aykırılık olduğu kanaatindeyim. 
Perakendecilerin satışları da bu bente giriyor
sa had koymak lâzımdır. Şu kadar lirayı geçen 
alışverişlerde müşteri sıfatiyle perakendeciden 
alan vatandaşa fatura vermek mecburiyeti vaz'-
edebilirsek okır. Aksi takdirde 20, 30, 100 ku
ruş gibi... (Onlar girmez sesleri) Girer. Bakı
nız maddeyi tekrar okuyorum: «Hükümetçe... 
ve perakendeci hakiki veya hükmi şahıslar ara
sında yapılan ticari alım ve satım muameleleri» 
Bu nedir? 

NUSRET KÎRÎŞOÎOĞLU (Zonguldak) — 
Arasında, diyor, 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Arasında 
ise tasrih etmek lâzımdır. Müsaade buyurun, 
tüccarla ben, Kemal özçoban arasında 5 liralık 
bir alım satım muamelesi cereyan etmiştir. Bu, 
ticari bir muameledir. Mahkemeye düştüğü za-
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man bu türlü alışverişten doğan münazaalar ti
caret mahkemelerinde ticari muamele olarak 
rüyet edilir. Bunu kanunlar tasrih etmiştir. Şu 
halde toptancı veya perakendeciden mal alan 
vatandaş, şu kanuna göre bir seneden başlamak 
üzere ağır hapis cezası yiyecektir. Okuyorum, 
itiraz etmesin arkadaşlar, madde çok sarihtir. 
Bu kanun üzerinde bendeniz de az çok çalıştım 
ve arkadaşlarla maddelerde fikir teatilerinde 
bulundum. Bakınız cezaya arkadaşlar: 31 nci 
maddenin 4 ncü bendi gayet sarihtir. 31 nci 
maddenin 4 ncü bendi hükmüne riayet etmiyen-
ler tüccardan; perakendeci de tüccar olduğuna 
göre toptancı veya perakendeciden mal alan 
tüccar olmıyan vatandaş da bu hükme girer. 
Bununla perakendeciden mal alan vatandaş fa
tura almaya ve bunu saklamayaa mecbur tutul
maktadır. Diğerlerini kabul ediyorum, ben de 
sizlerle beraberim. Perakendeciden mal alan 
vatandaş fatura almaz ve saklamazsa cezası ne
dir? Bunu 57 nci maddenin 7 numaralı bendi 
ifade etmektedir, ki bu da bir seneden üç seneye 
kadar hapis ve 5 000 liradan 25 000 liraya ka
dar ağır para cezasıdır. Encümenden çok rica 
ederim, eğer bu benim anladığım mânada değil
se lütfen izah etsinler. Perakendeciden mal alan 
vatanda§ 100 liradan, 500 liradan veya 1 000 li
radan fazla değerde bir mal alırlarsa bunların 
durumu ne olacaktır ? 

REİS — Nusret Kirişeioğln, buyurunuz. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddenin yanlış an
laşıldığı görülüyor. İthalâtçı, toptancı ve pera
kendeci arasında ticari alım, satım demek, bun
lar arasında yapılan ticari muamele demektir. 
Yoksa perakendeci ile müstehlik arasında yapı
lan alış veriş bu maddenin içine girmez, arka
daşlar. Burada yarı toptancı kelimesinin çıkarıl
masını uygun gördük, hükümet metninde (varsa 
mutavassıt) deniyor; biz muhterem arkadaşlar, 
malın karaborsaya intikal ettirilmesinin birinci 
sebebi; mutavassıt diye ortada bulunan ve ti
cari hüviyeti olmıyan şahıslardır. Mutavassıtları 
kaldırıyor. Yarı toptancı diye bir müessese esa
sen ticaret hukukunda mevcut değildir. Bizim 
kabul ettiğimiz 8 numaralı bentle, bu bendi 
müştereken mütalâa etmek lâzımdır. 

Biz 8 nci bentte ithalâtçılık, perakendecilik 
veya toptancılığın hiçbir zaman aynı şahıs uh
desinde birleşemiyeceği prensibini kabul ettik. 
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Bizi bu bendi ilâveye sevk eden sebebi ayrıca arz ı 
edeceğiz. İthalâtçı, perakendeci ve toptancı ayrı 
ayrı şahıslar olunca bunların bir fatura sistemi
ne tâbi tutulmaması halinde piyasanın kontrol 
edilmesine imkân yoktur. Malûm olduğu veçhile 
arkadaşlar, bu kanunun bir 9 numaralı bendi 
vardır, encümen tarafından ilâve edilmiştir. Bu 
bente göre, ithalâtçı kârı % 20, toptancı kârı 1 
% 10, perakendeci kârı % 25 i geçemiyecek. 
Perakendeciler birbirleri arasında kârları bolü- I 
şecekler, bir grup esnaf diğer grup esnafın kâ- I 
rını alamıyacak. Şimdi bunu izah ettikten sonra, I 
bu üç benti müştereken mütalâa ettiğimiz ve 
yalnız ticari sıfatı olan şahıslar ithalâtçı, top- I 
tancı, perakendeci arasında yapılan ticari alım I 
ve satımların kasdedildiğini düşünürseniz fatura 
mecburiyeti ile nasıl bir kontrol sisteminin tat
bik edilmek istendiğini takdir buyurmuş olur
sunuz. 

Bunun takdirini neden hükümete bırakma
dık arkadaşlar? İktisat ve Ticaret Vekâletinin 
mümessilinin o gün bize bildirdiğine göre 30-40 I 
bin cins mal varmış dünyada, mevcut ticari mal. 

Bunlardan Hükümetin tâyin edeceği 200 -
300 - 500 cinsi için fatura vermek ve almak 
mecburiyetini koyarsak geri kalan 35 bin - 39 
bini ne olacaktır? Bunların fatura dışında kal
ması halinde toptancı dayatıyor müşterilere, ben 
bunu sana 12,5 liraya veririm ama faturasını I 
dört liradan veririm, diyor, ister al, ister alma, i 
diyor. I 

Şimdi biz, eğer fatura almak mecburiyetini I 
koyar, fatura almıyanlar için müeyyide koyar
sak, hiçbir toptancıdan fatura alınmadan mal 
alınmıyacaktır ve bu takdirde de toptancı da sat
maktan vazgeçecek veya fatura vermek mecburi
yetinde kalacaktır, aynı zamanda, fatura alma 
ve verme mecburiyetinin konulması da işlerin 
kontrolünü temin bakımından da faydalı ola
caktır. 

Fatura almanın müeyyideye tâbi tutulması, 
bizzat bu faturayı almaya mecbur olan tüccarı 
korumak maksadına matuftur. Çünkü bugün 
«On iki buçuk lira verecek, dört liralık fatu
ra alacaksın» diyebilmenin sebebi, bu şartlar 
içinde bâzı alıcının alamamasına mukabil diğe- I 
rinin alabiîmesidir. Bugün hepsini müeyyide-
lendirdiğimiz vakit ve ileride Kâr Hadleri Ka
rarnamesi sebebiyle toptancılar noksan fiyatlı 
fatura vermekten ve alıcılar noksan fiyatlı fa- j 
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tura almaktan çekineceklerdir Ve bu suretle ma
lın karaborsaya intikali önlenecektir. Aksi tak
dirde piyasada fiyatların kontrolüne imkân 
kalmıyacaktır. Maddenin aynen kabulünü istir
ham ediyorum. 

Hükümet teklifi yerinde değildir. Zira hü
kümet eski kanunda bulunan bu husustaki hük
mü bugüne kadar tatbik edememiştir. 

REİS — Server Somuneuoğlu. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Efen

dim, muhterem Kemal özçoban arkadaşımızın 
bendenizin fikirlerine mutabık olmıyan kanaa
tini Nusret Kirişçioğlu arkadaşım cevaplan
dırdılar. ' 

Hüküm gayet sarihtir, bunların aralarında 
olmıyan kimse tarafından satmalmması halin
de maddenin harekete geçmesi, bir hüküm te
sis etmesi imkânsızdır. Yalnız bendenizden da
ha hafif bir hüküm ifade ettiler. Diyorlar ki ; 
muayyen bir miktarla fatura mevzuunu tesbit 
edelim. Hükümet teklifinde beşinci bent şöyle 
diyor : «Ne miktar alışverişlerde müşterinin 
isteği üzerine satıcı tarafından fatura verilme
sinin mecburi olacağı hükümetçe tesbit olunur.» 

Miktarın ya vâzıı kanun tarafından şimdi
den tesbiti veya hükümete bırakılmasını kara
ra bağlamak lâzımdır. Ben de esasen verdiğim 
takrirde bu fıkranın aynen ipkasını ve hükü
met tasarısındaki prensibin aynen kabulünü 
teklif etmiştim. Bu itibarla aramızda bu bakım
dan her hangi bir fark mevcut değildir. 

Nusret Kirişçioğlu arkadaşımın yaptıkları 
izahlara gelince; bu izahat âdeta iş hayatını 
bir kışla disiplini içinde tutmak fikrine dayan
maktadır. Çünkü söyledikleri 8 nci bentte it
halâtçı toptancı olamıyacak, toptancı peraken
deci olamıyacak, perakendeci toptancı olamı-
yacaktır. Toptancı ithalâtçı olamıyacaktır. Bun
lar sadece bir tek şahıs olacaklardır. Bundan 
elde edilen fayda, bir müessesenin, kanunun 
kendisine tanıdığı iki kârı alamamasıdır. Eğer 
kanun vâzıı olarak 21 Mayıs 1956 tarihinde 
mevcudolan firm'alardan --başka firma açılması
na müsaade edilmiyeeektir, gibi bir hükmünü 
kabul ederseniz, iktisadi ehemmiyeti aşikâr 
olan bu hüküm tatbik sahası bulur. Aksi hal
de muvazaa kapıları derhal açılır. İthalâtçıya 
perakendeci, toptancıya perakendeci, peraken
deciye toj>tancı olmak müsaadesi vermezseniz 
kanundan beklenen fayda hâsıl olmaz. Bunla-
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n n arasındaki ticari münasebet yeniden ve baş- ı 
ka başka firmalar olarak kendisini gösterir. îş 
hayatını kışla nizamı içinde tanzim etmek kabil 
değildir. Bendeniz buna taraftar olmadığımı 
arz etmek isterim. Binaenaleyh fatura mecbu
riyetinin mesnedi olarak, esasen şeniyete teva
fuk etmiyen, bir tedbiri hükümet teklifine uy-
mıyan teklifin esbabı mucibesi olarak gösteril
mesi asla doğru değildir. 

Şimdi, faturayı kimlerin ne zaman verecek
leri ve ne kadar saklıyacakl arı ve j>erakende-
einin nasıl hareket edeceğini biraz evvel arz 
ettim. Encümen şimdi bana söyliyebilir mi ki, 
mutavassıt rolü oynıyan kimseler hakikaten 
bugün karaborsanın teşekkülünün en büyük 
saikleri arasındadır. Bunu bir ifade olarak be
yan edersiniz, bunu bir evvel hüküm olarak 
Vaz'edebilirsiniz. Ama ispat sadedinde muta
vassıtların çok olduğuna dair ne bir istatistiği
niz vardır, ne de bunu tesbit eden en ufak bir 
deliliniz. Sadece «dayanağınız sezişlerinizden 
ibarettir. Nusret Bey arkadaşım diyor ki, ben 
fiyatları tespit ederim, eğer öbür tarafa da fa
tura almak mecburiyetini koyarsam ve Bükü-" 
metin takdirine bırakmazsam 4 liralık mala 10 
lira istiyemiyecektir, 4 liralık fatura kesmek 
mecburiyetinde kalacaktır. Ancak bugünkü va
ziyet gidilmesini istediğimiz vaziyetten farklı 
değildir. Perakendecinin fatura alması, fatura 
vermesi esasen mecburidir. Ve malî mevzuatta 
aynı hükümler bulunmaktadır. O halde bukün-
kü durum müeyyideden uzak ve başıboş değil
dir. Buna rağmen mal nedreti devam ettikçe, 
sıkışıklık yürüye geldikçe ve ahlâki mecburi
yetleri duymıyan birtakım insanlar bu faaliyet 
içinde bulundukça; böyle fatura tanzimine ka
rar vermiş olsanız da hedefe varması mümkün 
olmıyacaktır. Hükümetin tasarısı daha souple'-
dur, daha yerindedir. Müdahale etmek hakkını 
muhafaza eden metnin» maksada daha uygun 
olacağına bendeniz kaani bulunmaktayım. Bu 
suretle Nusret Beyin de görüşlerine iştirak et
miyorum. 

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

rem arkadaşlarım, bu maddede konulan fatura 
verme ve alma mecburiyetinin bir sebebi olsa 
gerektir. Bu, yalnız fatura alınsın, saklansın 
süs olsun diye değildir. Elbette ki,*bunun bir | 
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hedefi, bir gayesi olması lâzımdır. Nusret Kiriş-
cioğlu arkadaşımız izah ettiler, dediler k i : Fi
yatlar tesbit edilecek, kâr haddi tâyin edilecek; 
bu maddeler için fatura alıp vermeyi mecburi 
kılmazsak kontrol yapamayız dediler. Fakat 
fiyatların tesbitinde Hükümet 40 bin çeşit mad
denin herbirisinin fiyatlarını ve kâr hadlerini 
mutlak surette tesbit eden bir hükmü kabul et
medik. Çünkü Hükümet, lüzum gördüğü mad
delerin fiyatlarının ve kâr hadlerniin tesbitinde 
salâhiyet verdiğine göre orada bu ıtlak yoktur. 
Burada ise mutlaktır. Ticari alış veriş mevzuu 
olan 40 bin çeşit malın 40 bininden de fatura 
almaya lüzum, görüyor. Hükümet teklifinde bu 
mutlak yoktur. 

Hükümet bu fatura alıp vermenin sebep ve 
maksadına göre, yani kâr haddini tesbit ettiği 
filân maddenin alışverişinden fatura almayı 
mecburi kılabilecek. Umumiyetle bu kanunun 
hedefi olan pahalılığa, karaborsaya mâni olmak 
maksadına uygun olarak hangi malın ne mik
tarda alışverişinin fatura alıp vermeye tâbi kı
lınacağını Hükümet tesbit edecek. Encümen ise 
haşişetül havlican alışverişini dahi fatura 
almaya mecbur tutacak. 40 bin madde için en
cümen fatura kesecek. Hükümet 'bu 40 bin mad
denin 56 sini tesbit etmiştir. Diyelim ki 200 - 300 
maddenin daha kâr haddini tesbit etti. 39 700 
maddeye bedava yere fatura alıp verme mec
buriyeti vaz'etmiş olacağız, hiçbir hedefi olma
dan. O fatura ile alman malın fiyatı tesbit edil
memiş ise, kâr haddi tesbit edilmemiş ise o fa
tura kontrol bakımından ne işe yarıyacaktır, 
bunu öğrenmek isteriz. Onun için Hükümetin 
metni bendenizee daha uygun gibi gelir. Ma
mafih, o metinde de düzeltilecek yer mevcuttur. 
Bu itibarla hakikaten mühim olan bu maddenin 
encümence geri alınarak Hükümetin metniyle 
de karşılaştırıp, burada konuşan kıymetli arka
daşların serdettikleri kıymetli mütalâalardan da 
istifade ederek yeniden tedvin etmesinde bende
niz fayda görürüm. Bu yolda bir teklif yapmı
yorum. Encümenden rica ediyorum bu maddeyi 
geri alıp tashih etsinler. 

ZAKAR TARVER (İstanbul) — Sayın ar
kadaşlar, bendeniz söz aldıktan sonra saym Ata
man, Kirişcioğlu ve Somuncuoğlu arkadaşları
mız verdikleri izahatta benim arz etmek istedi
ğim hususları izah buyurdular. [Bendeniz de, 
Ataman arkadaşımızın söyledikleri gibi Hükü-
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metçe fiyatlarının tesbitine lüzum görülen mad
delerin ilâvesi bir. Bir de; vakıa izah buyuruldu 
ama özçoban arkadaşımın endişelerini bertaraf 
etmek üzere 'bu maddede ufak bir kelime deği
şikliği yapılması muvafık olacaktır. Madde bu
na nazaran şu şekli alacaktır : Hükümetçe fi
yatlarının tesbitine lüzum görülen mallar, ha
kiki ve hükmi şahıslar arasında imalâtçı, itha
lâtçı, toptancı ve perakendecilerle yapılan alım 
ve satım muamelelerinde fatura... Bu «1er» 
konmazsa korkuyorum ki perakendeciden al
dığımız oO kuruşluk bir defter için de fatura 
isteme durumunda kalacağız. Bunu tasrih için 
söz almıştım. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

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

MAN'DALİNCİ (Muğla) — Muhterem arkadaş
lar, komisyonla ihtilâfa düşmüş olmak istemez
dim. Yalnız bir iki nokta var ki bunlarda Hükü
met namına görüşümü arz etmek mecburiyetin
deyim. 

Hükümetin teklifi ile'komisyonun teklifi ara
sındaki fark şudur : Hükümetin metni bir salâ
hiyet hükmü getirmektedir. Komisyonun metni 
ise âmir bir hüküm getiriyor. Birisi mutlaktır, 
diğeri Hükümete imkân bahşeden bir hükümdür. 

Arkadaşlarımın mutlak bir hüküm getirmek 
yolundaki hareketlerinin, zannederim ki, esbabı 
mucibesi Hükümete karşı bir itimatsızlığın mah
sulüdür. Hükümet belki şu veya bu madde üze
rine bâzı mecburiyetler koyar, şu veya bu mad
deyi mecburiyet dışında bırakır. Piyasayı iste
diğimiz gibi kontrol edememek endişesindedirler 
ve Hükümetin bu münasebetle elini kolunu bağ
lamak, gayesini istihdaf etmektedir. Ama bu 
yalnız Hükümeti değil, topyekûn vatandaşların 
elini kolunu bağlamak durumunda olduklarım 
elbette bilmek iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlar, bence piyasada haki
ki bir salâh, hakiki bir huzur ve istikrar temin 
edebilmek için topyekûn binlerce madde üze
rinde mutlak bir tesbit yapmaya lüzum yoktur. 
İktisadi mevzularda sirayet kanununu kabul 
etmek iktiza eder. Bütün iktisadi hayat üzerinde 
âmil olan muayyen maddelerin bu suretle esas 
maddelere de sirayet suretiyle umumi hayata 
tesir edeceğinden asla şüphe etmemek lâzımdır. 
Hükümete verdiğiniz salâhiyetle esas maddele
rin fiyatlarını tesbit etmek imkânım bahşeder
ken diğer taraftan encümenin koyduğu hüküm-
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le bu hedeften inhiraf etmek gibi bir duruma 
girilmiş olmaktadır. Çünkü mahdut sahalar ge
nişlemekte ve yine mahdut kuvvetler geniş sa
halara yayılmak suretiyle tatbik imkânları nez 
edilmiş olmaktadır. 

Bu itibarla arkadaşlarım, Hükümetin muvaf
fak olabilmesi için, «Hükümet teklifine tekrar 
rücu edilmesini ve komisyon arkadaşlarımın da 
bu teklifimizi kabul 'buyurmalarım rica edece
ğim, hürmetlerimle. 

REİS — Reyhan GÜkmenoğlu. 
REYHAN GÖKMENOĞLU (Konya) — 

Efendim, bu fıkrada bir noksanlık gördüğüm 
içindir ki söz almış bulunuyorum. Arkadaşımın 
söylediği gibi, hükümet teklifi kabul edilmediği 
takdirde, arz edeceğim hususun nazarı dikkate 
alınmasını rica edeceğim. 

Bunlardan birisi, fatura alınmaması, diğeri 
de faturanın saklanmamalıdır. Bunlar birbirin
den ayrı ve müstakil suçlardır. Esas suç, mü
ruruzamana uğramış olsa bile fatura saklamak 
mecburiyeti ilânilıaye devam edecek ve burada 
müruruzaman ancak faturanın zayi edilmesi ve 
yırtılmasından itibaren başlamış bulunacaktır. 
Bu itibarla fıkraya, fatura alınması ve ticari 
müruruzaman müddetince saklanması mecburi
dir, diye kayıt konulursa zannederim noksanlık 
ikmal edilmiş ve tereddütler de zail olmuş olur. 

REİS — Kemal Özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim; encümen âzasından Nusret Kirisci-
oğlu arkadaşımızın konuşmalarından anlaşılıyor 
ki, perakendeciden mal satın alanlar, yani müs
tehlik müşteri zümresi bu madde şümulü dışın
dadır. 

Şu halde, iltibasa, şüphe ve tereddüde mahal 
kalmaması için metnin sarih olması lâzımdır. 
Bendenizin bu hususta bir teklifim vardır o da 
şudur: 

«Hükümetçe, imalâtçı, ithalâtçı, perakendeci 
gibi (tüccar vasfını haiz), hakiki ve hükmi şah
siyetler arasında gibi (tüccar vasfını haiz dersek) 
ki perakendeciden mal alma vaziyetinde olanları 
bertaraf etmiş oluruz. 

Burada Sayın Ticaret Vekili arkadaşımızın 
bir endişesi de vardır. 

Komisyonun teklifi; hükümetin getirdiği mad
de kadar sarih ve şümullü olmamakla beraber, 
prensip bakımından komisyonla beraberim. 
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Arkadaşlar, izahlardan da anlaşıldığı üzere, 

mademki kanunun birinci maddesindeki fevkal
âde hal mevcuttur, bu kanunun tatbik mecburi
yeti vardır, geçen seferki konuşmalarımda da 
arz ettiğim gibi, az ve öz olmak üzere takyit edici 
hükümlerin kanun maddelerinin içine sıkıştırıl
ması doğru olur. 

!§u halde tüccarlar beynindeki alışverişlerin 
faturalı mı, faturasız mı olacağı hususnun tâyi
nini hükümete birakmak doğru değildir. 

Hükümet teklifinde diyor ki : «.... satmalan-
lar ve varsa mutavassıtlar tarafından sak
lanması mecburi kılınabileceği gibi...» Arkadaş
lar, mecburi kılmadığımız zaman bu kanunun 
tatbik hikmeti kalmaz. Zaten fevkalâde hal de
vam ettiği takdirde faturayı mecburi kılmak 
şarttır. Bu memleket şimdiye kadar faturasız 
mal alıp satmaktan çok muztaribolmuştur. 
Mademki, muztaribolmuş koca bir kütle karşı
sındayız. Bu kütleyi tatmin etmeliyiz. 

Sonra arkadaşlar, 31 nci maddenin 4 numa
ralı bendine bir fıkra ilâvesini zaruri görmek
teyim. Madem ki perakendeciden mal alanlar 
mevzuubahis değildir, madem ki perakendeci
lerin satışları ile bu bent alâkalı değildir, o hal
de, münasip görürseniz, şöyle bir fıkranın ilâ
vesi lâzımdır: 31 nci maddenin 4 ncü bendine 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim: «Perakendeciler beş lirayı geçen satış
larda müşteriye fatura vermeye mecburdur.» 

Eğer bunu kabul ederseniz mesele kalmaz. 
NUSRET KlRÎŞClOÖLU (Zonguldak) — 

isterse.. 
KEMAL ÖZÇOBAN — Devamla) — Birçok 

arkadaşlarımız görmüştür, Avrupa'nın birçok 
yerinde fatura keserler, paketin arasına koyar
lar, bu mecburidir, Almanya'da da böyle imiş, 
ben tetkik etmedim, orada da mecburi imiş. 
Binaenaleyh bir malın fiyatı beş lirayı geçerse 
fatura vermek bizde de mecburi olmalıdır ar
kadaşlar. Yalnız müşterinin perakendeciden 
aldığı faturayı saklaması mecburi olmamalıdır. 

REİS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KlRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, sekizinci bendi encümeni 
kabule sevk eden sebebi demin arz ettim, itha
lâtçı, aynı zamanda toptancılık ve perakende
cilik yaptığı takdirde ithalâtçının elindeki ma
lı tesbit etmek mümkün olmuyor. Perakende-
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ci olarak satılmışçasma o malı karaborsaya in
tikal ettirmesi mümkün oluyor. Biz ithalât
çının perakendeci ve toptancı karşısında kon-
troluna imkân verebilmek için bu ticaret sınıf
larının aynı şahıs uhdesinde birleşemiyeceğini 
kabul ettik ve bunu akıldan çıkarmamak lâzım
dır. 

Hükümet tasarısında böyle bir hüküm olma
dığı için Ticaret Vekili bu şekilde konuşabilir. 

Kâr hadlerine gelince; iktisat ve Ticaret 
Vekili arkadaşım da buna işaret ettiler. Fiyat
ların piyasada birbirine sirayeti vardır. Biz bu
nu düşündüğümüz için umumi olarak kâr hadle
rini tesbit lüzumunu hissettik. Bunu Hüküme
te bıraktığımız takdirde ancak malûm kâr had
leri kararnamesiyle 70 kalemde 500 cins malın 
kâr haddini tâyin edebilmiştir Hükümet; bun
ca çalışmalara rağmen. Piyasada bulunan bü
tün maddelerin kâr hadlerinin tâyinine imkân 
yoktur. Ama umumi bir kâr haddi kabul eder
sek ve bunun dışına çıkma salâhiyetini Hükü
mete verirsek istisnaların hallini de yalnız Hü
kümete bırakmış oluruz. Bu teklif de encüme
niniz tarafından ilâve edilmiştir. Hükümet ta
sarısında bu da yoktur. Bu itibarla iktisat ve 
Ticaret Vekili burada bu şekilde konuşabilir. 

Muhterem arkadaşlarım; umumi bir kâr 
haddi kabul ettikten sonra bu kâr haddinin lâ-
yıkiyle tatbik edilip edilmediğini neyle kontrol 
edeceksiniz? Hükümet 500 kalem eşyada kâr 
haddi tâyin etmiş, öbür tarafta 40 bin eşya du
ruyor. Bunu neyle tâyin edeceksiniz? Sebati 
Ataman bu bakımdan haksızdır. Biz her cins 
mal için muayyen kâr haddi tesbit edip Hükü
mete bunun dışına çıkma salâhiyeti verdikten 
sonra bu kâr hadlerinin hakikaten tatbik edilip 
edilmediğini kontrol etmek isteriz. Fatura al
madan maliyet fiyatını .nasıl hesaplıyacağız ? 
Bu itibarla koyduğumuz bu hükümlerin netice
si olmak üzere de fatura mecburiyetini koydu. 
Aksi takdirde ne malın karaborsaya intikali ön
lenebilir, ne de fiyatları kontrol etmek imkânı 
kalır. Bu, hükümete doğrudan doğruya itimat
sızlık meselesi telâkki edilemez. Ben şahsan 
Millî Korunma Kanununun bugüne kadar olan 
tatbikatının tamamen realitelere ve halin icap
larına uygun olduğu kanaatinde değilim. Ama 
bu, mademki hükümet yapmıyacaktır o halde 
biz kendimiz yapalım demek değildir. Hükümet 
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zaten 40 bin kalem eşyanın kâr hadlerini tesbit 
imkânına malik değildir. Hükümetin yapmak 
istediğini biz bir kanunla yapmak istedik. Za
ruret dolayısiyle maddenin dışına çıkması ica-
beden hallerde hükümete takdir hakkı bırak
tık. 9 neu bendimizde de «hükümet hilâfına ka
rar vermedikçe» kaydı vardır. İthalâtçının kâ
rı % 20 yi, toptancının kârı (% 10 u, perakende
cinin kârı % 25 i geçmiyecektir. Bu her cins 
mal için böyle olacaktır. 

Yalnız Kemal özçoban arkadaşımın meşgul 
olmayıp beni dinlemelerini rica ederdim. Haki
katen müstehlikin icabında perakendeciden fa
tura istemek imkânının maddeye konması tek
lifi yerinde mütalâa edilebilir. Bu vaziyette ha
kikaten maddede bir boşluk görülüyor. 

Beş liradan yukarı satışlarda fatura vermek 
mecburiyetinin konması hususundaki teklife iş
tirak ederim. Server Somuncuoğlu arkadaşımı
zın bunu kışla nizamı gibi göstermesi, bu şekil
de hücumlarda bulunması bizim cesaretimizi 
kırmıştır. Müstehlik talebederse beş liradan yu
karı satışlarda fatura verilmesi yolunda bir 
kaydın konmasına ve ben de böyle bir ilâve ya
pılmasına şahsan taraftarım. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ ERCÜ 

MENT DAMALI (Sivas) — Muhterem arka
daşlar, bizim fatura hâdisesi ile iki yönden ilgi
miz vardır. Fatura beynettüccar muamelelerde 
mevzuubahsolur, diğer taraftan fatura müsteh
likin muamelelerinde mevzuubahsolur. Kanun 
vâzıı bunun mânalarını, maksatlarını ayrı ayrı 
mütalâa etmiştir. Beynettüccar fatura alınma
sı, verilmesi konusunda hiç şüphesiz vâzıı ka
nun büyük bir hassasiyetle hâdise üzerine eğil
miştir. Alıcının hangi ahvalde fatura istemesi 
lâzımdır, satıcı ne dereceye, kadar fatura ver
mekle mükelleftir, bunları karşı karşıya koy
mak lâzımdır. Bunlar ikinci plânda fakat yine 
kanunun meşgul olduğu bir konudur. Encümen 
hükümetin teklifine rağmen beynettüccar mua
melelerde fatura mecburiyetini bütün mallara 
teşmil etmiştir. Encümenin böyle bir karara var
ması, aşağıdaki maddelerde, yeni Hükümet gö
rüşüne rağmen kabul ettiği bir prensibin zaruri 
neticesidir. Encümeniniz, aşağıda ilerde tezek
kür edilecek olan bir prensiple bütün malla
rın âzami kâr hadlerini tesbit etmiştir. Ya He
yeti Muhteremece kabul edilecek, ya da edilmi-

1966 C : 1 
yecektir. Kabul edilmediği takdirde bütün mal
ların takibi zaruri olacaktır. Piyasada mevcud-
olan bütün mallar, maliyet unsurlarını tesbit 
bakımından, ihtikâr konusu olmaması yönünden 
takibetmek içinse bütün mallar için beynettüccar 
alıp vermelerin kâffesini faturaya raptetmek 
zarureti kendiliğinden ortaya çıkar. 

Bu itibarla bu hususta Hükümetle aramızda 
bir ayrılık mevcuttur. Binaenaleyh bu fıkranın 
aynen kabulü yerinde olur. Ancak, fıkramıza, 
Ekrem Bey arkadaşımızın' söylediği gibi, «Hü
kümetçe» tâbiri sehven girmiştir, lüzumsuzdur, 
kaldırıldığını arz ederek okuyayım. 

Fıkra aynen şöyledir: (İmalâtçı, ithalatçı, 
toptancı, yarı toptancı ve perakendeci hakiki 
veya hükmi şahıslar arasında yapılan ticari 
alım ve satım muamelelerinde fatura verilmesi 
ve alıcı tarafından fatura alınması ve bu fatu
raların saklanması mecburidir.) Encümenimizin 
bu mevzuu hakkındaki görüşü bundan ibarettir. 
Şimdi diğer arkadaşlarımızın konuşmaları ile 
ilgili mütaakıp iki fıkraya geliyorum. 

Faturaların şekil ve muhtevası malûmu ihsa
nınız bir kanun konusu olması itibariyle hükü
mete bırakılan hususattır. Çünkü mala, malın 
mübayaasmdaki hacme göre bu şekil ve muhte
vanın satış işlerinde perakendeci yarı peraken
deci gibi hüviyetleri alması itibariyle kendisi 
bunu serbestçe takdir edebilmeli, hale uygun bir 
surette ilân edebilmelidir. Kanunun bu mevzuu 
dondurmasında mahzur vardır. O hususu zanne
diyorum ayrı şekilde münakaşa etmek istiyen 
arkadaşım dahi yoktur. Henüz bu mevzu üze
rinde konuşmalar olmamıştır. 

Şimdi; geliyoruz alıcının yani, müstehlikin 
muanıelei ticariyenin son merhalesini teşkil eden 
alışverişine.. 

Muhterem arkadaşlar, hiç şüphesiz ki, bu ni
hai alıp vermede sadece mal alanın bir ihtikâr
la karşılaşması üzerinde durulmuştur. Daha 
mahdut bir hâdise ile karşı karşıyadır. 

Bir defa ticari muamelenin mahiyeti icabı 
beş kuruşluk sakız için 15 -kuruşluk iğne için, 
25 kuruşluk düğme için perakendecinin fatura 
vermesinin sıkıntısını kabul edersiniz. Bu iti
barla biz, bu işi halin icabatma göre Hüküme
tin takdirine arz etmiş vaziyetteyiz. Hükümet, 
hangi mikdar alışverişte müstehlike, müşteriye 
ne miktar üzerinden fatura vermek lâzımdır 

— 417 — 



t : W t i . 5 
bunu ilân etsin, dedik. Bir arkadaşımın teklifi 
veçhile Heyeti Muhteremeniz bunun haddi as
garisi 5 lira olsun diye bir hudut çizebilir şüp
hesiz. Ama öyle alışveriş vardır ki, 5 - 6 liradır, 
fakat o müessese mütemadiyen bunun alışveri
şini yapar.. Bütün müşterilerin fatura isteme
leri halinde o müessese sahibini gayet müşkül 
vaziyete soktuğu gibi alıcıları da sıra bekle
mek gibi bir vaziyete mâruz bırakabilir. Bu iti
barla nihayet Hükümet hangi miktar alışveriş
lerde müstehlike ne miktar üzerinden fatura is
temeye yetkili olduğunu ilân etmek suretiyle 
bir hak tanır. Ancak, encümenin bu fıkrası 
maalesef tabı esnasında unutulmuş bulunmakta
dır. Şimdi baktık, yok. Bu itibarla biz hükümetin 
teklifinin beşinci bendini, yani ne miktar alışve
rişte müşterinin isteği üzerine fatura verilmesi 
mecburi olacağına dair olan bendi kendi metnimiz 
arasına almayı kararlaştırmıştık. Yine zaruret 
halinde, beynelmilel alım ve satımlara da teş
mil ettiğimiz mecburiyeti, hükümetçe teşkil edi
lecek mutemetlikler için de kanuna bir hüküm 
koymak suretiyle bunlar arasında ithali düşün
dük. Bu sebeple hükümetin metnindeki «zaruret 
halinde» tâbirini çıkarmak suretiyle «alâkalı 
mercilerce» ibaresini koymanın daha muvafık 
olacağını tasavvur ederek «alâkalı mercilerce tâ
yin edilen mutemetler de bu fıkraya dâhildir» 
diye maddeyi bu şekilde tezekkür ettik. Bu ha
le göre, encümenin bütün müzakere ve münaka
şasından sonra vâsıl olduğu görüşle bent şu şek
li almaktadır : 

'IV - (İmalâtçı, ithalâtçı, toptancı .ve pare-
kendeci hakiki veya hükmi şahıslar arasında 
yapılan ticari alım ve satım muamelelerinde fa
tura verilmesi ve alıcı tarafından fatura alınma
sı ve bu faturaların saklanması -mecburidir. 

Alâkalı mercilerce tâyin edilen mutemetler 
de bu fıkra hükmüne tâbidir. 

Ne miktar alış verişlerde müşterinin isteği 
üzerine satıcı tarafından fatura verilmesinin 
mecburi olacağı hükümetçe tesbit olunur. 

Faturaların şekli ve muhteviyatı hükümetçe 
tesbit edilir.) 

Bu mevzu üzerinde münakaşa ve müzakere
ler hususunda encümenimizin görüşünü arz et
miş bulunuyorum. 

BEİS — Halil îmre, buyurunuz. 
HALİL İMRE (Balıkesir) — Muhterem ar

kadaşlar; önümüzdeki kanunun ve maddelerinin 
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heyeti umumiyesi üzerinde hep beraber daha ev
vel hazırlanıp görüşmüştük. Görülüyor ki, encü
men buradaki müzakerelerden mülhem olarak 
unutulmuş fıkralarla, yeniden tadil ve teklifler
den bahsetmektedir. Elbette bütün unutulmuş 
fıkraların ilâvesi ve yeniden tadil edilmek iste
nen fıkralarla beraber kanunun heyeti umumi-
yesinin müzakere olunması faydalı olur-. Ben 
Sebati Ataman arkadaşımızın teklifi veçhile 
madde komisyona alınıp bütün bu teklif ve unu
tulan hususlarla birlikte yeniden tetkik ve mü
zakere olunarak münakaşaya konulmuş olsa idi 
çok daha isabetli olurdu, kanaatindeyim. 

Şimdi bir kere arkadaşlar; meşgul olduğu
muz kanun, şunu tesbit etmek lâzımdır ki, Tür
kiye'de ticaretin tanzimi Kanunu değildir. Bu, 
Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
tadili kanunudur. O Millî Korunma Kanunu ki, 
heyeti umumiyesiyle bir tatbikten, bir tesisten 
ziyade, bir salâhiyetler kanunudur. Hattâ o ka
dar ki, meriyete konması ve meriyetten kaldırıl
ması dahi hükümetin takdirine bağlı olan bir 
kanundur. Bu itibarla maddelerdeki seyyaliyeti, 
muhafaza bakımından tadili ile meşgul olduğu
muz bu maddenin, kanunun heyeti umumiyesi 
içinde ne durumda bulunduğunu hatırlamadan 
rasin bir neticeye- varmak imkânı yoktur. Bu sa
lâhiyet kanununu böylece mütalâa ettikten son
ra, hemen ilâve edeyim ki, zaten kanunun bu bi
rinci maddesi, elbette ki, bağlı olduğu kanunun 
umumi havasından kendisini kurtaracak bir va
ziyette değildir. Türkiye'de umumi ticareti tan
zim anlayışından değil, Türkiye'de ticaret ve ik
tisadiyatın muhtel olduğu maddeler üzerinde bir 
tedbir salâhiyeti olarak hükümete verilmiş bu
lunuyor. öyle bir tedbir salâhiyeti ki, umumi 
hayatın muhtel olduğu maddeler üzerinde bu ka
nunda yazılı tedbirleri almak salâhiyetini tan
zim eden kanun onun heyeti umumiyesi idi. Bu 
kanunu böylece tadile başlandıktan sonra, mad
deler gitgide Millî Korunma Kanununun hava
sından kurtularak, âdeta- müstakil bir kanun ya-
pılıyormuşçasma, şu su müesseseleri de kurma
ya teşebbüs etmiştir. Kanunun bu şekilde bir ta
dile tahammülü yoktur. 

Istitraden arz edeyim : Millî Korunma Ka
nununun bir tarafı Kira Kanunudur. 'Kira Ka
nununun tadili sırasında Millî Korunma Kanu
nuna salâhiyet konmasını önleyici ayrı kanun 
halinde tedvin edilmiştir. Ve bütün hükümleri 
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salâhiyet koymaktan ziyade tanzim edici olmak 
üzere tedvin edilmiştir. Bu suretledir ki hüküm
lerinde serbestisini muhafaza etmek mümkün 
olmuştur. 

Bu kanun bir taraftan Millî Korunma Ka
nununun şu şu maddelerini tadil ediyor bir ta
raftan da topyekûn birinci madde ile Hükümete 
verilen salâhiyetleri, esas kanundan ayrı ola
rak Hükümete verilen murakabe ve bilhassa 
bâzı kayıtların dışına çıkma şeklinde genişletil
memek lâzımdır, 

Bu itibarla Sebati Ataman arkadaşımızın 
yerden göğe kadar hakları vardır. 

Kanunun bu anlayış içinde tedvini sırasın
da hangi maddeler için Hükümetin maliyet he
sabını takibetmesi lâzımdır, ve hangi hususlar
da salâhiyetinin ihtiyaç hissettiği diğer madde
lere de cari ve müessir olması lâzımgelir.. Bu ka
nunun tatbik sahasının, Hükümetçe lüzumlu gö
rülen maddelere münhasır olacağı aşikârdır ve 
öyle anlamak lâzımdır. 

Sonra, fatura almak vermek meselesi : Ar
kadaşlar; fatura almak vermek başka şey, sak
lamak başka şeydir. Fatura alınır ve hattâ alın
malıdır. Zira fatura almayı müstehlikten kal
dırdığımız vakit, tüccar istemedi ki vereyim 
diyebilir. Hattâ talep halinde faturayı verir ve 
müstehlik alır. Alır ama müstehlike bunu sak
lamak külfeti yüklenemez. Bu fiilen gayrimüm-
kündür. Zira nüfus kâğıdını, tapu senedini, ka
sa, banka makbuzlarını saklamak mümkün <>1-
mıyan bir memlekette gündelik alış - verişlerin 
makbuzlarını saklamak külfetini yükliyemeyiz. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Müstehlik için bu mecburiyet yok. 

HALlL İMRE (Devamla) — Var efendim. 
Maddelere dikkat edin. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Müstehlik için değil, en az perakendeci için.. 

HALlL İMRE (Devamla) — Reis Bey, şunu 
anlamak istiyorum : Beyefendi Hükümet namına 
mı, encümen namına mı, kendi adına mı müda
hale ediyor? 

REÎS — Şahsı adına konuşuyor, efendini. 
HALlL İMRE (Devamla) — Komisyon adı

na sözcü mü müdahale edecektir, Reis mi? Yoksa 
Hükümet mi müdahale edecektir? Evvelâ bunu 
bilmek lâzımdır. Yok eğer beyefendi komisyon
daki mesailerinden istifade ederek bizi tenvir 
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etmek istiyorlarsa o rakit trarayat çıkar ve s8y* 
lerler. Çünkü ben o taraftan gelen sesi komis
yonun fikri olarak kabul ve telâkkiye amade
yim. 

NUSRET KÎRtŞfiîOGLU (Zonguldak) -^ 
Komisyon namına ben bağırıyonım. 

MUVAKKAT ENCÜMEN NAMINA ERCÜ
MENT DAMALI (Sivas) — Böyle müdahaleleri 
komisyon yapmıyor, komisyon namına olmu
yor. 

REÎS — Arz ettim, Nusret Beyin konuşma
ları şahsı nammadır. («Hepsi mi?» sesleri) Evet 
efendim. 

HALlL ÎMRE (Devamla) — Şu halde ko
misyonda çalışmış arkadaşımın şu veya bu şe
kildeki müdahalelerinden sözlerimin siyaku siba
kını tahlise çalışarak konuşmama devam edece
ğim. (Gülüşmeler) 

Fatura istemek ve vermek beynettüccar mec
buri kalmalıdır. Çünkü fatura aynı zamanda 
bir muhasebe sisteminin vesaiki arasındadır. 
Satıeılar arasında, bir muhasebe tesisine ve 
şimdiye kadar tesis edilen defterlerin yanında 
bu kanunun işaret ettiği defterleri de tutmaya 
mecbur olan müesseseler vardır. Fatura iste
memek suretiyle fatura vermemek yolunu açmak 
doğru değildir .Ama müstehlik için esas kanun
da fatura isteme mecburiyeti derpiş edilme
miş iken onu da fatura saklamamanın müeyyi
deleri altında tutulması lâzımdır. Bu noktayı 
sarahatle arz ve komisyonun dikkatine vaz ede
rim. Komisyonun bunu arkadaşlarımın tek
lifleriyle ahenkli hale getirmesini rica ederim. 

Sonra arkadaşlar; yarı toptancıya kaldın -
yorlar. Yalnız şu fatura bahsinde hükümet 
metninin çok daha seyyal ve kannuun heyeti 
umumiyesiyle ahenkli bir metin olduğu mey
dandır. Hükümet faturayı maddede, alışveri
şin vüsat, kesafet ve bilhassa tatbikatının ba
di olduğu huzursuzluğun tesirleri neticesinde 
karar almayı kendisi için salâhiyet olarak mu
hafaza ettiği halde, komisyondaki arkadaşları
mız bunu daha kati hükümler halinde, (Alır, verir, 
yapar) diye koymuşlardır. Bütün maddeleri 
bu kayıtlar altına almaya da sebep yoktur. Kal
dı ki, bu madde sebebiyle komisyonun sık sık il
tica ettiği kâr hadlerinin tesbiti de vardır. 

Çok şayanı dikkattir, «hükümet aksine ka
rar almadığı takdirde» demek ne demektir ar-

! kadaşlar? lladdizatinde çürük olan bir mesnede 
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dayanarak hakkı müdafaa etmenin imkânı var I 
mıdır? Ya hükümet aksine karar alırsa?.. Hükü
met aksine karar alırsa 15, 20 ve 25 olarak tes-
bit edilen hadler de mevcut değildir, demektir. 

Bu memleketin ihtikârdan eza duyduğu dev
reler olmuştur. O zaman da mümasil kararlar 
alınmıştır. 510 sayılı Kararnamede yarı top
tancı, yarı imalâtçıyı dahi derpiş eden teferru
atlı hükümler vardı. Bugün için yarı toptancı 
yoksa onun yerine perakendeci mi gelecektir ? 
Bu vaziyet muvacehesinde bin çuval almış olan 
bir adam bunun 300 çuvalını satarsa bu, top- ! 
tancı değil midir? Bâzı. müesseseler vardır ki, I 
buna kâr haddi tanımadım, demekle o müesse- i 
senin faaliyeti durmaz. İçimizde ticari hayattan 
gelmiş, ticari hayatın türlü temevvüçlerini taki-
betmiş arkadaşlarımız vardır. Oİmıyan şeyle
rin peşinde koşmakta mâna yoktur. Evvelce i 
unutulmuş, sonradan iltihak edilmiş fıkralarla ! 
altüst olmuş bu fıkranın daha disiplinli şe
kilde tedvin edilmek üzere encümene geriveril-
mesini ben de rica edeceğim. 

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

dim, uzıyan izahat karşısında bendeniz bir nok- | 
taya işaret etmekle iktifa edeceğim. Şimdi ta- I 
sarının birinci maddesinde hükümete salâhiyet 
verilmektedir. Orada bir maksat, bir gaye sa
rih olarak vaz'edilmektedir. Bu bente rağmen 
alelûmum fatura mecburiyetini vaz'ediyorsunuz. 
Hangi maksada müstenit? Faturaya mevzu olan 
malın maliyeti kâr haddi ve satış fiyatında bir 
neticeye varabilmek için. Halbuki 31 nci mad
denin birinci bendinde maliyet unsurlarının han
gi mallarda tesbit edileceğine işaret edilmiştir. 
Bunların dışında maliyeti tesbit serbestir, flo-
tandır. O halde bunu hemahenk kılabilmek 
için, Muhterem Halil İmre'nin de ifade buyur
duğu gibi, kanunu mevcut şeniyetle telif etmek 
için maliyet unsurlarının bu sahada tesbitini 
de hükümete bırakmak gerekecektir. Diğer mad
delerin maliyet unsurları tesbit edilmemiş kala
caktır. Aksi hailde hangi elemanla, hangi mu
hasebe ile bu fiyatlardan maliyeti kontrol ede
ceksiniz? Ve hangi iş adamı kâr hadlerini ilâve 
ettikten sonra, sarih bir beyanla, istiyeceğin fi
yat budur, diyecektir. Sayın Zeyyat Mandalin-
ci murakabenin mahdut maddelere münhasır 
kalmasının bir emri zarur olduğuna işaret etti. 
Teknik itibariyle maliyet fiyatları tesbit edilme- I 
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miş maliyet unsurları gösterilmemiş, binlerce 
madde sadece bir inat ve ısrar üzerine muraka
beye tâbi tutmaktan, maddi ve fiilî bir netice 
alınmıyaoaktır. Kısaca, tatbiki mümkün olmı-
yan bir kaıaun hükmü çıkarılacaktır. O itibar
la bunun külliyen kalkması ve hükümet tekli
finde olduğu gibi bendin kabul edilmesi şeniye-
te daha uygun olacaktır. 

REİS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 

Demin de arz ettim,Ha)lil tmre arkadaşımız, şim
di de yaptıkları gibi, o zaman da dinlememiş-

: 1er. Müstehlik için fatura alma mecburiyeti yok
tur. Saklama mecburiyeti de müstehlik için vaz'-
edilmiş değildir. Böyle madde ile alâkası olmı-
yan bir konuşmayı bu kıymetli arkadaşımızın 
cidden yapmaması icabederdi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; piyasada gö
rülen bir hakikat vardır. Bâzı malların darlığı 
çekiliyor. Fakat, darlığı çekilen mallar asla lüks 
eşya değildir. Nerede bir zaruri ihtiyaç maddesi 
varsa bulunmıyan odur. Bunun bir sebebi var 
muhterem arkadaşlar. Lüks eşya için kâr had
di kabul edilmiyor, serbest bırakılıyor. Hükü
met binbir mücadeleden sonra nihayet 500 ka
dar eşyanın kâr haddini tesbit etmiştir. 70 ka
lem üzerinde, benzerleri kaydiyle bu 500 dür. 
Şimdi zaruri ihtiyaç maddelerini böyle sıkı bir 
kâr haddine tâbi tutunca çok kâr etmek istiyen 
tüccar bir sürü hileli yollara baş vuruyor. Me
selâ: Bin liraya mal olan bir firijideri kâr had
di olmadığı için 5 bin liraya satmak suretiyle 
4 bin lira kazanmak imkânı vardır. Biz umumi 
kâr hadlerini tâyin etmek suretiyle tüccarın 
sürümü çok olan zaruri ihtiyaç maddelerine te
mayülü sağlamış olduk. Şu hakikati unutma
mak lâzımdır. Biz lüks eşyayı muayyen kâr 
hadlerine tâbi tuttuğumuz takdirde 5 bin lira 
hava parası vererek veya bilmem ayda 3, 4 bin 
lira vererek dükkân kiralayıp elektrik süpürge
si, avize gibi malzeme satan yepyeni dükkânlar 
açılan bu memlekette zaruri ihtiyaç maddeleri
nin bulunmaması gibi bir garibe ile karşılaşma
yız muhterem arkadaşlar. 

Şimdi ithal imkânı bulunduğu takdirde tüc
carın neden lüks eşyaya temayül ettiğini bu su
retle anlamış olduk. Nihayet bunu izah etmek
le lüks eşya üzerine konacak kâr hadlerinin tüc
carı sürüm fazlalığı dolayısiyle zaruri ihtiyaç 

^Haddelerine temayül ettireceğini de iddia ettim. 
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Bu lüzumu hissettikten sonra Hükümete salâ
hiyet veren bir kanunda muayyen bir memnu-
iyet hükmü konulamaz gibi bir mucip sebeple 
bu faideden vazgeçilemez arkadaşlar. Bu ka
nun Hükümete salâhiyet veren bir kanundur. 
Bu itibarla umumi olarak kâr temin etmek, ya
hut toptancı, perakendeci gibi bir şeye imkân 
vermek tarafına temayül etmiyoruz arkadaşlar. 

İHSAN HAMÎD TlĞREL (Diyarbakır) — 
Şahsınız adına mı konuşuyorsunuz? 

NÜSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Da
ima şahsım adına konuşuyorum arkadaşlar. Bir 
komisyonun bir sözcüsü olur. 

İHSAN HAMİD TÎĞREL (Diyarbakır) — O 
halde ben, diye konuşunuz. 

REÎS — Devam buyurunuz, efendim. 
NÜSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Biz, 

derken temsil ettiğim 40 bin kişiyi kasdediyo-
rum. Ben, bu sözümle milyonları temsil ediyo
rum arkadaşlar. Eğer encümen lüks eşya pa
halılığı karşısında ihtiyaç maddelerini bulama
mak gibi bir hali önlemek için lüks eşyanın kâr 
haddini tâyin etmek yoluna gidiyorsa bunda en
cümeni haklı bulmak lâzımdır. Ve ben de şah
san haklı bulduğumu kabul ediyorum. 

9 ncu bentte: «Hükümet hilâfına karar ver
medikçe» kaydı bulunduğu için bütün mesele 
altüst oluyor gibi bir konuşma yapan Halil îm-
re arkadaşıma arz edeyim ki, böyle bir şey 
yoktur. Hükümet, maddenin icabına göre, me
selâ maddenin icabı nedir? Muayyen eşya var
dır ki, sermaye bloke eder, uzun zaman bek
ler, yedek parça gibi. öyle eşya vardır ki, lâm
ba şişesi falan gibi kırılması ihtimali çoktur. 
Bugün yedek parça için % 70 kâr haddi kabul 
edilmiştir. Böyle maliyeti itibariyle bürüt ola
rak kabul edilen kâr haddi hududu içinde ka
bul edilmesi uygun görülmiyen maddeler için 
«Hükümet hilâfına karar vermedikçe» kaydını 
koyduk. Demin arz ettim, evvelâ toptan bir 
kâr haddi tâyin edilecek. Bunların dışında, ma
lın hususiyetine göre değişik bir kâr haddi tâ
yin etmek icabederse Hükümet buna salahiyetli 
olacaktır. îşte bunda da yine Hükümete bir sa
lâhiyet verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi encümen ar
kadaşlarımızla beraber maddenin bir metnini 
hazırladık. Bu metnin okunmasını Riyaset Ma-
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kamından rica ediyorum. Bu suretle müzakere
ler daha salim bir mecraya girmiş olur. Mâru
zâtım bundan ibarettir. 

I REÎS — Sebati Ataman. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım, fazla tafsilâta geçmiyeceğinı. 
Mesele esasen vazıh. Yalnız, Nüsret KirişcioğTu 
arkadaşımızın beyanatından benim anlıyabildi-
ğime göre, arkadaşımız diyor ki; biz Türkiye'de 
ticaret mevzuu olan bilcümle malların hepsine 
âzami kâr haddi tâyin ettik. Binaenaleyh, Tür-
kiyede 40 bin çeşit mal mı var, bunların hepsi
nin âzami kâr haddi tesbit ve tâyin edilmiştir, 
kanunla. Bunu nasıl kontrol edeceğiz? Bunun 
için fatura mecburiyetini vez'edelim, diyor. 

Şimdi bu iddia dahi doğru değildir. Çünkü 
bu tesbit ettik dediğimiz madde henüz gelmedi, 
ama bir an kabul edilmiş olduğunu farz edelim. 
Bakın arkadaşlar IX uncu bentte ne diyor: 
«Hükümet hilâfına karar vermedikçe ithalâtçı 
kârı yüzde 20 yi ve alelûmum toptancı kârları 
yekûnu yüzde 10 u, perakendeci kârı yüzde 25 i 
gecemiyeceği gibi ithalâtçı ve perakendeciler 

I yekdiğerinin kârlarını alamazlar.» Türkiye'de 
I alışveriş mevzuu olan, ticari muamele mevzuu 

olan maddeleri, malları, hizmetleri bu cümlenin 
ihtiva etmemekte olduğunu bundan sonra geleli 
cümle derhal ispat etmektedir: «Hükümet, - dik
kat buyurun arkadaşlar - lüzum gördüğü haller
de bâzı malların imalâtçı veya müstahsilini, yu-
kardaki fıkra hükmüne tevfikan kâr hadlerine 
tâbi tutabilir.» diyor, demek hükümetin lüzum 
gördüğü halde bâzı malların dışında kalan bir 
sürü mallar bu fıkranın şümulü dâhilinde değil
dir. Demek ki Türkiye'de kâr haddi mevzuu ol-
mıyacak bir sürü mal bulunabilecektir. Meselâ 
süpürge... kâr haddi yok, tesbit edilen fiyatı da 
yok. Fakat süpürge imalâtçısının satmalana fa
tura vermek mecburiyeti var. Encümenden tekraı 
rica ederim. Maddeyi encümene alsın, düşünsün 
taşınsın iyi bir şekilde getirsin. (Doğru sesleri, 
bravo sesleri). 

RE IS — 4 ncü fıkra hakkında başka söz yok. 
Takrirler var. Fakat Riyaset karar almak için, 
kâfi çoğunluk görmemektedir. 

23 Mayıs Çarşamba günü saat 16 te toplanıl
mak üzere inikada son veriyorum. 

I Kapanma saati : 16,55 

T. B. M. M, Matbaa» 




