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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ruznamede bulunan kanun lâyiha ve teklif
lerinin suallerden önce müzakere edilmesine da
ir takrir kabul olundu. 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri
nin tadiline dair kanun lâyihasının birinci mad
desi müzakere edildi. 

25 . V . 1956 Cuma günü saat 15 te toplanıl

mak üzere İnikada nihayet verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Antalya Mebusu 
Fikri Apaydın Attilâ Konuk 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
thmn Gül ez 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Kayseri Mebusu Osman Nuri Denizin, 

Zaman ti Irmağı vadisinin bu ırmaktan sulan
masını temin edecek tesislerin inşası hususunda 
ne düşünüldüğüne dair şifahi sual takriri. Na
fıa Vekâletine gönderilmiştir. (6/235) 

2. — Kayseri Mebusu Osman Nuri Denizin. 
Develi Sultan Sazlığı arazisindeki bataklığın 
kurutulması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
şifahi sual takriri, Nafıa Vekâletine gönderil
miştir. (6/236) 

Tahrirî sualler 

1. — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'm, istinaf 
mahkemeleri teşkilinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair tahrirî sual takriri, Adliye Vekâleti
ne gönderilmiştir. (7/170) 

2. — Sivas Mebusu Nuri Demirağin, Gelir 
Vergisinin büyük zirai işletmelere ve çiftçilere 
de teşmili hususunun düşünülüp düşünülmedi
ğine dair tahrirî sual takriri. Maliye Vekâleti
ne gönderilmiştir. (7/171) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
.1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 

Emniyet Umum Müdürlüğü teşkilâtında çalışan
ların kadro maaşı intibaklarının yapılması hak
kında kanun teklifi (2/303) (Dahiliye ve Büt
çe encümenlerine) 

2. — Sivas Mebusu Nuri Demirağin, 5545 
sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair kanun teklifi (2/304) 
(Dahiliye, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerine) 

3. — Zonguldak Mebusu Sabati Atamanin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teş
kilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifi (2/305) (Bütçe Encümenine) 

Mazbatalar 

4. •;— Rize Mebusu Hüseyin Aguniın, 3788 
sayılı Oay Kanununun 4 ncü maddesinin (B) 
fıkrasının tadiline dair 5748 sayılı Kanunun 1 
nci maddesiyle aynı kanunun 6133 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1 nci maddesinin tadiline da
ir kanun teklifi ve Ziraat, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (2/161) (Ruznameye) 

5. — Erzincan Mebusu Tevfik Şenocakin, 
Devlet Şûrası Kanununun 2 nci maddesinin (F) 
fıkrasının tefsiri hakkında takriri ve Dahiliye, 
Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(4/146) (Ruznameye) 



B I R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KATİPLER — Attilâ Konuk (Antalya ), îhsan Gülez (Bokı). 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(îzmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 
REÎS — Celseyi açıyorum. Ruzname ile 

alâkalı takrirler var. Okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden ev

vel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

! ' Sabri Erduman 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden ev

vel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Muzaffer Kuşakçıoğlu 

REÎS — Fethi Çelikbaş, buytırun. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlarım, Dahilî Nizamnamenin, 
suallerin gündeme alınmasiyle alâkalı hüküm
leri maalesef itiyat halinde ihmal edilmekte
dir. Filhakika sualler Riyasetden alâkalı ve
kâletlere gönderildikten iki înikat sonra, sual
lerin gündeme alınması iktiza ederken, maa
lesef Riyaset Divanı katiyen bu lâzimeye riayet 
etmemekte ve bu, usul haline gelmiş bulun
maktadır. 

Riyaset Divanı Nizamnamenin bu sarih hük
münü bilerek soruları gündeme almıyorsa, ha
kikatin bunun izahını yapmak lâzımgelir. Böy

le değilse, anlaşıl mıyan bir nokta ve bir te
reddüt varsa bugünkü tatbikattan istifade ede
rek bunu nizamname hükmünün içerisine almak 
iktiza eder. Diğer taraftan başlamış olan ka
nun lâyihası karşısında hakikaten ruznamenin 
sırasını gözetmeyi istemek güçtür. Fakat tak
dir buyurursunuz ki, bundan iki, iki buçuk ay 
evvel verilen sorular dahi maalesef bugüne ka
dar intacedilememiştir. Soru, nihayet muayyen 
meseleler hakkında bilgi edimnek için olduğuna 
göre, hakikaten bugün olmasa dahi yakın bir 
zaman da Muhterem Heyetinizin bir güncük ol
sun soruların görüşülmesine izin vermenizi ri
ca edeceğim. 

REÎS — Efendim, Riyaset Divanınca ni
zamname hükümlerine riayet edildiği gayet 
bedihi ve tabiîdir. (Soldan, bravo sesleri) me
busların takrir vermek haklarıdır. Karar He
yeti Aliyenindi. Bu itibarla verilen takrirleri 
reye koymak icabeder. Sorular da almış ol
dukları numara sırasiyle ruznameye almıyor 
ve alnımaktadır. Fethi Bey arkadaşımızın belki 
hakları vardır, ancak gündeme hâkim olan He
yeti Aliyenizin kararı hepimiz için vacibülitti-
badır. 

Şimdi takrirleri dinlediniz. Suallerden evvel 
kanun lâyihalarının müzakeresine geçilme tek
lifinden ibarettir. Takrirleri reyinize arz edi
yoruz : Kabul edenler... Etmiyenler... Takrirler 
kabul edilmiştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Milli Korunma Kanununun . tadiline 
dair kanun lâyihası ile Trabzon Mebusu Em-
rulldh Nuthu'nun, zaruri ihtiyaç maddelerinin 
kontrol ve tevzii, Tokad Mebusu Ahmet Gür-
kan'm, Milli Korunma Kanununun 4945 saytU 

Kanunla tadil edilen 31 nci maddesinin 1 nd 
bendi ile 57 nci maddesinin II, III, IV ve V nci 
bentlerinin değiştirilmesi ve Afyon Karahisar 
Mebusu Kemal Özçoban'm, Millî Korunma Ka
nununun 4945 sayılı Kanunla değiştirilen 64 
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ve 69 ncu maddelerinin tadili hakkında kanun 
teklifleri ve Muvakkat Ecümen tnazbatasıf 1/386, 
2/30,83, 155) \ 

REİS — 31 nci maddenin VLII nci bendi 
okunmuştu. Şimdi bu bent üzerinde görüş
melere devam ediyoruz. 

Söz Halil İmre'nindir. (Yok sesleri) 
Buyurun Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlarım, VIII nci bendin ik
tisadi hayatımız için gayet mühim tesirleri 
olacağı kanaatindeyiz. Malûm olduğu üzere 
Hükümet teklifinde bu betteki hüküm mev
cut değildi. Encümeniniz uzun müzakereler
den sonra bu hükmün ilâvesini uygun bulmuş- j 
tur. I 

Muhterem arkadaşlar, bir malın karabor- ı 
saya intikali muayyen kademelerden geçtikten j 
sonra tahakkuk etmektedir. Bir mal ithal ' 
edildikten sonra eğer ithalâtçı aynı zamanda ! 
toptancı ve perakendeciliği birlikte yapıyorsa -
o ithalâtçıdan bir diğer perakendeci veya top- ;' 
tancı gelip mal isterse ithalâtçı mal yoktur j 
veya istediğin miktarda mal veremiyeceğim } 
dediği takdir de, alıcının kabul buyurduğu- • 
nuz VI nci bentteki vesikayı istemesinin faide- î 
si kalmaz. Bir kere ithalâtçı aynı zamanda pe- ' 
rakendecilik sıfatını üzerine aldı mı artık ma- i 
İm piyasa dâhilinde kontrolü imkânsız hale \ 
girer. Çünkü evvelâ perakendeciliği bizzat I 
kendim, yapacağım diye malı toptancıya veya I 
perakendieiye satmaktan imtina edebilir. Pe
rakendeci sıfatiyle de müstehlike sattım iddi- I 
asiyle malın adem ime vcudiy etini, beyan edebi
lir. Bunun kontrolünü temin edebilmek için 
perakendeciyi toptancının karşısına, toptan
cıyı da ithalâtçının karşısına dikmenin ve her 
kademedeki tüccarı bir evvelki kademedeki 
tüccarın kontrol etmesini temin etmenin fay- j 
dalı olacağı kanaatine vardık. Malûm oldu
ğu üzere VI nci bende bir hüküm koyduk, j 
«Bir malın ademimevcudiyeti beyan edildi- ! 
ği veya arzu edilen miktarda mal verilmedi
ği takdirde, mala tâlibolan şahıs bir vesika ı 
istiyebilir, vesikanın şeklini, ne kadar (za
man saklanacağını hükümet tâyin eder» diyor. 

Altıncı bendin işliyebilmesi ve malın ka
raborsaya intikalini önliyebilmek için seki
zinci bendin kabulü zaruridir. ı 

.1906 C : 1 
Buna karşılık, geçen celse konuşan Nuri 

Sertoğlu arkadaşımız; «Toptancı, perakende
ci ve ithalâtçıya ayrı ayrı kâr haddi tanına
cağı yerde, toptancı aynı zamanda, paraken-
deciliği de yaparsa daha aşağı bir kâr haddi 
ile malı satışa arz etmesi mümkündür, müs
tehlikin ifadesi daha çok olur.» şeklinde 
mütalâa serdettiler. 

Bu noktai nazarlarına iştirak edemiyorum, 
zira piyasada görülen şfu vaziyetler birbirle
rinin kâr haddini almalarına, mâni bir hüküm 
mevcut bulunmadığı içindir. Meselâ toptancının, 
perakendecinin kâr haddini, ithalatçının ise 
toptancı ve parekendecinin kâr hadlerini aldı
ğı müşahede edilmektedir. 

Yüzde iki, üç gibi. asla parakendeciye yet-
miyceek nispette cüzi bir kâr, perakendeciye 
bırakılmaktadır. 

Bu halin önüne geçmek için kârların tica
ret sınıfları arasında paylaşılmıyacağı hük
münün konması, ve bunun kontrol edilebilme
si için de, bir şahıs uhdesinde muhtelif sınıf 
ticaret nevilerinin toplanmaması icabeder. Bu 
itibarla VIII nci bent hakkında, bâzı arkadaş
larımızın tahırtin ediyorum itirazları olacak
tır. Bu itirazlardan evvel encümenin bu hük
mü neden koyduğu hususundaki arz ettiğim 
•esbabı mucibeyi nazarı itibara almalarını rica 
edeceğim. Bendeniz bu hükmün aynen kabul 
buyurulmasını istirham ediyorum. 

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

daşlarım; komisyon, ihtikârı veyahut da kara
borsacılığı doğuran ve toptancılıkla perakende
ciliği birleştiren bâzı müesseseleri ortadan kal
dırmak suretiyle bir ferahlık doğuracağına za~ 
hip bulunuyor. Gerçekten tatbikatta bâzı toptan
cıların aynı zamanda perakendecilik yapmak su
retiyle, hem oradan, hem buradan fazla kazan
dıkları vâkıdır ve tatbikatta bunun önüne geçile
memektedir. Encümen, buraya mutlak bir hü
küm koymak suretiyle İkisini birbirinden ayır
mak istiyor. Yani toptancılıkla perakendeciliğin 
aynı şahısta toplanmasına mâni olmak istiyor. 
Maalesef bu hüküm ticari nizamı ve böylelikle 
piyasayı bozabilir, arkadaşlar. Sebebi şu; haddi
zatında imalâtçılığın perakendecilikle yahut 
toptancılığın perakendecilikle birleşmesi iktisa
di bakımdan zarar değil, bilâkis fa*vda sağlar. 
Normal zamanlarda bu, fiyatların ttereffüünü 
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değil, bilâkis tenezzülünü mucibolur. Fevkalâ
de zamanlarda dürüst hareket eden müessese
ler için de böyledir, tereffüü fiyata değil, tenez
zülü fiyata saik olur. Kaldı ki biz dünkü vazi
yeti daha iyi murakabe edemiyoruz diye, çok 
daha kuvvetli bir müeyyide koyuyoruz, bir çı
banı tedavi edecek yerde parmağı da beraber 
kesmiş bulunuyoruz. Bakınız Madde 31, bent 8 
ithalâtçılık, toptancılık ve perakendecilik ve 
toptancılık perakendecilik aynı şahıs üzerinde 
birleşmek hükmü hakkında bir âmme müesse
sesi olan Ticaret odaları ve onların Birliği ne-
diyor : 

(Bu hüküm Millî Korunma rejimi altında 
bilhassa yaşaması şayanı arzu olan müesseseleri 
altüst edecektir, muvazaa ile binlerce yeni mü
esseseler kurulacaktır ve bu hükümden hiçbir 
netice elde edilemiyecektir. Anayasaya da mu
halif bir hükümdür.) 

Muhterem arkadaşlarım; hakikaten bir ka
nun hazırlanırken bu işte ihtisası olan müesse
selerin fikirlerini almak kanunun müeyyide vas
fı bakımından fevkalâde zaruridir. Biz şu şah
sa bu tacire itimat etmiyebiliriz, fakat bunların 
topluluğuna, kanunla kurulmuş bir teşekküle 
itimadetmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Hükü
met netice itibariyle kanun safhasına geçerken 
elbette ki kanunda yazılı olan belediyelerin ve 
ticaret odalarının ve bunların birliklerinin mü
talâasını alacaktır, diyoruz. Bir taraftan bun
ların varlığını kabul ediyor, diğer taraftan ka
nunu tatbikten evvel bunların mütalâasını al
mıyoruz. Bu itibarla bu iş muzir, faydasız bir 
iştir. Hükümet lâyihasında da yer almamıştır. 
Piyasayı sarsabilir, birçok karışıklıklara sebe
biyet verir ve vermektedir. Kaldı ki Sümerbank 
gibi bir müessese hem imalâtçılık yapıyor hem 
de yerli malları vasıtasiyle perakendecilik ya
pıyor. Migros gibi bir müessese toptan mal alı
yor, perakende satış yapıyor. Yakında teşkil 
edilecek «Gıda maddeleri şirketi» helki hem 
toptan aynı zamanda perakende olarak satacak
tır. 

Belki de bu gibi müesseselere muafiyet ve
receğiz. Bu takdirde bir kısım müesseselere mu
afiyet vereceğiz, öbürlerine vermiyeceğiz. 

Bütün bunların üzerinde durmak, ondan son
ra bir karar vermek yerinde olacaktır. Çünkü 
hakikaten tehlikeli bir hüküm olabilir ve piya
sayı sarsabilir. Biz piyasa ekonomisini sar-
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saçak bu gibi hükümler koymaktan çekinmeli
yiz. Buna dikkat edelim, arkadaşlar. 

MECÎT BUMÎN (Çoruh) — Muhterem ar
kadaşlar; 31 nci maddenin 8 nci bendinin müza-
keresindeyiz. Bu bendin birinci fıkrasında : itha
lâtçılık ile toptancılık ve perakendecilik, dedik
ten sonra (ve alelûmum toptancılık ile peraken
decilik hiçbir suretle aynı şahıs uhdesinde bir-
leşemez.) deniyor. Burada birinci paragraftan 
ithalâtçılık çıkarılarak ikinci paragraf tertiplen
miş oluyor, kanaatindeyim. Üstelik geçen dör
düncü bentte de ihracatçılığı kanun metnine al
mış olduğumuzdan bu ikinci paragrafın tama
men çıkarılmasiyle ithalâtçılık, ihracatçılık ile 
toptancılık ve perakendecilik aynı şahısta birle-
şemez, şeklinde düzeltilmesini istesek de, arzu
muz bu bendin kuruluşunda ticaret âleminde mu
vazaaya mâni olmak ise, yine muvazaa kaldırıl
mamış olacaktır. 

Şöyle ki; bir mağazada yani bir iş yerinde üç 
arkadaş biri ithalâtçı, biri toptancı ve diğeri de 
perakendeci olarak çalışsınlar. Memleketimize it
hal mallarından bir cins mal, bu ithalâtçı tara
fından ithal edilsin. Memleketin de ihtiyacı faz
la olan bu mala hükümet tarafından el konul
duğu ilân edilsin. Bu ilân saati esnasında aynı 
yerde çalışan bu üç arkadaş kârları sadece fatu
ralar üzerinde devrederek perakendeciye geçir
miş olacaklardır. Perakendeci de bunu kârı ile 
satacaktır. Hükümet ise vilâyetlerde bu malı 
toptancı da âniyen yakalayamadığı için vilâyet
lerde bu maldan verilme imkânı olamıyacaktır. 
Bu çok kolay ve masarifsiz muvazaa sisteminden 
korumak için (bir iş yerinde birleşemez) ibare
sinin de ilâvesi yerinde olur, kanaatiyle Yüksek 
Reisliğe takdim ettiğim önergenin Yüksek Heye
tinizce ve komisyonca kabulünü rica ederim. 

Önergenin muhtevası şudur : Müzakeresi ya
pılmakta olan Millî Korunma Kanununun 31 nci 
maddesinin 8 nci bent 1 nci fıkrasının «ithalât
çılık, ihracatçılık, toptancılık ve perakendecilik 
hiçbir suretle aynı şahıs uhdesinde ve bir iş ye
rinde birleşemez.» şeklinde değiştirilmesi... 

Takdir Yüksek Meclisinizindir. 
RE IS — Muhlis Erdener. 
MUHLİS ERDENER (Bursa) — Sayın ar

kadaşlarım, lâyihanın en sakat taraflarından bi
risi de bu benttir. Çünkü, iktisadiyatın bütün 
dünyada zaruri addettiği esaslardan biri olan 
bir temel tasını biz indî takdir ve tefsirlerimizle 
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kaldırıyoruz. Bizim bu kanunla temin etmek is- I 
tediğimiz esas gaye nedir? Bir malın sıkışık za
manlarda, nedretiyet peydah ettiği devirlerde, 
müstehlikin eline mâkul bir fiyatla intikal etme
sini temin etmektir. 

Benim anladığım budur. Yoksa Mehmet şunu 
satsın, Hüseyin bu tarzda ticaret yapsın, Ali şu 
tarzda ticaret yapsın gibi eski dünyaya yeni usul 
koymak değil arkadaşlar. Yüz kuruşa malolan 
bir malı, 20 kuruş zamla müstehlike intikal ettir
mekle beklediğimiz gaye tahakkuk ediyorsa, on
dan memnun olup bununla iktifa etmemiz ica-
bederken, biz bir kısım vatandaşlara diyoruz ki, 
bunu 120 kuruşa sen satma, Mehmet satsın. 
Sen ancak 105 kuruşa satabilirsin. Böyle haksız 
ve esastan mahrum bir hüküm olmaz arkadaşlar. 
Bunun birinci reaksiyonu tüccarı muvazaaya, ya
lancılığa sevk etmek olacaktır. Sonra ona «sen 
yalancısın, sen hilekârsm» diyerek haksız cezalan- i 
dırmaya kalkacağız. Çünkü temel sakattır. Arka
daşlar, bir malı nihai bir fiyatla müstehlike inti
kal ettirdikten sonra, isterse beş elden, isterse 20 j 
kademeden geçmiş olsun, bu el değiştirmeler ne
ticeye müessir değildir ve bizi alâkadar etmemeli
dir. Biz arz ettiğim gibi, böyle istisnai vaziyetler
de âzami fiyat tesbit etmek şartiyle ihtikârı önle
meye ve karaborsa yaptırmamaya çalışıyoruz. Ar
kadaşım Nusret Bey demin dedi ki, bu memnui-
yetle karaborsayı önliyeceğiz. Hayır arkadaşlar. 
İthalâtçının izi herkesçe malûmdur. Merkez Ban
kasına akreditif açılmıştır, lisans onun namına 
alınmıştır, gümrüklere mal onun adına girmiştir, 
yeri, mağazası, deposu hâsılı izi herkesçe malûm
dur. 

Fakat eline her hangi bir» ihtiyaç vesikası ge
çiren birisini ithalâtçının başına musallat edip de 
elindeki malı ona devir ettirmek ve ondan sonra, 
izini kaybettirerek malları karaborsaya intikal et
tirmek mümkündür. Ve mazide bunun pek çok 
misalleri vardır. Bu tarzda satılan ve sattırılan 
mallar tekrar gizli yollarla İstanbul'a gelmiş ve 
karaborsaya intikal etmiştir. 

Ortada muntazam kayıt kuyut varken ve bu 
kayıtlar ihticace salih iken ve binnetice takibi ko
lay iken durumu, meslekî itibarı malûm olmıyan 
kimselerle el değiştirmek, başka yerlere malı 
sevk ettirmek, suretiyle kontrurolü güçleştirmek 
ve ayrıca birtakım muvazaalara meydan vermek 
daha çok zararlı ve tehlikelidir. 

Bu maddenin diğer bir mahzuru da vergi po- | 
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litikası bakımındandır. Vergi kanunlarımızla ta-
kibettiğimiz düşünüş ve gayeye taban tabana 
zıttır. Vergi kanunlarımızda verginin müterakki 
sistemde olması ve vergi nispetlerinin de müteza-
yid kademelere göre artması esası kabul edilmiş 
ve bütün gelirler bir beyannamede toplatılmış
t ı ^ Halbuki bu yeni teklifle bu gayeden uzakla-
şılmakta ve vergiye esas teşkil edecek olan ge
lirler parçalanmaktadır ve tâbiatiyle vergiler 
de asgari hadler üzerinden cibayet edilecektir 
ki, vergi gelirlerimizi mühim surette zedeliyo-
cektir. 

Arkadaşlar bu izahım da gösteriyor ki, bu 
madde çok mahzurludur ve hiç bilgiye müs
tenit değildir. Onun için bunun tamamiyle kal
dırılmasını ve müstehlike mal olacak nihai fiya
tı ciddî kontrola tâbi tutmakla iktifa edilmesini 
istirham ederim. 

Kâr hadleri mevzuuna da yeri geldiği zaman 
ayrıca temas edeceğim. Kurulan sistem, teşek
külün bünyesinin bu düşünüşe müstenit olma
sının hiçbir mahzuru yoktur, öbür tarzda olur
sa hem birtakım parazitler ortaya çıkacak ve 
bunlar namuslu iş adamlarının ve meslek sa
hiplerinin başına belâ olacaklar hem karabor
sa yeniden yükselecek ve tahammül edilmez ha
le gelecektir. Defteri, kaydı, kuydu yerinde olan 
müesseselerden malı alıp hiç tanınmamış kimse
lere vermek veya sattırmak doğru olmaz. İtha
lâtçı, toptancı, perakendeci midir 1 Bunu dahi 
ayırdedemiyoruz. Bunun da vazıh bir tarifini 
yapmak lâzımdır. Daha şimdiden yeni yeni bir
takım parazitlerin doğduğunu duymaktayız. 
Böylece; büyük sermaye yatırma ve teknik ris
ke girmeden ve aranılan malı fiyat, vasıf bakı
mından en müsait şartlarla verebilecek müesse
seleri arayıp bulmak gibi tecrübe ve bilgiye 
dayanan külfetlere katlanmaksızm ithalâtçıdan 
malı alıp satmak için teşekküller vücuda gele
cektir. Bunların acı tesirlerini mazide gördük. 
İstirham ediyorum bu madde üzerinde hassasi
yetle duralım. Kaldırılmasını teklif ediyorum. 
Tahriren de bir teklif vereceğim. 

REİS — Server Somuncuoğlu, buyurun. 
SERVEB SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Muh

terem arkadaşlar, sekizinci bendi bâzı arkadaş
larım bu kürsüden arz ve izaha çalıştılar, bilhas
sa tehlikeli olduğunu söylediler. Bendeniz bu
na inanmıyorum. Bu tehlikeli değil ve fakat İÜ-
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zumsuz ve faydasız ve aynı zamanda gayriâdil-
dir. 

Şimdi tatbikata dikkat buyurulacak olursa 
fiyat seviyesini muayyen bir hadde tutabilmek 
için iktisadi faaliyette ve bilhassa ticari faali-
letin mevzuu olan maddelerde muayyen bir fi
yatın tesbit edilmesi arzu edilmektedir. Encü
men bunu yüksek huzurunuzda bir başka mad
denin de müdafaası sırasında arz ettiği için be
yan edeceğim: Diyor ki, «Kontrol etmediğiniz 
fiyatlar yüksek ise, ondan doğacak olan yüksek
lik kontrol altında bulunan fiyatlara da tesir 
eder. Ve bu, memlekette umumi fiyat seviyesini 
yükseltir.» Bu, umumi bir iktisat kaidesidir ve 
doğrudur. Fakat acaba bu prensibe ehemmiyet 
veren encümen niçin bugün hayat sıkıntısının 
bilhassa yiyecek ve giyecek maddelerinde oldu
ğu bir sırada ve memlekette imal edilen birçok 
maddelerle kendisini göstermiş olmasına rağmen 
imalâtçıyı maddenin dışında bırakmış? Yani o 
sahada hükümet, isterse müdahale eder, istemez
se etmez, demiş. Onun dışında kalan birtakım 
maddeleri bu hükme tâbi tutmak suretiyle bir 
mecburiyet vaz'etmiştir. Meselâ, Sümerbank, 
hem imalâtçılık, hem toptancılık hem de pera
kendecilik edecektir. Ve dikkat buyuraeak olur
sanız Sümerbank fiyatları yükseltirken her han
gi bir ölçüye değil, belki maliyet ve esaslarına 
belki de bizim bilmediğimiz başka esaslara is-
tinadetmektedir. Haydi diyelim ki, devlet eliy
le yapılan artşıta, bizim anladığımız mânada 
gayrimeşru bir kisve görülmez, fakat asıl kara
borsa, Sümerbank mağazalnnm önünden başlar. 
Elden ele geçtikten sonra, müstehlikler eline 
geçen bu maddelerin kontrolü kabil değildir. 

Ondan sonra, ihtiyacı karşılamamasından do
layı hâsıl olan vaziyet var. Fiyatlar üzerine ne 
kadar ağır tedbirler koyarsanız koyunuz ihtiya
ca yetecek mal bulunmadı mı ve tevzi sistemi
ni buna terfik edemediniz mi, bunun önüne geç
meye imkân yoktur. Demek oluyor ki, imalât 
istihsalâtı ve Türkiye'de istihsal edilen birin
ci derecede ihtiyaç maddelerine ait fiyatları 
böyle bir hükmün şümulünden uzak tutmak, 
sadece ithal mallarını ve bunların piyasadaki 
satışını yapacak olan ticaret erbabına mecburi
yet koymak âdilâne değildir. Niçin imalâtçıyı 
aynı durumda tutmuyoruz ? 

Bu hüküm lüzumsuzdur da... Çünkü bir itha
lâtçıya, toptancıya veya perakendeciye kârı verme-
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nizle bir şahsı, bir firmayı istihdaf ediyorsunuz, 
Halbuki asıl gaye mal ve malın fiyatıdır. Eğer bir 
mal mutelif ellerden geçiyorsa, ve bu mallar 
tevzie tâbi tutulmuyorsa o halde mal nedreti de
vam ederken bir ithalâtçıya, toptancıya ve pe
rakendeciye behemehal bu geçiş kendini göste
recek ve hattâ tesbit ettiğiniz kâr haddi de ilâ
ve edilerek müstehlike intikal edecektir. 

Şimdi gelelim faydasızlığma: Muhlis Erde-
ner arkadaşım çok güzel izah buyurdular. Da
ha bugünden böyle bir hüküm konulacağını işi
ten ticaret âlemi firmalarım hazırlamışlardır. 
Baştaki hükümlerin müdfaası sırasında muhte
rem heyetinize arz etmiş ve demiştim ki, (Bu
gün mevcudolan firmalardan başka firma yapı
lamaz.) yolunda bir hüküm sevk etmedikçe ve 
Ticaret Kanunu yürürlükte kaldıkça, ticaret 
serbestisi Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 
mevkii tatbikte bulundukça bu firmaların teşek
külü bir emri zaruridir, öyle olunca ithalâtçı
nın kendi şahsını göstermeden alâkadar olaca
ğı bir ikinci toptancı firma* veya alâkadar olmı-
yacağı bir üçüncü perakende firma ile iştiraki 
suretiyle bu kân el altından eskisi gibi alması
na mâni olamazsınız. O halde bu bakımdan da 
bir fayda temin etmiyeeektir. 

Şimdi diyoruz ki ; bunları bir şahsın elinde 
toplarsak zincirleme suretiyle yapılan ticarete 
mâni oluruz. Arkadaşlar, zincirleme ticareti ev
velâ tavzih edeyim: Nedir zincirleme ticaret? 
El değiştiren malın değiştirdiği nispette daha 
fazla fiyat ile satılması demektir. Eğer her mer
tebede siz fiyatları tesbit etmişseniz 3 el değil 
300 el değiştirse maddenin fiyatı değişmiyecek, 
aynen kalacaktır. 

Arkadaşımızın temas ettiği Millî Korunma 
Kanununun tatbikatı mevzuuna bendeniz de te
mas etmek istiyorum. Bu madde tatbikatta 
hemen gayritabiî bir durum yaratacaktır. Yani 
ithalâtçı her müracaat edene ma'hııı satmak mec
buriyetinde olacaktır. Alivre satış yapmamak 
mecburiyetini koymamaktayız. Bunun üzerine 
ithalâtçı daha evvel malını Samsun'da, Mersin'
de, İzmir'de şu ve bu tüccara satmış gibi gös
terecek, mal gümrükten çıkınca müracaat etti
niz mi, «Mal kalmamıştır, satışı filân, filân mü
esseselere yapılmıştır, istersen mal Samsun'da, 
git al.» diyecektir. Ve böylece mal hakiki piya
sadan gayritabiî olarak ikinci, üçüncü piyasaya 
(yani murakabeyi yayılmaya mecbur eden saha-
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lara) kaçacak ve oradan tekrar dönüp karabor- • 
saya intikal edecektir. O itibarla bu hükmü koy
sanız da, koymasanrz da hâdiseleri değiştir
meye imkân yoktur. Yalnız bu hükmü koymak
la lüzumsuz, faydasız ve tatbiki mümkün olmı-
yan bir kanun hükmü tedvin buyuracaksınız. 
O demektir ki, vâzn kanun haşiv ile meşgul ola
caktır. Bu itibarla bendeniz de bu hükmün kal
dırılmasına taraftar olan arkadaşlarla hemfikir 
bulunmaktayım. 

NURl SERTOĞLU (Sinob) — Efendim, 8 
nci bendin lüzumsuzluğu ve tatbikatta yarata
cağı güçlükler hakkındaki fikirlerimi Yüksek 
Meclise evvelki oturumda arz etmiş bulunu
yorum. Bu defa tekrar söz alışımın sebebi, Sayın 
Nusret Kirişcioğlu arkadaşımın konuşmaların
da ortaya atmış oldukları bir esbabı mucibedir. 

Dediler ki, ithalâtçı veya toptancının aynı 
zamanda perakendecilik yapmasının önlenmesi 
sebebi şudur .- Bir mal mevcudolduğu halde, 
meveudolmadığı iddiasiyle satıştan imtina edil
mesine ve binnetice karaborsayı teşvik edici 

v tedbirlere mâni olmaktır ve bunun için bu hü
küm konmuştur. 

Üüşündüm, bir böyle hüküm esasen hem burada 
ve hem de kanunun 32 nci maddesinde yer al
mıştır, böyle, bir tedbire de ihtiyaç yoktur. 

ithalâtçıyı, sen perakendecilik yapmıyacak-
sın demekle, ithalâtçının eğer malı kaçırmak 
kasdı varsa, katiyen önliyemezsiniz. Yine, eğer 
perakendicinin malı kaçırmak kasdı varsa bu 
tedbirlerle onu önlemeye muvaffak olamazsı
nız. Bu hususta zikredilen esbabı mucibe çok 
zayıftır. 

Diğer bir arkadaşlarımızın da üzerinde dur
dukları gibi, hakikaten lüzumsuz bir benttir. 
ithalâtçı, toptancı firmaları perakendecilik fa
aliyetlerinde bulundurmamak için tedvin edi
len bu madde, hakikaten işleri aksatacak, tüe- | 
carı birçok muvazaalara, birtakım kanunsun j 
yollara teşvik edecek mahiyette bir hükümdü.*. 
Bilhassa ucuzluğun temini bakımından geçen 
oturumda verdiğim hesaplar yüksek heyetini
zin de malûmudur. 

Aynı zamanda perakendeci olan ithalâtçının 
satışlarının daima diğer bir perakendecinin sa
tışlarından % 5 ucuz olabileceğin de izah etmiştim. ı 
Bu itibarla ucuzluğa yardımı olamıyaeak oilâ- • 
kis, piyasada sıkıntı ve darlık yaratacak olan 
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bu bendin maddeden çıkarılmasını ve bu mak
satla geçen oturumda sunduğum takririn Yük
sek Meclisçe kabulünü bilhassa rica ediyorum. 

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

rem arkadaşlarım; Nusret Kirişcioğlu arkadaşı
mızın beyanatından anlaşıldığına göre, encü
men bu maddeyi iki gayeyi istihdaf etmek 
üzere sevk etmiş bulunmaktadır. Bunların bi
rincisi: Ithalştçmm toptancıya, toptancının pe
rakendeciye ve perakendecinin toptancıya karşı, 
mal talepleri halinde satmaktan imtina etme
leri suretiyle bu malların karaborsaya gitmesi 
yolunu açmalarına mâni %lmak; ikincisi de it
halâtçı, toptancı ve perakendeci içm ayrı ayrı 
kabul edilen kâr hadleri birbiri üzerine inzimam 
ederek (kâr haddinin kâr haddi) gibi zincirle
me bir satış usulü ile fiyatların yükselmesine 
•mâni olmak. 

Şimdi arkadaşlar, maddeyi dikkatle gözden 
geçirirsek görürüz ki, ithalâtçı toptancılık ve 
perakendecilik yapamaz, ithalâtçı ancak itha
lâtçılık yapar. 

Şimdi, ithalâtçı toptancılık yapamaz deyin
ce, meydana şu netice çıkıyor: «Efendim, top
tancılık yapacak olanın, perakendeci mağazası da 
olunca sana bu malı vermez, bu suretle ka
raborsaya intikal ettirir.» diyorlar. Yani bir 
şahıs ithalâtçı, toptancı ve perakendeci mağa
zası sahibi olunca perakendeci mağazası içm 
ayırdığı malı karaborsaya intikal ettirmek im
kânına daima sahibolacaktır. Eğer sadece ima
lâtçı, sadece perakendeci veya sadece toptancı 
ise bu malı karaborsaya satmak imkânına sahi-
bolamıyacaktır. Arada ne fark vardır? ithalâtçı 
olan bir firma arada perakendecilikte yapıyorsa 
karaborsaya mal satmak imkânları hâsıl olacak, 
yalnız perakendecilik yapan bir mağaza sahibi ise 
bu ahlâksızlığı yapınıyacak. Böyle şey olur 
mu, arkadaşlar, aralarında ne fark vardır? Ya
ni onun malı ithal eden bir adam olarak, pera
kendeci mağazasından o malı karaborsaya aşır
ması mümkün oluyor da munnasıran peraken
deci bu imkândan ne suretle mahrum kalıyor 
ki, şu karaborsacılık yapacak, bu yapmıyacak 
deniliyor?' Bu düşünce varit ise bu demektir ki, 
bir adamın aynı zamanda ithalâtçı ve perakendeci 
olması o adamın ahlâkını birdenbire (karaborsa 
yapmak yolunda) bozan bir hâdise olacaktır. 
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Adamda bu sıfatlar birleşirse bu şahıs birden
bire ahlâksızlaşacaktır. 

Şimdi arkadaşlar; ithalâtçı olan bir firmayı 
toptancılık yapmaktan menettik, perakendeci
lik yapmaktan da menettik. Perakendeci bir 
firma ithalâtçı bir firmadan mal satmalamıya-
cak demektir. Perakendecilikle uğraşan, ben 
gidip ithalât firmasından doğrudan doğruya 
mal satmalamıyalağım. Yani bir ithalâtçı pera
kendeciye mal satamıyacaktır. Neden? Çünkü; 
ithalâtçı toptancılık yapamaz; kime satacak? 
ithalâtçının karşısına toptancıyı, toptancının 
karşısına da perakendeciyi koyuyoruz. Toptan
cılık ticareti yapan perakendecilik yapamıya-
caktır. Server Somuncuoğlu arkadaşımız bunun 
mahzuru yoktur, sadece lüzumsuzdur, dedi. Bu 
ihtimal bir mahzur ortaya çıkarır. Yani itha
lâtçı firmayı toptancı kârından vazgeçmek su
retiyle doğrudan doğruya perakendeciye mal 
satmak imkânından mahrum bırakır. Bu suret
le bundan sonraki maddede tesbit edilmiş kâr 
hadleri yekûnu mutlaka her maddede tatbik 
edilmesi zaruri en asgari 'had oluyor. O hadler 
% 55 tir. Halbuki bir ithalâtçı doğrudan doğ
ruya bir perakendeciye tesbit edilen ithalâtçı 
kârını, yani % 20 almak suretiyle mal satmak 
imkânı hâsıl olursa perakendeci ona % 25 kâr 
haddi tatbik eder, % 45 olur. Halbuki bu madde 
kabul edildiği takdirde % 45 e imkân ve ihti
mal yoktur. Mutlaka toptancıya gitmek lâzım-
gelir. 

Şimdi, karaborsa bakımından arkadaşlar, bu 
maddenin bir tesiri olmıyacağmı şu misal ispat 
eder. İthalâtçı münhasıran ithalâtla meşgul 
olur, ithal malını toptancıya satar. Toptancı 
tüccar da perakendecilik yapamaz, mutlaka pe
rakendeciye satar. Eğer o malda nedret varsa 
karaborsa bu şekilde teşekkül eder. Mal nedre
tinin karaborsayı doğurması iktisadi bir kaide
dir. Bu vaziyette ithalâtçı karaborsaya mal sevk 
edemiyecek, toptancı karaborsaya mal sevk ede-
miyecek. Perakendeci mal satmak mecburiye
tindedir. Peki, ithalâtçı toptancılık yapabilsey
di ithal ettiği malı piyasaya sevk edecekti. Top
tancının perakendecilik yapmasmdaki mahzu
run ne olabileceğini encümen izah ederse haki
katen tenevvür etmiş olacağım. 

İthalâtçı perakendeci bir firmada birleşirse 
bu vaziyette karaborsa oluyor. Birleşmediği 
takdirde karaborsacı olmuyor. Hangi malda 
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nedret varsa karaborsa teşekkül eder. ' Bir ma
lın ithalâtçısı ve perakendecisi tek şahıs da ol
sa, o mal fiilen piyasada karaborsaya gitmek 
imkânına malikse gider, ayrı ayrı şahıslar da ol
sa yine gider. Onun gitmesini önlemenin tedbiri 
bu değildir. 

İkinci esbabı mucibeye gelelim, zincirleme 
usulü. Yani ithalâtçı aynı zamanda toptancı, 
toptancı da aynı zamanda perakendeci olursa 
der ki, % 20 ithalâtçı kârı, % 10 toptancı kâ
rı, % 25 te perakendeci kârı ki ceman % 55 
eder. Şimdi «böyle bir firmadan bir perakende
ci tüccar mal almak isterse % 55 kâr verirsen 
bu malı sana veririm, der» deniliyor. Diyemez 
arkadaşlar. Bunu önlemenin tedbiri bu değildir, 
birleşememesi değildir. Malların istihsal veya 
imal safhalarından itibaren temin edeceği âza
mi kâr % 55 i geçemez, demek lâzımdır. Server 
Somuncuoğlu arkadaşımızın dediği gibi, isterse 
15 elden geçsin, isterse tek elden geçsin. Böyle 
demekle bendeniz her türlü muvazaa imkânı
nın bertaraf edildiğini tasavvur ederek mâru
zâtta bulunuyorum. 

Kaldı ki, muvazaa imkânları da gayet açık, 
hattâ Server Somuncuoğlu 'nun dediği gibi aliv
re satışları menetmekle veya filân tarihten iti
baren mevcut firmaları dondurmakla da muva
zaanın önüne geçmeye imkân yoktur. Çünkü 
bugün toptancılık, perakendecilik ve ithalâtçı
lıkla meşgul olan bir firma, bu kanun böyle 
çıkdıktan sonra mevcudolan perakende mağa
zasını başka bir şahsa devretmek zorunda ka
lacaktır. Onun firmanın içinde sadece ismi olur. 
Perakende mağazası da işlemekte devam eder. 
Böylece ithalâtçı, her hangi bir malı filân fir
maya sattım, onun için sana satamıyorum diye
bilir. Bunu da önliyecek hiçbir tedbir tasavvur 
edilemez. Zaten önlemenin faydası da yoktur. 
Binaenaleyh bu maddenin, yalnız lüzumsuz ol
makla kalmayıp aynı zamanda fiyatların muay
yen seviyede kalmasını temin edemiyerek yük
selmesini de intacedeceği cihetle, kaldırılması 
yolundaki teklifin kabul edilmesini istirham ede
rim. 

REİS — Refet Aksoy. 
REFET AEJSOY (Ordu) — Efendim, bu fık

ra üzerinde yapılan konuşmalar fıkranın sakat
lığı hakkındaki düşüncelerin isabetini tesbit et
miştir. Hakikaten ticaret hukuk ve kaidesi cep-
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kesinde mevzuu ele aldığımız zaman, bir itha- yasaya arz ediyor. İşin yüzde 90 ı bu şekilde 
lâteıya sen toptancılık yapamazsın, sen peraken
decilik yapamazsın elemek, onu ticari hakkın
dan menetmek demektir ki İm Anayasa huku
kuna aykırıdır. 

Denebilir ki ahvali fevkalâde vardır. Ne 
olursa olsun. Bu Anayasaya aykırıdır. 

Kaldı ki, ortada anormal bir hal daha var
dır. İthalâtçı toptancılık veya perakendecilik 
yaptığı zaman bunları yapanlar IX ncu bentte
ki kâr hadlerinden ayrı ayrı müstefidolduğu 
takdirde, fiyat tereffüünü Önlemeye imkân ol-
mıyaeaktır. Bunun için Vl l t nci bendi IX ncu 
bentle meze ederek mütalâa etmek lâzımdır. 
Bunun için bir takrir veriyorum; IX ncu bentle 
birleştirilmek suretiyle görüşürsek meseleyi 
hallederiz. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ EKREM ANIT (Samsun) — Muh
terem arkadaşlarım; konuşan hatip arkadaşları
mı dikkatle dinledim. Encümen bu maddeyi 
tedvin ederken; encümende hâkim olan zihni
yet yalnız malın karaborsaya intikali, istifçilik 
veya zincirleme kâr temin edilmesi değil, şim
di izahına çalışacağım sebeplerden ileri gelmek
tedir. Resmî istatistiklere göre memleketimizde 
ticaret ve sanayi odasına kayıtlı 90 bin tüccar 
ve 350 binle 400 bin arasında esnaf mevcuttur. 
Sebati Ataman arkadaşımıza göre ithalâtçı, top
tancı ve perakendeciliğin aynı şahıs uhdesinde 
birleştirilmemesi ticaret hukuku tezat teşkil 
edermiş. Fiiliyatta mal nedretinin bulunduğu 
bugünlerde hassaten ithal mallarında çekilen 
sıkıntı nazarı dikkate alınarak ve Anadoludaki 
toptancı ve perakendecilerin mücerret mal al
mak için İstanbul'da kapı kapı dolaşarak elleri 
boş olarak yine Anadolu'ya dönmekte oldukla
rı bir hakikattir. İntihap dairelerimizde bütün 
vatandaşlarımızın - esnafın - dertlerini bunların 
teşkil ettiğini ifade edersem doğruyu ifade et
miş olurum. Meselâ kendisine tahsis edilen ma
lı almak için müracaat eden mutemede mal sa
tıldı, mal yoktur, deniyor. Bu zat on gün otel 
köşelerinde eline tevzi bürolarından verilmiş 
vesika olduğu halde mal temin etmeksizin eli 
böğründe olarak yerine dönüyor. İthalâtçı, 
toptancılar ve perakendeciliği de nefsinde bir
leştirdiği için derhal malı perakende olarak pi-
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cereyan ediyor. Bu şekilde mal ithalatçılık, top
tancılık, perakendecilik yapan âzami iki bin 
kişinin elinde kalmış oluyor. Bunun dışında 
350 - 400 bin esnafı dikkat nazarına almayarak, 
ticareti yalnız bu iki bin kişiye mi, hasır ve tah
sis edeceğiz? 

Yine Sebati Ataman arkadaşımız buyurdu
lar ki : «İthalâtçı ithal edeceği malı berveçhi pe
şin Adana, İzmir, İstanbul ve saire gibi memle
ketin muhtelif yerlerindeki toptancılara mal, 
memlekete gelmeden, avans almak suretiyle sa
tış muamelesini yapmış bulunuyor. Yani itha
lâtçının ithal ettiği mallar, hariçten gelmeden 
evvel 8, 10, 25 kişiye intikal ettirilmiş bulunu
yor. Binaenaleyh isterse bu ithalâtçı şu üç ka
tegoriyi kendi nefsinde toplamanın bulunsa da 
bunun tatbik kabiliyeti ve amelî faydası olmı-
yacaktır.» Ama, daha evvel de arz ettiğim gibi, 
Anadolu'daki esnafın vaziyetini de düşünmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bu madde tedvin edilrken bidayette arz et
tiğim gibi yalnız zincirleme kâr, istifçilik değil 
Anadolu'daki esnafın meşru kazançlarını da na
zara aldık. Bundan sonra parakendeci toptancı
ya gittiği zaman malı bulacaktır. Bilhassa bu
gün şu kanun tadilâta, mazhar olmadan önce, ha
len de devam edegelmekte olduğu gibi ithalât 
malı toptancının kendisindedir, perakendecisine 
vermektedir. Şimdi karşımda mebus arkadaşla
rım duruyor, bunların içerisinde ticari hayattan 
gelmiş olanlar, bu işe vâkıf kimseler mevcuttur. 
Komisyonda bu arkadaşlarım acı acı misaller 
verdiler. Arz edeyim : İthalâtçı kendisi, top
tancı kendisi, perakendeci kendisidir. Anadolu'
dan bir vatandaş müracaat ediyor, elinde tevzi 
komisyonlarından verilmiş belgesi vardır. Mal 
yoktur cevabını alıyor. Nerede bulacağım diye 
toptancıdan veya bu işle iştigal eden kimseden 
soruyor «Bilfarz; Karagümrük'tc falan yerde 
var.» deniliyor. Bu dediği kimse haddizatında 
ithalâtçının perakendeeisidir. Ona müracaat edi
yor. Malın cinsini, nevini soruyor, evet diyor, 
aradığınız mal bende vardı ama satılmıştır, di
yor. İthalâtçısı kendisi, toptancısı kendisi, pera
kendecisi kendisi... Mala ihtiyacı olan muztar bir 
vaziyettedir. Çok sıkışık durumdayım diyor. Bu
nun üzerine «yarın teşrif et de, başka bir arkada
şımdan belki temin ederim» diyor. 
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Arkadaşlar, bu muameleye şahit bir mili et ve- ] 

kili arkadaşım karşımda oturuyor, kendisini kür
süye davet ediyorum, fikirlerini izah buyursun
lar. (Kim, kim, sesleri). 

Mal alacak şahıs ikinci gün perakendeci mağa
zasına müracaat ediyor. Malınız hazırdır, fakat 
size şimdi burada veremem, kamyonla istediğiniz 
yere, gönderimiz deniyor. Hakikatta bu mal, itha
lâtçı firmanın, toptancı firmanın deposundan 
çıkmıştır. 

Bendin aynen tasvibini rica ederim. k 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSl ERCÜ
MENT DAMALI (Sivas) — Muhterem arkadaş
lar, kanunun en çetrefilli meselelerinden birisinin 
halline girmiş bulunuyoruz. Malûmu ihsanınız 
encümence getirmiş olduğumuz bu bent hükümet 
lâyihasında mevcut değildi. Encümen ilgili mad
denin tezekkürü esnasında realite ile fazlaca 
meşgul oldu ve sualler birbirini takibetti, buna 
bir çare bulalım, denildi. Neticede bu bent, for
müle edildiği şekilde huzurunuza getirildi. 

Mesele ne idi? Mesele, şu idi, arkadaşlar; 
konuşan mebus arkadaşlarım, umumiyetle şu 
mahiyette hâdiseler ileri sürdüler : Hemen 
memlekette birinci plânda ithalâtçılık İstan
bul'da olur, biliyorsunuz. Anadolu bütün ihti
yacını bilhassa ithalât malları üzerinden İstan
bul'dan temin eder, bu da malûm bir keyfiyet
tir. Anadolu toptancı veya perakendecisi İstan
bul'a geliyor. İthalâtçı ile temasa geçiyor. İt
halâtçının verdiği cevap, eğer mal karaborsaya 
müsait bir mal ise; bende yok, fakat şöyle bir 
düşünelim.. Belki şurada, belki burada vardır. 
Anadolu toptancı veya perakendeci tüccarı ma
la muhtaç, geçimi bu yüzden. Gidiyor takibedi-
yor. İthalâtçı, toptancı veya perakendeci mües
seselere de sahipse onu sureti kafiyede hemen 
perakendeci müessesesine gönderiyor, oraya gi
din diyor. Toptancı, perakendeciye gidiyor, 
bana şu cins mal lâzımdır diyor. O da, pek in
safsız değilse, kendisi için meşru olan kârını 
mala zammederek satmak mevkiindedir, ama 
ne yapsın, o malın üzerine konulması lâzımge-
len kârlar esasen konmuş, kâr hadleri tamamen 
alınmış, hali işbaa gelmiştir. Bundan dolayıdır 
ki, o malı alamamak mevkiinde kalıyor, yahut 
büyük bir cesaret göstererek alıyor. Şimdi bu 
yüzden malı alamaması bizi üzer, ama büyük 
bir cesaret göstererek malı almaşı bizi haydi 
haydi, daha fazla üzer. Kendisi de suç işlemek I 
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durumunda ve o malı elden çıkarmak için ka
ranlık yollardan gitmeyi kabul etmiş bulun
maktadır. Alamıyorsa o mal Anadolu'ya, müs
tehlike intikal edemiyor demektir. Kanunun 
tedvininden murat, karaborsa için cazibolan 
malların kaybolmaya yüz tuttuğu zaman, bu 
kanunun, bu kanun hükmünün getirebileceği 
fayda, getirebileceği mahzurları ve hâdiseleri 
bu cepheden müştereken mütalâa etmek daha 
salim bir yol teşkil eder kanaatindeyiz.^ 

Bendin tetkikinden sarahaten anlaşılacaktır 
ki, bu bent ithalâtçı üzerinde durmaktadır. 

İthalâtçı ne yapabilir? 
İmalâtçı mevzuu üzerinde uzun boylu görüş

tük. Bizim bünyemizin bir hususiyeti var. İma
lâtçı, bizde, icabında toptancı, icabında pera
kendeci vaziyetindedir. 

Bir kunduracı veya bir dokumacı, kundura 
veya dokuma işleri ile meşgul oluyor, tezgâh
lara sahiptir, bu maddenin hükmü dışındadır, 
bu bendin dışında mütalâa edilmiştir. Bu itibar
la, bu kürsüden imalâtçı konusunu, imalâtçının 
müşkül vaziyette bırakılacağı endişesini ileri 
süren arkadaşlar, endişe etmesinler. Birinci 
bent doğrudan doğruya ithal mallarını ilgilen
diren takyidattır. Ticaret serbestisini, şunu, bu
nu kabul ediyoruz, fakat ticaret serbestisinden 
zaman inhiraf etmek mecburiyetinde kaldığı
mız içindir ki, bu kanunu getirmiş bulunuyo
ruz. Bu itibarla ne şiş yansın ne kebap müta
lâası bizi muvaffakiyete götürmez. Hakkı mük
tesepleri bu madde ihlâl eder mahiyettedir 
fakat bu kanun bir az daha gayesine yaklaşa-
bilirse hakkı müktesepler ihlâl edilsin zararı 
yok. Memleketimizde ithalâtçı, toptancı, pera
kendeci - toptancı birçok firmalar vardır. Bu 
bendi kabul buyurduğunuz takdirde bu firma
lar hiç şüphesiz işlerini tasfiye edecekler, neyi 
tercih edeceklerse edecekler, tek kalma mecbu
riyetinde bulunacaklardır. Bunların hepsini der
piş ettik. 

Diğer taraftan İktisadi'Devlet Teşekkülleri 
yahut bu mahiyette bâzı ticaret müesseselerinin 
durumunu da mütalâa ettik. Alttaki bentle hü
kümete bu maddenin tatbikatından tevellüdede-
bilecek olan mahzurları önleyici bir yetki tanı
dık. Yani işin tamamiyle ticari esaslara uygun 
olmadığını hep beraber kabul ediyoruz. Fakat 
zaruretler böyle bir kaydın konulmasını encü
mene empoze etmiş vaziyettedir. Burada bu 
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bent aleyhinde konuşan arkadaşlarıma hak ver
memek elden gelmiyor, açık konuşmak icabeder. 
Ve fakat halletmek mecburiyetinde bulundu
ğumuz öyle meseleler vardır ki, çıkış yapmak, 
cesurane hareketlerde bulunmak durumun dayız. 
Nihayet işi fazla tahlil edersek, şu Kanunun 
şimdi tezekkür edilen maddesi aynen kabul edi-
İse ve tatbik edilse ya muvaffak olacak yahut 
da daha büyük ihtilâflarla mahzurlar kendisini 
gösterecektir. Biz peşinen büyük mahzurları 
olamıya'cağı kanaatindeyiz. Fakat hata etmL 
vaziyete düşersek hiç şüphesiz Heyeti Muhtere-
meniz yeniden aynı mevzu ile pekâlâ ilgilenebi
lecek ve şimdi kabul edilmiş olan bent icabında 
değişebilecektir. Ama diyeceksiniz ki; eğer hata 
ise neden bir kısım firmalar bundan müteessir 
olsun. 

Muhterem arkadaşlar; öyle bir mevzu üze
rindeyiz ki; enine, boyuna derinliğine ne kadar 
düşünürseniz, düşününüz iyi taraflar fena ta
raflar, realite mütemadiyen karşılaşmakta ve 
hangi tarafa doğru kaymak lâzımdır, kolay ko
lay halledilir bir mesele halinde gözler.miziu 
önünde bulunmamaktadır. Bu bir tedbirdir. 
Tedbirin maksadı malûmdur* Malın müstehlike 
kadar bütün vatan sathında asgari fiyat inzıma-
miyle intikali maksadını takibeder. Gaye bu 
olur. Tevzi, yani ticaret müstehlike malın inti
kali mümkün olduğu kadar geniş sahada olsun 
sıkıntılar olmasın. Mal karaborsa için, cazibol-
dukça bu maddenin tatbiki faydalı olur kanaa
tindeyiz. Çünkü mal cazibolduğu anda ithalât
çı psikolojikman mal üzerinde duracaktır. Fir
ma, toptancı veya perakendeci, malını derhal 
karaborsaya intikal ettirecektir. Aksi takdirde 
ahlâki olmamasına rağmen eğer kanun mâni ol
muyorsa bir az da bunu muhik ve tabiî gör
mek lâzımdır. İthalâtçı, eğer yol açıksa, kanun 
menetmemişse karaborsaya karşı cazip bir mevzu 
olan mal getirmişse kendisine tanınacak makul 
ve meşru kârla elbette iktifa etmiyecektir. Hattâ 
belki de kendi aralarında dürüst hareket teme-
nin bir nevi safdillik olacağını mütalâa edecek
ler bulunur. Bunlar o maldan âzami surette 
faydalanmak üzere piyasaya çıkarmak yollarını 
arayacaktır. Bu itibarla maddenin kabulü fay
dalıdır. 

Sonra, arkadaşlarım, haklı olarak, birçok ih
timallerden bahsettiler. Bu öyle bir dâvadır ki 
peşinen hepsine hak vermek iktiza eder. Konu- j 
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şan arkadaşların yerden goke kadar haklı olma
larına rağmen, encümen, arkadaşlarımın hakla
rını mahfuz tutmak şartiyle, bu bendin kabulü
nü yine Heyeti Umumiyeden rica ediyor. Bu 
bendin mahzurlarını mütaakıp bendler önliye-
bilecek şekildedir. Biz, encümen olarak bu ben
din büyük ihtilâflar doğurabileceğini tahmin 
etmiyoruz. Bu, cesurane bir adımdır, birçok hak
kı müktesepler ihlâl edilecektir. Bu meyanda 
muhterem arkadaşlarım birçok hususattan ban 
settiler. «Bunu kabul etsek dahi ithalâtçı şu şu 
şekilde satışlarla pekâlâ kanunun kendisine ver
diği imkânlardan faydalanarak bu maksadı bal-
talıyabileceklerdir» dediler. Arkadaşlar, öyle bir 
mevzu üzerindeyiz ki, zekâ peşinen vâzıı kanun 
olarak hâdiselerin bütün şümulünü tesbit edip 
maddelerine geçiremez. Eğer falan veya filân 
firma, bu bendin aynen kabul edilmesine rağ
men vâzıı kanunun maksadını baltalıyacak baş
ka bir yol bulmuşsa veya bulabiliyorsa, böyle 
bir ihtimal varsa, mücerret bu ihtimalin mevcu
diyeti (hiç olmazsa sureti zahirede) başka fayda 
sağlıyacak olan bu bendin kabul edilmemesi için 
bir sebep teşkil etmez. Zaten, çok iyi bileceğiniz 
veçhile ticaret usul ve kaideleri o çeşit usul ve 
kaidelerdir ki, onlarda ticaretle meşgul olanın % 

yaratıcı muhayyilesi en mühim rolü oynar. Ka
raborsa mevzuu üzerinde işliyen vâzıı kanun 
hiçbir suretle ve hiçbir zaman bütün tüccarın 
ihtikâr yapma, hassasını önliyebileeek ideal bir 
kanunu getiremiyecektir. Kanunu noksanlariyle, 
faydalı gördüğünüz miktar ve kısmı üzerinden, 
fakat berveçhi peşin, ne kadar çalışırsak çalışa
lım ideal bir kanun yapılamıyacağı hakikat ve 
kanaati ile, kabul etmekten başka çıkar yol yoktur. 

REİS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar, bu madde üzerinde konuşan 
arkadaşlardan bir kısmı ticaretten gelmiştir ki 
bunların ticaret sahasındaki bilgileri elbetteki 
bizimkinin kat kat üstündedir. Bir kısmımız da 
tüccarlardan öğrendiklerimizi ve mantığımızın 
kabul ettiğini müdafaa etmekteyiz. 

Sebati Ataman arkadaşımız bir sualle ko
nuşmasını bitirdi: «Bu madde kabul edildiği 
takdirde nasıl ucuzluğu sağlıyacak, ne gibi fay
dalar getirecek?» Dediler ve bu sualleri kanaa
timce cevapsız kaldı. 

Böndeniz cevap vereyim; bu madde kabul 
edilirse: 
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îthal edilen malların piyasaya çıkması sağ

lanacak; bir. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Nasıl? 
MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — izah 

edeceğim. 
istifçilik önlenecek; iki. 
Fiyat artışı kısmen önlenecek; üç. 
Bunları misaller vermek suretiyle izah ede

yim : 
Millî Korunma Kanunu gündeme alınırken 

İstanbul'da bir tüccar bana başından geçen şu 
hâdiseyi anlattı : 

Bir ithalatçıya - ki bu ithalâtçı bugünkü re
jimde aynı zamanda hem toptancıdır, hem pe
rakendecidir - müracaat ediyor, arzuladığı ma
lı almak istiyor, i thalâtçı; «Bunu, Trabzon'da
ki şubeme gönderdim, burada kalmadı; ister
sen oradan sana getirteyim?» diyor. Adamcağız 
mecburi, getirt diyor. Güzel, getirtevim ama; 
istediğin şekilde fatura veremem, mal giderken 
gelirken naküve ücreti binmiştir, faturayı bun
ları nazarı itibara alarak tanzim edemem. farkı 
anktan vereceksin.» diyor. Bu malın depodan 
r-ılrarıldı^ma yüzde yüz kaani olnr nü^+ori. yük-
s^k fiyatla bu malı alıvor. Cföriıl^or ki, bir 
t/^+nnfn ithal ettiği malı iste-lr'i i^n-'-n. ve is-
+<̂ ii*-i ^ H satıvor. Şayet bu ^ a l küçük sehir-
l^Hnizd'Pİri nprakendfeile-rrl^ olsa bunu gizle
mek kolav değildir, iki büvük şehiriniz hari^ 
bn cok kolav meydana çıkar. Bugün Ankara'
da ve istanbul'da istifçilik avnı vn^ivette git
memektedir. Ankara'da pek kolay olmaz, mal 
kolayca meydana çıkar, fakat istanbul'da ise 
rtok kolay meydana eıkarılamrvor. î+halâteı sa
dece toptancıya ve toptancı sad'v.e perakendeciye 
mal satmak mecburiyetinde kalırsa bunların 
kontrol ve murakabesi kolaylaşır, ithalâtçı hâ-
İpp nal ı doğrudan doeruva vatandaşa, müsteh
like satmaktadır. Toptancı gelince ona, malım 
vok. divor. Toptan satarsa fatura vermek, kâ
rını p-östermek mecburiyetinde kalacaktır. Bili
yor ki. malı ne gün olsa istediği şekilde satıla
caktır. Mal enderdir ve arkası gelmediği için 
her zaman toptancı doğrudan doğruva müsteh
like satabilir. Bu hakkı tanırsak kolav kolay 
kontrol ve murakabe edemeyiz. Kaldı ki, mev
cut reiim esasen bövledir, aynı şahıs hem top
tancı h^m perakendeci ve hem ithalâtçıdır. Bun
dan şikâyetçiyiz. Binaenaleyh tecrübe edilmiş, 

.1956 C : 1 
ıstırap veren bir rejimi devam ettirmek bence 
mâkul bir hal olamaz. Kaldı ki, kanaatimiz bu 
üç meslek vatandaşlar arasında parçalanırsa 
memleketin ve vatandaşlarımızın nef'ine olur. 
Bırakın biz de bu kanaatimizi bir tecrübe ede
lim. 

j Mâruzâtım bundan ibarettir. 
j NURİ ÖZSAN (Muğla) — Efendim, ticari 

muamelelere pek aklım ermez. Ancak, seçim dai-
j relerimize her gidişimizde bir sürü tüccar gelir, 

karaborsayı tevlideden âmillerin başında, toptan
cılıkla perakendeciliğin birleştirilmesinin geldi-

I ğini söyler ve şikâyet eder. Yüzlerce faturayı 
bizzat tetkik ettim, altında meşruhat olarak de-

i niliyor ki : «toptancı ve perakendeci kârı alın
mıştır. Başka kâr ilâve edilemez.» Yani keenne 
bir müstehlike 5 metre basma satılır gibi top-

I larla basma tüccara verilmektedir. Anadolu tüc
carlarının hepsi bu muamele ile karşı karşıyadır-

I lar. Her tüccar bu muameleden şikâyet etmekte 
I ve faturaları da delil olarak göstermektedirler. 

Tüccar diyor ki, ben bunu babamın hayrına al
mıyorum, meslekimdir, para kazanmak için alı-

I yorum, bunda elbette bir kâr gözetiyorum, top
tancı ve perakendeci kârı alınmıştır, kaydı altın
da alıp getirdiğim mal üzerine elbette kâr koyup 

j satmak mecburiyetindeyim. Bir kuruş da kâr 
i koymuş olursam kanuna aykırı hareket etmiş 

olurum. Bu vaziyetle kanuna aykırı hareket et
miş olduğumu biliyorum. Ne yapayım ki bula
bilirsem malı almak mecburiyetindeyim. Kara
borsa bundan tevellüdediyor.» diyor. O itibarla 

! toptancılıkla perakendeciliği önleyin. Bizi kara-
I borsacı tüccarın aleti olmaktan kurtarın, diye şi-
j kâyetler, dinledim. Bu bendin kabulünde zaru-
I ret vardır. 
İ NUSRET KlRİClOĞLU (Zonguldak) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, bu bent ile karaborsayı 
ve pahalılığı nasıl önliveceksiniz?, diye bir arka
daşımız sual sordular. Evvelâ muhterem arka
daşımdan rica ediyorum, alman tedbir, ted-

j birler silsilesi içinde bir cüzdür. Yalnız bu bent 
ile ne pahalılığa, ne istifçiliğe mâni olunur. Fa-

j kat, bu faydalı bir hükümdür. 
Biz diyoruz ki, bu hüküm kabul edilmediği 

takdirde, kanunda bir boşluk kalacaktır. Bir iğ-
I ne deliği kadar boşluk bırakırsak, oradan fil so-
j kuyorlar, arkadaşlar. Nitekim, bunun misalini 
J bizzat burada bent aleyhinde konuşanların ifa-
' delerinden almak mümkündür. Muhlis Ete Bey 
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arkadaşımız buyurdular ki, şimdiden muvazaa 
tertibi başlamıştır. Bu itibarla bent lüzumsuz 
bir hale gelecektir. Demekki, kanunda en ufak 
bir boşluk bırakmamak lâzımgeliyor, arkadaşlar. 

Muhlis Ete arkadaşımızın buyurdukları gibi, 
muvazaa başlamıştır, bu telâşın sebebi nedir? 
(Muhlis Erdener, sesleri) Muhlis Ete de söyledi. 
Size de ayrıca cevap vereceğim. 

Bu bendin Anayasa muvacehesinde tetkikini 
yapan Refet Aksoy arkadaşımızla aynı fikirde 
değilim. Eğer bu kanunun bütün bentlerinin 
Anayasa muvacehesinde tetkiki icabetse bu ka
nunu toptan yürürlükten kaldırmak lâzımdır. 
Bu kanunun ticaret serbestîsine konulan bütün 
tahdidata mütaallik hükümleri gayet tabiî Ana
yasa ile tamamen haklara aykırıdır. Fakat mil
letçe çekilen bu ıztırabı bâzı şahısların hüriye-
tine zaruri olarak tahdit koymak suretiyle ön
lemek mecburiyetindeyiz. 

Server Somuncuoğlu arkadaşımız bu bendi, 
diğer aleyhte konuşan arkadaşlardan biraz daha 
insaflı davranarak, hiç olmazsa mahzursuz ola
rak mütalâa etti. Buna mukabil komisyon âza
sı bulunan Muhterem Muhlis Erdener arkada
şımız 7 celsesinden beri devam eden he
yeti umumiye üzerindeki müzakerelerden son
ra kanunun heyeti umumiyesinin reddini 
teklif etti ve kabul edilmeyince komis
yon müzakerelerine iştirak etmedi . Bu ben
din encümende kabulü için günlerce mü
zakere cereyan etmiştir. Ve bu müzakereler 
sonunda encümen bu bendi kabul ettiği içindir 
ki, buraya koymuş bulunuyoruz. Servet Somun-
cuoğlu, yalnız ithal mallarının göz önünde tu
tulup zirai istihsal mallan ve imal edilen mal
lar hakkında tedbir alınmasının hükümete bıra
kılmasını tenkid buyuruyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bir defa ithal mal
larını kontrol daha kolaydır. Zirai istihsal ile 
diğer imalât üzerinde, memleket icapları olarak, 
hükümet tarafından tedbirlerin alınması tercih 
edilmiştir. Muhterem arkadaşlarım, bu hususta 
mahzur olarak ortaya sürülen sebeplere dikkat 
buyurmanızı istirham ederim : Şimdiden piya
sada muvazaa başlamış. Bu itibarla bu bent 
mahzurlu imiş... 

Muhterem arkadaşlarım, bütün ithal malla
rını güneş görmeden karaborsaya intikal ettiren 
tüccarların hapsi hakikaten muvazaa yolu ile 
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yine aynı işe devam etseler, bu, sadece bugünkü 
mahzurun devamını intaceder ve bugünkü vazi
yetten daha kötü bir vaziyet hâsıl olmaz. De
mek ki, bunu bir sebebolarak mahzur diye ile
ri sürmek doğru değildir. Nihayet bugünkü 
fiilî vaziyet devam edecek demek ister, arkadaş
lar. Bu devamda mahzur mütalâa edilmemek 
lâzımdır. Halbuki biz diyoruz ki, bunun muaz
zam faydaları vardır. Arkadaşlar, hiçbir tedbir 
yüzde yüz faydalı veya yüzde yüz mahzur
lu olmaz. Bu işte fayda ve mahzurları bera
ber mütalâa etmek lâzımdır. Encümen fayda 
ve mahzurları beraber mütalâa ederek, mahzur 
yanında faydanın daha ga'libolduğu kanaatine 
varmıştır. îthal mallarının gün görmeden kara
borsaya intikalini önlemek için alınacak tedbir
lerden birisinin bu tedbir olduğunu kabul ediyo
ruz. Burada konuşan muhterem arkadaşlarımız
dan Mehmet Daim Süalp ve Nuri özsan arka
daşlarımız geniş izahat verdiler. Aynı şeyleri 
tekrar ederek sizleri rahatsız etmek istemem. 
Arkadaşlarımızın söylediği kısımları tekrardan 
vazgeçerek şu cihetleri ilâve edeceğim: 

Nuri Sertoğlu arkadaşımız geçen celsedeki 
konuşmamı yanlış anlamışlar. Altıncı bendin 
vaz'edilen, hükmün burada tekrarını yapmadım. 
Biz dedim ; bir malın istenilen miktarda verile-
miyeceği hakkında müşteriye vesika talebetme-
si salâhiyetini tanıyalım diye müeyyide koyduk. 
Bu müeyyidenin tatbik edilebilmesi, hükmün 
tatbikatta yer bulması için muhtelif ticaret ne
vileri aynı şahsın uhdesinde birleşmesin, dedik. 
«Hüküm esasen altıncı bentte vardır, neden ay
nı hükmü yeniden sevk etmişlerdir1?» şeklinde
ki beyanı, asla benim sözlerimle kabili telif bul
madım, arkadaşlar. Gayemiz; kanunda ufak 
bir boşluk bırakmamaktır. Bir boşluk kaldığı 
takdirde, gayrimeşru faydalar temin edilmeye 
çalışılmaktadır, kanunun kaçamak yollarının 
tesbiti için istişare heyetleri kurulmuştur'. 

Muhterem arkadaşlar, biz diyoruz ki, bir 
açık kapı ve bir imkân daha bırakmamak için 
bu bendi kabul edelim. Varsın bir şahıs yerine 
kârı muvazaa yoliyle üç şahıs kazansın. Bu 
bent ihtikârı ve malın karaborsaya intikalini 
örıliyecek bir benttir. Bendeniz bu bendin kabu
lünü istirham ediyorum. 

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

Efendim; yekdiğerine zıt iki fikir karşısındayız, 
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Birisi diyor ki : Ticareti bu kadar kayıt altına t 
almıyalım, perakendecilikte yapsın toptancılık 
da yapsın. Diğeri diyor ki : Bunları birleştir
mek mahzurludur. 

Fakat, Komisyon Sözcüsü arkadaşımı/ biraz 
kapalı konuştu. Bir fikir serdedilirken açık 
konuşmak lâzımdır. Mamaafih ben şu kanaa
te varıyorum : Bir defa encümende şu şekilde 
konuşuldu ve fakat sonradan fikir nasılsa bu 
zaviyeye çevrildi. Evvelâ konuşma şöyle idi : 

1. — ithalâtçı toptancı ile birleşsin. Hattâ 
teklif sahibi olarak bendeniz de bu talepte bu
lunmuştum. 

2. — Fakat ne ithalâtçı ne toptancı pera
kendecilik yapmasın. 

Hakikaten arkadaşlar, ithalâtçının toptan
cılık yapması bir mahzur tevlidetmiyor. Fakat 
perakendecilikle birleşirse, Nuri özsan ve di
ğer arkadaşlarımızın da işaret ettikleri gibi, ka
raborsacılık olabiliyor. Meselâ bir tüccara gidi- | 
yoruz, görüyoruz ki, her üç grupun yani itha- I 
lâtçı, toptancı ve perakendecinin kârlarını al
mış. Biz malı bu fatura ile alan perakendeciye : 
Niye aldın diyoruz, kulağımıza sus Kemal Bey 
diyor, % 5 de fazlası var. Nuri özsan yine in
saflı söyledi, «bütün kârları alıyor Anadolu 
tüccarına veriyor» dedi. Fatura harici para da 
alındığı bir vakıadır. İşte birinci oturumda 
bunun heyeti umumiyesi üzerinde konuşulur
ken sistemdeki bozukluktan bahsedilmiş ve ko
misyona iadesini arz ve rica etmiştim. Şimdi 
ne yapacağız? Her ikisini telif edecek bir şe
kil bulmak lâzımdır, Hükümet son zamanlarda 
güzel bir şekil buldu. O da şudur; memleketin 
ihtiyaç maddelerinden bir kısmına el koydu, tev
zi sistemine tâbi tuttu. Geçen sene köyleri do
laşırken birçok maddeler, nal mıhı ve sair mad
deler, karaborsada idi. Şimdi bunlar kısmen 
bulunabilmektedir, şikâyet kısmen dindi. Benim 
İktisat Vekilinden ricam şudur : Mübrem ihti
yaç maddelerinin bir listesini yapsın ve mese
lâ başka maddeler nasıl Zirai Donatım vasıta-
siyle veriliyorsa, böyle bir teşekküle tevzi işi 
verilsin. Fakat maalesef Zirai Donatım bir 
tüccar gibi işi bilmediği için bâzı aksaklıklar 
doğmaktadır. Meselâ Kars vilâyetinin iklim 
şartlarına uygun olmıyan çiviyi sıcak bir böl
geye götürüyor, bunu alırsan al diyor. Böy
le aksaklıklar vardır. Çivi deyip geçmiyelim. 1 
den 12 numaraya kadar çeşitleri teselsül eder. | 
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Fakat arkadaşlar, bunlar önlenebilir. Benim ri
cam budur. 

Mübrem ihtiyaç maddelerinin - ki, çok azdır, 
10-15 maddedir - listesini yapalım, ithalâtçıdan 
alınır toptancı kârı verilir, perakendeci tüc
carlar için vilâyetlerimize dağıtılır. 

Şimdi, arkadaşımın dediği çok doğrudur. 
İthalâtçı geliyor bir köşede iş görüyor diğer bir 
yerinde toptancı hücresi var, bir taraftan da 
perakendeci. Artık benim aklım ermiyor. Pe
rakendeci; bir metre, 3 metre, 5 mtere basma sa
tan adama derler. Fatura verip perakendeci 
kârı almış, toplarla mal satan tüccarla karşı 
kar siyayız. 

Hazırladığım önergeyi vermiyeeeğim, çünkü 
arkadaşım tekaddüm etti. Ona iştirak edeceğim. 
İthalâtçı ve toptancılık yapsın, birleşsin, fa
kat bu ithalâtçı asla perakendeci ile birleşmesin. 

Temennim budur. 
REİS — Kifayet takriri var, okuyoruz. 

Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini reye koymanızı teklif 

ederim. 
Tokad Mebusu 
Ahmet Gürkan 

REİS — Kifayet takririni kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. Bent 
hakkında tadil teklifleri var, okutuyorum. 

Riyasete 
Lâyihanın VIII nci bendi ticari hayatın ve 

mevzuatın icaplarına aykırıdır. Bu sebeple mad
deden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Antalya Mebusu 
Fatin Dalaman 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle VIII 

nci bendin 31 nci maddeden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Sinob Mebusu 
Nuri Sertoğlu 

Yüksek Riyasete 
Lâyihanın 31 nci maddesinin VIII nci bendi

nin; ticaret nizamına uymaması, yeniden muva
zaaya yol açacağı ve murakabe teşkilâtını beyhu
de yere yoracağı cihetle kaldırılmasını dilerim. 

Ankara Mebusu 
Muhlis Ete 
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Yüksek Riyasete 

Otuz birinci maddenin ,VIII nei fıkrasının 
arz ettiğim sebeplerden dolayı tayymı arz ve tek
lif ediyorum. 

Bursa Mebusu 
Muhlis Erdener 

Yüksek Reisliğe 
Millî Korunma Kanunu lâyihası 31 nei madde 

VIII nci bendinin kaldırılmasının reye konması
nı arz ederim. 

25 . V . 1956 
Malatya Mebusu 
Nuri Ocakcıoğlu 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim veçhile ithalâtçıya toptan

cı ve perakendeci hakkını tanımak hukuki bir za
rurettir. Bu itibarla 31 nci maddenin 8 nci fık
rasının mütaakıp 9 ncu fıkra ile birleştirilerek 
kâr haddinin buna göre tesbit edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ordu Mebusu 
Refet Aksoy 

Reisliğe 
Müzakeresi yapılmakta olan Millî Korunma 

Kanununun 31 nci maddesinin VIII nci bendi bi
rinci fıkrasının ithalâtçılık, ihracatçılık ile top
tancılık ve perakendecilik hiçbir suretle aynı şa
hıs uhdesinde ve bir iş yerinde birleşemez şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Çoruh Mebusu 
Mecit Bumin 

Başkanlığa 
31 nci maddenin VIII. bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini teklif ederim. 
VIII - ithalâtçılık ve toptancılık ile 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 fıkra 
hükmüne tevfikan kâr hadlerine tâbi tutulabilir. 

Muğla Mebusu 
Nuri özsan 

REÎS — Efendim, en aykırı teklif olarak 
bendin 31 nci maddeden çıkarılmasını teklif eden 
Fatin Dalaman, Nuri Sertoğlu, Muhlis Erdener 
ve Nuri Ocakcıoğlu'nun teklifleri vardır. 
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Bendin 31 nci maddeden çıkarılması hakkın

daki teklifi dikkate alanlar lütfen işaret versin
ler... Kabul etmiyenler... Fıkranın çıkarılması 
hakkındaki takrirler kabul edilmemiştir. 

Refet Aksoy'un teklifi vardır, okuyoruz, efen
dim. 

(Ordu Mebusu Refet Aksoy'un takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Teklifi dikkate alanlar, lütfen işaret 
versinler, efendim. Kabul etmiyenler... Teklif 
kabul edilmemiştir. 

(Çoruh Mebusu Mecit Bumin'in takriri tek
rar okundu.) 

REÎS — Komisyon iltihak etmemektedir. 
MECÎT BUMÎN (Çoruh) — Geri alıyorum. 
REİS — Geri alındığı için reye koymuyoruz. 
(Muğla Mebusu Nuri özsan'm takriri tekrar 

okundu.) 
REÎS — Komisyon iltihak etmemektedir. 
Teklifi dikkate alanlar, işaret versinler... Et

miyenler... Teklif reddedilmiştir. 
Sekizinci bendi aynen reyinize arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmiyenler... Sekizinci bent ka
bul edilmiştir. 

Dokuzuncu bendi okuyoruz. 
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 perakendeciler yek
diğerinin kârlarını alamazlar. Hükümet lüzum 
gördüğü hallerde bâzı malların imalâtçı veya 
müstahsilini yukarıdaki fıkra hükmüne tevfikan 
kâr hadlerine tâbi tutabilir. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ EKREM ANIT (Samsun) — Muhte
rem arkadaşlar, bu bent encümence yeni baştan 
incelenmiş, matbaa hataları tashih edilmek ve bir 
fıkra tay yolunmak suretiyle : (Hükümet hilâfı
na karar vermedikçe ithalâtçı kâri % 20 yi ve 
alelûmum toptancı kârları yekûnu % 10 nu, pa-
rekendeci kârı % 25 i geçmiyeği gibi ithalâtçı, 
toptancı veya perakendeciler yekdiğerinin kâr
larını alamazlar. Perakendeciler muay.yen kâr 
hadlerini paylaşmak şartiyle birbirlerine satış ya
pabilir.) şeklinde düzeltilmiştir. 

REİS — Hilmi Dura. 
HİLMİ DURA (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, 31 nci maddenin 9 ncu bendi bükü-
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met teklifinde yoktur. Encümen müzakereler sı
rasında 9 ncu bendi ilâve eylemiş ve kanaatime 
göre bu ilâve faydasız ve lüzumsuz olmuştur. Biz 
31 nci maddenin 1 nci bendinde uzun müzakere
lerden sonra bir prensip kararma vardık, bu ka
rar şudur : Hükümet dâhilde lüzum gördüğü 
maddelerin maliyet unsurlarını ve bu maliyetlere 
zammedilecekleri, âzami kâr hadlerini tesbit ede
bilir. 

Encümen bu prensibi maddenin birinci ben
dinde kabul ettikten sonra 9 ncu bendinde yani, 
8 bent ötede bu prensibe tamamen aykırı bir hü
küm getiriyoruz. Ve bütün maddeler için âzami 
kâr haddi tesbit ediyoruz. Bundan sonra yine 
ayrıca bir fıkra ilâve ediyoruz. Diyoruz ki : Bu 
9 ncu bentte hükümet lüzum görürse bu âzami 
kâr hadlerinin üstüne çıkabilir. 

Niçin böyle deniyor. Belki maksat böyle de
ğildir. Fakat madde metninde böyledir. Hükü
met aşağı inemez mi? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 
ANIT (Samsun) — Aşağı da inebilir. 

HlLMÎ DURA (Devamla) — Şu halde biz 
31 nci madde ile hükümete niçin salâhiyet verdik, 
9 ncu bentte bu salâhiyeti niçin geri alıyoruz? 

Yine 9 ncu bendin mütaakıp bir fıkrası ile 
hükümete, kanunen tesbit edilmiş bir kâr had
dini değiştirmek veya yükseltmek salâhiyetini ve
riyoruz. Âzami kâr hadlerinin hükümet tarafın
dan mı tesbiti faydalı olacaktır, kanunen mi tes-
biti faydalı ve zaruridir. Bu, mucibi münakaşa 
bir mevzudur. Ben artık bu meselenin dahi mü
nakaşa zamanı geçtiğine kaaniim. Çünkü 31 nci 
maddenin birinci bendi ile bu salâhiyet hüküme
te verilmiş bulunmaktadır. 

Biz, 31 nci maddenin birinci bendinde bu sa
lâhiyetin hükümete verilmiş olmasına rağmen 
yeniden bu bendi kabul etmiş olursak, birçok 
mahzurlarla karşılaşacağız, bilhassa müeyyide 
bahsinde. Çünkü hükümet teklifinde olmıyan 
bu bendi encümen bilâhara ithal etmiş ve fakat 
müeyyide kısmında bu bendin ithalinin netayi-
cini derpiş edememiştir. Yalnız 31 nci maddenin 
9 ncu bendinde muhalefete ceza vermiştir. Fa
kat kanunda başka haller de, başka suçlar da 
var, 9 ncu bende uyacak. Bunlar müeyyidesiz 
kalmaktadır. 31 nci maddenin 9 ncu bendini bu
günkü şekliyle kabul edersek, yani bir peraken
decinin, hükümet kâr haddini değiştirmiş olma
dıkça, % 25 in üstünde satış yaptığını farzeder-
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sek ceza var. Fakat, encümene bu suali iradet-
mek isterim, kâr haddi hükümetçe tesbit edil
memiş, yalnız kanunda tesbit edilmiş bir mad
denin satışından imtina halinde ceza verebile
cek misiniz? Ceza veremiyoruz. Kanunun unu
tulmuş maddesidir. Çünkü bu, sonradan ithal 
edilmiştir. Niçin ceza verilemediğini izah ede
ceğim : 31 nci maddenin ikinci bendinin (B) 
fıkrası fiyatları, kâr hadleri, ücretleri veya ta
rifeleri, cinsleri, nevileri ve vasıfları hükümetçe 
tâyin olunan veya Ticaret ve Sanayi Odalarına 
yahut valilere tesbit ettirilen malların haklı se
bep olmaksızın satışa arz edilmemesi veya satı
şından imtina olunması suçtur. 

Şu halde hükümetin ve belediyenin kâr had
di tesbit ettikleri maddelerin satışa arz edilme
mesi bir suçtur. Lğkin 9 ncu bentle kâr hadle
ri tesbit edilmiş olup ayrıca hükümetin bu kâr 
haddini değiştirmediği maddenin satışından im
tina veya satışa arz edilmemesi halinde müey
yide yoktur, bu bir. İkinci bir mesele, Millî Ko
runma Kanunumuzda öteden beri bir müessese 
vardır. Suç, ticari kazançları ve faaliyetleri 
mahdut eşhas tarafından işlenirse daha az ceza 
veriliyor. 

Hükümetçe kâr hadleri tesbit olunan bir 
maddeyi mahalle bakkalı fazla bir fiyatla satar
sa, hâkim ticari faaliyetini nazara alarak 57 nci 
maddenin 4 ncü bendine göre daha az olan ce
zayı verebilecek. Fakat hükümetçe kâr hadleri 
tesbit edilmemiş bir malı fazla kârla satan bir 
mahalle bakkalı hakkında hâkim 31 nci madde
nin 4 ncü bendini tatbik edemiyecektir. Çünkü, 
dördüncü bentte «31 nci maddenin ikinci ve 
üçüncü bentleri ile 32 nci maddede yazılı suçla
rı işlerse» deniyor. (31 nci maddenin dokuzun
cu bendinde yazılı suçları işliyenler) denmiyor. 

Bunlar şu kısa zaman içinde encümenden bu 
madde, ile maksadının ne olduğunu 20 dakika 
evvel sorarak öğrendim. Ve ondan dolayı mah
zurları kısa zaman içinde buldum. Zannediyo
rum ki, tetkikatımız ilerledikçe bunun gibi da
ha birçok müşküllerle karşılaşmamız mukadder
dir. Zaten demin de arz ettiğim gibi 31 nci 
maddenin birinci bendi ile biz bir prensip ola
rak bu salâhiyeti hükümete verdik. Hükümet
ten temennimiz şu olmalıdır. Mümkün olduğu 
kadar fazla maddeye kâr haddi tesbit edecek
siniz. 
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ikincisi bu kâr hadlerinin tespitinde Büyük 

Meclisin temayülü % 25 nihayet hepsinin top
lamının % 55 civarında olduğu merkezinde
dir. 

Diğer bir mesele : Madde aynen «hükümet hi
lâfına karar vermedikçe jıerakendcci kârı % 25 i 
geçemez»; diyor. Yani hükümet daha aşağı in-
diremez. Bugün alelûmum kâr haddi % 15 
idi. Fakat bâzı ahvalde, çabuk bozulan mad
delerde, çabuk kırılan maddelerde hükümet 
daha yüksek hadler tâyin ediyordu. Şimdi pera
kendeci kârı bu kanunla % 25 e çıkarılmış olu
yor. Eğer maksat bu ise, yani hükümeti;i 
daha aşağı inmemesini temin ise ifade doğrudur, 
ama mahzurludur. Yok, maksat bu değilse, ya
ni hükümetin, tesbit edilen kâr hadleri üzerin
de indirme ve çıkarma yapmasını mümkün kıl
mak ise ifade 'yanlıştır. Bendeniz esasen bu 
maddenin tümüne muhalifim, maddenin değiş
tirilmesi için ayrıca bir teklifte bulunmıyaca-
ğım, ancak encümenin nazarı dikkatini celbede-
rîm. 

Maddenin son fıkrası ise tamamen lüzumsuz 
ve haşivdir. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 
ANIT (Samsun) — Fıkra çıkarıldı. 

HlLMl DURA (Devamla) — Mesele yok, 
encümen çıkarıldığını söyliyor. 

REİS — Müzakereyi teshil etmek için, en
cümenin yaptığı tashih şekli iie yeni bendi oku
yacağız, ondan sonra söz alan arkadaşlarımıza 
söz vereceğim. 

IX — Hükümet hilâfına karar vermedikçe it
halâtçı kârı yüzde 20 yi ve alelûmum toptancı kâr
ları yekûnu yüzde 10 u, perakendeci kârı yüzde 
25 i geçemiyeceği gibi ithalâtçı, toptancı veya pe
rakendeciler yekdiğerinin kârlarını alamazlar. 
Perakendeciler muayyen kâr hadlerini paylaş
mak şartiyle birbirlerine satış yapabilirler. 

REİS — Muhlis Erdener. 
MUHLİS ERDENER (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlar, bu madde de, bundan evvelki mad
de gibi hakikaten esastan, temelden mahrum bir 
maddedir. Bir yüzde yirmi tutturduk gidiyoruz. 
Neyin yüzde yirmisi? Soruyorum. Meslekten 
yetişen bir arkadaşınız sıfatı ile, hüsnüniyetle, 
iyi tatbikini istiyen bir vatandaşınız sıfatı ile, 
soruyorum, neyin yüzde yirmisini? Bir türlü ce
vap alamıyorum. Yüzde yirmi, hepisi kâr ola-
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rak müteşebbisin cebine girecek gibi üzerinde 
duruluyor. Neden bu yüzde 25 değil, neden 5 
değil, neden ?> değil? Komisyonun bunu izah 
etmesini rica ediyorum. Encümende müzakere
ler sırasında izah etmeye çalıştım; maalesef 
muvaffak olamadım. Sebebine gelince, burada 
söylemeye mecburum, bu kanun hakikaten bed
baht bir kanun addedilmeye değer. Çünkü; en 
çok dört arkadaş tarafından hazırlanmıştır. Mu
vakkat Encümende ekseriyet olarak on kişiyi 
bulamadık. Altı kişiyi bulduğumuz zaman ken
dimizi mesut addettik. Bunun da üçü muhalif 
kalır, ikisi de vakit vakit bulunmazdı.. Bu su
retle bu kanun üç dört arkadaş arasında görü
şüldü. Bu bakımdan bu lâyiha teknik, anlayış, 
ifade ve tetkik bakımından baştan nihayete na
kıstır. 

Arkadaşlaı-, cevap versinler bana ; neyin yüz
de yirmisi?.. 

Maliyeti kâra bağlamak arkadaşlar, fatura
ların dışarıda şişirilmesini resmen teşvik etmek 
demektir. Kâr haddini fatura esasına bağladık 
mı, tüccara gözünü aç menşeinde faturaları yüz
de 40 şişirerek getir demek olur. Bu suretle 
hem paramızın dışarıya çıkmasına ve hem de 
bundan beklediğimiz fiadenin tahassııl etmeme
sine biz vasıta oluyoruz, arkadaşlar. Bu tedbi
rin tatbikatta iyi netice vermediği, mazarratla
rı olduğu görüldü, sübût buldu ve vazgeçildi. 
Bir maddenin kâr haddinde cömert davranmak 
mutlaka ve mutlaka o kâr haddinin tahakkuk 
edeceği ve alınacağı demek değildir. Misal ola
rak arz edeyim. Bugün memlekette bol bol gö
rülen avizelere yüzde 200 kâr haddi kabul et
sek vatandaş gelir, tüccar bu fiyattı satabilir 
mi, ve o fiyata alır mı? Bunlar tamamen na
zari, hakikatle alâkası olmıyan fakat bünyesin-

| de büyük mahzurlar taşıyan modası geçmiş ted-
[ birlerdir. 
j MEHMED DAİM SÜALP (Siird) — % 20 

yi az mı görüyorsunuz ? 
MUHLİS ERDENER (Devamla) — %5, 20, 

veya %3 . Siz bana sene içinde bir milyonluk 
tahsis verirseniz bana % 2 de kâfidir. 20 bin lira
lık tahsis verirseniz % 50 bile azdır. Bunları hal
letmeden sadece % 5, % 30 demek maddenin ru
hunu anlamamak demektir. Daha açık konuşayım; 
bir müessese kabul ediniz ki; 100 bin liralık sene
lik masrafı vardır. Memuru, telefonu şu bu mas-

I rafı. Müesseseye bir sene zarfında 100 bin liralık 
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tahsis verirseniz yüzde yirmi kârla onun zararı
nın % 25 ni karşılamış olursunuz. Binaenaleyh 
bir müessesenin yapacağı ciroyu hiç düşünmeden, 
nazarı itibara almadan sadece bir kâr haddi üze
rinde konuşup gitmek ve bu dâvayı sağlama bağ
ladığımızı zannetmek hata olur. Kendi kendimizi 
aldatmış oluruz. 

Söylüyorum; ben yazıhanemi tahsis bulunma
dığı için kapamak zorunda kaldım. Siz isterseniz 
% 50 kâr verin. Benim yapacağım iş hacmi tesa
düflere bırakıldıkça verilecek kâr haddi bana ne 
faide temin eder. Bu itibarla hangi kâr haddini 
kıskanıyor sunuz? Bu yanlıştır. Bununla beraber 
firmalara verilecek kâr hadleri o firmalara veri
lecek senelik tahsislerle birlikte mütalâa edilme
lidir. O zaman bunu bir esasa bağlamış olabiliriz. 
Nazari bile olsa firmalara yapacakları iş hacmi 
hakkında (Chifre d'affaire) bir fikir ve kanaat 
sahibi olmaları ve bunun tahakkuku için âzami 
gayret göstermelidir. Halbuki bugün bu işler te
sadüfler altında cereyan etmekte ve tüccar eli -
kolu bağlı beklemektedir Hangi sahada, nerede, 
ne zaman iştira kabiliyetimiz doğacağını ondan 
hissesine ne düşeceğini bilmemektedir. 

Benim şu kısa izahatım gösteriyor ki, sadece 
yüzde 20 - 25 kâr haddi meseleyi halle kâfi de
ğildir. Vatandaşa verdiğiniz kâr haddi onun me-
sarif atı umumiyesini karşılamıyorsa o ya terki ti
caret edecek veyahut sahtekârlığa başlıyacaktır. 
Zararına çalışan müessese kabili tasavvur değil
dir. Bunun salim bir prensibe bağlanması şarttır. 

Sonra arkadaşlar; boyuna tekrar ediyoruz; it
halâtçı, ithalâtçı, ithalâtçı. Arkadaşlar ithalâtçı
lık bir imtiyaz değildir, bir monopol değildir. 
Kimsenin inhisarı altında değildir. Bütün vatan
daşlar; eğer cazip ise bu işi yapabilir. Fakat ŞU
HU da arz edeyim ki; ithalâtçılık gayet güç bir 
meslektir. Evvelâ gayet büyük bir sermaye isti
malini icabettirir. Ondan sonra büyük bir vukuf
la gerek malların vasıflarını, gerekse Avrupa fir
maları arasındaki rekabeti bilmek ve takibetmek 
icabeder. Geçen maddede konuşamadım. Bu mev
zu ile ilgilidir, müsaadenizi rica ederim, ithalâtçı 
sermayesini tehlikeye koyarak malı getirecek, 
onu diğer firmalar gibi müsavi şartlarla satmı-
yacaktır. Bu bir ceza veya angarya değil de ne
dir? Ben oturduğum yerde ve sermayem gayet 
emniyette iken gelmiş olan malları alıyorum, on
lardan % 25 kazanıyorum. Eğer biz ithalâtçıyı 
tazyik edersek o mal getirmiyecektir. Evvelâ ihti-
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yaç hissedilen malları getirmeliyiz ki, ondan son
ra kâr hadlerini düşürelim. Bu kadar kayıt al
tında ithalâtçı mal ithal etmiyecektir. Alman bu 
tedbirler ithalâtçıları zarara sevk edecektir. 

Zannediyor musunuz ki ithalâtçılar hamiyet 
için zararı sineye çekip mal getirecekler ve bu 
malı hemen % 25 kârla satıp para kazanan on
lar toptancılara karşı seyirci kalacaklar, aldanı
yorsunuz. Rica ederim bunlara komisyon cevap 
versin. (Verecek sesleri). 

Şimdi kifayeti müzakere takriri kabul edildi
ği için temas edemediğim bir noktayı cevaplan
dıracağım. Demin Nusret Kirişçioğlu buyurdu
lar ki, komisyona 3 defa geldim. Bidayette ko
misyonda her halde kendilerinden fazla bulun
dum. Kendileri bu mevzua temas etmeselerdi 
ben gene söylemiyeeektim. Komisyonlarda yapı
cı fikirlerle çalışmalı, yıkıcı fikirlerle değil 
Arkadaşlarla meslekî bakımdan anlaşmamıza im
kân yok. Zaptı tutulmıyan, ne söylediği belli ol-
mıyan müzekerelere iştirak etmektense; görüşle
rimi ve tenkidlerimi buraya hasretmeyi daha 
muvafık buldum bu düşünce ile hakikaten obs-
trüksiyon mahiyetinde bir toplantıya iştirak et
medim. Kabul ediyorum. Ama bu bir yıkıcı zih
niyetle değil yapıcı zihniyetle olmuştur. 

Şimdi benim suallerime cevap versinler. Bun
ların mesnedi nedir? 

Biz vatandaşların kanunların himayesindeki 
faaliyetlerini hüsnüzanla, hüsnütelâkki ile karşı
lamak zorundayız. 

Eğer bu telâkki dışında başka kıstaslarla ha
reket edecek olursak hepimizin kendimize göre 
çeşitli çeşitli kıstasları vardır. 

Arkadaşım dedi ki gayemiz kanunda boşluk 
bırakmamaktır. Kanunun boşluğu bizi alâkadar 
etmez. Vâzıı kanun olarak esas gayemiz ve vic
danî vazifemiz burada hayatiyeti olan, âdil olan 
tatbik imkânı bulunan kanunlar çıkarmaktır. 
Boşluk doldurmak ne demektir? 

Boşluk dolduracağız diye haksız yere elli ada
mı idam etmek icabederse elli adam mı öldüre
ceğiz? Bu zihniyetle benim zihniyetim arasında 
büyük fark vardır. Elbette ki müzakereler iyi 
netice vermez. Bu itibarla eğer hakikaten haya
tiyeti olan kanunlar çıkarmak istiyorsak, tole
ranslı hareket etmek ve tatbik imkânı olan ka
nunlar çıkarmaklığımız icabeder. Ancak bu sa
yede ithalâtçı, toptancı ve perakendeci diye bir 
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fark yaratmamış oluruz. Biz burada tatbik im
kânı olan şeyleri tatbik edeceğiz. Görüyorum ki 
arkadaşım beyanlarında «biz geniş vatandaş kit
lelerine iş bulmaya mecburuz» diye konuştular. 
O halde bu kanunun esas gayesi, bir ihtikârı 
önlemek yerine, iktisadi adalet tesisi fikrine 
kendini kaptırmış. Hakikaten maksat o ise bu 
vadide herkes gibi benim de söyliyeceklerim 
Olacaktır. Hükümet lâyihasında böyle bir imâ, 
teklif yoktum. Bir, iki maddenin fiyatını ayar-
lıyalım, derken kökü çok derinlere giden, he
nüz boyu, boşu ölçülmemiş nazariyelere gideme
yiz. Bunlara kendimizi kaptırmıyalım. Kimse
ye inhisar vermiyoruz. Madde yanlış anlaşılı
yor. İthalâtçı münhasıran getirdiği malı pera
kendeci olarak satsın, demiyoruz. Yalnız onu da 
herkese verilen bir haktan mahrum etmeye 
hak ve salâhiyetimiz yoktur. Bunu iddia ve 
müdafaa ediyoruz. 

Refet Bey arkadaşımın dediği gibi: «Ana
yasanın verdiği hakkı onun elinden alamayız.» 
Bu hakkından vatandaşı mahrum edemeyiz. 
Meselâ: Mehmet Bey malını 155 kuruşa satar
ken ben neden aynı malı aynı fiyata, hattâ 140 a 
satamıyayım ? Bunun izahını yapmadılar. En
cümen sözcüsü arkadaşım dedi k i : Adalet ta
mam olamaz, falan. Ama istenirse daha iyi ola
bilir. Burada bir zaaf gösterdiler. Bu itibarla 
arkadaşlarım, bu maddede kâr hadleri üzerin
de, hassaten memlekete mal gelmesi bakımın
dan, ithalâtı teşvik bakımından kâr hadlerinde 
kıskanç davranmıyalım. Mal nedreti devam et
tikçe ister kıskanalım, ister kıskanmıyalım, is
ter resmî, ister gayriresmî yoldan bizi o yola 
sevk edecektir. Mal bolluğu olunca da bu mad
denin kabiliyeti tatbikiyesi kalmaz, isterseniz 
yüzde 500 kâr haddi tanıyın, kıymeti yoktur, pi
yasa ne ise onu verir. Bu suretle hem vatanda
şı dışarıda faturaları şişirme gibi hallerden, sah
tekârlıktan, para kaçakçılığından, endirekt te
mettü, kâr temini sevdasından kurtarmış ve hem 
de realiteye daha uygun hareket etmiş oluruz. 

Perakendeci ile toptancı arasında üç kademe 
üzerine temin ettiği şeyi bir kelime ile ifade et
mek mümküdür: Bir malın hangi fiyatla müs
tehlikin eline geçmesini tesbit etmektir. Bu 
kâr haddi âdilâne ve mâkul oldukça bütün va
tandaşlar benimsiyebilirler, tatbik edebilirler. 
Bu1'kâr hadleriyle buna imkân yoktur. Dar kâr 
hadlerinde olur. Çünkü dar hadlerle tesbit 
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edilmiş olan kâr hadlerinde marj olmadığından 
bir tenzilât yapmaya imkân yoktur. Geniş tu
tulmuş olan kâr kendiliğinden rekabet doğurur. 
Şimdi bu ağır kanun yerine iktisadi icap ve za
ruret olan bir madde bolluğu yaratalım, o za
man bu kanun kendiliğinden kadük olur. Şim
di öyle olmayınca, hangilerini yapabiliriz? Bu
nun üzerinde durmaklığımız lâzımdır. Bugün 
hepimiz aşağı, yukarı mevcudolmıyan maddele
ri biliyoruz. Bu maddeler üzerinde Hükümetin 
son almış olduğu tedbirlerle eski ihtikârlar his-
sedilmemektedir, eski fiyatlar görülmemekte
dir. Ama bu vaziyetleri tamamiyle bırakıp da 
munnasıran ceza yollarına gidilmesi ileride bü
yük mahzurlar doğuracaktır kanaatindeyim. 
Arkadaşlar, bugünkü fiyatları gazeteler ilân 
ediyorlar. Altı ay sonra inşaallah ben huzuru
nuza yanılmış olarak çıkarım. Altı ay sonra bu 
gazete ile o gazeteleri huzurunuzda gösterece
ğim. Bütün bu şiddetli cezalara rağmen bakalım 
benim görüşüm mü haklı çıkacaktır, yoksa be
nim görüşümün tersine tezi müdafaa eden ar
kadaşların görüşü mü haklı çıkacaktır. O zaman 
anlıyacağız. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 

ANIT (Samsun) — Muhterem arkadaşlarım, 
Muvakkat Encümen üyesinden olan Muhlis Er-
dener arkadaşım, Muvakkat Encümenin 3.-5 kişi 
ile toplandığını iddia ettiler. ,!t: 

Kendilerine yalnız şunu söylemekle iktifa 
edeceğim : Muvakkat Encümen Meclis Kütüpha
nesinde 20 den fazla toplantı yapmıştır. O top
lantılara ait imza cetvelleri Muvakkat Encümen 
Kâtipliğinde mevcuttur. 

Arkadaşım, encümenin toplantılarına ancak 
3 - 4 defa gelmiştir. Fikirlerini empoze etmeye 
çalışmış revaç görmediği, ruyü kabul bulmadığı 
için bundan müteessir olarak encümeni terk 
edip gitmiştir. (Gülüşmeler) İkinci Dünya Har
bi sırasında İstanbul İhracat - İthalâtçılar Bir
liği Reisliği yapmış, ticari hayatın bütün husu
siyetlerine vâkıf bir arkadaşımızın fikirlerinden 
toplantının bidayetinden nihayetine kadar istifa
de etmek isterdik. Maalesef bundan bizi mahrum 
etmiştir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Neyse fazla 
müteessir olma... 

EKREM ANIT (Devamla) — Muhterem ar-
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kadaşlarım, Muhlis Erdener arkadaşım, ithalâtçı, 
toptancı ve perakendeci ile bugün fiilen devam 
edegelen durum ki, kabul buyurduğunuz bent 
ile şimdi ithalâtçı, toptancılık, perakendecilik ya-
pamıyacak, bunların büroları ardiyeleri varmış; 
artık masraflarını karşılamıyacaklarmdan tica
rethanelerini kapatmak mecburiyetinde kalacak
larım^.. 

Daha evvel arz etmiştim, memlekette ticaret 
ve sanayi odalarına kayıtlı 90 bin tüccar ile 
350 - 400 bin arasında esnaf vardır. Fakat bu 
iki zümrenin karşısında 24 milyonluk bir müsteh
lik kütlesi de mevcuttur. Bunlar, döviz bol ol
duğu zamanlarda beş milyonluk bir ithalât yap
mış ve bir milyon kazanmış, fakat bugün kâr 
hadleri bu suretle tesbit edildikten sonra bir mil
yonluk bir ithalât yapacak olursa ancak 200 bin 
lira kazanacak. Bu vaziyet bu şahısların yaşayı
şına tesir edecek, yazıhanesinde istihdam ettiği 
personelin masrafını karşılayamıyacak, bu hal 
karşısında da yazıhanesini kapatacak. 

Arkadaşlar, 24 milyon müstehlikin sırtından 
parazit gibi geçinmek istiyenleri besliyecek deği
liz. (Gürültüler, tashih et, sesleri, tavzih et, ses
leri) Efendim, arz edeyim, nihayet 90 bin tüc
car içinde.. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Reis Bey, 
kendi adlarına mı konuşuyorlar, yoksa encümen 
adına mı? 

REÎS — Encümen adına konuşuyorlar, sö
zünü tashih ediyor, henüz bitirmediler, müsaade 
buyurun. 

EKREM ANIT (Devamla) — Efendim, 90 
bin tüccardan ve 350 bin ilâ 400 bin arasındaki 
esnaftan hakikaten Türk Milletinin sırtından pa
razit gibi geçinmek istiyen zayıf ahlâklı üç, beş 
kişi bulunur. Sözlerim tamamen bunlara münha
sırdır. 

Arkadaşlar, Hilmi arkadaşım 9 ncu bentte 
«hükümet hilâfına karar vermedikçe ithalâtçı 
kârı % 20 yi ve alelûmum toptancı kârları ye
kûnu % 10 u, perakendeci kârı % 25 i geçmi-
yeceği gibi ithalâtçı veya perakendeciler yekdi
ğerinin kârlarını alamazlar» hükmü ile kâr had
lerinin dondurulduğunu ve hükümete insiyatif 
bırakılmadığını ileri sürdüler. Arz ediyorum, hü
kümet hilâfına karar verdiği takdirde tesbidedi-
len hadlerin azaltılması, çoğaltılması mümkün, 
binaenaleyh maddede bir seyyaliyet mevcuttur. 
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Ve biz normal zamanlardaki kâr hadlerini dik
kate alarak ithalâtçı için % 20, toptancı için 
% 10 ve perakendeci için de % 25 kâr haddi 
koyduk. Perakendeciler için % 25 kâr haddini 
tesbidederken Anadolu'daki bâzı perakendecile
rin, bakkalların toptan alış - veriş yaptıklarını 
nazara alarak ve perakendeci olarak onların mu
ayyen kâr hadlerini paylaşmak suretiyle satış ya
pabilmeleri durumunu da bu madde ile tesbidet-
miş bulunuyoruz. 

REÎS — İlhan Sipahioğlu, (Vazgeçti, sesleri) 
Nusret Kirişcioğlu, 
NUSRET KÎRÎŞOÎOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar; bugün piyasada bir fi
ilî vaziyet vardır. Bir başka bendin müzakeresi 
sırasında bunu arz etmiştim. Nedreti çekilen 
mallar zaruri ihtiyaç maddeleridir. Piyasada 
lüks sayılabilecek eşya sıkıntısı yoktur. Bunun 
sebebini şöyle izah etmiştim; zaruri ihtiyaç mad
delerine müdahaleler oluyor. Kâr hadleri tâyin 
ediliyor. Sürümü fazla olmasına rağmen kâr 
mahdudolduğu için, tüccar lüks eşyaya tema
yül ediyor. Çünkü lüks eşyada kâr haddi yok
tur. Bin liraya mal ettiği süpürgeyi beş bin li
raya satabiliyor. Mâni hüküm yoktur. Müdahale 
de yoktur. Zaruri ihtiyaç maddelerinde disip
linli bir ticaret hayatı içinde olan tüccar insani 
bir temayülle ticaretini lüks eşyaya kaydırıyor, 
mütemadiyen yeni dükkânlar açılıyor. Açılan 
yeni dükkânların çoğu zaruri ihtiyaç maddele
ri satacak yerde lüks eşya maddeleri satmakta
dırlar. Abajur bulunur, elektrik düğmesi bulun
maz, otomobil bulunur, yedek parçası bulunmaz, 
avize bulunur, şu bulunmaz. Demek ki, bugün 
fiilî vaziyet, yani tüccarın lüks eşyaya tema
yülü, lüks eşyada kontrol olmaması ve kâr had
di bulunmamasıdır. Biz eğer lüks eşyaya bir 
kâr haddi temin edersek % 20, 25 tâyin eder
sek sürümü çok olan zaruri ihtiyaç maddeleri 
için ticaret hayatında bir temayül hâsıl olacak
tır. Bundan büyük fayda sağlanacaktır. Bun
dan emin olunuz. Tüccar elinde imkân bulundu
ğu zaman, beynelmilel anlaşmalarla lüks eşya 
getirmek için bizim taahhütlerimiz vardır, bun
ları elbette serbest olarak ithal edecektir. Sonra 
ihracı mümkün olmıyan maddelerin ihracı ha
linde elde edilen döviz bizzat ihracatı yapana 
bırakılabiliyor, bu yollarla elde edilen dövizi 
sürümü çok olan ihtiyaç maddeleri için kullanır
sa piyasada zaruri ihtiyaç maddeleri bollanır. 
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Şimdi Muhlis Erdener arkadaşımızı dinler

ken bugünkü fiilî vaziyeti de öğrenmiş oldum. 
Bir tüccara bir milyon liralık alış veriş için 
yüzde iki kâr kâfidir. Bir tüccara 20 bin lira
lık alış veriş imkânı verirseniz ona yüzde 50 de 
kâfi değildir, diyorlar. Bu mevzuda cömert dav
ranmak lazımmış. Tüccarlar elbette çok kazan
mak istiyeceklerdir. Onlara mahdut bir kâr had
di de tanınsa onlar yine tatmin edilmiş olmıya-
caklardir. Arkadaşlar bu şekilde hareket, dürüst 
çalışan tüccarların diğer tüccarlarla rekabet et
mek imkânını ortadan kaldırır. Cömert davran
mak... Muhterem arkadaşlar; % 100, % 50, 
% 500 kâr vererek cömert davranmak... Kimin 
kesesinden cömertlik? 24 milyon insanın kese
sinden cömertlik edebilmek için hakikaten on
ların sarih rızası lâzımdır. Çünkü bütün temas
larımız neticesinde görüyoruz ki, fevkalâde ka
zançlar memlekette infial yaratmaktadır. Hal 
böyle iken cömert davranmak gibi bir mülâha
za ile piyasayı başıboş bırakmak asla doğru de
ğildir. 

Muhlis Erdener arkadaşımız bundan evvel 
kabul buyurulan bent için de... 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Tamamen 
aksine, öyle değil... 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — İzah 
edersiniz beyefendi. (Devam, devam sesleri) 
Bundan evvel kabul buyurulan bent gibi bu da 
diyorlar, tamamen realitelere aykırıdır. Arka
daşımızın Yüksek Meclis tarafından kabul bu
yurulan bent üzerinde bu şekilde lisan kullan
masını tasvibetmediğimi arz etmek isterim. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Allah 
ali ah; tenkid de edemez mi? 

NUSRET KÎRÎŞCtOĞLU (Devamla) — Ka
bul edildikten sonra.. Siz de tenkid edersiniz; 
buyurun; edin. 

(Devam, devam sesleri) 
Şimdi muhterem arkadaşlar, Muhlis Erde

ner'in konuşmalarına şahsan bu şekilde temas 
ettikten sonra Hilmi Dura'nın mütalâalarına da 
yine şahsan temas etmek istiyorum. 

Kendileri buyurdular ki, kısa zamanda tet
kik ettim, şu kadar mahzurlarını gördüm; kim 
bilir daha ne kadar mahzurları vardır. 

Şunu arz edeyim; hem de Muhlis Erdener'in 
de bu husustaki beyanlarına bir cevap teşkil 
eder: 
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üç dört celseye gelmedikten sonra bir defa de
vama başladım ve her gün bilâfâsıla ve hiçbir 
zaman güneş batmadan kütüphaneyi terk etme
mek suretiyle encümene devam ettim. Muhlis 
Erdener arkadaşımız bunu bilmiyor, üzerinde 
dikkatle çalıştık, mahzur doğurabilecek imkân
ları encümene gelen arkadaşlarım uzun uzun 
izah ettiler. Bu itibarla şimdi arkadaşımızın 
kısa tetkikten sonra eksik ve mahzurlu diye 
buldukları şeylerin ileride daha da tahaddüs 
edeceğini söylemesi doğru olmaz kanaaatinde-
yim. 

Derinliğine bu madde üzerinde encümende 
uzun uzun konuşulmuş ve bu neticeye varılmış
tır. Komisyona âza olmadıkları için Hilmi Dura 
arkadaşımıza her hangi bir serzenişte bulun
mak maksadiyle bu sözleri söylemiyorum. Yal
nız biz bu madde üzerinde, bilhassa bu bentte 
çok hassasiyetle durduğumuza işaret etmek için 
bu sözlerimi söylediğimi tekrar arz ederim. 

Hilmi Dura, müeyyidelerden bahsediyorlar. 
Arkadaşlar, müeyyidelerin konuşulacağı madde 
bu değildir. 31 nci madde salâhiyetlerin veril
diği, memnuiyetlerin konduğu bir maddedir. 
Müeyyideler 57 nci maddededir. Bu itibarla 
muhterem arkadaşımızın fikirlerini 57 nci mad
dede dinlemek mümkündür. Bu bakımdan işa
ret buyurduklarını tahmin ediyorum. 

En mühim mesele birinci maddede kabul 
edilen hükümle bu hükmün tezat teşkil ettiği 
hakkında evvelce tekrar edilen fikirdir. Birinci 
maddede Hükümete kâr hadlerini tâyin salâhi
yetini diğer salâhiyetler meyanmda verilmesi 
bu sahanın tamamı üzerinde her hangi bir ka
nuni müeyyide konmasına mâni değildir. Hükü
mete bir yerde salâhiyet verilir, fakat bu sa
lâhiyetin kullanılmaması halinde tesisi düşü
nülen nizam kanunen teessüs edebilir. Bu itibarla, 
hükümete bir salâhiyet verildi diye kati bir hü
küm sevk edemezsiniz yolundaki muhakeme tar
zını yerinde bulmadığımızı ifade etmek isterim. 

Memlekette 40 bin kadaıl değişik madde var. 
Hükümet mümessili encümende bize bunu ifade et
ti. Hükümet, bunun üzerinde uğraşmış uğraşmış 
70 kalem üzerinden nihayet 500 maddenin kâr 
hadlerini tâyin edebilmiş. Bunun dışında bin
lerce madde kâr hadlerinin kontrolü dışında 
kalmış. Bunun intacettiği fiilî vaziyet bugün 
görülüyor. Biz şunu düşündük : Bir plâfon 
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tesis edelim, mâkul bir kâr haddi tesis ede
lim. Bu had, dürüst, namusiyle çalışan tüc
carın esasen kabul ettiği haddir. birçok ihtalât-
çı zaten % 20, perakendeci % 25 kâr almakta
dır. Dürüst tüccarların koyduğu kâr hadleri
ni esas alarak bir plâfon tesis edelim. Itha-
Jâtçı c/c 20, toptancı c/r 10, perakendeciler (/r 25 
kâr hadleri. 

NECDET İNCEKARA (izmir) — Masrafı 
ile birlikte... 

NUSRET KİRÎŞCİOĞLU (Devama) - Evet 
efendim, onu da ayrıca izah edeceğim. Bu 
maddenin hususiyetine göre kâr haddinin çok 
veya az görülmesi halinde hükümetin birinci 
madde gereğince karar alabilmesi imkânını 
mahfuz tutabilmek için bu bendin başına, «hü
kümet hilâfına karar almadıkça» dedik. «Hükü
met hilâfına karar almadıkça» veya kâr had
di aşağıya indirilmedikçe veya yukarıya çıka
rılmadıkça; demek Türkçe olarak bu mânâyı ta-
zammun eder. Bu kâr hadleri nelerin üzerin
den hesaplanacaktır? Kâr hadleri maliyet un
surları üzerinden hesaplanır. 'Kanunun heyeti 
umumiyesi üzerinde konuşurken, maliyet hesap
larının müşkülâtından ve imkânsızlığından bah
seden arkadaşlarımız oldu. Şunu arz etmek is
terim ki, 1951 Sayılı Kararnameye istinaden 
çıkarılmış bir tebliğ vardır. Bunda her nevi 
ticarette, maliyet unsurlarının nasıl hesaplana-
nacağı gösterilmiştir. Meselâ ithal mallarında 
(A) prağrafı altında (3 -K) da gösterilmek 
üezre muhtelif bentler halinde hangi unsur
ların maliyet hesapları nazara alınacağı zik
redil iniştir. (Hangi tebliğ sesleri) Efendim, 
tebliğ Ticaret Vekâletinden çıkmıştır. Arz 
edeyim : Kararnameye istinaden çıkarılmıştır. 
Vekâlet, verilmiş salâhiyetle bu tebliğleri çıka
rarak piyasadaki vazifesini ifa eder. 

Kâr hadlerinin, böylece belli olan maliyet 
fiyatları üzerine ilâvesi suretiyle hesaplanacağı 
anlatıldıktan sonra Muhlis Erdener arkadaşı
mızın bu maliyet neye göre hesaplanacağı yo-
Inudaki suali kendiliğinden cevaplandırılmış 
olur. 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Ben böyle 
bir sual sormadım. 

NUSRET KİRÎŞCİOftLU (Devamla) — Za
bıtlarda vardır. 

Biz hükümet lâyihasında bulunmadığı hal
de ilâve etttiğimiz bu bendin, gerek ticaret ha-
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yatının zaruri ihtiyaç maddelerine temayülü 

j şeklinde tecelli edecek tatbikatı ile, gerek fi
yatların kontrolünü imkân dâhiline sokacak 
müstakbel tatbikatı ile memlekete faydalı olaca
ğı kanaatindeyiz. Bu itibarla ileri sürülebile
cek, işte ticaretin serbestisini tahdit ve saire 
veyahut da bâzı teknik sebepler veya bu kâr 

i hadlerinin tüccara kâfi gelmiyeceği gibi mülâ-
' hazalarla bu bentten vaz geçmiyelim. 
I Bendin aynen kabulünü rica ediyorum, 

memleket için oçk faydalı olacaktır muhterem 
' arkadaşlar. 

REİS — Nuri Sertoğlu... Buyurun. 
NURİ SERTOĞLU (Sinob) — Muhterem ar

kadaşlarım, teklifi kanuninin en önemli madde
si üzerinde görüşüyoruz. Sayın arkadaşları
mın bu madde üzerinde gerekli hassasiyeti 
göstereceklerinden ve neticede isabetli kara
ra varacaklarından emin bulunmaktayım. 

Yalnız şunu arz etmek isterim, Sayın Ek
rem arkadaşım konuşmalarında ithalâtçı, top
tancı ve perakendeci unsurları mütalâa ederler
ken küçük bir yanlışlığa düştüler, aflarını 
dileyerek açıklamada ve yanlış kanaatlerini 
tashihe medar olur jümidiyle küçük bir izahta 
bulunacağım. 

İthalâtçı, toptancı, perakendeci derken ar
kadaşım, herhangi bir ithalâtçının toptancılık 
ve perakendecilik yaptığını beyan ettiler, bir it
halâtçının iki foksiyonu birden yaptığını ka-

' bul edebiliriz. Keza bir toptancının aynı zaman
da. perakendeciliği mevvzuu bahis olabilir ama, 
bir ithalâtçının ayni zamanda toptancılığı di
ye bir şey yoktur. 

Ekrem Anıt arkadaşımız bunun da mevcud-
olduğunu ve bugün bunların piyasada hareket 
halinde bulunduklarını, ve piyasanın inhi
sarlar altında bulunduğunu mütalâa ettiler. 

Evet bâzı ithalâtçılar ithalâtçı kârı ile ik
tifa etmiyerek toptancı kârından da istifade 
etmek için yollar (aramaktadırlar. Kanun ve 

j kararnamelerin tasvibi ve müsaadesi olmadığı 
, halde, muvazaa yollarına sapanları olabilir. 
j Fakat bunlar hiçbir zaman heyeti umumiyeyi 

temsil etmezler. Onun içijn bia, realiteleri ve 
j teamülleri mütalâa etmek ve bu şekilde hünüm 

vaz'etmek mevki ve mecburiyetindeyiz. 
j İthalâtçı haddi zatında malı toptan satan 
j adam demektir. Onun için ayrıca bir toptan-
.cı fonksiyonu yoktur. 
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Dikkatimi çeken ikinci bir nokta da, yine Sa

yın Ekrem arkadaşımın perakendecilikle ithalât
çılığın ayrılmasını icabettiren mucip sebepleri 
arasında 90 bin Anadolu tüccarının mal bulama
mak gibi sıkışık durumlarından bahsetmesidir. 
Bu esbabı mucibe de bana cazip ve mantıklı gel
medi. Çünkü yıllardan beri bu memlekette 100 
binlerce Anadolu tüccarı bütün sattıkları ve sa
tacakları emtiayı istanbul, İzmir, Mersin gibi 
büyük ithal merkezlerinden mubayaa ederler. 
Eğer bu tezi kabul etmek lâzımgelseydi bugüne 
kadar Anadolu ticaret erbabının elinde satacak
ları mal bulunmaması icabederdi. Eğer Anadolu 
tüccarı son günlerde mal bulamıyorsa bu, ithalât
çının aynı zamanda perakendecilik yapması mü
saadesinden değil, bizzat ithalâtın darlığı ve mal 
fıkdanından ileri gelmektedir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, müsaade ederse
niz 9 ncu fıkradaki kâr hadleri hakkındaki görüş
lerimi kısaca arz edeyim. 

Arkadaşlarımın da ifade ettikleri gibi bura
da hukuki veya tatbikatta aksaklıklar doğurabi
lecek bâzı hükümler yok değildir. 

9 ncu fıkrada deniliyor ki; Hükümet hilâfına 
karar vermedikçe kâr hadleri ithalâtçı için % 20, 
toptancı için % 10, perakendeci için % 25 i ge
çemez. Bu fıkra bu hükmü ihtiva etmektedir. 
Şimdi, Hükümet hilâfına karar almadıkça bu 
hadleri geçemez kaydı, Hükümetin hilâfına her 
an bir karar alabileceğini mahfuz tutan bir hü
küm mahiyetindedir. 

Hükümetin hilâfına karar alması hangi halde 
vâki olur. Bu madde doğrudan doğruya tüccarı 
hedef tutan, ona hitabeden bir maddedir. Biraz 
üzerine eğilerek dikkatlice mütalâa edersek şu 
mâna çıkıyor; ey ithalâtçı, toptancı, perakende
ci, dikkat et, Hükümet hilâfına bir karar alma
mışsa sen % 20, 10 ve 30 dan fazla kâr alamaz
sın. Malının maliyetine bunları ilâve et ve sat. 
Bu madde tüccara hitabediyor. 

Muhterem arkadaşlarım; kanunla tahdidetti-
ğiniz bir hüküm hilâfına Hükümetin bir karar 
alabileceğini tasavvur edebilir misiniz? "Veya Hü
kümeti, böyle bir karar alacak mevkide mütalâa 
etmemize imkân var mı? Hükümet hangi kararı 
alırsa alsın, her şeyden evvel kanuna uygunlu
ğunu ve tevafuk derecesini düşünmek mecburiye
tindedir. Biz, Hükümeti müşkül mevkide bıra
kıyoruz. Maddenin birinci bendi, Hükümet dâhil-
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de lüzum gördüğü maddelerin fiyatlarını, âzami 
kâr hadlerini ve satış fiyatlarını tâyin etmeye, 
yetkilidir dedikten sonra; 9 ncu bentte, Hükümet, 
hilâfına karar alma ve âzami kâr hadlerini tesbi-
te yetkilidir, diyoruz. 

Şimdi, isterse Hükümet, % 20 - 25 in üstün
de hilâfına karar alabilir. Ama Sayın Nusret 
Kirişçioğlu arkadaşımın dediği gibi buna doğru 
bir istikamet tâyin için bir delil teşkil etmemek
tedir. Her iki tarafa da işler haldedir. 

NUSRET KlRÎŞÇÎOĞLU (Zonguldak) — 
Neden? 

NURÎ SERTOĞLU (Devamla) — Bir daki
kanızı rica edeceğim, Nusret Bey. 

Neden? Çünkü hâdise şudur; yüzde 20 -10 - 25 
haddizatında âzami bir haddir. İthalâtçı için 
âzami yüzde 20, perakendeci için âzami yüzde 25 
kâr haddi tanınmıştır. Onun üstüne çıkamaz. 
Ayrıca kanunda bu âzami hadlerin âzamisi için 
bir had koymaktadır. Bütün bunlar tatbikatta 
güçlük yaratacak hallerdir. 

Şimdi, Sayın Muhlis Erdener'in üzerinde has
sasiyetle durduğu noktaya geliyorum. Kendileri 
hakikaten haklıdırlar; niçin yüzde 10 değil de 
yüzde 20 dir. Fiyat murakabesinde âzami satış 
fiyatları sisteminden daha müessir olan âzami 
kâr hadleri sistemi çok seyyal bir mekanizmadır. 
Bu mekanizma daima piyasanın nabzını yoklıya-
rak, malların mevcudiyetini veya ademimevcu-
diyetini, arz ve talep kanunlarına uyularak ve 
bunları sık sık mütalâa ederek işletilecek bir me
kanizmadır. Bu kanunla mı, yoksa hükümet ka
rar ve tedbirleriyle mi işletilmelidir? Şüphesiz 
hükümet karar ve tedbirleriyle. Aksi halde 2, 3 
ve âzami 6 ayda bir hükümetin yeni kâr hadleri 
tesbit eden lâyihayla karşımıza geleceği pek ta
biîdir. 

% 20 belki az, belki çok bir haddir. öyle 
mallar vardır ki, % 30, % 35 ithalâtçı kârı bile 
bunların memlekete gelmesini teşvik etmez, öyle 
kârlar vardır ki, perakendecinin firesini, külfet
lerini, masraflarını karşılıyamaz veya normal 
kâr haddinin fevkinde kalır. Binaenaleyh, bu
rada düşülen bir hata da şu oluyor. Kanunun 
şu fıkrası ile bilûmum emtiaya, her çeşit eşyaya 
kâr hadleri tesbit etmiş oluyoruz; ithalâtçılık ya
pan bir firma hangi malı satarsa satsın kâr 
% 20 dir. Perakendecilik yapan bir firma da gi
yim eşyası satsın, çorap, mendil satsın, ister züe-
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eaciye, ister kumaş satsın alacağı kâr seyyanen 
yüzde 25 tir. Bu nasıl mümkün olur? O halde 
hükümet ne yapacak? Hükümet her şeyden evvel 
kâr haddine tâbi maddelerin listelerini tâyin ede
cektir. Muayyen kâr grupları için maddeleri 
gruplaştıracaktır. 

Bu geniş salâhiyeti bu madde ile tahdidetme-
nin lüzumsuzluğu aşikâr olarak ortaya çıkmak
tadır. 

Onun için sadece bir kolaylığı ve isabetli bir 
kararı temin için gayret sarf ediyorum. Bu mad
de işlemez bir maddedir. Hükümetin salâhiyetle
rine bu madde ile el atılmış oluyor. Hükümetin 
salâhiyetlerinin bir kısmını kullanan bir madde 
tedvin edilmiş oluyor. Ve birinci bent ile aynı 
zamanda tezat teşkil ediyor. 

Bunun tamamen metinden çıkarılması çok ye
rinde olacaktır. Bunun için bir takrir takdim 
ediyorum. Karar Yüksek Heyetinizindir. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN RElSÎ ERCÜ

MENT DAMALI (Sivas) — Muhterem arkadaş
lar Nuri Sertoğlu arkadaşımız getirdiğimiz ben
din reddini istiyen bir konuşma yaptı. Ve ko
nuşmalarında maddenin niçin reddi lâzımgel-
diğini kendi görüşlerine göre izah ettiler. Ben
deniz de gerekçelerinin hususata uymadıklarını 
izah için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bendin tedvininde 
«Hükümet hilâfına karar vermedikçe» tâbiri 
vardır. Bu hilâfına, âzam da olabilir, asgar da 
olabilir. «Hilâfına» tâbirini biz hiçbir zamaa 
muayyen bir istikamete müteveccih kılmadık. 
Hilâfına, zati hâdisenin dışında aklen kabili 
mütalâa bir mefhuma işaret eder. «Hilaf» tâbiri 
sarihtir. Zaten maksadımızda, hükümet asga
riye inemez gibi bir şey bulunsa idi burada bu 
tâbiri kullanmazdık. Hükümet daha fazla kâr 
haddi vermedikçe, tâbirini kullanırdık. Binaen
aleyh arkadaşlarımız endişe etmesinler. «Hilâ-
fma»kelimesi maksadı açıkça göstermektedir. 
Hükümetin, âzami ve asgari kâr haddi husu
sunda dilediği gibi tasarrufta bulunma yetkisi 
vardır. Hakkı takdirine kalmıştır; hâdiselerle 
karşı karşıyadır, dilediği gibi takdir salâhiye
tini kullanır, kâr hadlerini tesbit eder. İthalâtçı 
için % 20; toptancı için % 10, perakendeci için 
% 25 der. Prensip itibariyle muayyen rakamlar 
vermek istedikten sonra bu sual her zaman vârid-
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olabilir. Bir kâr haddi meselâ ithalâtçı için % 
20 olmayıp da % 30 olsaydı bu sual yine vârid-
olacaktı, neden % 20 değil de % 30 denecekti. 
Arkadaşlar, mesele şudur: Kanun vâzıı kâr 
hadlerini dondurmak istiyor. Binlerce çeşit mal-
satılıyor, prensip itibariyle bütün malların kâr 
hadiarini dondurmak istiyor. Bundaki müşkü
lâtı takdir edersiniz. Madde vardır kâr hadle
rini yüksek tutmak icabeder, madde vardır kâr 
hadlerini asgariye doğru indirebilirsiniz. Mese
le prensibolarak kendisini gösteriverince orta
lama rakamlar aramak gayet tabiîdir. Bu iti
barla mevcudolan rakamlar, nihayet ortalama 
birer rakamdır. Dondurmanın mahzurları da, 
Hükümetin hilâfına karar vermek yetkisini ka
bul etmek suretiyle kaldırılmış oluyor. 

Arkadaşlar, Millî Korunma Kanununun 15 
senelik tatbikatında müspet neticeler alınama
ması esbabı tezekkür edilince şu hakikat mey
dana çıktı. Ticaret her an Türkiye'nin her ta-
rajmda, 24 milyon müstehliki ilgilendiren bir 
muameledir, namütenahi genişlikte, namüte
nahi adeddedir. Bütün bunları Hükümetin ted
birleri ile, teşkilâtı ile kontrol altında bulun
durması muhaldir. Kontrol müessesesinin iyi iş
lememesinin mahzurları aşikârdır. Böyle olunca 
kanun vâzıı, Hükümetin yükünü mümkün oldu
ğu kadar omuzlarına aldı. Lâyihanın ve diğer ar
kadaşlarımızın tekliflerinin müzakeresi esnasında 
böyle bir noktadan hareket edilmiştir. Mümkün 
olduğu kadar Hükümetin yükünü mümkün oldu
ğu kadar kanun vâzıı kendi üzerine alsın dendi. 
Ondan sonraki halleri biliyorsunuz, kanunda sa
lâhiyet yoktur. Maddeler ilgili olan meseleleri 
dondurmuştur. Hâdiseler seyyaliyet icabettirme-
dikçe prensip itibariyle hükümet zatı hâdise ile 
ilgileneceği için salâhiyetlerini kullansın ve onla
rın kanunun prensibine uygun bir seviyeye indi- 'i 
rebilsin. Kanunun tetkik ve müzakeresinde encü
mende hâkim olan fikir bu idi. Ve bu fikirler 
daha evvel kabul ettiğiniz bentler kendisini tama
men göstermiş olmaktadır. Bu da aynen böyle
dir. Biliyorsunuz hükümetiniz kanunun bünyesi 
içerisinde kâr hadlerini dondurmak istememişti. 
Biz dondurduk. Fakat hâdiseler icabettirdiği an
da muayyen mallar için bu hadlerin dışında ke
mali serbesti ile hareket etmek yetkisi hükümete 
tanındı. Bu suretle faydalı, daha ziyade isabet
li bir kontrol yapma imkânlarını sağlamış bulun
maktayız. 
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MUHLİS ERİ)ENER (Bursa) — Bir sual I 

sorabilir miyim? 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ ERCÜ

MENT DAMALI (Devamla) — Buyurunuz. 
MUHLİS ERDENER (Bursa) — Encümen 

Reisi Beyden-şuı noktanın tavzihini rica ediyorum. 
% 25 kâr haddini kâr olarak mı mütalâa edi

yor, yoksa zam olarak mı? Zam olarak alıyorlar
sa mesele yoktur. 

Bundan yukarı zam yapılamaz ve bu zam 
eğer.bu müesseseyi kâra, zarara sevk ederse o 
müessesenin talime terkediyor demektir. Eğer 
kâr olarak kabul ediyorlarsa bunu hangi esasa gö-

^•e alıyorlar? Bir müesseseye verilen kâr hadleri
nin hakikaten kâr olup olmadığını anlamak için 
bir emsale bağlanması ve sene nihayetinde tan
zim edilecek bir kâr ve zarar hesabı içinde mü
talâa edilmemesi icabeder. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Hayatını kârına göre tanzim eder. 

RElS — Mehmet Daim Süalp'in de bir suali» 
var. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Efen
dim Ercüment Damalı arkadaşımız komisyon rei
si sıfatiyle izahat verirken dediler ki; hükümete 
tanıdığımız yetki bu fiyatların hem altına, hem 
üstüne şâmildir. Çıkabilir veya inebilir. Halbuki 
kanunun metninde indirme yok. (Tamam, tamam 
sesleri) Eğer kendilerinin ve encümenin görüşü 
bu ise kanunum metnini buna uyduralım. Yok 
eğer kendi görüşü bu da kanun metnini komisyon 
kabul etmişse arada bir ikilik var demektir, bunu 
giderelim. 

MUVAKKAT EN. REİSİ ERCÜMENT DA
MALI (Devamla) — Arkadaşlar, Muhlis Erden-
er arkadaşımız, bu % 25 kâr haddi midir, bir 
zam mıdır, diye bir sual tevcih ettiler. Metin ga
yet sarihtir. Mevzuubahsolan şey kâr haddidir. 
Kâr haddinin tesbitini vâzıı kanun muvafık gör
müştür. Kâr, maliyetle ilgili bir mevzudur. Ni
hayet maliyet taayyün eder, hiç şüphesiz kâr da 
ona göre hesaplanır. Ama maliyet içine ne gibi ı 
unsurlar girecektir? Hiç şüphesiz vâzıı kanun 
maliyet unsurları nedir diyerekten umumi bir 
surette hüküm vaz'edemez. Çünkü, namütenahi 
adedde mal olduğundan maliyet fiyatlarının çe
şit, çeşit hesaplanması mecburiyeti kendiliğinden 
ortaya çıkar. Bâzı malların maliyet fiyatı, bâzı 
unsurlarla tesbit edilecek, daha başka unsurlar- I 
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la tesbit etmek vaziyeti de olacaktır. Bu itibarla 
bu iş, malların hususiyetine göre hükümetin tak
dirine bırakılmıştır. 

Maliyet meselesinin ne suretle hesaplanacağı 
meselesi, hükümetin görüşüne terk edilmektedir. 
Kâr haddi kelimeleri hakkında da mâruzâtım 
bundan ibaret olacaktır. 

Hilafı mevzuuna gelince : 
Arkadaşlar; vakıa kanun, mal fiyatlarını ir

tifa istikametinde muayyen seviyede tutmayı is
tihdaf eden bir kanundur. Ancak, encümen ola
rak görüşümüz, icabında bu mal ithalât mevzuu 
ise, ithalâtçıya yüzde yirmi kâr getirmesi fazla 
mütalâa edilirse, bunu hükümet indirebilmek 
mevkiinde, indirebilmek şeklinde ve suretindedir. 
Eğer elimizdeki metin bâzı arkadaşlarımızın ile
ri sürdükleri gibi, sadece «hükümet hilâfına ka
rar vermedikçe» tâbiri ile bu kâr hadlerinin sa
dece fevkine çıkabilmek yetkisini tanıyor, şeklin
de bir mâna ifade ediyorsa bunu değiştirmemiz 
icabeder. Bizim kanaatimize göre, metin «hilâfı
na» tâbiri sebebiyle hükümet âzamiye çıkmak ve 
asgariye inmek yetkisini tanımaktadır. 

Bununla beraber 31 nci maddedeki «genel sa
lâhiyetler» dahi hükümetin, fevkinde veya dû
nunda, gereken hadleri tesbit etmek yetkisini 
tanır. Ama gene iltibasa mahal verebilir. Orada
ki «umumi salâhiyetler» dir; buradaki ise kâr 
haddi yetkisini tanzim eden bir hükümdür. 

Bu itibarla, bu maddemiz aynen kabul edil
diği takdirde hükümete bu kâr hadlerinin dû
nunda kâr haddi tanımak yetkisini tanımıyorsa 
31: nci madde dahi kâfi değildir, kanaatindeyim. 
Yine bu maddenin, bu bendin içinde bu işi hallü 
fasletmemiz lâzımdır. Endişeli olan arkadaşla
rımdan ben rica ediyorum, bu maksadımızı açığa 
vuracak yeni bir metin getirsinler. Bizim görüşü
müzü tekrar ediyorum, zabıtlara da geçsin, çün
kü, bunlar kanunun mucip sebeplerini teşkil 
eder. 

Crörüşümüze göre; metnin bu suretle alın
ması, hükümete muayyen kâr hadlerinin hem üs
tünde, hem altında, dilediği gibi tasarrufta bu
lunmak yetkisini tanır. 

REFET AKSOY (Ordu) — Sayın encümen 
Reisinin kâr haddi mefhumu üzerinde verdiği 
izahat benim anlayışıma göre müphemiyet ihti
va ediyor. Binaenaleyh, şu suale cevap vermele
rini rica ediyorum. Kâr haddinden maksadınız 
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maliyet faturası üzerinden hükümetin tesbit et
tiği kâr haddi midir, yani kazanç olarak? Evet 
veya hayır, olarak cevap versinler. 

ERCÜMENT DAMALI (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, kanun nihayet umumi tâbirat üze
rinde durur. Tesbit edilen şey kâr haddidir. 
Bunun bir muhasebe konusu olması bir ince he
sap mevzuu olması dölayısiyle ve nihayet bu 
kanunda bu mevzuda salâhiyet sahibi olan hü
kümetin görüşüne terk edilmek lâzım gelir. Kâr 
haddi deyince; iş maliyet unsuruna intikal et
mektedir. Maliyet unsurunda hükümet istediği 
surette tâyin edebileceğine göre kâr haddini de 
o esas üzerinden sadece bir hesabi muamele ola
rak kabul etmek bizim görüşümüze tamamen 
uygun olacaktır. Yani bir malın hesabı, kitabı 
yapılır, mahiyet unsurları hükümetin ilân ede
ceği unsurlar olmak şartiyle birer birer işin içe
risine karıştırılır, muayyen bir rakama varılır, 
bu rakamın yüzdesi kâr haddiyle taayyün eder. 
Onun ilâvesiyle satış fiyatı da birlikte meydana 
çıkar. Bizim görüşümüz bu merkezdedir. Bu
nun dışında bir mâna aramamaktayız. 

NURİ SERTOĞLU (Sinob) — Müsaade 
ederseniz bir sualim var. Sayın Komisyon Baş
kanı izahat verirken, hükümetin maliyet unsur
larını tesbit ve tâyin edeceğinden bahis buyur
dular. Bir malın maliyet unsurunu hükümet 
nasıl tâyin ve tesbit eder? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ ERCÜ
MENT DAMALI (Devamla) — Maliyet unsu
runun hükümetin nasıl tâyin ve tesbit edeceği 
mevzuu hükümete verilmiş bir salâhiyet oldu
ğuna göre sualin encümen reisine değil, hükü
mete tevcih edilmesi lâzımdır. Böyle bir suali 
şüphesiz hükümet cevaplandırır. 

Yalnız şu var: Maliyet fiyatlarını değil, fa
kat mücerret bir malın alınması, fiyatının yüz
desi üzerinden tâyin edilecekse bir rakam verir. 
Fakat maliyet yüzdesi üzerinden tesbit edilecek
se başka bir rakam verir. Bunun âdilâne görü
şü kanaatime göre şöyle olmak lâzımgelir: Ma
demki tüccar bir malı; meselâ pirincin kilosunu 
80 kuruştan aldı. Tahmil için kilo başına bir ku
ruş ödedi, nakliye için kilo başına 3 kuruş öde
di, pirincin kilosu için bu suretle 84 kuruş ver
di. Bir de indirme için kilo başına bir kuruş 
ödedi, pirinç, dükkânına 85 kuruştan girdi. Ken
disi perakendeci olduğu için kâr haddi olarak 
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yüzde 25 alacak. Acaba bu pirincin üzerine nasıl 
kâr haddi tâyin edilecek? Yani bu kâr haddi 
85 kuruş üzerinden mi hesâbedilecek, yoksa 
Tosya'da aldığı fiyat olan 80 kuruş üzerinden 
mi hesâbedilecek? Hiç şüphesiz ki âdilâne ola
nı, dükkânına girdiği 85 kuruş üzerinden kâr 
haddinin hesabedilmesidir. Tüccardır, parası
nı bağlamıştır, nakliye vermiştir. Kanunun ru
huna uygun olanı, maliyet rakamlarına muayyen 
kâr hadlerinin ilavesidir. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Talimatna
me bu şekilde kabul edilirse, meselâ yaş üzüm 
toptancısı Ankara'da, İstanbul'da % 10 kârla 
mı satış yapacaktır? Fire veren yaş meyva top
tancıları da % 10 la mı satış yapacaklardır? Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

KRCÜMENT DAMALI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, malın hususiyetine göre hü
kümet hilâfına karar verebilir. Hükümet hilâ
fına karar vermedikçe bu hadler tatbik edile
cektir. Kim a, üzüm gibi fire veren maddelerde 
hükümet kâr hadlerinin üstünde bir hadde im
kân verebilir. Bütün mallar için bu hadlerin 
dondurulması mahzurludur. Bu hususta hükü
met, hiç şüphesiz işi basiretle tatbik ve tahlil 
edecektir. Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Sebatı Ata man. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım, kâr haddi deyince burada bu 
madde de elbet t eki yazılı olan ithalâtçıların, 
toptancıların ve perakendecilerin muameleleri
ne mevzu teşkil eden her maldan alınacak kâr 
haddi kastedilmiştir. Yoksa ithalâtçı meselâ, bir 
Bilanço senesi zarfında kâr mı etti, zarar mı et
ti? Bu, mevzuubahis değildir. Her malı yüzde 20 
kâr haddi ile satmış olur. Bakarsınız, neticede 
kâr eder veyahut zarar eder. Mesele bu değil
dir. Şimdi kâr haddi deyince, kâr haddi elbet
te ki, maliyet esasına istinadeder Bahusus 
yüzde şu kadar nispetinde diyor. Neyin yüzde
si? Maliyetin yüzdesi. Zaten bu madde Hükü
metin teklifinde yoktur. Hükümetin teklifinde 
mevcudolan 31 nci maddenin 1 numaralı ben
dinde (Kabul edilmiş olan bent; diyor k i : (Hü
kümet lüzum gördüğü maddelerin maliyet un
surlarını ve bu maliyete zammedilecek âzami 
kâr hadlerini) ilâh. Binaenaleyh maliyet un
surları olmaksızın kâr haddi mevzuubahsola-
maz. Maliyet olmayınca kâr haddi olmaz. Yüz-
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de 201 Neyin yüzde 20 si? Maliyetin yüzde yir
misi olacaktır. 

Demek ki, bu maddede encümen zımnen der 
k i ; Hükümetin lüzum gördüğü maddeler var ; 
lüzum gördüğü maddeler dışında kalan bilcüm
le maddelerin, ticaret mevzuu olan bilcümle 
maddelerin maliyet unsurlarım Hükümet tes-
bit etmeye mecburdur. 31 nci maddede bir sa
lâhiyet verdiği halde burada bir mecburi vazi
fe tahmil ediyor. Aksi halde, yani bu vazife ya
pılmazsa kâr haddi mevzuubahsolamaz. 

Bendeniz de muhterem encümen reisinin zik
rettiği misalleri zikredeyim. Tosya'da 80 kuru
şa aldığı pirinci, hüsnü niyetle alan tüccar bu 
metam maliyetini ne suretle hesabedecektir? 
Yani bu maliyet Hükümet tarafından kablî ola
rak tesbit edilmemiştir ki, ona göre hesaplasın. 
Hüsnüniyet sahibi perakendeci tüccar Tosya'
ya gitmek için verdiği otobüs parasını maliye
te ithal etsin mi? Etmesin mi? Kastamonu'dan 
Tosya'ya gidiyor pirinç almak için. Müstehli
ke ucuz verebilmek için müstahsilin ayağına gi
diyor. Kastamonu'dan Tosya'ya kadar bindiği 
bu otobüs parasını pirincin maliyeti üzerine ek-
liyecek mi, ekliyemiyecek mi? Farz edin ki, ben 
bu, pirinci aldım. İhtikâr yaptı diye mahkeme
ye ihbar ettim, Hâkim Tosya'ya gitmek için 
tüccarın bindiği otobüs parası maliyet midir 
değil midir, diye karar vermek için hangi ki
taba bakacaktır. «Binaenaleyh buradaki kâr 
hadlerinin bir mânası olabilmesi için buraya bir 
fıkra eklemek lâzımdır. Hattâ eklemeye bile lü
zum yoktur. Tahtında müstetir şu vardır: Ey 
Hükümet!... 31 nci maddede sana salâhiyet ola
rak verdiğim maliyet unsurlarını tesbit işi var
dı ya... Onu lüzumlu maddelerde değil, 40 bin 
çeşit maddenin hepsi için tesbit etmeye mecbur
sun. Bunu vazife olarak veriyorum, demektir. 

Tesbit etmediği takdirde buradaki kâr had
di manasız kalır. Maliyet unsuru tesbit edilmi-
yen bir kâr haddinin mevzuubahsolmıyacağı 
tabiîdir. Bu bir encümen noktai nazarıdır, öğ
renmek isterim. Her ne kadar encümen sözcü
sü değilse de Nusret Kirişcioğlu arkadaşım bu
rada maliyet unsurlarının, ithalâttaki maliyet 
unsurlarının tesbit edileceğini söylemiş olduğu
na, kendisi de encümenin benâm azalarından bi
ri bulunduğuna göre, encümende Nusret Kiriş-
cioğul'nun ithalât için düşündüğü gibi, bütün 
maddeler için maliyetlerin tesbit edileceğini 
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düşünüyor mu? Ziraat sahasında maliyet un
surlarının hesabı şöyle yapılır; yaş üzüm için 
böyle hesaplanır, fire veren mal için böyle he
saplanır, kereste için böyle yapılır, diye diye 
bütün maddeler için maliyet unsurunu tesbit et
mek mükellefiyetini zımnen Hükümete verdi mi, 
vermedi mi? Encümenden bunu öğrenmek iste
rim. Bu bir. 

İkincisi, Hükümet de mesalâ haşişetülhavli-
can için maliyet tesbit etmek üzere kendisinde bir 
mecburiyet görüyor mu? Yani pahalılık üzerin
de zerre kadar tesiri olmıyan binlerce, yüz bin
lerce pestenkerani maddelerin dahi maliyet un
surlarını tesbit etmek için para, zaman ve emek 
sarf edip, edemiyeceğini de Hükümet söylesin. 
Bu bir. İkincisi... 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Dört oldu. 
(Gülüşmeler). 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — öyle ise 
beşincisi ? Hükümet, 31 nci maddenin birinci ben
dine göre, Hükümetçe tahdidata tâbi tutulması
na lüzum görülecek maddelerle hukuk bakımın
dan, müeyyide bakımından buradaki kanuni kâr 
hadlerine tâbi tutulacak maddeler arasında şu 
fark vardır; Hükümetin lüzum gördüğü mad
delerin satımından imtina edemezsin. Fakat Hü
kümetin lüzum görmediği ve kanunen kâr had
lerine tâbi olan maddelerin satımından imtina 
edebilirsin, suç değildir. Encümenden tekrar 
soruyorum; hakikaten bu unutulmadan mı müte
vellittir, yoksa bile bile mi suç teşkil ettireme-
diniz? Kâr haddini kanuni olarak tesbit ettiği
niz maddelerin umumiyetinin 31 nci maddesinin 
üç numaralı bendinde olduğu gibi satımından 
imtina edilmek keyfiyetini suç telâkki edip mü
eyyide altına koymıya bilerek mi lüzum görme
diniz, yoksa unuttunuz mu? Bunu izah ediniz. 
Bilerek lüzum görmedinizse, kaanati âcizanemce 
bir rejim kuruyorsunuz, binaenaleyh konsekan 
olmak mecburiyetindesiniz, ötekilerin satımın
dan imtinaı cezalandırıyorsunuz; bunu da ceza
landırmaya lüzum görmüyorsunuz; neden oldu
ğunu bildirmelisiniz. Her ne kadar encümenin 
salahiyetli azaları tarafından şu kadar içtima 
yapıldı, hükümler mükemmel tesbit edildi, deni
liyorsa da, burada maddeler Heyeti Umumiyeye 
takdim edildikten sonra bizzat encümen tarafın
dan re'sen gayrimükemmel oldukları kabul edili
yor ve gelip kendileri maddeler içinde yaptıkları 
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değişiklikleri burada söylüyorlar. Bu cihetleri 
tekrar düşünmelerini rica ediyorum. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 

ANIT (Samsun) — Efendim; Sebati Ataman 
arkadaşım maliyet unsurlarının tesbiti meselesi
ni mevzuubahis buyurdular. 1951 sayılı Koordi
nasyon Kararının ikinci maddesini okumuş bu
lunsalardı, bugün 500 kalemden fazla eşyanın 
fiyatları ile kâr hadlerini tâyin ve tesbit eden 
maliyet unsurlarının nelerden ibaret bulunduğu
nu ve bunların hesaplanmasında ne gibi kıstas
ların dikkat nazara alınması icabettiğini anlamış 
olurlardı. Koordinasyon Kararında bunlar va
zıh olarak gösterilmiştir. 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Diğer mad
deler için?... 

EKREM ANIT (Devamla) — Diğer madde
ler için Hükümet yetkisini kullanacaktır. İthal 
olunan mallarla maliyet unsurlarının hesabında 
dikkat nazarına alınması lâzımgelen unsurlar şun
lardır : 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Onları bi
liyorum. 

EKREM ANIT (Devamla) — Bildikten son
ra artık malûmu ilâm kabilinden olacağı için an-
latmıyacağım. 

ÖMER SUNAR (Tokad) — Muhterem arka
daşlarım, bu mevzu lâyikiyle didiklendi. Ben de 
kısaca bâzı hususlara temas edeceğim. 

Bir kısım arkadaşlarım, kâr hadlerinin fiks 
bir halde kanun metninde belirtilmiş olmasının 
faydası var mı? Bu bir az daha serbest bırakılsa 
olmaz mı? diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu, Millî Korunma Ka
nunu tadil için huzurunuza gelmiş olan kanunun 
esas ruhu bu maddedir, bu maddenin kâr had
lerindeki sabit vaziyetidir. Kâr hadlerini serbest 
bıraktıktan sonra bu kanuna ne lüzum vardır. 
İstedikleri gibi kâr hadlerini serbest bıraksınlar, 
istedikleri gibi bu mal kıtlığında diledikleri fi
yatı istesinler. "̂  

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu kâr hadleri
nin sabit bir vaziyette oluşu mutlaka ticaret er
babını kötü tanımış olmanın bir neticesi midir? 
Bunun iyi bir tarafı da var muhterem arkadaş
lar. Komisyon belki bu iyi tarafı mülâhaza et
miştir. O da şudur, müstehlik, hattâ müstahsil, 
her iki kitle arasında şu dedikodu yer etmiştir, 
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ticaret erbabı % İ100, % 200 kâr temin ediyor. 
İşte bugün ticaret erbabını bu kötü zandan, bu 
kötü damgadan kurtarmış oluyoruz. Hayır tica
ret erbabı % 200 değil, ithalâtta % 20, pera
kende ise % 25 kâr temin ediyor, bunun dışında 
kalan suiistimaldir, bunun dışında kalan muhte
kirdir. işte sabit olmanın bir mânası da budur. 
Yalnız komisyon kâr haddinin hükümet tarafın
dan, icabettiği takdirde, lüzumu halinde aşağı 
indirilmesi, yukarı çıkarılması hususunu, ki bu
nu katiyen tasvibetmem, çünkü istikbale matuf 
ticari münasebetler tamamen sekteye uğrar, fiks 
bir vaziyet yapalım. Filhakika asgari kâr haddi 
tesbit edelim, onun üstünde hükümet müdaha
le etsin, ancak komisyon sözcüsü arkadaşımız 
ifade ettikleri gibi, «isterse hükümet bunu yüzde 
yirmiden yüzde on beşe indirebilir» şeklinde bir 
hükmün kanun metninde yer alması doğru de
ğildir arkadaşlar. 

Verilecek kâr haddi asgari tesbit edilmeli, 
çünkü ticaret erbabı istikbal için garanti hisset
medikçe bu işe girmez, istikbale muzaaf tasarruf
larını kullanması yerinde olur. Yüzde yirmi. 
yüzde yirmi beş, yüzde on. 

Muhterem arkadaşlar, bu, «neden» lerin sonu 
gelmez. Siz bu rakamları koyduğunuz andan iti
baren, arkasından «neden» 1er gelir. OnunltÇin, 
«neden» nin cevabı, bence; bu iş düşünülmüş, ta* 
sınılmış, Büyük Meclis, yüzde yirmi kârı namus
lu ithalâtçı tüccar için yüzde yirmi kârı onun 
memleket sevgisini nazarı itibara alarak kâfi 
görmüştür. % 20 kâr, Meclisin onların millet 
ve vatan sevgilerine güvenerek koyduğu kâr
dır. Bununla kendileri iktifa edebilirler. Bunun 
üzerinde şu veya bu şekilde bir pazarlık mev
zuu olamaz. 

Maruzatım bundan ibarettir.' 
REİS — Efendim; daha söz alan 9 arkadaş 

var. Fakat kifayeti müzakere takriri de mev
cut, okuyoruz. 

Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini reye koymanızı tek

lif ederim. 
Tokad Mebusu 
Ahmet Gürkan 

MUHLİS ERDENER (Bursla) — Efendim, 
aleyhinde konuşacağım. 

REİS — Buyurun. 
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MUHLİS ERDENER (Bursa) — Efendim; , 

itimat buyurun bu mesele çok mühimdir ve pi- j 
yasada geniş tesirler yapacaktır. Mesele henüz i 
tavazzuh etmedi. Tekliflerimiz var. Komisyon I 
sadece umumi tâbirlerle iktifa etti. Verilecek 
cevapları vermedi. Müsaade buyurursanız mü
zakereye devam edelim, bu suretle bu dâvayı 
nasıl âdilâne bir hükme bağlıyacağımızı anla
mış olacaksınız. Bu hususta fikirlerimizi söyle
mek imkânını bulacağız ve belkide isabetli tek- , 
lifler olacaktır. Kifayet kabul edilirse bunları 
arz edemiyeceğiz. Onun için kifayeti müzakere
yi kabul buyurmamanızı rica edeceğim. 

REÎS — Kifayet aleyhinde bir arkadaşımız 
konuştu. Kifayeti reyinize arz ediyorum : Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kifayet kabul 
edilmiştir efendim. 

Tadil tekliflerini okutuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen izah eylediğim1 sebeplerle 31 ııci 

maddenin IX ncu bendinin çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu 
Hilmi Dura 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim veçhile, tatbikatta güç

lükler doğuracak, olan IX ncu bendin madde
den. çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Sinob Mebusu 
Nuri SertoğJu 

Yüksek Riyasete ' 
İthal edilen bâzı maddeler derhal tevzi edil

diğine veya satılabildiğine göre hükümetin tâ- | 
yin edeceği bu gibi maddeler için yüzde 10 top
tancı kârının verilmemesi kaydının ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Bolu Mebusu 
Ahmet Halı 

REÎS —- Sertoğlu ve Hilmi Dura arkadaş
larımız bendin maddeden çıkarılması hakkında 
teklif vermişlerdir. Reyinize arz ediyorum : 
Bendin maddeden çıkarılmasını dikkate alanlar 
lütfen işaret buyursunlar.. Bendin maddeden 
tayyedilmesini kabul etmiyenler işaret buyur
sunlar.. Takrirler reddedilmiştir efendim. 

(Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nm takriri tek
rar okundu). I 
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REİS — Komisyon iltihak etmemektedir. 

Takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Takrir 
reddedilmiştir. 

Metni reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Metin kabul edilmiştir. 

31 ııci maddeye onuncu bent olarak bir ilâve 
yapılması hakkında Kemal Özçoban arkadaşımı
zın bir teklifi vardır. Onu okuyoruz; 

* Yüksek Reisliğe 
31 ııci maddenin sonuna aşağıdaki bendin ek

lenmesini arz ve teklif ederim. 
Bent - X - kullanılmış olan veya müzayede ve 

buna benzer sebeplerle rayicinden fazla alınıp 
ticaret kasdı ile satışa arz edilen mallar aynı cins 
ve evsaftaki benzerlerinin fiyatlarından fazla
ya satılamaz. 

Türkiye'de emsali bulunmıyan veya faturala
ra dayanmıyan malların kıymetleri Ticaret Ve
kâletinin tavzif edeceği heyetlerce takdir edildik
ten sonra bu fiyatlar üzerinden satışa arz olunur. 

Tarihî kıymeti haiz antika eşyalar ile ticaret 
kasdı ile olmıyan satışlar bu bent hükmüne tâbi 
değildir. 

Afyon Mebusu 
Kemal özçoban 

REÎS — Hilmi Dura. 
HlLMÎ DURA (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, teklif edilen bu bent, hakikaten lü
zumsuzdur. Bu bendin ilâvesi sebebinin şu nok
tadan ileri geldiğini zannediyorum. 

Kullanılmış eşya satışı bugün serbest değil
dir. O da Millî Korunma Kanununa tâbidir. Hü
kümet lüzum görürse her nevi eşya için âzami kâr 
haddini ve maliyet unsurunu tâyin edeceğine gö
re, esasen kullanılmış eşya da bunun içindedir. 
31 nci maddenin birinci bendine göre Hükümet 
dâhilde lüzum gördüğü maddelerin ve bu mey an
da kullanılmış eşyaların maliyet unsurlarını, bu 
maliyete zammedilecek âzami kâr hadlerini tesbi-
te salahiyetlidir. Bunun için ayrıca bent ilâvesine 
lüzum yoktur. Kaldı ki, kullanılmış eşya için böy--
le bir bent sevk ederken, dışarda arkadaşlarla ko
nuşurken şu esbabı ritucibenin hâkim olduğunu 
öğrendim. Amerikan pazarlarında, bilhassa Ame
rikan eşyası satılan yerlerde çocuk arabası, çama
şır satılıyormuş. Beş on Amerikan pazarından 
mal alan kimseyi ben Millî Korunma Kanunu ile 
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himaye etmeyi Hükümet olarak vazife edinmem 
arkadaşlar. Bir defa işin esası sakattır. 

Sonra zaten bu gibi eşyalar için Hükümet sa
lahiyetlidir, lüzum gördüğü mallar için maliyet 
unsurunu tâyin ettirir. Esasen buna ticaret kas-
diyle hareket edenler tâbi olacaklardır. Eğer tüc
carlar ticaret kasdiyle eski eşyayı satarlarsa Mil
lî Korunma Kanununun mevcut hükümleri za
ten buna mânidir. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ ERCÜ

MENT DAMALI (Sivas) — Muhterem arkadaş
lar, Hilmi Bey arkadaşımızın görüşü isabetli 
olabilir. Hakikaten 31 nci madde «mal» tâbirini 
kullandığına göre ve kullanılmış malların da 
iktisadi bir değeri olduğuna nazaran hiç şüphe
siz kullanılmış mallar için de Hükümet 31 nci 
maddenin verdiği yetkiyi kullanabilir. Fakat 
Millî Korunma Kanununun 31 nci maddesine 
rağmen bizde devam edegelen tatbikat, kulla
nılmış eşyalar üzerinde de karaborsacılık yapı
labileceği noktasında tecelli etmiştir. Bu iti
barla zaidolsa dahi, mademki tatbikatta kulla
nılmış eşyalar üzerinde de karaborsacılık yapıl
dığı görülmüştür. (Bravo sesleri) O halde, zaid
olsa dahi bu fıkraya yer ve mahal vardır. Bu 
itibarla encümen bu teklife iltihak etmektedir. 

REİS — Ercüment Bey bir- dakika, sual var. 
MUHLİS ERDENER (Bursa) — Efendim, 

l)iı maddenin 2490 numaralı Artırma ve Eksilt
me Kanunu ile münasebetini nasıl mütalâa edi
yorsunuz! Yani kâr hadleri muayyen olduğuna 
göre münakaşa ile yapılan satışlarda ancak tes-
bit edilmiş olan kanuni kâr hadlerinden indir
mek suretiyle münakaşa ilânı mevzuubahsolabi-
lir, buna talip zuhur edecek midir ve yine Dev
let elindeki malları satışa çıkarırsa bu kanuna 
ve bu kıstasa tâbi midir? Yani bu kanunun dı
şında yapılan artırma ye eksiltmelerde en mü
sait fiyatlar tesbit edilen kâr haddine tetabuk 
etmezse ihtikâr telâkki edilecek midir? 

ERCÜMNT DAMALI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; 2490 sayılı Kanun bir mese-
lei hukukiye vaz'eden kanundur. 2490 sayılı Ka
nun ticari mesaide tatbik edilmez. Hükümet eğer 
elinde hurda, müzayede ile satılması icabeden 
mallar varsa (Hükümet burada tüccar zihniye
ti ile hareket etmediğine göre) bu, kanunun 
kapsamı dışında mütalâa edilir. Binaenaleyh, 
2490 sayılı 'Kanunun hükmü çerçevesi içinde sa-
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tıslar; münakaşaya, müzayedeye imkân ve me-
sağ verdiği mesailde Millî Korunma Kanununun 
dışında olacaktır. Bu 'bir meselei ticariye olmı-
yacağma göre bizim kanunumuzun dışındadır. 
2490 sayılı Kanununun bütün ahkâmı muteber
dir ve onun çıkarılmış olan bütün hükümleri de 
iner'i ve muteberdir. 

KAMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Hükümetin 
ihale ile sattığı kereste ne vaziyettedir? Aynı 
mahiyette midir? 

SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) — Kereste 
kullanılmış eşya değil ki. 

ERCÜMENT DAMALI (Devamla) — Arka
daşlar, madde ile hakikaten ilgili olmıyan hu-
susatm tezekküründe fayda yoktur. Zaman ba
kımından da zararı vardır. Eğer bu kanunun 
içinde bu gibi meseleler muallakta kalıyorsa 
usule tevfikan muhterem arkadaşların müracaat 
yapmaları mümkündür. 

REİS — Ercüment Bey, Kemal özçoban'm 
takririne iltihak ediyorsunuz değil mi? Yalnız 
redaksiyon itibariyle.. 

ERCÜMNE DAMALI (Devamla) — Redak
siyon fena değildir. Fakat son fıkrada şu naza
rı dikkatimi celbetti; «Ticaret kasdiyle olmı
yan» tâbiri var Halbuki birinci fıkrada da aynı 
tâbir var. Yanlış anlamadımsa, zaidolmasın, 
aynen kabul etmeye encümenimiz mütemayildir. 
Lütfen takrir bir kere daha olomsu. (Afyon Ka-
rahisar Mebusu Kemal özcoban'ın takriri bir 
defa daha okundu.) 

REİS — Usul hakkında Sebati Ataman. 
SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, şimdi usul hakkında mâruzâtta 
bulunacağım. Çünkü, bir suitefehhüm var gibi 
geliyor, ortada. 31 nci maddenin birinci fıkrası
na dâhildir, diye bir kâr haddi tâyin etmiyor. 
Kullanılmış eşya kaça mal olursa olsun... 

REİS — Sözleriniz esas hakkındadır, Sebati 
Bey... Esasa girdiniz. Usul hakkında söz almıştı
nız. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Evet efen
dim . (Gülüşmeler) 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Celâl Yar
dımcı da böyle oyunlar yapardı. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Usul hakkında usulsüz olmıyarak arzı malûmat 
edeceğim. 
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Dokuzuncu bent kabul edilmiştir. îlâvesi is

tenen 10 ncu benttir. Bir takrir var. Bu reye 
konduğu ve nazarı dikkate alındığı takdirde en
cümene havale edilmesi; bunun üzerinde müza
kereler cereyan edip badema yüksek huzurunuza 
gelmesi icabeder. 

REİS — Maddeye yeni bir bendin ilâvesine 
dair olan teklifi okunduktan sonra evvelâ bunun 
müzakeresine geçmek zarureti vardır. Müzakere
lerin hitamından sonra takriri reye arz edeceğim. 
Dikkate alınırsa icabını teemmül edeceğiz. 

Esas hakkında Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Vazgeçtim. 
HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Sual sora

cağım. 
NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 

Bu mevzu encümende konuşulmadığı için encü
men namına cevap verilmemesi lâzımdır. 

HİLMÎ DURA (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar, encümenin de katıldığı teklifte «ye
nisinden, emsalinden fazlaya satılamaz» deniyor, 
ben böyle anladım, biz böyle bir hüküm kabul 
etmekle 31 nci maddenin 9 ncu bendinde kabul 
edilen kâr haddi üstüne çıkmış oluyoruz. Eşya
nın yenisine % 25 perakendeci hakkı veriyor
sunuz, kullanılmış bir Amerikan çamaşır maki
nesine belki % 50, belki % 300 kâr haddi tanı
mış oluyoruz. Bunun üzerinde durulmak lâzım-
gelirken takrir okunur, okunmaz encümen işti
rak ettiğini söyledi. Ne zaman okundu, ne zaman 
takibetti, ben şahsan takibedemedim. 

RElS — 31 nci maddeye bir fıkra ilâvesine 
dair olan Kemal özçoban arkadaşımızın takriri
ni reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Takrir nazarı dikkate alınmış, redaksi
yon ve sair hususat için komisyona verilmiştir. 

Maddeye yine bir bent ilâvesine dair bir tak
rir var, okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Gürüşülmekte olan 31 nci maddenin sonu

na şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

25 .V.1956 
Seyhan Mebusu 
Dr. Sdat Barı 

«Turizm müessesesi belgesi almış olan yerler 
de bu madde hükümlerine tâbidir.» 

REÎS — Sedat Barı. 
SEDAT BARI (Seyhan) — Çok muhterem 

arkadaşlar, muhterem heyetinizin fiyatların 
konrolü hususunda göstermiş olduğu hassasiyet 
muvacehesinde bir noktayı dikkat nazarlarınıza 
arz etmeyi faydalı buluyorum. İsabetli tedbir
ler silsilesi içinde bu suretle de bir açık kapı 
bırakılmamış olunacaktır. Malûmu âliniz, 6086 
sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu muh
terem heyetinizce müzakere edildiği sırada 28 
nci madde ilâve edilmişti. Bu 28 nci maddeyi 
aynen okuyorum: 

«Turistik- belge alan müesseseler, oda, ban
yo, tedavi, yemek, içki, eğlence, duhuliye, hiz
met ve nakliye vasıtası, fiyat ve ücretlerini ser
bestçe tâyin ve tesbit edebilirler. Ancak bu mü
esseseler tesbit edecekleri tarifelerini ve icabı 
halinde bunlarda yapılacak mevsimlik değişik
likleri her yıl Ocak ayı içinde Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğüne bildirmeye mecbur
durlar. Bu mecburiyete riayet etmiyen veya 
bildirdikleri tarifeden fazla talebedenler hakkın
da 27 nci madde hükümleri tatbik olunacağı 
gibi 20 nci maddenin (B) fıkrası hükümleri de 
tatbik olunur.» 

Bunu, bir teşvik vesilesi olarak taknin etmiş 
bulunuyorsunuz. Fakat görüldü ki, tatbikatta bir 
teşvikten ziyade bir ihtikâr vesilesi oldu. Tu
ristik belge alan muhtelif lokanta, otel ve sair 
eğlence yerleri meselâ bir dondurmayı 7,5 lira
ya kadar sattılar. Konfortabl otel odaları da 
aynı şekildedir. Turistik odaları 20 - 25 liradan 
65 liraya kadar çıkarttılar. Bunlar âmmeyi is
tifade ettirmekten ziyade şahsi istifadeye kalk
tılar. Bu itibarla esasen bu kanunda bir deği
şiklik yapılması için hazırlanmış bir tadil tek
lifi de mevcuttur. Ama Millî Korunma Kanunu
nun bu tadili esnasında şu fıkranın ilâvesi su
retiyle mesele daha çabuk ve daha kolay halle
dilecektir. Kabulünü bilhassa rica ederim. 

REİS — Efendim, kanuna bir bent olarak ek
lenmesi istenen teklif şudur: «Turistik müessese 
belgesi almış olan yerlerde de bu madde hükmü 
tatbik olunur.» 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlar, bu takrir meseleleri biribirlerine karış
tırmış oluyor. Türkiye'ye turist celbini teşvik 
için turistik müesseseleri kurmak üzere, arkada
şımızın zikrettiği Hilton ayarında otellerin tesi
sine imkân sağlayıcı geniş bir serbesti tanımıştık. 
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Şu vasıflan haiz olacak ve fiyatları da şöyle ola
cak, dedik. Eğer fiyatları bu kanun hükümlerine 
tâbi tutarsak Hilton Müessesesi gibi diğer turis
tik tesisler de yaşıyamaz. Esasen bunların müş
terisi ve müstehliki halkımız değildir, bunlar 
memleketimize gelen turistlerin ihtiyaçlarına hi-
tabeder. (Gürültüler) Takdir Yüksek Heyetini
zindir. Turizmi teşvik için ittihaz edilmiş karar 
ve tedvin edilmiş kanunlar muvacehesinde şimdi 
turizm müesseselerini kayıt altına almakla ne gibi 
bir fayda istihsal edeceğiz? Zannediyorum ki, 
memlekete turistlerin gelmesine mâni ve onları 
ağırlayacak teşekküllerin inkişafını engellemiş 
olacağız. Sedat Ban arkadaşımız izah etti, eğer 
mesele bundan ibaret ise, Turizmi Teşvik Kanu
nunu tadil mahiyetinde olan bir hükümle, Tu
rizm Kanununun falan maddesi ilga edilmiş diye 
bu yönden müzakere etmek icabeder. Çünkü bu, 
bizim halen bahis mevzuu ettiğimiz umumi fi
yat ile ilgili bir mesele değildir. Bendeniz, tu
rizmi teşvik bakımından, böyle bir hükmün 
aleyhte netice vereceğini ve turistik müessesele
rin inkişafına mâni olacağına ve bu suretle de 
dolayısiyle memlekete döviz getirecek olan turist
lerin gelmesine menfi tesir yapacağına kaani bu
lunuyorum. Memleketimizde turizmin maalesef 
çok az inkişaf ettiğini biliyoruz. Turistlerin bir 
memleketi ziyaret etmesi, en büyük ihraç mad
desinden fazla döviz getirmektedir. Fransa mi
sali, İspanya misali, hattâ Yunanistan da
hi bunun bir misalidir. Memleketimize he
men hemen turist gelmemektedir. Böyle 
bir hükümle daha az gelmesine sebebiyet 
vermiş olacağız ve Hilton ve benzeri mües
seselerin inkişafına mâni olmak, memleketin ik
tisadiyatına hizmet değildir. Bendeniz bu nok
tada, hükümetin turizm bakımından noktai naza
rını izhar etmesini faydalı bulurum. Böyle bir 
tadile de Muhterem Meclisinizin iltifat gösterme
mesini rica ederim. 

BEİS — Nusret Kirişcioğlu, buyurun. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar; turizm belgesi almış olan 
eğlence yerleri otel ve sairenin turizmi engel-
liyecek fiyatlarla iş yapmalarını doğru bulama
yız. Bu itibarla bu takririn nazara alınması ve 
encümende müzakeresi halinde salim bir neti 
ceye varılacağı kanaatindeyim, bu itibarla ben- | 
deniz, teklifin lehinde olduğumu arz ederim. i 

RElS — Sebatı Ataman, buyurun, | 
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| SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Efen

dim; bendeniz de takririn lehinde olduğumu 
[ berveçhi peşin arz edeyim. Bu takrir, Behzat 

Bilgin arkadaşımızın zannettiği gibi değildir 
Takyit falan koymuyor, Hükümete salâhiyet 
veriyor. O kadar. «Hükümet bilûmum fiyat ve 
ücret tarifelerini tesbit edebilir» diyen metin 
şümulüne turizm belgesi alan yerleri de ithal 
ediyor. Eğer bu hükmü koymazsak turizm bel
gesi alan yerler hakkında Turizm Teşvik Ka
nunundaki istisna baki kalır. Böyle bir fıkra 
koymak suretiyle Hükümete salâhiyet veriliyor. 
Hükümete bu salâhiyeti vermek turist celbi ba
kımında da faydalıdır. Hükümet ister şöyle ya
par, ister böyle yapar; turist celbedebilecek ta
rife ve fiyatları tesbit eder. 

REİS — Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, ben 

aleyhinde konuşacağım. 
Müzakere ettiğimiz kanun memleketteki tica

ri işlere aittir. Filvaki turizm işleri de, meselâ 
otel idaresi, lokanta işletmesi ticari bir mahiyet 
iktisap ediyorsa da bunu ayrı mütalâa etmek 
icabeder. Çünkü bu kanun daha ziyade ithal, 
imal, masnuat ve saireye ait malların fiyatının 
tesbitine ait bir kanundur. Binaenaleyh bir 
turistik otelin odasının kirasını, lokantasının 
fiyatlarını bu kanuna ithal ettiğimiz takdirde. 
bu kanunu dejenere etmiş oluruz. Bu, mahallî 
belediyelerin yapacağı bir şeydir. Bu itibarla 
takririn reddi lâzımgelir. 

REİS — Behzat Bilgin. 
BEHZAT BÎLGÎN (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar; iki kelime ilâve etmek istiyorum. 
Şimdi Turizm Teşvik Kanunu bu endüstriye 

girecek olan müesseselere geniş bir hak tanı
mıştır. Demiştir ki, bu belgeyi aldığın takdirde 
yaptıracağın otelin odasını istediğin fiyata vere
bileceksin, tesis edeceğin lokantada tanzim edece
ğin liste üzerine istediğin fiyata satabileceksin. 
Meselâ, Hilton oteli.. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Divan oteli. 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Evet, bun

lar bu muafiyete güvenerek geliyorlar, sermaye 
tahsis ediyorlar, 8 - 10 - 20 milyon lira sarf ede
rek bir müessese kuruyorlar. Ecnebi sermayeyi 
teşvik bakımından olsun, dahilî sermayeyi teş
vik olsun, önceden bunlara bir teminat veriyo
ruz, diyoruz k i : Gel bu işi yap, bu senin için o 
kadar kârlı bir iştir ki, biz diğer teşebbüslerde 
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tatbik ettiğimiz tarife usulünden seni tamamen 
âzâde bırakıyoruz. Bunu vâdediyoruz, şirket ge
liyor. Bir sene sonra artık geçti diyeceksiniz. 
Bir devletin kanunlarından böyle bir istikrar
sızlık olamaz. Bunu reddetmek lâzımdır. Ben
denizin kanaatim budur. 

REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlar; turizmi teşvik 
etmek, elbette Hükümetin gayet esaslı olarak 
takibetmekte bulunduğu bir politika icabıdır. 
Bunu canla başla arzu etmekteyiz. Fakat bir de 
bugün mevcudolan hakikatlere kısaca bir nazar 
atfetmek yerinde olur. Müzakere ettiğimiz ka
nun esas itibariyle ihtikârı, memlekette hayat 
pahalılığını doğuran ve vatandaşı haksız yere 
zarara uğratan, hattâ tâbir caiz ise soyan hare
ketlere ve teşebbüslere karşı tedbir almayı is
tihdaf eden bir kanundur. 

Bu mânasiyle turizm namı altında ayrılmış 
olan bir sektöre şâmil olmamasını iddia etmek, 
zannederim ki, doğru olmaz. (Soldan bravo ses
leri). 

Şimdi; hakikati meseleye gelince : Bizim 
memleketimizde turizm henüz inkişaf etmiş de
ğildir. Başka memleketlerde olduğu gibi şaya
nı şükran bir hâdise olarak arz edeyim ki, dış 
turizmden ziyade şimdi cari olan, iç. turizmdir. 
Bu eğlence yerlerini, otelleri, hattâ Hilton'u dol
duran insanlar, müşteriler bugün Anadolumuz-
dan gelen iç turistlerden ibarettir. 

Şimdi; arkadaşım Behzat Bilgin'in son ola
rak söylediği sözlere cevap arz edeyim : 

Arkadaşım diyor k i ; bu, bir nevi teminattır. 
yani bu gibi teşebbüslere girişecek olanlara, sen 
turizm belgesi aldıktan sonra fiyatları istediğin 
şekilde empoze edebilirsin, hususunu bir kanu
ni teminat olarak bahşetmiş bulunmaktayız. Bi
naenaleyh, kanunun üzerinden bir sene geçme
den bu gibi vatandaşları zararlara uğratabile
cek her hangi bir kanuni tasarrufta bulunmak 
doğru değildir, iddiasını ortaya sürmüş bulu
nuyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; müşahhas olarak ko
nuşuyorum, ne Divan oteli, ne Kervansaray, ne 
Tarabya'daki Tokatlıyan oteli, ne Hilton oteli, 
bunların hiç birisi Turizm Endüstrisini Teşvik 
Kanunundan sonra girişilmiş teşebbüsler değil
dir. Bunların hepsi Turi/m Endüstrisini Teşvik 
Kanununun mevcudiyetinden evvel inşasına te-
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şebbüs edilmiş müesseselerdir. Bir turizm bel
gesi alanın kendisini istediği kadar fiyat yük
seltmek iktidarında görmesi doğru değildir. Bu 
gibi hareketlerin mahzurlu tarafları olmak lâ-
zımgelir. Bunun evvelâ, Türk parası kıymeti 
hakkında yanlış zehablar telkin edebilecek ma
hiyeti vardır. Bu cemiyetin içinde çok para ka
zanan, hattâ miras olarak büyük servetler elde 
bulunduran insanlar mevcuttur. Bunların ade
dinin voğalması da elbette şayanı temennidir. 
Bu gibi zevat, hâttâ biraz müsrif olanlar, ge
cede 300 - 500 lirayı dayanabilecekleri müddet
çe sarf etmeyi göze alabilirler. Bunlar 300 - 500 -
1 000 - 5 000 kişi olabilirler. Aralarında kırk 
yılda bir oraya gelmiş olanlar da vardır. Bakar 
görür ki, bir kahve 10 liraya içiliyor, bir şef
tali 25 liraya yeniyor, bir kadeh viski 20 lira
ya içiliyor. Bunu görünce Türk parasının kıy
meti hakkında insan yanlış bir kanaata varabi
lir. Anadolu'dan gelenler, para su gibi gidiyor, 
diyerek haklı olarak bu sefer buğdayın, arpa
nın kıymetini aşağı görmeye başlarlar. 

Arzım şudur ki ; Türk parasının kıymetinin 
çok düşük olduğunu telkin edebilecek yüksek 
bir seviyede fiyat teessüs etmesine sebebolan 
hâdise ile karşı karşıyayız. Ben bunun bir kon
trole tâbi tutulmasım ve o müesseselerin kapa
tılmasını değil, o müesseselerin yaşaması gaye
sini bir elde bulunduracak, diğer taraftan da 
serbest bırakılmasının birtakım mahzurlarını 
bertaraf edebilecek tedbirlerin alınmasını haklı 
ve zaruri görmekteyim. 

Hükümet olarak mâruzâtım budur. 
Sözlerime başladığım noktada bitireyim. Tu

rizmi her suretle teşvik etmek, politikamızın üs-
sülesasıdır. Fakat bunun yanında arz ettiğim 
esas, turizm hareketlerine hiç zarar vermeden, 
mahzurlarını bertaraf etmek mümkündür. Hat
tâ gayet aşikâr bir keyfiyettir İri, fivat yüksek
liği, gelecek olan turistin de aleyhindedir. Bina
enaleyh, Behzat Bilgin arkadaşım hiç endişe et
mesin. Her veçhile turizmi teşvik etmek teşeb
büslerini bir an için olsun fevtetmemekteyiz. 
Yeni otellerin yapılması hususunda faydalı olan 
teşebbüslere yardım etmemiz, fakat mahzurlu 
olduğu takdirde de tedbir almak suretiyle bu
nun zararım da derpiş etmemiz icabeder. Usul, 
sak ve tedvin bakımından bir mesele ile karşı 
karşıyayız. Verilen bu takririn ihtiva ettiği hük
mü, acaba Millî Korunma Kanununun tadilâtı 
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meyamnda nazarı dikkate almak ve oraya ithal i 
etmek mi lâzımdır, yoksa asıl hüküm Turizm 
Kanununa ait ve onunla murtabit olduğu için 
oraya mı girmek lâzımdır? Bu bir sak ve ted
vin işidir. Bunu da Yüksek Heyetiniz takdir 
eder. 

RElS — Nuri Sertoğlu : 
NURİ SERTOĞLU (Sinob) — Muhterem ar

kadaşlar, otel, lokanta, gazino ve sair eğlence 
yerlerindeki yatak, yemek gibi şeylerin ücretle
rinin tesbiti işi kanunen mahallî belediyelerin 
vezaifi cümlesindendir. Bu tesisler, turizm mak-
sadiyle kurulmuş müesseseler dahi olsa bu nevi 
mükellefiyetlerin mahallî belediyeler tarafından 
deruhde edilmesi daha hayırlı olur. Kaldı ki; ted
vin edilmekte olan kanunun üçüncü bendine «be
lediyelerce tâyin ve tesbit edilen ücret ve tarife
ler» hakkında bir hüküm konmuş ve bu hüküm 
kabul edilmiştir. Bunları hatırlarsak, bizim re'-
sen böyle bir fıkra ekleme yoluna gitmemiz doğ
ru olmaz. O zaman aynı maddenin içinde 3 ve 10 
ncu bentlerin yekdiğerine tezat halinde olması 
mevkiine düşeriz. 

Üçüncü bentteki hüküm nedir. Belediyelerce 
fiyatı tesbit olunan maddeler hakkında Hükümet 
bu fıkrayı uygulamaya yetkilidir. Hükümetçe 
böyle bir karar verilmedikçe belediyelerce fiyat
ları tesbit edilenler hakkında belediyenin kararı 
caridir* 

Hükümetin kararına bağlandığına dair hü
kümler varken doğrudan doğruya bu fıkranın dı
şına çıkarak yeni bir fıkra tesis edersek, bir mad
de içinde yekdiğerine zıt fıkralar tedvin etmiş 
mevkide kalırız. Bu hususta bilhassa sayın ko- ı 
misyonun daha evvel nazarı dikkati çekmesi 
lâzımgelirdi. Baktım sâkit kaldılar. 

REÎS — Hüseyin Balık, buyurun. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Vazgeç

tim. 
RElS — Kemal özçoban, buyurun. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, bu önergenin lehindeyim. Fakat kanun 
tekniği bakımından bunun burada yeri olmadığı 
kanaatindeyim. Yani lüzumuna kaaniim, fakat 
teknik bakımdan bu hükmün bu kanuna konul
masını mahzurlu görüyorum. Ben okumadım, fa
kat ibareden anlaşılıyor, orada bir madde var, 
elinde turist belgesi olan bir müessese fiyatları 
kendisi tâyin ediyor, belediye kontrolundan aza
de olarak. Ben böyle anladım. Böyle olunca bu | 
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hüküm bu kanunla tezat teşkil eder. Vakıa muah
har kanun, mukaddem kanunun hükmünü ilga 
eder ama bence Turizm Kanununa bu hükmü 
vaz'etmek cihetine gitmek yerinde olur. Bunda ar
kadaşlarımız ısrar ediyorlarsa, komisyon da ısrar 
ediyorsa, ki, Sayın Başbakan esbabı mucibesini 
gayet güzel izah ettiler. Şu halde bendin sonu- . 
na, falan numaralı kanunun şu maddeleri mül
gadır, demek lâzımdır ki, uzun olur, siz bilirsi
niz. 

RElS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KlRlŞClOĞLU (Zonguldak) — 

Efendim, Millî Korunma Kanunu muvakkat bir 
kanun olduğu için umumi kanununun mevcut 
hükmünü ancak muvakkaten ihlâl eder. Bu iti
barla buraya konan hükmün mütenakız olduğu 
yolundaki iddia varit değildir. Millî Korunma 
Kanununu tatbikattan kaldırdığımız zaman Tu
rizm Teşvik Kanununun 28 nci maddesi tatbik 
edilecektir. 31 nci maddeye bir bendin ilâvesi 
mümkündür. Ben yalnız taknin bakımından mah
zuru olmadığını izah için söz almış bulunuyo
rum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Takriri dikkate alanlar lütfen işaret 
buyursunlar... Almıyanlar... Takrir dikkate alın
mış ve encümene verilmiştir. 

Yine 31 nci maddeye bir bent ilâvesi hakkın
da Muhlis Erdener arkadaşımızın bir takriri var
dır. Okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Otuz birinci maddenin sonuna yeni bir fıkra 

olarak aşağıdaki fıkranın ilâvesini ve kabulünü 
rica ederini. 

Bursa Mebusu 
Muhlis Erdener 

X - «Bu maddede gösterilen kâr hadleri bir 
baz olarak vaz'edilmiştir. Bu kâr hadlerine sadık 
kalmak şartiyle neticei hesabiyelerini zararla ka
payan müesseseleri zarardan kurtarmak ve sây 
ve sermayelerinin meşru nümasmdan mahrum bı
rakmamak için bu zararlar % 20 kârla birlikte 
kendilerine tazmin edilir. Buna mukabil fazla ta
hakkuk etmiş olan kârlardan da bu fark müesse
selerden istirdadedilir. Kâr fazlasını senei maliye 
sonunda kontrol ve takibattan evvel kendiliğin
den iade eden müesseselerden bu fark aynen ve 
kontrol neticesinde meydana çıkan farklar ile yi
ne o müesseselerden bir misli zam ile istirdadedi
lir.» 
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MUHLİS ERDENER (Bursa) — Efendim, 

müsaade buyurursanız, takririmi izah edeyim : 
Filvaki madde kabul edildi. Fakat eminim ki, 

tatbikatta çok büyük ıstıraplar, şikâyetler doğu
racaktır. Kanunun esasında vatandaşın zararına 
hiçbir düşünce mevcudolmadığını teminen böyle 
bir fıkranın ilâvesini teklif ediyorum. Vatandaş 
verilen kâr hadlerini tatbikle mükelleftir. Ama 
neticei hesabiye, demin konuştuğumuz gibi, sade
ce maliyete % 20 ilâve etmekle peşinen bilinmez. 
Bu kanundaki şartlara ve kâr hadlerine sadık ka
larak namuslu tüccarın yapmış olduğu muamelâ
tın sene nihayetinde göstereceği netice eğer za
rarla kapanıyorsa bunun tazmini icabeder. Çün
kü kanun yoliyle vatandaşı zarara biz sevk etmiş 
oluyoruz. Kabul buyurursanız ki, bence bir mües
sese bu yolda mesaisine devam edemez. Hiç ol
mazsa vatandaşın kanun aleyhinde vicdanında 
bir tepki husule gelmemesini temin etmek için 
eğer sene sonunda zarar ile kapanırsa mütaakıp 
sene bu zararını kârından mahsup imkânı verilme
lidir. Bu suretle kanun yoliyle vatandaşı zarara 
sevk etmekten çekinmiş oluruz. (Gelir Vergisi bu
nu derpiş ediyor, sesleri) Yok efendim, kanun tica
ri zararların iki sene zarfında itfasını tasvibet-
mektedir. Burada bahis mevzuu olan sadece ta-
hassul eden zarar değil aynı zamanda vatandaşa 
verilen kâr haddinin de tahakkukunu mümkün 
kılmaktır. Vatandaşı zararına mal satmaya ic
bar edemiyeceğimiz gibi onun yedi iktidarında 
olmıyan ve bizim tâyin ettiğimiz kıstaslar yüzün
den tahaddüs eden zararlara seyirci kalamayız. 

Namuslu bir müessese var, defterlerine bakı
yorsunuz görüyorsunuz ki sene içinde 500 000 
liralık lâstik tahsis edilmiş, verilen kâr haddini 
maliyete ilâve etmiş? Satmış bu kâr haddinin tatbi
kine rağmen, neticei hesabiyede zarar tahassul et
miştir. Şimdi buna denilebilir mi ki, kâr etmiş
tir. (Etmiştir sesleri) Bu mesele hayli indî ka-
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naatle, hissî şekilde halledilemez arkadaşlar. Ha
kikaten adalet prensibini göz önünde tutuyorsa-
mz ilâvesini teklif ve rica ettiğim bu 
fıkranın hiçbir mahzuru yoktur. Teknik 
bakımdan kâr haddini peşinen ifade ede
meyiz. Bir müessesenin sene nihayetinde kâr ve 
zarar hesabı yapılmadan % 20 kâr demekle mü
essese kâra girmiş demek değildir. 

Şu halde, bir taraftan bu nokta üzerinde yani 
kâr haddi üzerinde dururken, (ki bunu haleti 
tesbit etmiş bulunuyoruz.) Diğer taraftan da 
bunun müeyyidesini koymak zorundayız. Vatan
daş böyle bir kanun olduktan ve böyle bir had 
tâyin edildikten sonra sâyinin ve sermayesinin 
hiçbir suretle zarara uğramıyacağma inancı ol
malıdır, eğer bu anlayış hilâfına ayrı bir kastı 
mahsus varsa bunu da açıkça ifade etmek lâzım
dır. Bunu ben katiyen aklımdan geçirmem. 

Demin Sayın Başvekilimizin anlattığı gibi 
biz bu kanunu, ihtikârı sanat edinmiş, halkın 
sırtından geçinmeyi zevk edinmiş kimseler için 
çıkarıyoruz. Bu maksat ve anlayışın hilâfına 
hükümler koyarsak bunun aksülamelinden vatan
daş hiç olmazsa manen mesul değildir. 

Bu kâr hadleri neticesi, müfettişler teftiş ya
pıyorlar, görüyorlar ki vatandaş kâr yerine za
rar etmiş ve bu zarardan kaçmak için de kanu
na riayet etmemiş. Bu hal, vatandaş lehine hiç 
olmazsa bir esbabı muhaffife teşkil etmez mit 
Bu zarara tahammülü olmıyan vatandaş ne 
yapsın? 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Kastamonu) — 
Onun zararı zekâ oyunudur. 

REİS — Efendim; başka söz alan arkadaşlar 
var, vakit de gecikmiştir, 28 Mayıs Pazartesi saat 
İS te toplnılmak üzere tnikada nihayet veriyo
rum. 

Kapanma saati : 19,15 
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5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Rize Mebusu İzzet Akçal'ın, Rize - Ikiz
dere hidro - elektrik santrali ile havai hat inşa
atına dair sualine Dahiliye Vekili Etem Mende
res'in tahrirî cevabı (7/163) 

25 . IV . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Eeisliğine 

Bağlı olarak sunulan sorunun Dahiliye Ve
kili tarafından yazı ile cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi arz ve rica ederiz. 

Rize Mebusu Rize Mebusu 
îzzet Akçal Mehmet Mete 

Rize - Ikizdere hidro - elektrik santrali ve 
havai hat inşaatı 17 . V . 1955 tarihinde Kesin 
Limitet Şirketine ihale olunmuştur. İnşaat müd
deti 25 ay olup 17 . VI . 1957 tarihinde ikmal 
edilerek enerji istihsal olunacaktır. 19 500 kilo
vat amper olan ve 66 000 voltla çıkan enerji 
havai hattının mütaahhide ihale olunan kısmı 
santralden itibaren îyidere mevkiine ve buradan 
Şark'a ayrılan bir kolla Rize merkezine ve Garb'a 
ayrılan kolla da Trabzon merkezine kadar tem-
dilolunacaktır. Bu enerjiden santrale 1,5 kilo
metre mesafede bulunan Ikizdere kaza merkeziyle 
hat güzergâhında olan Güneyce ve Karadere na
hiyeleri ve Rize'den itibaren Şark'a doğru Gün-
doğdu nahiyesi ve Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fın
dıklı kazalarının istifade edebilmeleri için havai 
hat ve tesislerin bu mahallere kadar temdidi işi
nin mütaahhide ihale olunmamış bulunduğunu 
yaptığımız tetkikattan anladık. 

1. İhale bedeli 9 295 274 lira olan ve 
4 600 000 lirası haricî finansmana taallûk eden 
bu tesisin, verimli olabilmesi için enerjinin sarf 
mahallerine götürülmesi hususunun düşünülüp 
düşünülmediğinin ve Rize'den itibaren Fındık
lı'ya kadar havai hat inşaatiyle lüzumlu tesisle
rin yaptırılıp yaptırılmıyacağmm?, 

2. Rize - îkizdere Santrali ve tesisleri ik
mal edildikten sonra enerjinin hemen işletme
ye girebilmesini ve sarfını teminen Gündoğdu ve 
Çayeli ile Pazar ve Ardeşen'de mevcut çay ve 
kereste fabrikalarının enerjiden istifade edebil
meleri için Rke - Ardeşen arasındaki havai hat

tın ve şehir şebekelerinin projelerinin hazırlanıp 
hazırlanmadığının ve ne zaman eksiltmeye çıka
rılacağının?, 

3. ihale edilmiş bulunan kısmın inşaatının 
ikmali ve tesislerin yapılarak işletmeye açılma
sında zaman ziyama mahal verilmemesi için Gün
doğdu, Çayeli, Pazar ve Ardeşen kazaları ile 
güzergâhtaki nahiyelerin ve Ikizdere kaza mer
kezinin bu enerjiden istifade edebilmeleri için 
ne gibi tedbir alındığının, 

Yazı ile bildirilmesini arz ve rica ederiz. 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 23.V.1956 

M. I. G. M. 
2. D. Ş. M. 

Sayı : 622/406-51/9437 

Özü : Rize - îkizdere hidro -
elektrik santrali hakkındaki 
tahrirî sual takririne dair. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
27 . IV . 1956 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7-163-2625/11864 sayılı yazılariyle alman Rize -
îkizdere hidro - elektrik santrali ve havai hat
tından hangi kasabalar istifade edeceği hakkın
da Rize Mebusu îzzet Akçal ve Mehmet Mete 
tarafından verilen tahrirî sual takriri üzerine 
yapılan inceleme neticesinde : 

1. Elektrik îşleri Etüd İdaresinde yapılan 
projesinde esas itibariyle Rize, Trabzon, îyide
re ve Karadere'ye (Trabzon) enerji vermek 
üzere düşünülen îkizdere hidro - elektrik tesisi 
bu projeye göre ihale edilmiş, Gündoğdu, Çay
eli, Pazar, Ardeşen, Hemsin kasabalarına da 
cereyan verebilmesi için % 25 fazla iş yaptırıl
ması, mukavelenamesine dercedilmiş ve buna 
ait projenin hazırlanmış bulunduğu, mütaahhi
de bu proje dâhilinde iş yaptırılarak yukarda 
sayılan kasabalara enerji iletilmiş olacağı, 

Yapılacak yüksek gerilim hava hattının Fın
dıklı'ya da cereyan verecek şekilde hesaplandığı; 

2. Yukarda açıklandığı üzere Gündoğdu, 
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Çayeli, Pazar, Ardeşen'e lüzumlu bütün enerji
yi vermek üzere yapılacak yüksek gerilim ha-
va hattının buradaki fabrikalara da enerji ve
rebilecek takatte olduğu; 

3. Çayeli, Gündoğdu ve îkizdere kasabala
rına iletilecek olan enerjiden istifade etmek hu
susunda belediyelerinin şimdiye kadar her han
gi bir müracaatta bulunmadıkları, diğer alçak 
gerilim şebekesi olmıyan belediyelere ait pro-
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j elerin hazır durumda olduğu, ancak tiler Ban* 
kasının plasman durumu ve döviz vaziyeti do-
layısiyle projesi hazır olan bu kasabaların ve 
daha birçok kasabaların tesislerim ihaleye çı
karmaya bugün için imkân mevcudolmadığı an
laşılmış bulunmaktadır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Dahiliye Veküi 
E. Menderes 

T. M, M. &. Matbaa* 


