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l. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

IBu Birleşim iki dturum yapan Genel Kurulda : 
Osman Yavuz'un, Kimyevî gübre konusunda gün
dem dışı konuşması üzerine Tarım ve Orman Ba
kanlığı Temsilcisi açıklamada bulundu. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun Tasarısının, 
Danışıma Meclisi îçitiüızüğünün 73 ncü maddesi uya
rınca geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Danışına Meclisi Üyesi Muzaffer Sağışman ve 
13 arkadaşının, Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 
yıl Süreli Olanların 3 ncü Sınıfında, 4 yıldan Uzun 
Süreli Olanların 4 ve 5 nci Sınıfında Bulunup Başa
rısızlık Dolayısıyla Bölge Alan Öğrencilere Yeni
den imtihan Hakkı Verilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu üzerindeki 

(görüşmeler tamamlandı. Teklifin, yeniden incelen
mek 'üzere Komisyona iadesi konusunda verilen 
önergeler kabul edilerek, Kanun Teklifi Komisyona 
iade edildi. 

Abdullah Akısel'e Vatanî Hizmet Terkibinden Ay
lık Bağlanması, Hakkında Kanun Tasarısının mad
deleri ve tümü kabul edildi. 

122 Nisan 198i2 Perşembe günü saat 14.00'te top-
lanlmaik üzere Birleşime saat 17.10'da son verildi. 

Fenni İSLİMYELİ 
iBaşkan 

ıBaşkanvekili 

Kamer GENÇ İmren AYKUT 
Kâtip Üye (Kâtip Üye 

»>•-« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekilİ M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 84 ncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN —- Değerli üyeler, çoğunluğumuz var
dır, müzakerelere başlıyoruz. 

IIL — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — OECD Genel Sekreteri ve AET Komisyo
nu ile ilgili olarak Paris'le yapılacak görüşmelere ka
tılmak üzere 18 - 20 Nisan 1982 tarihleri arasında 
Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Turgut Özal'a, Maliye Bakanı Kaya Er-
âem'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/148) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

,BAŞKAN — Sunuşlarda Sayın Devfet Başkanının 
bir tezkeresi var, okutuyorum^ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
OECD Genel Sekreteri ve AET Komisyonunun 

Sanayi ve Enerji işleriyle görevli Başkan Yardımcısı 
ile 19 Nisan 1982 tarihinde Paris'te yapılacak görüş
melere katılmak üzere 18 - 20ı Nisan 1982 tarihleri 
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arasında Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ın dönüşüne kadar 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye 
Bakanı Kaya Erdem'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

/BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
2. — Halkevleri Derneğinin Feshine Dair Kanun 

Tasarısının yeniden incelenmek üzere, Danışma Mec
lisi İçtüzüğünün 73 ncü maddesi uyarınca geri veril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/150) 

1. — Umumî Mağazalar Kanunu Tasarısı ve Ma
lî İşler, Adalet ve İktisadi Itfler komisyonları rapor
ları. (1/40) (S. Sayısı: 112) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizin Ka
nun Tasarı ve Teklifleri maddesine geçiyoruz. 

Görüşeceğimiz Tasarı, Umumî Mağazalar Ka
nun Tasarısıdır. Bu Tasarı ile ilgili raporun okunma
sından evvel Komisyonun ve Hükümetin yerlerini 
almalarını rica ediyorum. 

Hükümet temsilcisinin yetki belgesini okutuyo
rum. 
Türkiye Cumhuriyeti Danışma Meclisi Başkanlığına 

Umumî Mağazalar Kanun Tasarısının 22.4.1982 
Perşembe güne ve müteakip günlerde Genel Kurulu
nuzda yapılacak görüşmelerine Bakanlığımız adına 
aşağıda isim ve görevleri yazılı personelimiz iştirak 
edecektir. 

Arz ederim. 
Kemal CANTÜRK 

Ticaret Bakanı 

1'. Birinci Hukuk Müşaviri Nihat Adal. 
2. îçticaret Daire Başkanı Mustafa Cengiz. 
BAŞKAN — Tasarı ile ilgili iktisadi îşler Ko

misyonunun raporunun okutump, okutulmaması hu
susunu oylarınıza sunacağım. Okutulmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(İktisadî îşler Komisyonu raporu okundu) 

(1) 112 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN — Sayın Başbakanımızın bir tezkereleri 
var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 23.2.1982 günlü ve 18/101 - 1161/02013 sa

yılı yazımız. 

İlgi yazımızla Başkanlığınıza sunulmuş bulunan 
«Halkevleri Derneğinin Feshine Dair Kanun Tasarı-
sı»'nın yeniden incelenmek üzere, İçtüzüğün 73 ncü 
maddesine göre geri gönderilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bi'lgiıleıü'ttize arz ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üyele

rin lütfen işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Umumî mağazalar, genel bir tarif olarak; mak
buz senedi ve varant (Rehin senedi) mukabilinde ser
best veya gümrüklenmemiş emtia ve zahireyi vedia 
olarak kabul etmek ve mudilere de bu senetlerle tev
di olunan emtia ve zahireyi satabilmek veya terhin 
edebilmek imkânını vermek maksadıyla kurulan ku
ruluşlardır. 

Umumî mağazalar, 1.1.1957 de yürürlüğe girmiş 
bulunan Türk Ticaret Kanunumuzun 744 - 761 nci 
maddelerinde düzenlenmiştir. Ancak, bu düzenleme
ler yanında. Kanunun 744 ncü maddesinde, bu genel 
kurallar ve esaslar dışında, ayrıca bir kanun çıkarıla
cağını ve bir de tüzüğün yürürlüğe konulacağını amir 
bir hüküm olarak belirtmiştir. 

Hal böyle olmakla beraber, Kanun i. 1.1957 de 
yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, aradan geçen 25 
sene içinde böyle bir düzenleme maalesef yapılama
mıştır. Bu nedenle, Umumî Mağazaların hukukî sta
tüleri, yeni Türk Ticaret Kanunumuzla kaldırılmış 
bulunan 865 sayılı eski Ticaret Kanununa istinaden 
çıkarılmış bulunan Umumî Mağazalar Tüzüğüne da
yanmaktadır. 

Bir yerde 6762 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 
865 sayılı Kanunu kaldırıyor; ama bu Kanuna isti
naden kurulmuş, yürürlüğe konulmuş bulunan Tü
zük yürürlükte kalıyor; hukuka aykırı bir durum ve 

IV, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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bu nedenledir ki, esasen bu Tüzük de yeterli olma
dığı içindir ki, Umumî Mağazalar bugüne kadar ül
kemizde fonksiyonlarım gereği gibi ifa etmekten çok, 
çok uzak kalmışlardır. Yaptıkları iş sadece, Kanunda 
belirtilen hususların dışında alelade depoculuktan ile
riye gidememiştir. Bu maksatla yapılan düzenleme 
25 sene gibi uzunca bir zaman sonra olmasına rağ
men, şahsî kanımca, yerinde bir uygulama ve boşlu
ğu doldurma olmaktadır. 

Kanun tasarısında düzenlemeler yeterli olmakla 
beraber, belirtilen teknik hususların ileride çıkarıla
cak tüzükle de düzenleneceği öngörülmüştür. 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunumuzda da bu vardır. 

Ancak, maddelerle ilgili olarak benim burada kı
saca belirtmek istediğim bir, iki husus var : 

Birincisi, Tasarının 7 nci maddesinde, «Umumî 
Mağaza işletenler yapacakları işlerin önem ve genişli
ğine göre 2 milyon ila 10 milyon lira arasında bir ke
falet akçesi vermekle yükümlüdürler.» deniyor. An
cak, maddenin müteakip fıkralarında bu kefalet ak
çesinin nereye verileceği belirtilmemiş, ilgili bakan
lık Ticaret Bakanlığı olarak belirtilmiş; fakat kefaletin 
bu Bakanlığa mı verileceği, yoksa bir bankaya mı 
depo edileceği hususu boşlukta bırakılmıştır. Sadece, 
son fıkrada, «Bu kefalet akçesinin muhafaza şekli 
tüzükte gösterilir.» denmektedir. Bu boşluğun doldu
rulması iktiza eder düşüncesindeyim. 

İkinci olarak, 9 ncu maddede, «Umumî Mağaza
lar gerek kendi ve gerek başkaları adına veya hesa
bına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tevdi olu
nan mallar üzerinde ticaret ve spekülasyon yapamaz
lar.» deniyor. Ticareti anladık; ama spekülasyonun 
bir tarifi yok. Ne türlü bir spekülasyon?.. Kanunda, 
benim şahsî kanımca genel, müphem ve açıklamaya 
muhtaç terimler yer almamalı, bunlar kesinlikle be
lirtilmelidir. 

Diğer bir husus ise sayın üyeler; 11 nci maddede, 
«Umumî Mağazalar Bakanlığın teftiş ve denetimi 
altındadır.» Yani Ticaret Bakanlığının, eskiden ol
duğu gibi. Bunun devamında ise, «Bakanlıkça gerek 
görüldükçe bu yerler ve işlemleri her zaman teftiş ve 
denetleyebilirler.» denilmektedir. 

Umumî Mağazaların Ticaret Bakanlığınca teftiş 
ve denetime tabi tutulacağı belirtildikten sonra, ayrı
ca; «Bakanlıkça gerek görüldükçe» diye başlayarak, 
her zaman teftiş ve murakabe olunacağı, denetlene
ceği hükmüne gerek bulunmamaktadır. Çünkü, bu 

ikinci cümle uygulamaya taallûk etmektedir. Bakanlık, 
bu hususta kendisine intikal eden ihbar ve şikâyetleri 
her zaman tetkik, tahkik ettirebilir ve normal teftiş 
programlarına da almak suretiyle muayyen devre 
aralıklarıyla teftişe tabi tutabilir bu kuruluşları. Onun 
için 11 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki ikinci cümle 
bence haşiv mahiyettedir ve çıkarılması iktiza eder., 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, maddelere geçil
diği zaman.... 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Maruzatım bu ka
dar, teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki teşekkür ederim Sayın Uzun
oğlu. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; 

BAŞKAN — Diğer üyemiz de konuşsunlar, son
ra cevap lütfedersiniz. 

Buyurunuz Sayın Şengün. 
lİJSMAtL ŞBNGÜN — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Bugün, Türkiye'de umumî mağazacılıkla iştigal 

eden bir tek şirket vardır. Umumî mağazacılık bir 
•nevi yed-i emin müessesesidir. Bir mal bu mağazaya 
'tevdi edilir ve alınacak bir makbuz karşılığında bu 
malın başka ellere geçmesli temin edilir. Ticaret haya
lında ise 'bu, büyük bir kolaylıktır. 

Getirilen Hükümet Tasarısı ile umumî mağaza
cılık hukukî bir disiplin altına alınmak istenmiştir. 
Bunun yanı sıra da, Türkiye için fevkalade önemli' 
olan iki, üç konulda (Ki, bunlar ithalat, ihracat ve 
transit işleridir) umumî mağazaların gelişmesi yo
luyla yeni bir gelişme alanı sağlanmak istenmiştir. 
Yani, ithal edillen bir mal Umumî Mağazalara bıra
kılacak ve bu malın salhibi umumî mağazadan alaca
ğı bir makbuzu bütün Türkiye'de ciro ve tedavül et
tirebilecektir. 

iBu Tasarıyla umumî mağazacı'lığın gelişmesi esa
sından hareket edildiğine göre ve umumî mağazacı
lığa bu statü verilmek istendiğine göre, bu alanda, 
başta ifade ettiğim bir tek umumî mağaza şirketinin 
dışında da yeni şirköLlerin ortaya çıkması gerekir. 
Yeni şirketilerin ortaya çıkması ise, gayet tabiî her şey
den önce Ulr kâr motifine işin yönelik olmasıyla müm
kündür. Halllbulki, Tasarının içinde, (Biraz sonra göre
ceğiz) 8 nci maddede umumî mağazacılık hizmetleri 
bir tarifeye bağlanmaktadır. Yani, Umumî Mağazala
rın yapacakları hizmetler için önceden konacak bir 
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ücret, bir tarife Ticaret Bakanlığı tarafından derpiş 
edilecek, Odalar Birliğinin görüşü alınacak, Ticaret 
Sicili Gazetesinde ilan edilecek, mahallî iki gazetede 
yaymlanacaik ve ondan sonra Umumî Mağazalar bu 
tarifeleri uygulayabilir hale geleceklerdir. 

Değerli arkadaşlarımı; 

Tarife konusu, Ulusu Hükümetinin ekonomi poli
tikasına tamamen ters düşen, bu politikayla çatışan 
bir konudur.. Herhangi bir ticarî alanda gelişme 
'bekleyebilmek, için, bu gelişmenin serbest rekabet or
tamı içerisinde ve serbest rekabet fiyatlarıyla olma
sıyla ancak bu gelişme mümkün olabilir. Aksi hail-
Je, bu konuyu tarifelere bağladığımız takdirde umu
mi mağazacılık Türkiye'de eskiden ne idiyse bugün 
de aynı kalacaktır; eski tas, ©siki hamamdan ileriye 
gitmeyecektir ve bu Tasarının tek olumlu yönü me
seleye hukukî bir veçhe olmaktan da öteye gideme
yecektir. 

O nedenle eğer Türkiye'de umumî mağazacılığın 
gelişmesini istiyorsak, eğer Türkiye'de ithalat ve ih-
ı-ıcat işlerinde, transit iğlerinde gelişmeyi kolaylaştı
rıcı yönde Umumî Mağazaların vücut bulmasını ve 
yeni Umumî Mağazaların ortaya çıkmasını istiyor
sak, tarife konusu buna fevkalade bir engeldir. 

(Maruzatım bundan ibarettir. Teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Sarıoğlu, cevap vereceksin'iz... Buyurunuz 

efendim. 
İKTİSADÎ İÇLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA

ŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

«Umumî Mağazalar nedir? Türkiye'de işleyişi ne 
durumdadır? Bu Kanun hanıgfi ihtiyaçlardan doğ
muştur?..» Bu konularda daha önceden bir açıklama 
yapmak faydalı olacaktı; fakat, arkadaşlarım söz al
dığı için bu fırsat doğmadı, 

Değerli arkadaşlarım; 

Ben konunun uzmanı değilim. Eğer bir hata ya
parsam, konunun uzmanı olan arkadaşlarım beni ba
ğışlasınlar. Yalnız, bu görüşmeler sırasında edindiği
miz bilgilerden, Umumî Mağazalar Türkiye'de 1937 
yılında kurulmuştur. Bu, biraz evvel arkadaşlarımın 
da izah ettikleri gibi, 865 sayılı o zamanki Türk Ti
caret Kanununun 812 nci maddesine göre teşkil edil
miştir ve buna göre de bir tüzük çıkarılmıştır. Bu 
tüzüğün 10 ncu maddesine göre de, Umumî Mağaza
lar hem şubelerine, hem de kendilerine tevdi edilen 
malların iç ambar hizmetlerindi yerine getirmek için, 
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her sene bu hizmetlerin bir tarifeye bağlanması Tica
ret Bakanlığı tarafından onaylanmaktaydı. Ancak, 
1957 yılında, şimdiki 6762 sayılı Türk Ticaret Ka
nunu meriyete girince, bu sefer bu meriyete giren 
Kanunun 1473 ncü maddesiyle, «Kaldırılan hüküm
ler» başlığı altında 865 sayılı eski Kanunun bu Ka
nuna aykırı hükümleri kaldırılmış oluyor. Eski Kanun 
hükümleri kalkınca da tüzük muallakta kalmış olu
yordu. Biraz evvel Sayın Uzunoğlu'nun da ifade et
tikleri gibi bu hizmetlerin yerine getirilmesi de o ta
rihten bu yana herhangi bir şekilde bir tarifeye bağ
lanarak yürüfcülemiyordu. Sebeplerinden bir tanesi bu. 

Umumî Mağazaların genel bir portresini yahut 
durumunu çizersek, Türkiye'de ve dünyada umumî 
mağazalar aslında bir depoculuktan ibarettir. Yalnız, 
Türkiye'deki değişik hir şekilde gelişmiştir. Türkiye' 
deki umumî mağazacılık, arkadaşımın da bahsettiği 
gibi, tek bir şirket vardır, bir de bankalar vardır. 
Bankaların kendilerine has depoları vardır. Doğrudan 
doğruya bunlara tevdi edilen mallar alındıktan son
ra, teminat gösterilmek suretiyle bunlara kredi veril
mesi için bir depoculuk görevi yapmışlardır. 

Umumî Mağazalar Türkiye'de kurulduktan sonra 
işleyişi aynen bu şekilde cereyan etmiştir. Zira sonra
dan çıkan 6762 sayılı Kanunun 744 ncü maddesinin 
2 indi fıkrasında, umumî mağazalar için özel bir ka
nun ve tüzüğün hazırlanması öngörülmüş; ancak bu 
kanun hazırlanmamıştır. Hazırlanmayınca bizdeki 
Umumî Mağazalar doğrudan doğruya sadece bir de
poculuk; makbuz karşılığında mal almak ve karşılı
ğında bir makbuz vermek suretiyle sadece depoculuk 
görevini yerine getirmişlerdir. Biraz evvel sayın ar
kadaşımın da izah ettiği gibi, Türkiye Doğu ile Batı
nın ticaretinde bir transit fonksiyonunu ifa edecek 
durumdadır. Bu itibarla Umumî Mağazalara başka 
yetkilerin de verilmesi gerekmektedir. Bu yetkiler, bu
rada da izah edildiği gM şunları öngörmektedir; ya
ni Umumî Mağazaların fonksiyonu Türk Ticaret Ka
nununun 744 ncü maddesinde geçmektedir. Hükmü 
aynen oradan okuyorum : 

«Umumî Mağazaların kuruluş usul ve şartları, 
bunlara kabul edilecek em'tia ve zahire cinsleri ve 
umumî mağazaların henüz gümrüklenmemiş olan eş
yayı kabul etmeye salahiyetli sayılmaları içlin gerekli 
şartları ve bunlar üzerinde gümrük murakabesinin 
icrası tarzı, hususî kanun ve nizamnamelerle tayin 
olunur.» demektedir. Şimdi buradan şunu anlıyoruz : 

Umumî Mağazaların mal kabul etmeleri; yani yal
nız Türkiye çapında değil, aynı zamanda beynelmi-
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lel bir platformda mal kalbul edebilmeleri için bun- I 
ların makbuz senedi ve röhin senedi çıkarıma yetki
lerinin de olması lazım. I 

Makbuz senedi, «Umumî Mağazalara herhangi bir 
liman bölgesinde tevdi edilen malılar üzerimdeki mül-
ıkiydti ispat eden belgeyi» diye geçmiştir Tasarıda. 
Biz bunu «'temsil eden» şeklinde değiştirdik; yani 
oraya tevdi ©dilen malın mülkiyetini temsil eden bel- I 
geyi1... 

Rehin senedi de, bu mağazalara tevdi edilen mal- I 
ların icabında başka birisine rehin, terhin edilmek 
suretiyle (arkadaşımızın dediği gibi) ciro edilmek su
retiyle el değiştirmesi mürrikündür; yani mal orada 
bulunduğu sürece, mal yerinden, depodan alınmadan 
doğrudan doğruya d değiştirebilir. 

Şimdi fark şuradan doğuyor : Biliyorsunuz bizde 
gümrüklenmemiş malları kalbul yetkisi yalnız Devlet 
Demiryollarına aiflti. Şimdi bu getirilen Tasarı ile I 
gümrüklenmemiş malları Umumî Mağazalar da kabul 
edebilecekler. Kabul ettikleri takdirde, bu kabul kar
şılığında (burada bahsettiğimiz gibi) iki tane senet 
verme yükümlülüğü getiriliyor; bunlardan bir tanesi 
makbuz senedi, malın (mülkiyetini temsil eden senet, 
diğeri de röhin senedidir. Demek ki, bundan sonra 
Umumî Mağazalar kendilerine tevdi edilecek güm- . 
rüklenmemiş malları da alabilecekler. Bundan önce 
bu yetkileri yoktu. Zaten Türk Ticaret Kanununun 
744 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında da bu öngörül
müştür; yani bir kanun çıkarılsın, bu kanunla bu ku
rulacak Umumî Mağazalara bu yetki verilsin... 

Şimdi buradaki amaç, arz ettiğim gibi iki kısım
dan ibarettir. Birisi, daha evvel kaldırılan Tüfk Ti
caret Kanununa bağlı olarak çıkarılmış olan tüzük de 
yürürlükten kalkmıştır. Binaenaleyh, Ticaret Bakan
lığı bunların işleyiş ve hizmetleri ile ilgili tarifeleri 
yerine getirmek için dinde bir kanunî yetki, bir da
yanak yoktur. Burada bir boşluk doğmuştur. 

İkincisi de, çıkarılan kanun, özel bir kanunun ge
tirilmesini ve bu Kanuna dayanılarak da bir tüzüğün 
hazırlanmasını öngörmüştür. Bu da yoktur. Şimdi ge
tirilen bu Kanunla birindi boşluğu dolduruyoruz; ya
ni Kanun çıktığı takdirde yeniden (tabiatıyla burada 
da geçiyor) tüzük hazırlanacaktır. İkincisinde ise ar
tık Umumî Mağazalar yalnız adî, sadece depoculuk 
değil, gümrüklenmemiş malları da rehin senedi ve 
makbuz senedi vermek suretiyle kalbul edebilecek
lerdir, 
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Değerli arkadaşlarım; 
Konuşmacılar daha çok madddere inhisar eder 

şekilde konuştular. Onun için kendilerine, bu madde
ler geldiği zaman onlar üzerindeki görüşlerimizi arz 
edeceğiz. Türkiye'deki Umumî Mağazalar, dediğimiz 
gibi 1937'de kurulmuş; fakat gdişmemişltir. Çünkü 
elinde bu yetki yoktu, başka türlü bir mal kalbul et
mesi de mümkün değildi. Dahilde doğrudan doğru
ya sadece bir depoculuk görevi yapmıştır; ama şimdi 
bu getirilen Tasarı ile aynı zamanda gümrüklenme
miş mallar da mağazalara, sahillerde açılan şubelerine 
gelmiş olacaktır. Türkiye'de zannediyorum Umumî 
Mağazanın 5 tane şubesi vardır. Bunlar Samsun, İstan
bul, İzmir, Mersin, bir tane daha var, onu şu anda 
hatırlayamıyorum, 5 tane vardır. 

Konu bundan ibarettir. Konuyu sadece gend bir 
çerçeve içerisinde sizlere arz etmek istedim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Değerli üyder; 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 

Umumî Mağazalar Kanunu Tasarısı 

BÖLÜM - I 
Gend Hükümler 

Konu ve Kapsam : 
MADDE 1. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

nun 744 ncü maddesinde yer alan makbuz ve rehin 
senedi verme karşılığında serbest veya gümrüklenme
miş malları vedia olarak kalbul dtmdk ve mudilere 
de bu senötlerle tevdi olunan malları satabilmek ve
ya terhin eddbllmek imkânı vermek maksadıyla ku
rulan Umumî Mağazalar hakkında bu Kanun hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Tanımlar : 
MADDE 2. — Bu Kanunda geçen; 
«'Bakanlık» deyimi Ticaret Bakanlığını, 
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«Makbuz senedi (resepise) Umumî Mağazalara I 
tevdi edilen malların mülkiyetini temsil eden belgeyi, 

«Rehin senedi (varant)» Umumî Mağazalara tevdi 
edilen malların terihiriini temin eden bölgeyi, 

ifade eder. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..., Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM - II 
Umumî Mağazaların Kurulması 

izin Verilmesi : 
MADDE 3. — Umumî Mağazalar, memleketin 

genel ekonomik şartları gözönünde bulundurularak J 
Bakanlıkça verilecek izinle kurulur. Umumî Mağaza
lar ancak anonim şirket şeklinde faaliyette bulunabi
lirler, I 

Bu şekilde faaliyette (bulunacak şirketlerin unvan
larında Umumî Mağazalar deyiminin bulunması zo
runludur, 

Umumî Mağazaların şuıbe açması da Bakanlığın 
iznine bağlıdır. 

Umumî Mağazaların kuruluş esasları, en az öden
miş sermaye miktarları, ortak sayısı ve müracaatta 
aranacak belgelerin neler olacağı bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde çı
karılacak tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Aydar, Sayın Uyguner, 

Sayın Aydar buyurun.. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Kanun Tasarısının ülkemizin bu konudaki bir ih

tiyacına cevap vereceği aşikârdır. 
3 ncü maddeye geldiğimiz zaman, üzerinde durul

ması gereken bir hususu ifade etmek için huzurları
nıza geldim. «İzin verilmesi»... Talep vaki olmadık
ça kime kin vereceğiz?.. «İzin alınması» olması la
zım gelir, bu bir.( 

«Madde 3. — Umumî Mağazalar, memleketin ge
nel ekonomik şartları gözönünde bulundurularak»... 
Menfî şartları mı, müspet şartları mı? Hangi şart
lar içerisinde Umumî Mağazalar kurulacaktır?.. Bu 
belli değildir, madde bunu açık (bir biçimde ifade et
memektedir. «... gözönünde bulundurularak Bakanlık
ça verilecek izinle kurulur.» deniliyor. «Umumî Ma-

' gazalar ancak anoriim şirket şeklinde faaliyette (bulu- | 
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nabilirler» diye arkasından devam ediyor. Yani bir 
limitet şirketi de kurabilirsiniz; ama anonim şirket 
şeklinde faaliyette buiunabilirsin'iz şeklinde çok ha
talı ve insanı değişik Ibir düşünceye götürebilecek Ibir 
ifade tarzı madde metninde mevcuttur. 

Bu itibarla bu maddenin, Sayın Başkanlığa da 
sunacağım bir önerge mevcuttur, o önerge istikame
tinde düzenlenmesi lazım geldiği inancındayım, 

Son fıkrasında, «Umumi Mağazaların kuruluş 
esasları, en az ödenmiş sermaye miktarları, ortak sa
yısı ve müracaatta aranacak belgelerin neler olacağı 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içerisinde çıkarılacak tüzükte gösterilir.» deniliyor. 

Şimdi, madde metni içerisinde bu Umumî Mağa
zaların bir anonim şirket şeklinde kurulacağı şartını 
getirdiğiniz zaman, Türk Ticaret Kanununun anonim 
Şirketlerin kuruluş esaslarını gösteren hükümleri var
dır; tekrar bir tüzükle bu madde metninin, kuruluşa 
müteallik olan hususun düzenlenmesi, sanıyorum ki, 
Türk Ticaret Kanununun bu konudaki hükmüne ay
kırıdır. Mevcut olan bir yasa hükmüne karşı bir dü
zenlemeyi tüzükle yapmak hatalı bir yoldur. 

Bu itibarla madde metnindeki tüzükle düzenlen
mesi gereken anonim şirket sekilinin, öyle değil de, 
doğrudan doğruya anonim şirketlerin tanzimine mü
tedair olan Türk Ticaret Kanununun bu hükmüne 
atıf yapılarak düzenlenmesinde sanıyorum ki, daha 
bir yarar olacaktır. 

Eğer Umumî Mağazaların kendine öz bir yapı 
biçimi varsa, onu da lütfen Komisyon açıklasın-

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Şimdi huzurunuza getirilen konu; yani Umumî 

Mağazalar Kanun Tasarısı, memleket ekonomisiyle 
çok yakından ilgili ve Türk Ticaret Kanununun 744 
ncü maddesinde çıkarılması öngörülen bir Kanun Ta
sarısıdır, 

Önce, Türk Ticaret Kanununun 744 ncü madde
sini okumamızda yarar bulmaktayım. 744 ncü madde 
aynen şöyle : 

«'Makbuz senedi ve varant (Rehin senedi) verme 
karşılığında serbest veya gümrüklenmemiş emtia ve 
zahireyi vedia olarak kabul ötmek ve mudıilere de bu 
seneflerle tevdi olunan emtia ve zahireyi satabilmek 
veya teriıin edebilmek imkânı vermek maksadıyla 
kurulan mağazalara Umumî Mağaza denir. 
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Umumî Mağazalar muameleleri 'bu kısım hüküm
lerine tabidir.» der 744 ncü madde. 

Yine Türk Ticaret Kanununun 744 ncü maddesi 
hükümlerine göre, Umumî Mağazaların kurulabiıkne-
si için Ticaret Bakanlığından izin alınması şarttır; 
yani bu, düzenlenen bu 3 ncü madde ile yeni getirilen 
'bir hüküm değildir, Türk Ticaret Kanunu ile bir
likte kabul edilip zamanımıza kadar uygulanagelmiş 
olan bir Kanunda yer almış olan bir hükümdür. 

Umumî Mağazalar hakikaten özelliği olan mağaza
lardır; yani' bu mağazalara tevdii edilen mallar yerin
de duracak ve bu mallar yerinde durduğu halde, el 
değiştirmeden bunların satışı kaibil olacak, rehnedil-
mesi kaibil olacak. Bu özelliği bakımından Umumî 
Mağazaların 'hem ekonomik faaliyetler bakımından 
çok geniş fonksiyonları olacaktır, hem de ticarî faa
liyetleri son derece kolaylaştırıcı bazı kolaylıklar ge
tirecektir. 

Bu kadar geniş fonksiyonu olan ve malları vedia 
olarak kabul edip onu el değiştirmeden satış imkânı 
veya rehnedikne imkânı sağlayan bu kabil mağaza
ların elbetteki bazı şartlara uygun olarak kurulması, 
isletilmesi ve' yönetilmesi gerekirdi. İşte, Tüılk Tica
ret Kanununun 744 ncü maddesi bu sebeple bu ma
ğazaların kurulmasını Ticaret Bakanlığından izin al
mak şartına bağlamıştır. 

Yine Tasarının 3 ncü maddesinin son fıkrası, bun
ların yine şeklî şartlarının tüzükte gösterileceğini 
belirtmek suretiyle, daiha teferruata inen hususların 
tüzükte gösterilmesini hedef tutmuştur ki, bu da 
yerinde bir tedbirdir. Daha teferruatlı kısımlar tü
zükte gösterilecek ve yürürlük ıbu şekilde daha ko
lay hale getirilecektir. 

Adalet Komisyonunun kaıbul ettiği metin ile İk
tisadî İşler Komisyonunun kaibul ettiği metin ara
sında ufak bir fark var. O da 3 ncü maddenin 4 ncü 
fıkrası. Adalet Komisyonunun kabul ettiği metinde, 
«Ticaret unvanı, anonim şirket işletmesiyle birlikte 
devredilemez» şeklinde bir hüküm vardı; bu çıkarıl
mış. 

Bir ticarî işletmenin mal varlığı yanında, tüzelki
şiliği yanında bir de ticaret unvanı bulunur. Bu, ticarî 
işletmenin kendi tüzelkişiliğinden ayrı bir şey olarak 
telakki edilemez; yani ticarî unvanla ticarî işletme 
bir arada mütalaa edilir ve genellikle bir ticarî işlet
me başkalarına devredildiği takdirde, ticaret unvanıy
la birlikte devredilir. Bu genel bir kaidedir. 

Ancak, biraz evvel arz ettiğim gibi, Umumî Mağa
zaların arz ettiği özellikler ve yine Umumî Mağaza
ların memleket ekonomisinde yerine getireceği fonk-
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ısiyonlar düşünüldüğü takdirde, bunların Ticaret Ba
kanlığının iznine tabi kılınacağı ilk fıkrada yer al
mıştır ve bu husus Türk Ticaret Kanununun 744 ncü 
maddesinde de belirtilmiştir. 

Ayrıca, bundan sonra müzakeresi yapılacak olan 
4 ncü maddede de, «Umumî Mağazaların gümrüklen-
memiş veya tekel altında bulunan maliar üzerinde 
işlemde bulunmaları, Gümrük ve Tekel Bakanlığın
dan ayrıca izin alınmasına bağlıdır.» diye bir hüküm 
gelmektedir. 

Demek ki, umumî mağazalar, alelade anonim şir
ket statüsüne göre kurulan normal ticarî işletmeler 
sökünde telalkki edilemez. Mademki bunlar, Ticaret 
Bakanlığının iznine tabidir, gümrük işlemleri bakı
mından da Gümrük ve Tekel Bakanlığının iznine ta
bidir, o halde bir umumî mağaza el değiştireceği 
zaman, başka ellere geçeceği zaman, burada ticaret 
unvanıyla birlikte geçmesü sakıncalı görülmüştür. Çün
kü, yeni kurulacak teşekkül, kendi şartlarına göre 
bu izinleri istihsal etmek mecburiyetinde kalacaktır. 

Şayet yeni kuruilaoalk teşekkül kanunda öngörülen 
ve ileride çıkartılacak tüzükte öngörülen şaftları haiz 
olursa, onlar Ticaret Bakanlığından ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlığından gerekli izinleri çıkarırlar ve tam 
kuruluşa geçerek, umumî mağaza şeklinde faaliyete 
geçebileceklerdir. 

!Bu bakımdan, bize göre, bu 4 ncü fıkra hükmü 
yerindedir, metinden çıkarılmaması gerekir. 

Saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Değerli üyeler; Sayın Aydar'ın değişiklik önerge

sini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Umumî Mağazalar Kanunu Tasarısının «İzin Ve

rilmesi» başlığını taşıyan 3 ncü maddesinin, aşağıda
ki şekilde düzenlenmesini teMifen arz ederim. 

Mehmet AYDAR 

İzin Alınması ve Şirket Şekli : 
MADDE 3.. — Umumî Mağazalar, Bakanlıktan 

izin alınarak, ancak anonim şirket şeklinde kurulur. 
Şirketin unvanında Umumî Mağazalar adının yer 

verilmesi zorunludur, 

Umumî Mağazaların kuruluş esasları için, Türk 
Ticaret Kanununun anonim şirketler için öngördü
ğü hükümler uygulanır.. 

Umumî Mağazaların şube açması da Bakanlığın 
iznine tabidir. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon, hem konuşmacıla
rın temas ettikleri konulara cevap vermek, hem de 
bu değişiklik önergesi üzerinde izahat vermek için 
söz almak iöter mi?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Söz almak istiyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sanoğlu. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Sayın Aydar'ın madde üzerindeki itirazı, notuma 
alabildiğini kadarıyla, «izin verilmesi» yerine «izin 
alınması» diye teklifte bulunmaktadır. Biz bu görü
şe iştirak etmiyoruz; çünkü bir iznin verilmesi için, 
bir müracaatın yapılması lazım. Onun için, Komis
yon olarak «verilmesi» tabirinin yerinde olduğu gö
rüşündeyiz; bir. 

İkincisi; burada geçen iznin verilmesi; «...genel 
ekonomik şartları...» şeklindedir. Oysa arkadaşımız 
burada : «Menfî veya müspet» diyor. 

Şimdi, genel ekonomik şaftları Bakanlık dikkate 
aldığı zaman, tabiatıyla biz evvela müspet yönde, ya
ni gelişme istikametinde düşünüyoruz. Ona göre de 
tabiî Umumî Mağazaların açılması; iş hacmi artmış-
sa, ihtiyaç varsa, tabiatıyla bunu müspet yönde dü
şünüyoruz. O itibarla da artık burada : «...genel eko
nomik şartları...» deyince, memleket ekonomisinin 
menfî bir yöne gittiği bir durum varsa ve zaruret 
yoksa, zaten burada Umumî Mağazaların açılması da, 
alinde toplayan kişide bulunması normal; çünkü 
maddede yeniden .bir açıklık getirilmesinde bizce bir 
zaruret yoktur. 

Yalnız, arkadaşımızın önergesinin birinci fıkrasın
da amir hüküm olarak getirilmek isteniyor. «Şirket 
şeklinde faaliyette bulunabilir.» yerine, «Kurulur» kıs
mına iştirak ediyoruz. 

Diğer taraftan arkadaşımız; «Mademki bu Kanun 
Taslağı önümüzdedir, yaptaası icabeden şeyleri Ka
nun Taslağı içerisine çerçevesine alalım; bu Tüzüğün 
çıkarılmasına da lüzum yoktur» demektedir; öyle an
ladım. Halbuki tüzük; doğrudan doğruya bir meka
nizmanın nasıl işleyeceğini, teknik şartların ne olaca
ğını, Kanun Taslağında yer alması mümkün olma
yan birtakım hususları ihtiva edeceğinden tüzüğün 
çıkarılması şarttır. Zaten daha önce de biır tüzük 
vardı, o tüzük işlemediği için, birinci konuşmamda 
da izalh ettiğim gibi, birtakım hususlar boşlukta kal
mıştı. Zalten Kanunun gerekçesinde de izah ettiğimiz 

gibi iki husus vardı. Bir tanesi; tüzükten doğan boş
luğun doldurulması, ikincisi de; Umumî Mağazaların, 
6762'de özel bir kanunla kurulması maksadı düşünül
müştü. Binaenaleyh, tüzüğün çıkarılması bu yönden ge
reklidir, şarttır, 

Sayın Uyguner, önemli gördüğüm, (Bir kısmım 
maalesef not alamadım) ticarî unvanla ilgili olarak 
maddede geçen bir hususa temas ettiler., 

Biz bunu Komisyonumuzda görüştük. Bir anonim 
şirket hisse senedi çıkaracağına göre, hisselerin de el 
değiş/tirmesi mümkün olduğuna göre, hisselerin kimin 
elinde toplanacağı ve sonuçta da unvanın, hisseleri 
elinde toplayan kişiden bulunması normal; çünkü 
«devir» deyince, bir anonim şirket olduğuna göre, 
bütün tasarruf bir kişinin yetkisinde değildir. Bu İti
barla da «doğrudan doğruya devrediyorum.» defken, 
bununla beraber ticarî unvanı da beraber devretmesi, 
zaten kişinin yetkisinde ve ihtiyarında değil. Senet
ler el değiştirdiği sürece bunu da kontrol etmek müm
kün değildir; ona da o yönden iştirak edemiyoruz. 

Eksik kalan bir husus varsa izah etmek isterim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, bir 

sorum var efendim. 
'BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Burada söz konusu 

olan, anonim şirket içerisindeki değişikliklerden mü
tevellit bir şey değildir. Anonim şirkete bağlı işlet
menin, başka bir şirkete veya özel kişiye, gerçek ki
şiye devredilmesi meselesidir; yani anonim şirket in
fisah edecek; fakat mal varlığı başka bir şirkete ve
ya gerçek kişiye devredilecek. Bu takdirde, ticaret un
vanıyla birlikte devredilir mi, devredilmez mi?.. Bu
rada söz konusu olan budur, yoksa şirket içerisindeki 
hisselerin el değiştirmek suretiyle yapılan bir değişiklik 
değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Sarıoğlu, siz mi cevaplandıracaksınız, yok

sa Sayın Aşkın mı sizin yerinize oevap verecekler?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Arkadaşım Sayın Aşkın ce
vaplandıracaklar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
'Buyurunuz Sayın Aşkın. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA AY

DEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Uyguner'in değinmiş olduğu konu, gerçek

ten Önemli bir konu; fakat Sayın Uyguner bu önemi, 
benim yapacağım açıklamadan daha açık ve geniş 
bir şekilde belirttiler. 
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Nitekim, getirilen 3 ncü maddede, Umumî Mağa
za faaliyetlerinde bulunacak olan kuruluşların hu
kukî şeklinin anonim şirket olması özelliği getirili
yor. Ayrıca da, Ticaret Kanunundaki genel hüküm
lere (bağlı anonim şirketlerden de ayrılıp, Ticaret 
Bakanlığının tespit edeceği özel şartlar içerisindeki 
bir anonim şirket tipi getiriliyor. Bunların hepsinin, 
Umumî Mağazaların taşıdığı güven müessesesi öne
miyle irtibatlı olarak doğru olduğu ve gerekli olduğu 
kanısındayız. 

'Bu sınırlamaları getirirken, Sayın Uyguner'in tek
lifleri veyahutta daha doğrusu Adalet Komisyonunun 
kabul ettiği ve Hükümetin teklif ettiği metinde oldu
ğu gibi, Umumî Mağaza adını da taşıyan ticarî un
vanın ayrıca devredilemeyeceği konusunu kabul eder
sek, o takdirde, dolaylı olarak anonim şirketlerin his
se senetlerinin hepsinin nama yazılı olması, dolayı
sıyla Ticaret Bakanlığının müsaadesiyle ancak el de
ğiştirmesi gi'bi aşın bir sınırlama da getiriyoruz. Hal
buki bir ekonomik müessesenin de bir seyyaliyeti ol
ması gerekir. Güveni sağlamanın ötesinde, bununla 
beraber bu güveni ondan isterken, diğer taraftan da 
bunun rahat el değiştirmesinin, gelişmesinin engellen
memesi lazım. Dolayısıyla, biz burada eğer, «Umu
mî Mağazalarla uğraşacak anonim şirketlerin hisse 
senetleri tamamıyla nama yazılacaktır» şeklinde bir 
hüküm getirecek olursak kanun içerisine; (Biz, bu
rada değil, çıkarılacak yönetmelikle düzenlensin şek
linde bir görüşe vardık) bu kadar aşırı bir sınırlama 
getirmek îstem'iyoruz. 

Ayrıca, eğer bir Umumî Mağaza artık işini tas
fiye ediyor da başkasına devredecekse, bu ayrı bir 
husustur. Zaten orada Umumî Mağaza olarak dev
retmesi, bu kurallara, buraya konulan kurallara göre 
mümkün değildir. Dolayısıyla bu konulsa da, konul
masa da emniyet altına alınmış gibi geliyor o husus. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Umumî Mağazaların kendi özel yapıları içinde 
anonim şirket olarak teşkilatlandırılmaları, elbette ki 
karşı çıkılacak bir durum değildir. Tüzükle konuyu 
düzenlemek, (Sayın Aşkın yönetmelik dedi sanuyo-
rum tüzük demek istiyorlardı) tüzükle anonim şirke
tin kuruluş esaslarını tanzim etmek, en azından mad
de metninden birtakım temel unsurları taşıdığı tak
dirde mümkün olabilirdi. 

Bir anonim şirket; Türkiye'de ben hatırlayamı
yorum, varsa böyle özel kanunla kurulan ve şu an
lamda faaliyet gösteren bir anonim şirket örneği 
gösterirlerse, ben önergemin o noktasını geriye çe
keceğim. 

Fevkalade kapalı, vuzuh olmayan bir madde met
ni karşısındayız. Kuruluş esasları neye dayanılarak' 
tüzükle tespit edilecek? Eğer burada esaslar varsa; 
«Sermayesi şöyle olacaktır, ortak durumu şöyle ola
caktır, şu kadar ortak olacaktır...» şeklinde, o zaman 
mesele yok. Görüyorum ki, Sayın Komisyon ve ken
dilerinden önceki komisyonlar Umumî Mağazalara 
Hükümetlin iştirakini dahi istememişlerdir, bu kadar 
hassas davranmışlardır, temsilci bulunmasına karşı 
çıkmışlardır. Hani, bu hassasiyet içerisinde esasları 
kanun metninde gözükmeyen, maddesinde gözükme
yen bir tüzük nasıl yapılacaktır ve hangi düşünce ona 
bu yönü verecektir?.. Bu bir. 

Ben o noktada yine de ısrarlı değilim; ancak gö
rüşülecek olan 4 ncü maddede «Gümrük ve Tekel 
Bakanlığından ayrıca izin alınmasına bağlıdır.» hük
mü var. Burada «izin alınması» deniliyor; daha evvel 
görüştüğümüz madde olarak 3 ncü maddede verile
cek izinden bahsediliyor. Ticaret Kanunumuzda da 
birçok hususta izin alınması vardır; verilmesi ayrı 
konudur, alınması ayrı konudur. Sanıyorum ki, öner
gemde izin alınması hususuyla; şirketleşme şekli mad
denin başlığı olarak konulmuştu, izin alınması, mü
teakip maddede de aynı konu geçtiği için bir bütün
lük de arz edecektir. Bu itibarla, «iztiın alınması» şek
linde değiştirilmesi gerekir ve orada; Sayın Komis
yon Sözcüsü de katıldığı için kendilerine teşekkür 
ediyorum, kesin bir büküm de getirmiş olmaktadır. 

Ben yine, aynı konuda ısrar etmiyorum, anonim 
şirketin tüzükle tanziminde; ancak tüzük diğer mad
delerde de geçmektedir, esaslarının mutlak surette 
belirtilmesi lazım geldiği inancındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Uzunoğlu buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 

Umumî Mağazalar anonim şirket halinde ancalk ku
rulabilirler. Adalet Komisyonunun metninde yer al
mış bulunan; «Ticaret unvanı anonim şirketle birlik
te devredilemez.» hükmü, İktisadî işler Komisyonun
ca metinden çıkarılmıştır, yerindedir. Çünkü, Tica
ret Kanunumuz genel olarak ticaret unvanının ve 'iş
letmenin devrini 51 nci maddesinde hükme bağlamış
tır. Müsaade ederseniz ökumalk istiyorum : «Ticaret 
unvanı îşletmeden ayrı olarak bankasına devredilemez. 
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Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş ol
madıkça, unvanının dtalhi devrini tazamımun eder.» Bu 
hük'üm, gerek özel şahıs firmaları için, gerekse hük
mî şahsiyeti haiz ortaklıklar için cari bulunmaktadır. 
Anonim şirket şeklinde kurulmuş Umumî Mağazalar 
için de caridir. Ayrıca Tasarı metninde yer almasına 
gerek yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 

M. FBVZt UYGUNER — Sayın Başkan, tam 
tersi oluyor. Arkadaşımız okuduğu Ticaret Kanunu
muzun 51 nci maddesi «Ticaret unvanının işletme
den ayrı olarak başkasına devredilemeyeceğine» amir
dir. «Ticaret unvanı işletmeyle beraber devredilebilir.» 
diyor, «Ayrı olarak devredilemez.» diyor. Halbuki, 
burada getirilen 4 ncü fıkra hükmü Adalet Komisyo
nu Raporunda; «Ticaret unvanı anonim şirket işlet
meciyle birlikte devredilemez. » şeklindedir. Tam ter
si oluyor. Umumî Mağaza olarak kurulmuş olan ano
nim şirketlerin ticaret unvanı işletmeyle birlikte dev
redilemez; yani Ticaret Kanununun genel hükmün
den ayrılmış olurlar; tamamen özel bir hüküm getiri
yor. Onu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Uyguner. 
Sayın Komisyonun yahut Sayın Hükümetin bir di

yeceği var mı?... 
(Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
(İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Şimdi, Sayın Aydar diyor ki, 
«Tüzüğün çıkarılması için en az kanun muhtevasında 
birtakım esasların da belirlenmesi lazım.» Şimdi bu
radan okuyorum, burada maddenin son fıkrasında 
var «Umumî Mağazaların kuruluş esasları, en az öden
miş sermaye miktarları, ortak sayısı ve müracaatta ara
nacak belgelerin neler olacağı bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde çıkarılacak 
tüzükte gösterilir.» diyor. Birtakım esasları getiriyor 
zaten; yani hiçbir şeye istinat etmeden bir tüzük çı
karılması zaiten söz konusu değil. Başka yerlerde geçi
yor; ama şimdi burada bariz bir örnek var, bu itibar
la zaten burada bunu öngörmüş. O itibarla zannedi
yorum ki, bu itirazı yerinde değil. Onu böylece karşı
lamış oluyoruz. 

Şimdi, Sayın Uyguner'in ve arkadaşıımızın de
dikleri gibi, gerçekten Ticaret Kanunuyla geniş şekil
de bir çelişki var o izahta; fakat özel olarak kurulan 
'bir şirket, Elazığ Keban Holding bu şekilde kurul
muş bir hJoldinktir, bir şirkettir; orada da vardır. 
Binaenaleyh, Adalet Komisyonunun görüşü bizim Ko

misyonda tartışıldı, Komisyonumuz bunu benimseme
di. 

iBa'şka bir açıklamada bulunurlarsa belki başka 
bir cevap verebiliriz. 

Teşdkkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Uyguner, buyurun. 
(M. FEVZt UYGUNER — Şimdi, biz burada mad

denin tamamını okumadık, bir çelişkiden bahsettiler. 
Ticaret Kanununun 51 nci maddesinin 2 nci fık

rası şöyle : «Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul 
edilmiş olmadıkça, unvanının dalhi devrini tazammun 
eder.», Yani, burada «Aksi açıkça kabul edilmiş ol
madıkça» kaydı var. işte bu Kanun özel bir hüküm 
getirdiği için Umumî Mağazalar hakkında, aksini açık
ça kalbul eden bir hüküm getiriyoruz burada. Onun 
için bu hükmün burada muhaıfazasıı zaruridir. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet Temsilcisinin bir açıklaması ola

cak mıdır ... 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, bir nokta

yı işaret etmek istiyorum?... 
'BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi sizin ilave ede

ceğiniz bir konuya da belki cevap verecektir; o ba
kımdan. 

MEHMET AYDAR — Komisyonun benim öner
gemde katıldığı bölümler var; kabul ettikleri bölümle
ri mahfuz tutmak suretiyle, önergemi geri almak is
tiyorum, o bakımdan söz istedim., 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Temsilciyi dinleyelim. 

TİCARET BAKANLIĞI TEM'SÎLOlSiİ NİHAT 
ADAL— Sayın Başkanım, 

Biz Hükümet Tasarısı olarak Türk Ticaret Kanunu
nun bütünlüğü içinde maddeyi sevk etötik, Adalet Ko
misyonundan da o şekilde geçici; fakat İktisadî işler 
Komisyonu bu konuda özel bir hüküm getirmek su
retiyle, Kanunda sarahaten devri yasak etti. Bu şekil
de başka kanunlar da vardır. Mesela, Elazığ Holding 
Kanununda da holdingÇilik için anonim şirket sök
ünde faaliyette bulunan bir şirkete özel kanunda özel 
hükümler; yani anonim şirketlerle ilgili Ticaret Ka
nununda olmayan özel bazı yetküer verilmiştir. Em
sali vardır, onun için biz Hükümet olarak Ticaret Ka
nununun esprisinden ayrılmadık ve maddeyi böyle sevk 
eitltik; fakat İktisadî İşler Komisyonunun son değiş-
tirisi özel bir kanunda bu şekilde özel bir yasakla
manın da mümkün olacağı şeklinde belirince, katü-
mamıza rağmen, Yüksek Heyetinize metin bu şekilde 
geldi, takdir Yüksek Heyetindir. 
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'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Sayın Aydar'ın verdiği önergenin, yalnız zannede

rim 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası değil, 2 nci fıkra
sının sonundaki... «Şirket şeklinde faaliyette buluna
bilirler.» kelimeleri yerine, «şeklinde kurulur» ibare
sini, iki kelimenin konmasını kabuil etti Komisyon, 
bu kısmına katılıyorlar. Sayın Aydar da bunun dı
şındaki teklifini geri alıyorlar. 

Bu itibarla, değerli üyeler 3 ncü maddeyi 1 nci fık
ranın Sonundaki... «anonim şirket şeklinde faaliyette 
bulunabilirler.» kısmının «şeklinde kurulur» ilave 
edilmesi suretiyle, bu deği'şiklikle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4. —Umumî Mağazaların gümrülklen-
memdş veya .tekel altında bulunan mallar üzerinde iş
lemde bulunmaları Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
ayrıca izin alınmamasına bağlıdır. İzinin verilmesinde 
aranılacak şartlar tüzükte göstterilir. Bu izin Ticaret 
Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 
ilan olunur. 

(BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
'Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
ıBakanlık Temsilcileri : 

MADDE 5. — Umumî Mağazaların denetim ku
rullarında Bakanlıkça atanacak bir temsilci bulunur. 
Bu temsilciler hakkında Türk Ticaret Kanununun 
275 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkraları hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak isteyen 
«ayın üye?.... Sayın Uyguner, buyurun efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Tasarının 3 ncü maddesinin müzakeresi sırasında 
Umumî Mağazaların ekonomik bakımdan ve ticarî 
bakımdan önemine ve bu mağazaların faaliyetlerinin 
ne derece geniş ve düzenli olması gerektiğine işaret 
ettafştök. 

Şimdi, burada İktisadî İşler Komisyonu Hükümet 
Itekli'finide bulunan bir şeyi çıkarmışlar. Yine Hükü
metin kabul ettiği metinde ve Adalet Komisyonunum 
kabul ettiği metinde «Umumî Mağazaların Yönetim 
ve Denetim Kurullarında Bakanlıkça atanacak birer 
temsilci bulunur.» hususu vardı. Burada, «Yönetim 
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kurulundaki temsilci» hükmünü İktisadî İşler Komis
yonu çıkarmış. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, memleket ekonomisin
de çok önemli yeri bulunacak olan Umumî Mağazalar 
ve özel izinle kurulacak olan, yine özellikleri tüzük
te belirtilecek olan Umumî Mağazaların yönetimleri
nin bu verilen izinler dışına taşıp taşımadığının, yine 
faaliyetlerinin bu izinler dışına taşıp taışmadığının de
netlenmesi ve yine verilen izinler çerçevesinde yöneti
minin sağlanması için, Yönetim Kurulunda Bakanlık
ça tespit edilecek bir temsilcinin bulunması öngörül-
müştü. 

©ize göre, bu çok yerinde bir tedbir olacaktır, Ba
kanlıkça tespit edilen bir temsilcinin Yönetim Kuru
lunda bulunması her yönden faydalı olacaktır, bu 
'hükmün de muhafazasım öneriyorum. 

Saygılarımla. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
(Madde üzerinde söz almak işeyen sayın üye?... Yok

tur. Sayın Hükümet Temsücisi, buyurun. 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 

ADAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Biz bu Tasarıda yönetim ve denetim kurulların

da birer üyenin bulunmasını, gerek kamu sermaye
siyle kurulacak, gerekse özel sermaye ile faaliyette 
bulunacak şirketlerde, transit ticaretimize büyük te
sirde bulunacak ve kamu menfaatinde büyük çapta 
kamu kontrolünü temin edecek şekilde, gerek tüzük 
hükümleri dahilinde çalışacak, gerek Ticaret Kanunu 
hükümleri dahilinde çalışacak olan bu şirkette yöne
timde devamlı bir hükümet temsilcisinin bulunması
nı arzu ettik. Bu konuda, bilhassa kamu sermayesiy
le kurulacak şirketlerde bunun kaçınılmaz olduğu gö
rüşünü muhafaza ediyoruz. 

Yalnız, İktisadî İşler Komisyonu bunu yalnız De
netim Kuruluna inhisar ettirdi, özel sermaye ile ça
lışacak olan şirketlerde yönetim kuruluna bir Hükü
met temsilcisinin girmesinde bazı mahzurlar telakki 
ettiler. Biz bu görüşe tam olarak katılmadık. Zira, 
Umumî Mağazacılık Türkiye'de dünya ile olan dış 
ticaret konularında Türkiye'nin de itibarını devamlı 
olarak muhafaza edecek şekilde çalışmaya mecbur 
olan bir şirket neviî olarak Türkiye'de faaliyette bu
lunacaktır. 

Yabancı ithalatçılar buraya mallarını koyacaklar, 
itimat üzere 3 - 5 sene muhafaza edecekler ve Türki
ye'nin bulunduğu jeopolitik mevkii itibariyle de bu 
mallarının dünya piyasalarında veya bölgede serbest
çe tedavülüne imkân sağlayacaklardır. Böyle olunca, 
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Türkiye'nin dış itibarını da sıkı sıkıya ilgili olarak yü
rütecek bir şirkette kamu adına Ticaret Bakanlığının 
tayin edeceği bir temsilcinin bulunmasında fayda mü
lahaza ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adal. 
Sayın Aşkın, buyurun efendim, Komisyon adına. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA AY

DEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Umumî Mağazaların, umumî mağaza faaliyeti ile 
uğraşacak olan Anonim Şirketlerin, ödenmiş serma
yelerinin ortak sayılarının, kuruluş şekillerinin, Tica
ret Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir tüzük ile dü
zenleneceği, Ticaret Bakanlığının, daha sonraki mad
delerde gelecek, bu umumî mağazaların tarifelerini 
kendisinin tespit edeceği, ayrıca daha ilerdeki madde
lerde görülecek ceza hükümleri ve birçok hususlar 
bir araya getirilirse; umumî Mağazalar Ticaret Ba
kanlığının (Yabancı deyimiyle) tam tuteli altına za
ten her yönü ile sokulmuştur. Bununla da yetinme
yip, Anonim Şirket şeklinde kurulmuş ve tamarniyle, 
özel kişilerin sermayelerinden oluşan bir kuruluşa, 
«Sizin yönetim kurulunuza da ben tayinle Devletten 
yönetim kurulu üyesi getireceğim» v demek, kusura 
bakmayın ama, bu genel hükümlere ters düşer. Zaten, 
bir denetçinin tayin edileceği kabul ediliyor. Ayrıca, 
denildi ki, Hükümet temsilcisinin savunmasında, «Ka
mu sermayesinin olduğu yerde, kamu kesiminin tem
silcisi bulunmasın mı?... «Zaten kamu kesimi serma
yeye iştirak ederse, zaten bulunacak temsilcisi orada; 
ama özel sermaye ile kurulmuş olan bir yerde, Dev
letin ayrıca tayinle gelen yönetim kurulu üyesi koy
duğunuzda bu biraz daha geniş neticelere yol açar. 

Bu nedenledir ki, biz yönetim kuruluna katılma
yı çıkardık; fakat denetim kurulunda temsilci bulun
masını kabul ettik. Konunun bu açıdan değerlendiril
mesini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Değerli üyeler; bu madde ile ilgili bir değişiklik 

önergesi var, okutuyorum. 
Yüce Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 5 nci maddesinin, 
Hükümet ve Adalet Komisyonu metninde olduğu gi
bi düzenlenmesini Genel Kurulun takdirlerine say
gıyla arz ederim. 

Fevzi UYGUNER 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Uyguner'in 

değişiklik önergesine katılıyor musunuz? 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Hayır, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Uyguner'in 
önergesinin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza sunacağım. 

önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan müsaade 
ederseniz bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sabuncu. 
HİLMİ SABUNCU — Malî İşler Komisyonunun 

kabul ettiği metinde yer aldığı şekli ile «Lüzum görü
len hallerde Gümrük ve Tekel Bakanlığınca da bir 
temsilci bulundurulabilir» hükmünün getirilmesinde, 
Sayın Hükümet, ya da sayın Komisyon yarar müta
laa ediyorlar mı?.. Çünkü maddelerden, Kanunun 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ilgili olduğu anlaşılı
yor. Esasında Umumî Mağazalar özellikle liman şe
hirlerinde veya Gümrük bölgelerindedir, dolayısıyla 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ilgili bulunmaktadır. 
Bu konuda görüşlerini istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu, 
Sayın Hükümet Temsilcisi bu konuya bir cevap 

verecek misiniz?,. 
Buyurun efendim. 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 
ADAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Biz az önce Hükümet temsilcisinin, niçin konul
ması zaruretini izah ettik. Bu, Ticaret Bakanlığından 
olabileceği gibi, gerektiği halde Gümrük ve Tekel 
Bakanlığından da olabilir. Biz taraftarız. Yalnız, İk
tisadî İşler Komisyonu bu maddeyi değiştirdi. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon siz katılıyor musu
nuz?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Efendim, biz Komisyon 
olarak katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, esasen bu konuda 
bir değişiklik önergesi de yoktur. Bu itibarla madde 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Umumî Mağazaların Haiz Olacağı Teknik Şart

lar : 
MADDE 6. — Umumî Mağazaların haiz olması 

gereken teknik şartlar Tüzükte belirtilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?... Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

,7 nci maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM - III 
Çeşitli Hükümler 

Kefalet Akçesi : 
MADDE 7. — Umumî Mağaza işletenler yapa

cakları işlerin önem ve genişliğine göre 2 000 000 ila 
10 000 000 lira arasında bir kefalet akçesi vermekle 
yükümlüdürler. 

Bu miktarlar Bakanlıkça 3 misline kadar artırıla
bilir. 

Kefalet akçesi, Türk Parası, Devlet tahvilleri, bor
salarda kote edilmiş % 15 eksiğiyle nazara alınacak 
millî esham veya tahvilat ya da millî bankalardan ve
rilmiş teminat mektupları olabilir. 

Kefalet akçesinin eksilen miktarı tamamlanır., 
işletmeden vazgeçilen veya Bakanlıkça izinleri ip

tal edilen Umumî Mağazaların bütün taahhütlerini 
yerine getirdiği ispat edilmedikçe kefalet akçeleri ge
ri verilmez. 

Bu kefalet akçesinin muhafaza şekli tüzükte gös
terilin 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu madde üzerinde 
söz almak isteyen arkadaşımız var mı? 

Sayın Erginay, Sayın Uyguner, Sayın Seçkin söz 
istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKÎF ERGİNAY — Ben bir hususun aydınlan

ması için söz almış bulunuyorum. 
7 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki ibarenin, sı

rası ile gelişinde sanki bankalardan alınacak teminat 
mektuplarının % 15 eksiği ile gözönüne alınacağı an
laşılıyor, mahiyeti böyle çıkıyor. îlke itibariyle; «!% 
15 eksiğiyle nazara alınacak millî esham veya tah
vilat ya da millî bankalardan verilmiş teminat mek
tupları olabilir» diyor. Bu itibarla, «teminat mektup
larındın yukarıya alınması, «'% 15 eksiğiyle» diye 
ifade edilen ibarenin daha alta alınmasını teklif edi
yorum ve kabul buyururlarsa daha uygun olur sanı
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Uyguner buyurun efendim. 

M, FEVZt UYGUNER — Şimdi 7 nci madde
nin 2 nci fıkrası, Adalet Komisyonundan gelen şekli 
ile «Kefalet akçesinin miktarı Bıakanlıkça tespit olu
nur» tarzında idi. Bu fıkra çıkarılmış; bu fıkranın 
yerine, tktisadî tşler Komisyonunca «Bu miktarlar 

Bakanlıkça 3 misline kadar artırılabilir» şeklinde bir 
hüküm getirilmiştir. 

tktisadî tşler Komisyonunun getirdiği bu hüküm 
belki maksada elverişlidir. Yani para değerindeki de
ğişiklikler sebebiyle Hükümet zaman zaman bunu 
ayarlayabilmelidir, teklif yerindedir. Ancak, daha 
önceki şekliyle, yani Hükümetten gelen şekliyle ve 
Adalet Komisyonunun kabul ettiği şekliyle ikinci fık
ra ile 2 milyon lira ila 10 milyon lira arasındaki ke
falet akçesinin miktan tespit edilecekti; yani 2 mil
yon mu, 3 milyon mu, 5 milyon mu, onun Hükümet
çe tespit edilmesi öngörülüyordu. Onun için, benim 
önerim şu oluyor : 

Bu fıkra hükmü muhafaza edilsin, yani «Kefalet 
akçesinin miktan, Bakanlıkça tespit olunur» hükmü 
muhafaza edilsin ve İktisadî tşler Komisyonunca ka
bul edilen «Bu miktarlar Bakanlıkça 3 misline kadar 
artırılabilir» hükmü dördüncü fıkra olarak yer alsın. 
O zaman hem para değerindeki değişiklikler nazara 
alınarak Hükümet bu miktarları tespit edebilir, hem de 
Hükümete ikinci fıkra hükmüyle 2 milyon ila 10 
milyon lira arasında tespit edilen miktarları 3 misli
ne kadar artırma yetkisi verilmiş olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, bu konuda lütfen 
bir değişiklik önergesi verirseniz isabetli olacak. 

'Buyurun Sayın Seçkin. 
HAYRÎ SEÇKtN — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlarım; 
Bu maddenin üçüncü paragrafındaki «% 15 ek

siğiyle nazara alınacak millî esham veya tahvilat ya 
da millî bankalardan verilecek teminat mektupları 
olabilir,» şeklindeki hükmün, Hükümetimizin bugün 
tatbik etmekte olduğu para - kredi politikasıyla çe
lişkili olduğuna dikkatinizi çekmek mecburiyetinde
yim. 

Türkiye'de devlet tahvilleri, borsada Türk parası, 
borsada kote edilmiş millî esham ve tahvilatın bugün 
için, uygulanmakta olan serbest piyasa ekonomisi 
içinde bir farkı olmadığı kanaatındayım. 

Hükümetin teklifinde, muhterem komisyonları
mızın gerek tadilli, gerekse tadilsiz fıkralarında ay
niyle yer almış olan bu hususun, Türkiye'nin uygu
lamakta olduğu ekonomik politikayla bir çelişki ol
duğuna dikkatinizi çekmek mecburiyetindeyim. Çün
kü, borsada kote edilmiş % 15 eksiğiyle nazara alı
nacak millî esham veya tahvilatın veya millî bankalar
dan verilmiş teminat mektuplarının en son komisyon 
olarak izalhınnn (biraz açık kalacağı kanaatindeyim. 
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Bu konuda zannediyorum ki, bu «:% 15 eksiğiyle;» 
olan tabir bugünkü politikayı rencide etmekte, tabiî 
politikanın geneliyle alâkalı olan görüşlerimiz saklı 
kalmak kaydıyla bu politikaya hürmet ettiğimiz için 
bana ters düşmektedir. 

İşaret etmek zorunluluğunu duydum, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Sayın Uzunoğlu, önergenizi okutayım; bu önerge 

üzerinde görüşeceksiniz tahmin ediyorum?.. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu'nun değişiklik öner

gesini okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte , olan tasarının 7 nci maddesinin 
birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
saygılarımla arz ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
«Madde 7. — 
Fıkra l1. Umumî Mağaza işletenler yapacakları 

işlerin önem ve genişliğine göre, Bakanlıkça 2 000 000 
ila 10 000 000 lira arasında tespit edilecek bir kefa
let akçesini Bakanlık adına bir millî bankaya yatır
mak veya tevdi etmekle yükümlüdürler.» 

BAŞKAN — İki değişiklik önergesi daha var, on
ları da okuttuktan sonra sayın üyelere söz vereceğim. 

Sayın Köran'ın değişiklik önergesini okutuyorum. 
Yüce Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanunun 7 nci maddesinin 
«10 milyon ila 50 milyon lira arasında bir kefalet ak
çesi vermekle yükümlüdürler» şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Mehmet Velid KORAN 

(BAŞKAN — Sayın Uyguner'in değişiklik önerge
sini okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
. Görüşülmekte olan tasarının 7 nci maddesinin 

ikinci fıkrasının Hükümet Tasarısında olduğu şekliy
le kabul edilmesini ve İktisadî İşler Komisyonunca 
kabul edilen ikinci fıkra hükmünün dördüncü fıkra 
olarak kabulünü Yüce Genel Kurulun takdirlerine 
arzına delâletlerinizi saygıyla arz ederim. 

M. Fevzi UYGUNER 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, buyurunuz efen
dim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 
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Tasarının 7 nci maddesinin birinci fıkrasıyla ilgi
li olarak önergemi vermiş bulunmaktayım. 7 nci mad
dede bazı noksan taraflar ve eksiklikler, hatta müp
hem taraflar vardır. 

Birincisi Umumî Mağaza işletenlerin, 2 milyon 
lira ila 10 milyon lira arasında verecek oldukları ke
falet akçesinin miktarım kim tespit edecek, tasarıda 
belli değil. Bakanlık mı?.. Bakanlık olması lazım; 
ama bu burada belirtilmiş değil. 

İkincisi; bu kefalet akçesi para olarak da yatırıla-
biliyor, esham, tahvilat ve teminat mektubu şeklinde 
de yatırılabiliyor. Nereye yatırılacaktır, yeri belli de
ğildir. 

Üçüncüsü; teminat akçesi kimin âdına depo edi
lecek, yatırılacaktır, o da belli değil. 

Bu hususların madde metninde açıklığa kavuştu
rulması iktiza eder ve kamu düzeniyle de ilgili oldu
ğu için Umumî Mağazalar behemahal kefalet akçe
leri şeklinde bir depo etme keyfiyetinin tasarıda yer 
almış olması iktiza eder ve uygun olur. 

Arz eder, teşekkürlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Koran, buyurun efendim. 

MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 

Malî İşler Komisyonunda bu mesele arizamik 
konuşulmuş, üzerinde durulmuş, ikinci bir banker ha
disesi gibi feci bir olayla karşılaşılmaması için kefa
let akçesinin yükseltilmesinin isabetli olacağı kanaa
tine varılmıştır.! 

Yüksek malumlarıldır ki, bugüne kadar Umumî 
M'ağazaîaır Türlklilye'de gelişme imkânı bulamamış. 
Nîye?.. Ihltüyaç da ofllmamıiş, onun içlim. Bugün neden 
bu kanun getMfliyoir?,. Son Ortadoğu olaıylan ve 
Tü!r!k!îye'nin bir köprü olarak burada vazife görmesi 
bu çeşjlıt teşelklkülMerin Gümnülk ve Teklel Bakanlığımın 
îmlkânıİarı dışınla çılkltığı mülaıhazfaısuyla serbest piya
saya bu tür imlkânlların daha yaiygın bir şekilde verül-
masl ve Miyacı karşılaıma'nm teşvikinden iibareft ol
muştur. 

ıBiz bugün kefalet diikitarını 2 m'iliyon Ha 10 mil
yon araisünıda nitatisalk, sundurmasına lCtö milyon lira 
mal kjaymuş olan bir Umumî Mağaza bunu alıp gö
türse, ktenıdli keyfine göre tasarrufta bulunsa bunun 
cezasını İdimden alacağız?.. Bankerler nasıl sertbesltçe 
bııralkıflldı, biir berberden istenen ruhsatlar aranma
dan açiknalsınaı imkân verildiyse, rahatlıkla bunu be-
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lirtmek islterim iki, Umumî Mağazalar peşinen bü
yük miktarda kefalet mulMtarlarına raptedillmezse, zap
tı rapft altına alinlmazsa yalnız ticarî firmaiların sah
tekârlığı değil, millî menfaatlerimizi, TüDk Dervletli-
miın ismtinli de zedelemiş oluruz. 

IBu miktarların (Biz M'alî tşler Komisyonunda be-
flirffimliiştlik) 10 mlilyom ila 50 milyon arasında otaıası-
nım hem, müessesenin, hem devletin, hem de bu fiir-
malaırilia iş görecek oflam firmafllan'n lehine bir netice 
doğuracağı kanaatine varmılşitık ve 'bu şekilde ıbunu 
topt e!taiş€k. Üzümlfeüytle belikteyim ki, bilahara bu, 
Hükümetlten gden şekliyle tekrar 2 milyon ila 10) 
'milyon arasına inmiştir ki, bugünün para değeri kar
şısında 2 miyoın illa 10 milyon arasındaki bir ke
falet akçesinin bu işe gönül vermiş üçkâğutçı fİrtma-
'Iarım mamıtar gliıbi türemesime imkân verecektir. Bu
nlu ciddiyetle ve peşiinen eğer disipllime edelbi'llirsek, 
çılkarlarıımıza, millî menfaatlerimize vte Türflc Dövle-
ıtini'n üsimin'e daha layık bir müessesenin vücult bul-
ımasıma imlkân siağlatoııış olurduk. Esasında bu tefcİ-
Ukrtiz Malî işler Komltayonumıda görüşülürken Hü
kümetlin sayın üyeleri de aynı şekilde bizim kanaa
timizde olduklarını beliritmişler ve müştereken bu 
neticeye varmışıtık., 

ıBumu bu sekide görüş olarak belirjtitim, takrir ver-
Idim, takdir elbette Mi, Yüce Heyetinizindir, saygıla
rımı sunanım. 

«BAŞKAN — Teşekkür edertim Saym Koran. 
Sayın Komlisıyon, sayım üyelere cevap lütfedecek-

iseniz buyurun efendim., 
lîlKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, Saiyım hocamız Er-
glimay'ın teklifline katılıyoruz, yalnız önerge vermııedi-
ler zannediyorum. 

İkinci ol'aralk, Sayım Uyguner'in fıkrada yapmak 
istediği d'eğüişikliğe de katılıyoruz. 

iDiğer taraftan, teminat mektubuna gelince; Malî 
tşler Kömlisyonu bunu 10 milyon ila 50, mülyon ara-
ısınida biır alt ve ülsıt taban olarak geltirmlişlbi. Bliz bu
nun üzerimde durduk, aslında biz de Sayım Koran' 
m görüşlerine iştirak ediyoruz. Yanlı, açılacak olan 
'bu müesseseler birer itülbar müesseseleridir. Türkiye' 
im ihracaltımda, ifhalaltımda gerekf güvenlin yerine ge-
(tiirilrnesli siöz fconulsuldur. Yalnız, para mİkıtanlarıDyla 
'bu güvenli de bir araya getirmek bir yerde mümkün 
değildir. Zira, koyacağınız mal 100 milyon, 200 mil
yon ise, 'bunu 50 milyon yapmanız dahi kâfi değildir. 
Ancak, bunu tamamlayan cezaî müeyyideleır vardır, 
daha sonra geliyor. 

— 116 

İMimcisii de, tasarıda bunun limitet veya komandit 
şirket yerlime anonim şirket şeklinde Maibul edilme
sindeki maklsat da, sermaye m);kltarının oldukça yük
sek tutulmasına m&ltulftur. Bunu bu şekilde dengele
mek istedik. Diğer taraftan Komisyonumuz bu li-
mMerfi sübjektif olarak Bakanllığımı krilterlerindem de 
çıkarmak suretiyle herhangi bir spekülasyona mey
dan vermemek içlin, buna bir yerde de bir limit gê  
(tirümesini öngördü; ancak tüzük de, zannediyorum 
açılacak mağazaların itülbar yönünden önemini dik
kate alacak ve Bakanlık müsaadesi bumun, üzerfine 
zannediyorum ki, temerküz edecek, topîanaoâkltur, 
gerekli izin herkese verilmeyecekıtir. 

Görüşlerime iştirak ediyoruz, ama tüzükte de bü
tün bu tedbirlerin alınması ümiildini biz de taşıyoruz. 
Aksi takdirde, getirtilecek hangi limiti koyarsanız 
koyun, buraya konacak mal eğer 500 mlilyonlük ise, 
onun da bunu karşılaması mümkün değildir. Yani, 
gerçekte izafîdir. Bu itibarla Komisyonumuz, görü
şünde ıisrar etmektedir. 

Teşekkür aderiilm, 

BAŞKAN — Saym Sarıoğlu, Sayım Seçfciın'im bu
rada açıkladıkları bir önergeleri daha var, omu da 
okuitayım, ona da lütfen cevap verin, sonra değişik
lik önergelerini Genel Kurulun oyuma arz edeceğim. 

Danışma Meclisi Başkanlığıma 
Umumî Mağazalar Kanununun «Kefalet akçesi

ne» ait 7 ndi maddestiıriin 3 ncü fıkraisınım;' 
«Kefalet akçesi. Türk Parası, Devlet Tahvilleri, 

Iborsalarda kote ediflmliş millî esham veya tahvilat, 
ya da millî bankalardan verilmiş tem'imait mekltupla-
rı olabilir» sekilinde kabulünü arz ve tekilif ederim,. 

Hayri Seçkin 
iBAŞKAN — Evet, Sayın Sarjoğlu. 
(İKTİSADÎ ÎŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayım Başkanım, Hükümet 
temisüılaMmdemı öğrendiğimize göre, kote edilen bir 
talhıVilî üzerindeki değer ile onun piyasadaki değeri 
arasında daima % 15'fk, % 2QTik bir fark bahis 
mevzuu Olduğunu öğrendim şu anda. O itibarla, Hü
kümet teklifinde bu şekilde ömı̂ örülınıüştür. Bunu arz 
eltimek isitliyoruma, 

»BAŞKAN — Sayın Seçkin, buyurum efemdlim. 
HAYRİ SEÇKİN — Sermaye Piyasası Kanunu 

çıkmadan evvel tanzim edilmiş olan bir taşandın- ka-
maa'tlimdeyitm. Gerek Sermaye Piyasası Kanununun 
çıkarılnDaısı, gerekse serbest piyasa ekonomi'sli açısın
dan, Hükümet Tetmsifcislimn bu konuya kendiiî'erimin 
cevap vermesini rica edeceğim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aıdal, buyurun efendim. 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 

AODAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Seçkinden evvel, sırtaıya bağlı olarak Sayın 
Uzunoğlu'nıun tekıfilfiine katıHm'aıdığımızı önce beyan 
edli!yorun% 

Efendim, bütün mesele şu: Yülkisek Heyatün'ize bu 
tip şirfcdfcîerın kunulmlaisinı desteklemek ve teşvik et
mek içlin hangi yolu seçtiğimizi kısaca arz edece
ğimi, 

Efendim, biz bu tasarıyı gdtfrrinken, mlevcut ano-
nlim şirketlerin ana söyleşmelerinde bir değişiikll'i'k 
yaparak, aiynı zamanıda umumî mağazacılıkla da iş
tigal dttmieyi kabul dtltflkleri ve bu kanun hükümleri 
gereğince çıkacak tüzüğe uydukları takdlirlde, kerndfı 
ana sözleşmelerindeki faaliyetlerinin yanı sııDa, umu
mî mağazacılıkla da işltügal etinelerinli kölayHaşIttr-
malk gayesini takip dtltük. Açıkçası, mevcult anonim 
şir/kdtler ki, bugüne kadar barikatlar da bu ihltiyacı 
doldurmak için kendi depolarımda, birtakımı maklbuz 
kesmek suretiyle, kenldli müşterilerine, bu hlizmeltt' yü
rütmeye çalışıyorlardı özel olarak. 

Şkıldi, anonim şirkdtlertin kurulmaların» bu ka
dar balalyUaşItındığıımız bir atmosferde, böyle bfilr ta
sarıyı sevk, ederken, kurulmalarına gayret ettıiğimüz, 
şarltkn kolaylaştırmaya çalıştığımız bir atmosferde, 
kefalet akçesini yüksek tuitrrtak istemedSk. 2 mlillyon-
ia 10 mfiîyon lira arasında bir rakamı Bakanlar Ku
ruluna sevk etltülk. Ancak, Malî İşler Komıiisiyonundıa 
beliren endişeler, bunların çalışmaları sırasında, ge-
ıidk. memleket içeriiisiinlde, gerek memleket dışında 
uyandıracakları itibar balkımıdd'an bu kefalet akçe
sinin yülklsek tuıtukıa'sı şeklimde beledi. 

Biz, daha çok bültlün şirketlerin hem umumî ma
ğazacılığa meyletmesini hem de yalnız anonlim şir
ket şeklinde Ve yalnız umumî mağazacılıkla iştigal 
edecek olan şirkdtleriin kurulmasını teşvik içlin, baş
langıçta bu kefalet akçesünli yüksek tuitmadık;. 

O İtibarla, iki komisyon arasındaki görüş ayrılı
ğımı gidermek için, İktisadî İşler Komisyonunda! son 
metinde, Bakanlığımıza üç m'islme kadar arturtma 
ydtküsi veniılldii. Bu şekü'lde Biz, gerek kamu sekltörü-
nün, gerek özel sekltölrün, gereik halen anonlim şirket 
şdklinldle çalışanların umumî mağazacılığa yönelme
lerini, gerekse doğrudan doğruya umumî mağazacı
lık yapmak üzere kurulan şirketlerin çalışmaları sı-
raisunda, Jdamuida daha bir emn'iyet ve güven uyandı-
rabilmek iç'iıı kefalet aıkçesıinlin üç rriisüne kadar ar-

I itutaıa yetfdfcfini alınca, Hükümet olarak böyle bir so-
lüöyona taraftar olduk. Mesele bir ekonomik tercih 
meselesidir. 

Şirridllye kadar Tüıkliye'de umumî mağazacılıkla 
Sşttügal eden tdk bir firmanın şümd'iye kadar ge'liştme-
yiş şarlüarını, gelişmıeme şaftlarını ve ekonomik ofla-

I ralk büyük bir ihtiyaca da cevap veremeyıişi karşısın
da, mevcut şirlkieltlerii bu istikamete, ekonomik flaal'i-
yete yöneltmek için, başlangıçtaki kefallet akçesini 
de yüksdk m'i tutmalısınız, yoksa dalha başlangıçta 
yüksek bir rakamla kendilerini ürküterek, yalnız en 
büyük kuruluşların burayla yöneDmasini mi teşvik et
melisiniz?.. 

Biz, gerek Merisini, İskenderun hadisesinden, ge-
rîeklse yukarıda Trabzon, Samsun gibi, Karadeniz'de 
umumî mağazallann şJinMye kadar başaramadığı ve
ya başarısızlık modelllerörii gözönüne alarak, özel sek
törün süratle buralarda umumî mağazacılığa yönel
mesini arzu dtlti'k ve o bakımdan tasarıyı sevk et
tik, 

Bu bir tercih meselesidir. Kurulmaları sırasında 
yüksek bir rakam tütltuğunuz takdirde büyük firma
ların buraya yönelmesline sdbep olursunuz; tröstle ve
ya daha başîangıçita tekeldiliğe yol açarsınız. Aksi 
takdirde çalışmaları sırasında, hakikaten kamu yara
rına veya milletlerarası ticardtlte aksayan yönllerü gö
rülen, şirketler için bu kefalet akçesini yülklselltebiir-
sinıiz. Çalışmaları sırlasında olan kısımda yetki sahi
bi olmak, Bakanlık olarak bizi tatmıin dtti; o ba
kmadan, İktÜsadî İşler Komiiisyonunun bulduğu ara 
formüle, nihaî formüle taraftar öDdük. 

ıSaym Seçffcin'in ifade ettiği bu kefallet akçesinin 
çeşitleriyle ilgili hususa gelince; Türkiye'de ekono
mik Santiarın her an değişlrrüesl ve para kıymetiindeki 
veya para arzımdaM oynamalar hüküm sürdüğü sü
rece, normal ekıonotriik sarrafa kavuşuncaya kadar 
şlrfcidtlerin kurulukta Ticaret Bakanlığına geDdiküeri 
zaiman ödemeye mecbur kialDdı/kl'arı 1/4'leri dahi te
minde büyük, güçlüklerle karşılaştığını biliyortız. Bu 
bakılrridan biz Tıicardt Bakanlığı olarak, kuruluşları 
çoğaltmak, mevcult bütün saklı malî potansiyellin ne 
ad altında olursa olsun (Hisse senedi, esham, tahvi
lat, borsaya kotie edilsin edilmesin) ekortomlik haya
ta girmesi taraftarıyız. O bakımdan % 15 niispdtfıyle 
olan farkı da nazara alarak, bankalara gitmemiş sağ-. 
da, soldaki küçük tasarruflara varıncaya kadar (İki. 
anonim şirket olmaları itibariyle bu şirketlerin sta
tüsü buna müsaittir) buraya yönelmesini ve diğer 
anonim şirketlerde olduğu gibi, kuruluşta likidite sı
kıntısı çelkmemelıerlini arzu ettik, 
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Bu bakıimdan, Türkiye'min genel ekonomik şart
ları, paranın yüksek faiz nispeti normal hadlere in
mediği sürece şirketleşme hareketini koîaylaşltııırimak 
gerektiği kanaati nldeiyiz, Ticardt Bakanlığı olarak gö
rüşümüz budur. Diğer Avrupa memleketierinde, bil
hassa İsveç'te 've Avuıslturya'daki tatbikattan ör-
ndk alarak bu tip anonim şirketlerin kurulmasını ve 
Çaluşmasını teşvik için hisse senetleri de dahlil, teda-
vüllddki bültün devlet tahvilleri de daıhil bütün paraya 
çevrilidbilir mevduatın kefalet akçesi olarak, yaltırıl-
ması tiaraftanıyız. Çünkü, bunlar şirketler içün kuıru-
îuşjta dahi bir ölü yatırım ımaMyelfcinıi arz edecek ve 
Balkanlığımiiziın devamlı korutrolu altında, muhafaza 
şdkli'llerini tüzükte göstereceğimiz yerlerde muhafa
za edilecek. Bu i'tj'lbarla, bizim Ticaret Bakanlığı ola
rak politikamız bellidir. 

Teşelklkür ederim efendim. 
ı BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aıdal 
HAYRİ SEÇKİN — Sayın Başkan, söz istiyo

rum. 
(BAŞKAN— Buyurunuz .Sayın Seçkin. 
HAYRİ SEÇKİN — Sayın Başkan, muihlterem 

arkadaşlarım; 
(Huzurunuzu ibiir defa daha işgal ettiğim için özür 

dilerim. 

Konu, % 15 eks)iğiyîe nazara alınacak millî es
ham veya tahsilat, ya da millî bankalardan veriümiş 
teminat mektupları şeklindeki bir konu ollmakitan da
ha ziyade, çoık genliş anlamlı bir ekonomik anlayış 
konusudur. 'Sayın Hükümet Temsilcisinin sion vermiş 
dldufkıllaın izahattan esinleömdk suretiyle kendi an-
laıyıışıımı biraz daha kuvvetlendirdiğim şekf ndeki bir 
yemi anlayışla huzurunuzu işgal ettim, özür dilerlim. 

mdselesin'e ters düşmdktedir. Çünkü, 10 milyon lira
lık bir raikamı bir anıda 11,5 milyona, 112 milyona 
çıkarıyorsunuz. Kaldı ki, Sermaye Piyasası Kanu
nu çılkltılklüan sonra devlet tahvili, Türk Parası veya 
borsada klolte edilmiş olan tahvillerden vazgeçtim; 
Sayın Sözcü arkadaşımın alitını çizerek söylemiş bu
lundukları, «Biraz evvel Hükümet Temsildisünden 
öğrendim, piyasada daha ucuza satılıyormuş» şek
lindeki eiklonomik varsayımı bir kenara bırakıyorum; 
ama bir millî bankadan alınmış olan teminat mdkltu-
bunun % 15 nolklsanıiyla hesap edilmesinin, iki sene
den bu yana sürdürülen elkonomik politikayla çok 
ters düştüğünü söylemek medburiyetindeyiim. 

'İzlin verİrllbrse Türk Parasınnn millî bakkallardan 
alınan temÜnat mektubundan farkı olmadığını kabul 
edecek bir elkonomik politikada devam etmekte oldu-
ğuımiuzida bir birleşelim ve ondan sonra tartışmayla 
ddvam edelim; ama Umumî Mağazalarla alakalı ola
rak kurulacak bir şirlkdtlin, herkesin 10 millyon Kira
lık bir devlet tahviline, (Hatita kendi ifadieller'inıi kul
lanmak medburiyetinldeyim, ölü yatırılmdan bahset
tiler, anladığım kadarıyla üzülerek bahsetitülbr) bir 
ölü yatırıma bir % 15 diaha eklemenin herlhalde bu
günkü ekonomiye ters düşeceği şeklindeki anlayışımı 
ve önergemi bu sebeple ısrarlı olarak huzurunuzda 
bir defa dab.a savunmamı mazur göreceğimizi umu
yorum. Takdir Yüce Meclisindir. 

Saygılar sunarım. 

IBAŞKAN — Teşelklkür ederim Sayın Seçkin. 
Komisyon adına Sayın Aşkın, buyurunuz efen

dim. 

İKTİİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA AY
DEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Cevaplarıma evvela Sayın Seçk'in'in eleştirilerine 
cevap vermdkle başlıyorum; çünkü bir yanlış anla
madan dolayı haklı bir eleştiri yapılmış'tır burada. 
ÇürUkü, madde dikkatle okunursa, «Kefalet akçesi, 
Türlk Parası, Devlet tahvilleri, borsalarda koıte ediil-
ımîş % 15 eksiğiyle nazlara alınacak millî esiham ve
ya tahvilat ya da bankalardan verilmiş teminat mek
tupları olabilir.» Sanırılm k!i Türkiye'de hiçbir ka
nunda, bir milî banktaca verilmiş bir teminat mektu-
tulbu % 15'iyle, % 5'iyl'e, % l'iyle eksik olarak ka
bul edilir diyemeyiz değil mi? 

HAYRI SEÇKİN — EkÜBi-r efendim; izin verir 
misliniz misal vereyim? 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA AY
DEMİR AŞKIN — Pardon. 

«Bir tercih meselesidir» dediler. Buradaki rakam
ların 2 milyon, liO millyon, 50 milyon, 20 m'iliyon, 100 
miliyom olması mevzuu bir tercih meselesidir, Hükü
mdün bir görüşüdür, buna bütün kalbimle katıiıiyo-
rum. 2 milyon - 10 milyon liralık, bir raklaim gerek 
kenldilerinin tekliflerinde, gerek ara komisyonlardaki 
görüşmelerin aksine, İkitisiadî İşler Komisyonumuz 
Hükümetin tekİfıine uygun olan taban ve tavan öl
çülerine uymuş durumdalar. Hükümetle İlkltisadî İş
ler Komisyonumuzun birleştikleri bu noktaya ben de 
bir an için katıldığımı kabul ediyorum; ama hamlen 
çelişlkiyi ısöylemdk meciburiyet/inıdeyim. 

Serbest piyasa ekonomisine girildiği iddia edildi
ği iki seneden bu yana ve Sermaye Piyasası Kanu
nunun çiziği üç aiyJan bu yatı'a % 15 e.'feiğ'iyb ba
zı. dî.ğe;'lei-!j rnilalaa difrıek, zannıedvyovum. ki tercih 
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Dolayısıyla bu bankanın teminatı altında oldüğu-
ğjuına göne, adı teminat mektubudur; fakat 'bizim 
Komisyon olarak buradaki anlayışımız, % 1.5 eksiği 
temünat mektubuna şamül değildir, sadece esham ve 
tahvilata şaımiildir. Esham <ve tahvilatta da, devlet 
tahvilleri dışında 'bırakıldığı IçÜn borsada kolte edi
lmiş olan esham ve tahvilatın % 15 eksiğiyle ailiınlma-
8i, kabul edilmesi meselesi (tartışılabilir; fakat bliz bu
rada bilraz önce birbiri ardından değişlik katkılarda 
ıbulunan, eleştiriler yapan ve önerilerde ıbulünan 
MedMs üyelerinin ide görüşlerini dikkate alarak, çok 
önemi bir müessese olan Ülmuml Mağazacılık mü
essesesinde teminatın önemini malın önemiyle de
ğil; fakat bîr umumî mağazanın yapması gereken, 
uyması gereken kurallara uyma açısından ele al
dık. Dolayısıyla hem sağlamlaştırııyoruz, hem de be-
iMi boyuttfaırda tutuyoruz; yani 2 milyon life 10 mil
yon anasında itultuiyoruz, ayrıca bunu 3 misline kadar 
arttırma hakikini ıda Hükümete vermek suretiyle iki 
Komfisyonuimuzun görüşlerini die meczediyoruz. 

Tekrar Ediyorum, buradaki % 15 eksiğine kalbui 
edilme, sadece 'borsalarda kote (edilmiş esham ve tlah-
vilata (Devlet tahvillleri hariç) aittir. O şekilde değer
lendirildiğinde acaba Sayın Seçkinin istekleri yerine 
geliyor mu?.., 

Diğerlerine de cevap vereyiim müsaadenizle. Ke
faletin nereye yatırılacağı hakkında Sayın Uzunoğlu' 
nun önerileri vardı. Kefaleit akçesinin nereye yatı
rılacağı ve nasıl muhafaza edfifoceğinin Kanuna kö-
nullmasi' yerine, çıkarılacak olan tüzükte gösterilme-
sünli miaıdldenln son bendinde düzenlemek suretiyle bu 
haklı eleşltirilerlin'izün cevaplandığını ve madldiede yer 
aldığını belirtmek isterim.. 

Teşekkür ederim. 

ıBAŞKAN — Teşeklkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın (Seçkin, İ>ir ilave yapacak mısınız? 
HAYRI SEÇKİN — Yerirn'dea açıklamama 'izin 

verir misiniz? 
IBAŞKAN — ©uyurunuz, 

HAYRt SEÇKİN — Efendim, ben bu maddemn 
3 ncü fıkrasına (borsadan koft© edilmiş mîllî esibJam 
ve tahvilat da tfahil olmak üzere, serbest piyasa eko
nomisti, Sermaye Piyasası Kanunu muvacehesinde 
karşı çıkmış İdim, 

Gerek (Hükümet, gerekse Komisyon Itakdir Yü
ce MecÜMn oiHmakl'a beraber hu konukla hana iltihak 
etmedikleri takdirde, «... mîllî bankalardan verilmiş 
temünalt mektupları...» tabirinin her halükârida yuka-
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'riya alınmasını açıklık getirilmesi bakımından (teklif 
dtimeklteyim; faklaıt önergemde ısrarlıyım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Sayın Uzunoğlu, 'önergeniz üzerinde mi?.. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Evet efendlim, 

önergem üzerinde. 
ıBAŞKAN — Bulunduğunuz yerden. 
IBAHTİYAR UZUNOĞLU — Evet. 

' (BAŞKAN — Buyurun rica ederim-
(BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan; 
Maddenin son fıkrasında «Bu kefalet akçeslinin 

muhafazası (tüzükte gösterilir» deniyor. Doğlro. Mu
hafaza -usulleri, şeklileri belirli; ancak Ibenim öner
gemi vermekteki Iklasltım, tüzükte yer alacak bazı ni
rengi iteşkii dden hususların Kanunun metndnlde de 
gösterilmiş olması gerektiğini vurgulamak 'idi. Eıllbet-
ıteki muhafaza şekillerinin tüzükte gösterileceği be-
lirttülmiş; ama 'bazı hususların belirtilîmesînlde yarar 
var. 'Bu tüzük (bununla 'ilgili oParak ayrıntıları düzen-
leyöbiliri., 

(İkincisi, 2 (mlilyon lirla île 10 milyon lira arasında
ki milkltarı kim tespit edecek?.. Burada tüzük, mu
hafaza şeklini 'belirtiyor. Miktarım tespit edilteceğiyle 
ilgili değil tüzük. 

Arz ederim, 
(BAŞKAN — Teşeklkür edetüm Sayın Uzunoğlu. 
İlave bir açıklama yapacak mısm Sayın Adal?.. 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİÎHAT 
ADAL — Efendim; 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Madde açık. Sayın SeçkinMen evvel Sayın Ergin-

ay da aynı hususa dldkunmuştu. En ufak bir şey olur
sa, mili. (bankalardan verilmiş teminat mektuplarının 
'% U'5'i, onun yukarıya alınmasına Hükümet olarak 
taraftarız. 

Sayın Uzunoğlkı'nun teklifimi şöyle diyeceğim: 
Maddenin kapsamını aşacak şekilde tüzüğe herhan
gi bir şey nakl'edemeylz; Kanunda otaayam bîr hu-
Sülsu. Yani, 'buraya da almaya kalkarsak madde çok 
genişleyecek, tüzüğe bîr şey kalmayacağı görüşünde
yiz. O balkımalan aykırı görüşteyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adal. 
Değerli üyeler; 
IMüsaade buyurursanız şimdli en aykırı önergeden 

itibaren önergeleri dikkatlerinize arz edeyim,, 

Rakam itibariyle en aykırı önerge Sayın Koran' 
imidir. 2 mlilyon - 10 mlilyon, 10 milyon - 5Cı miifliyon 
olarak teklif ed/iyoriar. Böyle bir değişiklik yapılnna-
sını istiyorlar., 
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Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını işaret bu-
yuıruyoriar. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunacağım. Dikkate (alınmasını ıkalbul edenler.. Kabul 
etmeyenler.., Dilklkate alınması kalbul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
'İkindi değişiklk önergesi Sayın Tosyalı İle Sayın 

Kuzuioğlu'nundu. 5 milyon - 15 milyon sekilinde. Bi
rinci önergenin kabulünden sonra tahmin ederüım 'bu
nu geri alııyorlardif., 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan; 
(Bizimi önergemiz okunmamıştı. Şimdi 'bir usul 

hartası olmaması 'içtin, önergemizi geni alıiyoıruz. 
ıBAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Teşekkür ©derim. 
Sayım Uzunoğlu'nun değişiklik önergesii, Ibu ke

falet akçesinin yatırılmasıyla ilgili idi. Sayın Kiomife-
yon ve Sayın Hükümet temsilcileri katılm'aimışlar-
di. 

Bi'lmiyoruim Sayın Uzunoğlu önergeyi geri alıyor
lar mıi1?.. 

«BAHTİYAR UZUNOĞLU — Oylanmasını ar
zu ediyoruim. 

IBAŞKAN — oylanmasını arzu ediyorsunuz. 
Oylanmadan önce tekrar okutuyorum. 

ıflBaihtiya'r Uzunoğlu'nun önergesii tekrar ©Ikunldu) 
(BAŞKAN — 'Bu önergenin dikkate alınmasını ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kalbul edlil-
ımemişltir., 

Değerli üyeler; 
Sayın Seçikin'in önergesi 7 nci maddenin 3 nsü 

fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili idi. Tekrar oklultu-
yoruim. 

'dHayrullah Seçikin'in önergesi tekrar okundu) 

'BAŞKAN — Bu 'değişiklik önergesinin de dikkate 
alınıp alınmamasını oylarınıza sunacağım. Dikkate 
alınmasını kalbul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka 
bul1 ediltaemişltir. 

Değerli üyeler; 

Salyın Uyguner'im 'önergesine Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet Tems'iMsi katıtmışlardi. Bu itibarla, 
Sayın tsmail Hakkı Demirellin de bir önergesi var; 
onu da 'okuduktan sonra tensibinizle Hükümetin ka
tıldığı Sayın Uyguner'in önergesi istikametinde mad
deyi, eğer 'bu önergeyi de kalbul ederseniz: ikisi ile 
'birlikte yahult yalnız 'birini reddederseniz maddenin 
'bu tarzda düzenlenmesi için Komisyona vereceğim 
ve bir müddet ara verdikten sonra madde yazılıp ge
lince oyTatacağum. 

Yeni verilen önergeyi okulüuyofrum. 
(Başkanlığa 

Tasarının 7 nci maddesinin 3 mcü fıkrasının aşa-
ğıldaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim., 

İsmail Hakkı Delmirel 
'«^Kefalet akçesi Tüırk parası, devlet tahvilleri, 

mıiılilî lbankaîardan verilmiş teminat mektupları, bor
sada klote edilmiş '% 15 eksiği ile nazara alınacak 
millî, eshamı veya tahvilat olabilir,» 

•BAŞKAN — Değerli üyeler; 

ISayın Komisyonla Hükümet temsilcisi 'bu önerge
ye klatılıyorlar mı «fendim?.. Katılıyorlar. 

ISalyın Uyguner'in önergesini bir kere daha bilgi-
'lerinize okutarak arz eltltikten sonra, bu iki önergeye 
Sayın Komisyon ve Hükümet temsilcisi kaltı'Üdıkları 
için tensibinizle, maddenin yeniden düzenlenmesi için 
Kolmlilsyona vereceğim efendim-

Önergeyi tekrar okutuyorum efendim. 
/(İM. Fevzi Uyguner'ün önergesi tekrar okundu.) 
ıBAŞKAN — Önergeyi tekrar dinlediniz efen

dim. 
M. FEVZİ UYGUNER — «Üçüncü fıkra hük

münün» olması lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, ikinci fıkra hükmünün üçün
cü fıkra olarak. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan; 

Son oylamalar sonucunda bu önergede bir hata 
oîdu< 

BAŞKAN — Sayın Kurcalı... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bir küçük ha
tla kaldı simidi orada. İkinci fıkranın artık yürürlük
te kalması mümkün olamaz. Çünkü 10 milyon lira 
dan 50 milyon liraya kadar Sayın Köran'ın Malî lş-
ler Komükyonunun delaletiyle önerisi kabul edildi, bi-
rindisi. 

İkincisi, bunu sağlamaya çalışıyor zaten İktisadî 
İşler Komisyonu bir denge olarak. Birincisi kabul 
edildiğine göre artık ikinci fıkranın burada kalma
ması gerekir. 

IBu nedenle, Sayın Uyguner bu önergelerinden 
vazgeçebilirler, yani şimdi 30 milyon lira ile 150 mil
yon lira arasında Maliye 'Bakanlığı yetkili kılınmış 
oluyor. 

BAŞKAN — Evelt, teşekkür eiderim Sayın Kırca-
ll. 

Sayın Uyguner, aynı görüştesdriiz tahmin ediyo
rum?.. 

— 120. — 
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(M. FEV2Î UYGUNER — Sayın Balkan; 
Alyııiı görüşıte olamıyorum. Çünkü, farklılık var 

oraida. Bu farklılık şurada: Benim önergeme göre, 
esas beriim amacım, o son k'abul edilen 10ı milyon li
ra ile 50 milyon lira arasındaM farikı Hüikümelt ne 
miktarda tespit edecek, önemli olan o. 

Hükümet temsilcisi de 'benim görüşümideler; fa
kat »on değişiklik muvacehesinde de, yarii mükltarlar 
arttırıldı, 'belki üç katına çıkarttır bu mikltarı, bu hü
küm yerindedir. 

Binaenaleyh, beriim önergem yerindedir Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 

Uyguner'in teklifi uygundur. Çünkü, 10 miltyon 
ile 50 milyon arasında bir miktarın tespitli baikımın-
danda 15 milyon da olur, 25 milyon d!a olur; 45 veya 
50 'milyon okun, Yani, yarınki gelişmeler «muvacehe
sinde bu 10 milyonu ve tespit ettiği miktarı üç misli
ne çıkarıma yetkisini Bakanlığa vermek, bu da uygun. 
Çünkü, iktisadî gelişmeler bakımından bunun tespi
tinde yarar vardır, Umumî Mağazaların gelişmesine 
göre tedbirler alınmasını gerekli kılmaktadır. 

3. — TBMM'nin kuruluşunun 62'nci yındönümü, 
Danışma Meclisinin l'nci yılı dolayısıyla 23 Nisan 
1982 Cuma günü saat 11.00'de özel bir gündemle top
lanılmasına dair Başkanlık sunuşu: 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Yatın Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin 62 noi ku
ruluş yıldönümünü idrak edüyoruz. Bu itibarla özel 

Bu itibarla, ıbunun da muhafazası ve Uyguner'in 
teklifin'in aynen oylanması gereklidir efendim. 

BAŞKAN — Sayın DemireFin önergesine Sayın 
'Komisyon ve Hükümet temsilcili katılmışlardı. 

O önergeyi oylatıyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kalbul eddlmişjtir. 

Sayın Uyguner'in değişiklik önergesine de hem 
Sayın Komisyon, hem de Sayın Hükümet 'temsilcisi 
katılmışlardı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bu açıklama
dan sonra Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

BAŞKAN — iKalülıyoıılar, öyle işaret buyurdü-
lar1-

Sayın Uyguner'in önergesi ni oylatıyorum. Kalbul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 

'Bu tiki önerge ile birilikte maddeyi Komisyona 
gönderiyorum. 

20 dakika sonra toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kaplanma Saati : 16.25 

'bir gündemle yarını, Meolisimizi toplayarak kutlamak 
tistiyonuz. Bu maksatla iBaşkanlık Divanı olarak, ya
rın toplanmamız hususunda bir karar almamız gere
kiyor; İçtüzüğümüzün 512 nci maddesine göre. Top
lantı saatini Birleşimin sonunda arz edeceğim. 

Yarınki toplantının yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler..., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I* ' < • » » • 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.55 

BAŞKAN — Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, karen AYKUT 

«BAŞKAN — Değerli üyeler; 
84 ncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum^ 

IIL — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

— İÜ — 
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IV. — GÖRÜŞÜ 

1. — Umumî Mağazalar Kanunu Tasarısı ve Malî 
İşler, Adalet ve İktisadî İşler komisyonları raporları. 
(1140) (S. Sayısı : 112) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Görüşmekte okluğumuz Tasarının 7 nci maddesi 

ile ilgili değişiklik önergeleri üzerine, Sayın 'Komisyo
nun hazırladığı madde metnini okutuyorum. 
(İktisadî İşler Komisyonunun Ka'bul Ettiği Metin) 

|Kefalet Akçesi : 
MADDE 7. — Umumî Mağaza işletenler yapa

cakları işlerin önem ve genişliğine göre 2 000 COO ila 
10 000 COO! lira arasında bir kefalet akçesi vermekle 
yükümlüdürler. 

Yatırılacak kefalet akçesinin miktarı 'Bakanlıkça 
tespit olunur. 

Bu miktarlar Bakanlıkça üç misine kadar artırıla
bilir, 

(Kefalet akçesi, Türk Parası, Devlet tahvilleri, mil
lî bankalardan verilmiş teminat mektupları, borsada 
kote edilmiş '% 15 eksiğiyle nazara alınacak millî 
esham veya tahvilat olabilir. 

Kefalet akçesinin eksilen miktarı tamamlanır. 
(İşletmeden vazgeçilen veya Bakanlıkça izinleri ip

tal edilen Umumî Mağazaların ibütün taahhütlerini ye
rine getirdiği ispat edilmedikçe kefalet akçeleri geri 
verilmez. 

'Bu kefalet akçesinin muhafaza şekli tüzükte gös
terilir. 

Başkan Üye 
Nuri Özgöker Paşa Sarıoğlü 

Üye 
Yılmaz Özman 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İSMAİL ŞBNGÜN — Sayın Başkan... 
(MEHMET AYDAR — Usul hatası var Sayın 

Başkan. 
İSMAİL ŞBNGÜN — Sayın Başkan, Sayın Kö-

ran'ın teklifi kabul edilmiş miydi?.. 
'BAŞKAN — Hayıır efendim. Dikkate alınmak üze

re Komisyona verilmişti. 
İSMAİL ŞBNGÜN — Nasıl olur?,. «Dikkate alın

mak üzere» ne demek efendim?,. 

(1) 112 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 

İN İŞLER (Devam) 

'BAŞKAN — Değerli .üyeler; 
Üç önerge vardı. Bir tanesi Sayın Köran'ın; dikka

te alınmak üzere oylatmıştım. Diğer iki önerge de 
kesin olarak oylanmıştı. Komisyona böyle vermiştik. 
/Komisyon, sizin kararlarınızla kesin olarak oylanıp 
da ka'bul edilen önergeleri aynen koymuştur. Dikkate 
alınmak üzere verileni de dikkate almamıştır. Bu Ko
misyonun takdiridir, 

Ben maddeyi oylattım. Eğer maddeyi kabul etme
seydiniz, ondan sonra önergelere dönme zarureti hâsıl 
olacaktı. Usul Ibudur, Tüzüğümüz 'bunu amirdir. 

BEKİR TÜNAY — Yeni gelen metin tam anla
şılamadı... 

BAŞKAN — Sayın Tünay, lütfen açıklar imsiniz 
anlayamıyorum; ne anlaşılmadı?... 

BEKİR TÜNAY — Efendim, Komisyonun getir
diği yeni metin zannediyorum üyelerin tamamı tara
fından tam anlaşılamadı. 

BAŞKAN — Çok rica ederim. Metni okuttum. 
Buradaki sayın üyeleri töhmet altında bulundurmayı
nız. Herkes okunanı anlayacak seviyede ve olgunluk
tadır. 

BEKİR TÜNAY — Kimseyi töhmet altımda bulun
durmuyorum Sayın Başkan, rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tünay, zatıâl'iniz anlamayabi
lirsiniz, üyeler tarafından anlaşılmadığını nasıl ifade 
edersiniz?.. 

BEKİR TÜNAY — Ben anlamamışlardır, deme
dim; Üyelerin layıkı veçhile dinleyemediMerini zan
nediyorum, dedim. 

(BAŞKAN — Değerli üyeler; 
8 nci maddeyi okutuyorum : 
Ücret Tarifeleri: 
MADDE 8. — Umumî Mıağaza işletenler tara

fından mağaza işletmeye açılmadan önce, eşyanın 
yüklenme ve boşaltılması, mağazaya alınması, muha
fazası, işlenmesi, ambalajlarının onarılması, tartılması, 
kıymet hiçilmesi ve mağazadan çıkarılması gibi hiz
metler için' alınacak ücretleri gösterir tarifeler yapı
lır. Bu tarifeler Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Tica
ret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin görüşü alı
narak Bakanlıkça onaylandıktan sonra ve Ticaret Sicili 
Gazetesi ile işletmeye açılacak mağazaların bulunduğu 
yerlerdeki en az iki gazetede ilan olunduğu tarihten 
itibaren, yürürlüğe girer. 

(Tarifelerde değişiklikler yukarıdaki şekle göre ya
pılır. Ancak hu değişiklik ücretlerin yükseiltilm'esi için 
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yapılmış olursa ilan tarihinden itibaren 1 ay sonra uy
gulamaya konulur. 

'BAŞKAIN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye var mı efendim?.. 

MUHSİN ZEKAİ BAYER — Sayın Başkan, bir 
sorum var efendim. 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZBKAİ BAYER — Efendim, bu tarife

ye sigorta ücretleri de dahil midir?.. Öğrenmek isti
yorum. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet Temsilcisi. 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 

ADAL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sigorta, firmayla, anonim şirketle veya bu Umumî 

Mağazaya malını koyacak olan şirketle, sigorta şirketi 
arasında yapılacak ayrı Ihir sözleşme konusudur. Ge
rek Umumî Mağaza işleten anonim şirket, kendi de
posuna aldığı ve mukabilinde tanzim ettiği varant mu-
kaibil'i mallarını sdigorta için ayrı (bir sigorta şirketiyle 
ayrı bir sözleşme yapar, bunu tarifeye inikas ettire
mez veya bu Umumî Mağazalara malını koyacak olan 
yerli ve yabancı firma, malını ayrıca sigorta ettirir, 
'bunun da tabiî tarifeye inikas etmesi bahis konusu 
değil. 

)Bu açıklığı vermek istedim. Teşekkür ederim. 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adal. 
.Değerli üyeler; bu maddeyle ilgili 3 değişiklik öner

gesi var, önergeleri okutuyorum. 
Sayın Şemgün'ün önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Umumî Mağazacılıkta verilen hizmetlere ücret ta

rifesi uygulanması, Ibügün güdülmekte olan ekonomi 
politikasına ters düşmektedir. Fiyat ve tarife kontrol-
larıyla Türkiye'de, Umumî Mağazacılığın gelişmesi 
ve dolayısıyla ithalat, ihracat ve transit işlemler alan
larında olumlu rol oynamaları engellenir. 

©u nedenle ve Umumî Mağazacılıkta hizmet üc
retlerinin serbestçe teşekkül etmesi ve dolayısıyla bu 
alanda bir gelişmeye imkân verilmesi için Tasarının 
8 nci maddesinin Tasandan tamamıen çıkarılmasını 
arz ve tekit ederim. 

lîsmail ŞENGÜN 

İBAŞKAN — Sayın Tosyalı'nın önergesi var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Umumî Mağazalar Kanun Ta

sarısının ücret tarifeleriyle ilgili 8 nci maddesinde, ta
rifelerin Bakanlıkça onanmasından sonra, «ve Ticaret 
Sicili Gazetesi ile işletmeye açılacak mağazaların bu-

— 123 

lunduğu yerlerdeki en az iki gazetede ilan olunduğu 
tarihten itibaren yürürlüğe konulur.» hükmü vardır. 
Ticaret Sicili Gazetesiyle mahalli gazete ilan tarihleri 
arasında farklılık olduğu takdirde, tarifelerin yürürlük 
tarihi bakımından ihtilaf olabilecektir. Bunu ortadan 
kaldırmak için maddede, «İlan tarihini takip eden ay-
'başındn itibaren yürürlüğe girer.» ibresinin eklenme
sinde fayda olduğundan, gereğini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütlfullah TOSYALI 

Madde 8 : 
Umumî Mağaza işletenler tarafından mağaza iş

letmeye açılmadan önce, eşyanın yüklenme ve boşal
tılması, mağazaya alınması, muhafazası, işlenmesi, 
zarflarının onarılması, tartılması, kıymet biçilmesi ve 
mağazadan çıkarılması gibi hizmetler için alınacak üc
retleri gösterir tarifeler yapılır. ıBu tarifeler Türkiye 
Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliğinin görüşü alınarak Bakanlıkça onaylan
dıktan sonra Ticaret Sicili Gazetesiyle işletmeye açıla
cak mağazaların bulunduğu yerlerdeki en az 2 gazelte-
de ilan olunur. Tarifeler gazetede son ilan tarihin 
takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

Tarifelerdeki değişiklikler de yukarıdaki şekle gö
re yapılır ve ilan olunur. Ancak, bu değişiklik ücretle
rin yükseltilmesi için yapılmış olursa son ilan tarihin
den itibaren bir ay sonra uygulamaya konulur. 

'BAŞKAN — Sayın Aydar'ın bir değişiklik önerge
si var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Umumî Mağazalar Kanun Tasarısının «Ücret Ta

rifeleri» başlıklı 8 nci maddesinin 1 nci fıkrasının «Ba
kanlıkça onaylandıktan sonra» ifadesini izleyen kısmı
nın aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Mehmet AYDAR 

Ticaret Sicili Gazetesinde ve işletmeye açılacak 
mağazaların bulunduğu yerde yayınlanan gazetelerde 
en az 2 defa ilan olunur, aralıksız 2 defa ilan olunur. 
Tarife son ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

M. FEVZİ UYGUNER — Saym Başkan, söz is
tiyorum efendim. 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li üyeler; 
Ben buraya birinci önerge hakkında söz almak 

için gelmiş bulunuyorum. Birinci önergede, hiç tarife 
konulmaması ve bundan ücret alınmaması önerilmök-
te. Halbuki, Umumî Mağazaların bütün geliri bundan 
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ibarettir. Yoksa, ne şinket kurulur, ne Ulmuımî Mağaza 
kurulur. Umumî Mağazalar anonim şirket şeklînde 
teşekkül edeceklerdir, kurulacaklardır, işleftlmıeye geçi
lecektir ve emtia sahibi olanlar bu emtialarını bu «Umu
mî Mağazalar» adı altındaki' şirkete teslim edecekler
dir, emanet edeceklerdir. Mal orada duracaktır, bu
rada bulunan malı esas malik, ya emtia senedi karşı
lığı başkasına satabilecektir veya varanıt senedi karşı
lığında rehin edebilecektir. 

Şimdi durum böyle olunca, elbetffceki Umumî Ma
ğazalar hizmet vermektedirler, bu hizmetin karşılığında 
da tarifede yazılı ücreti almaya hak kazanacaklardır. 
'Bu tarifeler Bakanlıkça tespit edilecektir ve bunlar ilan 
edilecektir, ilan edildikten sonra yürürlüğe girecektir 
ve bu tarife hükümlerine göre de ne miktar ücret 
alınacağı kesinleşecektir. Yani, bu malların; ne miktar 
malın ne kadar zaman bu Umumî Mağazalarda kaldı
ğı takdirde, ne miktar ücret alınacağı bu şekilde tespit 
edilecektir ve Umumî Mağazaların tek kazanç yolu da 
budur. Bunum aksinin kabulü, bu mağazaları kurdur
mamak anlamına gelir. 

Bu hususta söz aldım, saygılar Sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan... 
©AŞKAN — Sayın Şengün, buyurun efendim. 
İ'SMAIL ŞENGÜN — Sayın Başkan, müsaade 

ederseniz yerimden konuşmak işiyorum. 
Oörüşümlü, müzakerelerin başlangıcında ifade et

meye çalışmıştım. Bunun ötesinde, verdiğim önergede 
de, niçin tarifelerin kaldırılması gerektiğini yine ifade 
etmıöye çalıştım. Zannediyorum Sayın Uyguner bir 
yanlış anlamada bulundu; «Hizmıet ücreti uygulanma
sın» diye bir şey söylemedim, «Fiyatlar serbest piya
sada teşekkül etsin» dedim. Elbette her hizmetin bir 
karşılığı olacaktır. Bu gayet tabiî bir şeylir; aksi hal
de- Umumî Mağazalar kurulmayacaktır. îstirhamıırıı 
şudur : Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet Temsîl-
cM, öneri üzerindeki görüşlerini ortaya koysunlar ve 
müsaade ederseniz bundan sonra gerekirse görüşelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 
İKTİSADÎ IŞUER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA

ŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım; 

Sayın Şemgün'ün önergesine ve görüşüne başlan
gıçta katılmamıştık. Katılmayışımızın sebebi şudur : 
Bir defa, yeni kurulan bu mağazalarda belli ücret tari
felerinin baştan ilan edilmesi ve mümkünse bunla
rın 'standart bir şekilde muhafaza edilmesi gerekmek
tedir, 

İkincisi de; 'buraya yalnız yerli firmalar değil, aynı 
zamanda dış firmalar da mal getirecek ve muhafaza 
edeceklerdir. O itibarla, herkesin keyfine göre bir ta
rife teşkili değil de, doğrudan doğruya Ticaret Ba
kanlığının o günkü konjonktürü dikkate alarak bir 
tarife (tespit etmesi Komisyonumuzca çok uygundur. 
Zaman zaman tarifeler tabiatıyla gelişmelere paralel 
olarak değiştirilebilir. 

Diğer bir husus da şudur : Belki ileride rekabet 
dolayısıyla birçok firma kurulabilir, İleride bir reka
bet söz konusu olduğu zaman tarifeler serbeslt bırakı
labilir; ama başlangıçta bunu biz uygun görmüyoruz. 

Sayın Tosyalı'nın önergesine de biz katılamıyoruz. 
Maddeyi getirilen bu şekille yeniden tanzim etmek, 
zannediyorum fazla bir şey gdtirmeyecektir. Komis
yon olarak bir daha gözden geçirdik. Bu, zannediyo
rum açıktır. O itibarla bu önergeye katılamıyoruz. 

Sayın Aydar'ın ilan yönünden bir endişesi vardı. 
Sayın Hükümet Temsilcimiz de bunu açıklayacaklar. 
Mahallî gazetelerde Ticaret Sicili Gazetesinden önce 
yayınlanmasını mümkün görmüyorlar; fakat bu şekil
de bir değişiklik de açıklıktır, katılabiliriz, fazla bir 
mahzuru yoktur; ancak bir yenilik de getirmiyor. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Şengün, buyurun efendim. 
ilISMAÎL ŞENGÜN — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Huzurunuzu tekrar işgal ediyorum; özür dilerim. 
tSayın Komisyon Sözcüsiünün önerimle ilgili görüş

lerini dinledik. Kendileri, kendi Tasarı metinleri üze
rinde ısrar etmemelerinin nedenlerini açıklarlarken, 
«Biz tarifeleri baştan ilan edersek, Avrupa'dan da 
gelecek transit işlemler veya transit hizmetler yönün
de Avrupalılar da bir fikir sahibi olurlar, böylece 
fahiş olmadığını (IBüyük bir ihtimalle onu söylemek 
istiyor) görünce birtakım transit hizmetlerini Türkiye' 
deki umumî mağazalarla giderirler,» şeklinde bir gö
rüş ortaya alttılar. 

'Bunun yanında da, «Eğer başlangıçta standart bir 
fiyatı ilan edersek, bu hizmetler daha da gelişir ve 
Umumî Mağazacılık konulan hukukî disiplin içinde 
de TürkiyeMe ilerler,» şeklinde bir görüş ifade etti
ler ve onunda Ötesinde, «'Belki ileride rekabet dolayı
sıyla tarifeler serbeslt bırakılabilir,» dediler; eğer yanlış 
anlamadıysam. 

Saym üyeler; 
•Rekabet ortamının açılabilmesi için, daha işin ba

şında tarifelerin serbeslt bırakılması gerekir. Tarifeler 
serbest bırakılmazsa rekabet ortamı açıflmaız ve Urnuimî 
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Mağazacılık 1937 yilımdan beri Türkiye'deki şekliyle 
bundan böyle devam eder, kimse Umumî Mağazacılığa 
heves etmez. Çünkü, Umumî Mağazacılıkta verilecek 
hizmetin ücreti bir Bakanlık tarafından ortaya atıla
cak, birtakım prosedürlerden geçecek ve her tarife de
ğişikliğinde gene aynı prosedürler uygulanacak. Bu, 
ticaret hayatının, ıbuıgünlkü ekonomik hayatın kuralla
rına uygun bir davranış değildir. Eğer Umumî Mağa
zacılığın 'gelişmesini cidden arzu ediyorsak, bu tarife 
fikrinden vaz geçmemiz lazım gelir. 

Tarife, fiyat kontrolü anlamını taşır. Bugüne ka
dar bütün ekonomilerde ve kendi ekonomimizde; ha
fızalarımızı bir parça yoklarsak, fiyatt kontrolları de
vamlı olarak bizi istediğimiz noktaya gitmekten alıkoy
muştur. 

O nedenle, önergemde ısrar ediyorum. Tarife Ba
kanlık tarafından kondukça, bu bir fiyalt kontrolü an
lamını taşır ve Umumî Mağazacılık bu Tasarıyla da
ha işin başında ölü doğmuş olur, çalışmayan bir mü
essese olarak doğmuş olur. 

'Maruzatım bundan ibarettir, dinlediğiniz için te
şekkür ederim. 

(BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
(AHMET SENYAR DOĞU — Sayın Başkan, öner

genin aleyhinde konuşmak istiyorum; söz verir misi
siniz?.... 

İBAŞIKAN — Buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Konuyu açıklarsam (belki biraz faydam olur diye 

düşündüm ve söz aldım. 
'Efendim, Sayın Şengü'n'ün dile getirdiği konu, 

tam rekabete uygun bir çalışma sahası değil. Biraz ön
ce görüştük, maddeler geçti; Umumî Mağazayı kim^ 
ler açacak?... Umumî Mağazaların bu kadar zor açıl
dığı bir yerde, piyasada çalışacak kişüerin aynı şart
larla, aym imkânlarla iş görmesi düşünülemez. 

Varsayalım ki, Demiryollarının iştiraki olan bir 
umumî mağaza vardır ve bunun sundurması Demir
yollarına yakındır; başka bir firma vardır, Demir
yollarına uzaktır, başka bir sundurması vardır. Bun
lar arasındaki rekabetin aynı şekilde, eşit şartlarda 
yürütüleceği söylenemez, 

Tamdan az rekabetin olduğu yerde, noksan reka
betin olduğu yerde; arkasından bunun hemen ikinci 
aşama olarak inhisarcı rekabet sözkonusu olacaktır. 
İnhisarcı rekabet eğer sözkonusu olursa, kamu men
faati burada büyük ölçüde haleldar olur arkadaşlar. 

- 1 2 5 

Bu nedenle, benim kanımca homojen bir piyasa
nın olmadığı yerde tam rekabetten bahsetmek müm
kün değildir. Noksan rekabetin olduğu yerde ise, de
min de izah ettim, inhisarcı rekabet sözkonusu olacak
tır. O zaman biz kuracağımız bir piyasadan iyi sonuç 
bekleyeceğimiz yerde, belki daha başka sonuçlar ola
cak, kartelleşmeye doğru gidecek, belki monopole 
doğru gidecektir. Halbuki, Kanunun gerekçesi ndeki 
esas gaye bu değildir. 

©u nedenle, tam rekabet ortamında bizim kurul
masına imkân vereceğimiz bu Umumî Mağazaların 
çalışmasına imkân göremediğimi belirtir, huzurunuz
dan teşekkür ederek, saygılar sunar, çekilirim efen
dim. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Hükümet Temsilcimiz, buyurun efendim. 

TİCARET »BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 
ADAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Çok kısa olarak Sayın Şengün'ün teklifinin aley
hinde konuşacağız, konuşmak mecburiyetindeyiz. Çün
kü, Sayın Üye de şimdi izah ettiler; daha başlangıç 
sa'fhasındayız, daha henüz ınormal rekabet, normal 
şartlar teessüs etmeden, birdenbire bir tarifesiz or
tamda bütün şirketleri bu Umumî Mağazalara mal 
koyacak olan firmalarla başbaşa bırakmak demek, da
ha başlangıçta eşü, şartlarla tarafları bırakmamak de
mektir, Zira, bu normal veya adî bir depoculuk, an
trepoculuk değil; buraya yerli ve yalbancı firmalar 
gelecekler, aynı zamanda sermaye şirketi olarak, 
anonim şirket olarak depoculukta soğuk hava terti
batı da yapacak, emtia ve zahireyi muhafaza ede
cek. öyle hizmetler vermeye mecbur kalacak ki, bila
kis tarifelerde devamlı kontrol veya inkişaf ve Ti
caret Bakanlığına geldikleri zaman ilave hizmet do
layısıyla isteyecekleri hizmet mukabil ücretleri bu 
yatırımlarının neticesi olarak Ticaret Bakanlığının 
kontrolünde müsaade etmek imkânını Bakanlık ken
dilerine sağlayacak. Kamuya hizmet verecek, yerli ve 
yabancı firmalara emniyet altında belirli bir hizme
tin karşılığım belirli bir ücretle karşılayacak. Bir hiz
met akdi ortada bahis konusu. Buraya emanet ma
lını koyan firma, orada kaldığı sürece, depoya öde
yeceği parayı peşinen bilmek mecburiyetinde. Ayrıca* 
sigorta gibi ilave masrafları da ödeyecek, kabul ede
cek, Daha başlangıçta bu rakam belirsiz olduğu tak
dirde, ne yerli, ne yalbancı hiçbir firma, Umumî Ma
ğazacılık yapan şirkete tek taraflı olarak gelip malını 
teslim eder. 



Danışma Meclisi B : 84 22 . 4 . 1982 O : 2 

Bir de Yüksek Heyetinize bu konuyla ilgili ola- I 
ra'k bilgi vermek mecburiyetindeyim. Çünkü, başta 
Lübnan olmak üzere, son zamanlarda Singapur ve 
ha'tta Somali, mevcut jeopolitik durumlarından istifa
de ederek; Serbest Bölge ve Limanlar Kanununu da I 
arkadan getirerek, bu tip Umumî Mağazacılıkta böl
gede büyük bir transit faaliyette bulunuyorlar ve dış 
ticaretlerinden /büyük gelir elde ediyorlar. Biz bunun 
için Hükümet Tasarısında bu Umumî Mağazalara 
giren malların mağazaya alınması, muhafazası, işlen
mesi, zarflarının onarılması, tartılması, kıymet biçil-
mesi gibi Umumî Mağazacılığın içinde, ayrıca Lüb
nan'ın yaptığı gibi, bir paketleme hizmeti, ayrıca 
gümrüklenmemiş mallar dolayısıyla bir dış yabancı 
finmanın bir başjka memlekete transit olarak sataca
ğı mallar üzerinde, ayrıca bu Umumî Mağazacılıkla 
iştigal eden şirketlerin bünyesinde ilave hizmetler 
yapmasını da öngördük. Yani 3 sene, 5 sene depoda 
kalacak değil, icabında buralara getirdikleri mallarını 
firma sahipleri; şekil değiştirerek, vasıflarında bir de
ğişiklik olmadan, alıcının istediği şekle sokacaklar ve 
bize bunun için Umumî Mağazacılıkla iştigal eden 
firmalarımıza; yerii - yabancı, ilave ücret ödeyecek
ler. Yani, tarifesiz bir Hizmet yapılması bahis konusu 
değil. Bilhassa buna işaret etmek istedim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adal. 
İSMAİL ŞENGÜN — Müsaade eder misiniz Sa

yın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Efendim, «Tam rekabet» 

diye bir piyasa hayalî bir piyasadır. Dünyanın hiçbir 
yerinde, hiçbir ekonomide yoktur. Ekonomi kitap
larında sadece mevcuttur. O nedenle, ben zaten öyle 
bir piyasadan bahsetmedim; fakat bu Tasarı bu şek
liyle kanunlaşırsa, değerli arkadaşım Senvar'ın «Nok
san rekabet» dediği piyasa ortaya çıkacaktır. Çünkü, 
1, 2, 3 firma bu işe girecektir, başkaları tevessül 
dahi etmeyeceklerdir. 

»İkincisi; Sayın Hükümet Sözcüsü şimdi çok önem- I 
li bir noktaya daha değindiler. Paketleme işlerini de I 
yapacağını söylediler. Düşünün sayın üyeler; paket
leme işleri için Ticaret Bakanlığı bir tarife verecek. 
Hangi paket için, hangi vasıfta, hangi kalitede, nasıl 
verebilir bu tarifeyi?.. Verdiği bu tarife hayalî ol
maz mı?.. Verdiği bu tarife, piyasanın istediği tipte 
veya her yerde geçerli tipte bir ambalajlamaya en
gel olmaz mı?.. 

O nedenle ısrar ediyorum ve diyorum ki; tarife 
meselesi büyük mağazacılığı daha işin başında öldü- I 
rür. Eğer bu mağazacılığın gelişmesi lazımsa, serbest | 
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piyasa ekonomisi içinde, bugün içinde bulunduğumuz 
ekonomi içinde tarifelerin kaldırılması, böyle bir kon
trolün uygulanmaması ve fiyatların, hizmet üoretleri-
nin kendiliğinden teşekkül etmesi gerekir. 

Arz ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MUSTA

FA CENGİZ — Müsaade eder misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Cengiz. 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MUSTA

FA CENGİZ — Efertdim, Sayın Şengün'ün bir en
dişesine cevap verebilirim düşüncesiyle söz aldım. 

Şimdi, serbest piyasa ekonomisinin zedelenmeme
sini gerçekten arzu ediyoruz. Ancak serbest piyasa 
ekonomisi, Türkiye'de uygulanmakta odan bu serbest 
piyasa ekonomisi, alınan şu kararlarla zedelenmeye-
cektir; onu arz etmek istiyorum. 

Şimdi, eşyanın yüklenme ve boşaltılması için üc
ret alınacak. Mağazaya alınması için ücret alınacak, 
muhafazası, (Dikkat buyurun hep cüzî ücretlerdir ve
yahut da mahdut miktarda işlerdir.) işlenmesi, amba
lajlarının onarılması, tartılması, kıymet biçiılimesi gibi 
hafif işlerdir. Bunların serbest piyasa ekonomisini ze
delemesi ihtimaline yer vermemek lazım. Bu bir. 

Bir ilave ötmek istediğim husus daha var Sayın 
Şenıgün; biz bu maddeyi bu haliyle şevkettik ve İkti
sadî İşler Komisyonunda da kabul edildi. Bu mad
de haddizatında bir fren vazifesi yapmamızı sağlaya
bilecektir, Ticaret Bakanlığı olarak. Şunu kastediyo
rum : Tarifelerin yüksek tutulması suretiyle Umumî 
Mağazacılığın teşviki sağlanabilecek veyahut da tari
felerin sınırlı tutulması suretiyle; demin de bir vesi
leyle bir üyenin bahsettiği gibi, mantar gibi Umumî 
iMağazaların çoğalması önlenebilecektir. Yani, böylece 
hem serbest piyasa ekonomisine ters düşmeyen bir tu
ttum olur, hem de Umumî Mağazacılığın aırzu edilen 
seviyede, arzu edilen sayıda kalması için bir vasıta 
olur elimizde., 

Ayrıca şunu ilave etmek istiyorum : Enflasyonu 
önleyici bir mahiyet de bulunabilir bunun içinde; bu 
tarifelerin tespitinde, 

Yine bir başka husus; bu tarifeler, ekonomik geliş
menin ve ekonominin aldığı mecraya göre Bakanlık 
tarafından tespit edilebilecektir ve yine serbest pi
yasa mekanizmasının halen yürürlükte olduğu ülke
mizde birçok maddenin fiyatı tespit ediliyor vaziyet
tedir ve bu serbest piyasa ekonomisine ters düşmez. 
Birçok tarımsal ürün destekleme fiyatına tabi tutul
maktadır. 
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Arz ederim, teşekkür ederim efendim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cengiz., 
İSMAİL ŞENGÜN — Müsaade eder misiniz Sa

yın Başkan? 
.BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Hükümet Temsilci

sinin görüşlerine üzülerek katılamıyorum. Söz konusu 
olan bir hizmötltir. Türkiye'de hizmetler tarifeye bağlı 
değildir. Verdikleri misal; tarım taban fiyatları, mal
larla ilgilidir. O nedenle, kendilerinin de ifade et
tikleri gibi, bir ambalajın tamirine nasıl Bakanlık 
Umumî Mağazalara, «Şu kadar fiyata yapacaksın» di
yebilir; vüsatini, hacmini, tamirini, durumunu, şek
lini bilemeden?..ı 

Tekrar arz ederim efendim.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 

Değerli üyeler, değişiklik önergelerini değerlendir
memiz gerekiyor. Sayın Şengün'ün önergesine Sayın 
Komisyon katılmıyor, Sayın Hükümet Temsilcileri 
katılmıyor. 

Değerli üyeler, en aykırı önerge bu olduğu için, 
8 nci maddenin çıkarılmasıyla ilgili önerge olduğu 
için, bunun dikkate... 

İSMAİL ŞENGÜN — Tekrar okunmasını rica 
ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gerek görüyor musunuz?.. Okuduk 
bir defa, bu kadar da açıklama yapıldı. Sayın üye
ler gerek görüyorsa... («Okunsun efendim» sesleri) 

BAŞKAN — Hay hay efendim, okuyalım. 
Sayın Şengün'ün önergesini tekrar okutuyorum : 
ı(lsmaiil Şengün'ün önergesi tekrar okundu) 
iBAŞKAN — Bu değişiklik önergesinin dikkate 

alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunacağım : 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın üyeler, Sayın Tosyalı'nın önergesi var. Ay
kırılık sırasına göre bu önergeyi sunacağım, bilahara 
bir fıkra eklenmesiyle ilgili Sayın Aydar'ın önergesini 
sunacağım. 

Sayın Tosyalı tekrar ıbir açıklama yapmak istiyor 
musunuz?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Yerimden arz edebi
lir miyim efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim» 
LÜTFULLAH TOSYALI — Ticaret Sicili Gaze

tesinde 've mahallî 2 gazetede ilan olunacak. Bu ta
rihler. birbirinden farklı olduğu takdirde tarifenin uy
gulamaya konulacağı tarih konusunda ihtilaf çıkabi
lir. Sayın Komisyon, «Teklifin karşısındayız» dedi; 

ama neslinin karşısında, onu açıklamadı. 3 tane tarih 
olabilir. Tarife hangi tarihte uygulamaya girecek?.. 
Bu Ibalkımdan açıklığa kavuştursun diye ıben bir teklifte 
bulunmuştum!., 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
iSayıın Komisyonla, Hükümet Temsilcisinin bu 

önergeye katılıp, katılmadıklarını öğrenmek istiyorum. 
Buyurun Sayın Hükümet Temsilcisi. 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 

AD AL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın üyenin yapmış olduğu teklif Ticaret Si

cili Gazetesiyle işletmeye açılacak mağazaların bu
lunduğu yerlerdeki en az iki gazetedeki tarihler ara
sında bir zıtlık olduğu gilbi Ibir ihtimale dayanıyor,; 

Aslında şu hususu Yüksek Heyetinize belirtmek 
isterim : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine verilecek 
ilanlar, en geç 8 işgünü içinde Ankara'da Türkiye 
Odalar Birliğince neşredilen Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesiyle ilan edilir. !Bu bir mecburiyettir ve buna 
titizlikle biz Bakanlık olarak riayet ediyoruz. En geç 
8 gün içinde; ancak, Mersin gibi, Tralbzon gibi mem
leketin merkezî hükümetten uzak olan mahallî bir ga
zetede 9 ncu gün ilan edildiği takdirde hakikaten bir 
zıtlık olabilir. O balkımdan biz Hükümet olarak en 
son ilanın esas alınması şeklindeki Ibir teklifi olumlu 
karşılayabiliriz. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, bu şe
kildeki bir teklife katılıyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA iSARIOĞLU — Bu şekli ile katılıyoruz efendim. 
İBAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Tosyalı'nın 

değişiklik önergesinin 'dikkate alınıp, alınımaması husu
sunu oylarınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Değerli üyeler Sayın Aydar'ın bir değişiklik öner
gesi vardı. 'Bu maddenin 1 nci fıkrasının «Bakanlıkça 
onaylandıktan sonra, Ticaret Sicili Gazetesinde ve 
işletmeye açılacak mağazaların bulunduğu yerde ya
yınlanan gazetelerde en az aralıksız iki defa ilan olu
nur, tarife isön ilan tarihinden İtibaren Sürürlüğe girer» 
şeklinde bir değişiklik isteğiydi. "-

Komisyon?.. 

(İKTİSADÎ İŞLER KOMIİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Bu önerge kalbul edildikten 
sonra katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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(TİCARET 'BAKANLIĞI TEIMSİLCM NİHAT 
AIDAIL — Katılmıyoruz. 

'MEHMET AYDAR — (Bir açıklamada bulunabi
lir miyim?.. 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Ayd'ar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
(Benim önergem, maddenin ruhunu değiştiren yönde 

bir önerge değildir. Aslında bir redaksiyonu gerekti
ren bir önerge idi. Arz edeyim : 

«Ticaret Sicili Gazetesiyle işletmeye açılacak ma
ğazaların 'bulunduğu yerlerdeki...» Böyle bir ifade. Bir 
üstünü okuyorum : «Bakanlıkça onaylandıktan sonra 
ve Ticaret Sicili Gazetesiyle işletmeye açılacak ma
ğazaların 'bulunduğu yerlerdeki...» 

Şimdi buradaki ifade sanki Ticaret Sicili Gazete
siyle Ibu mağazalar açılacak biçiminde anlaşıldığı için 
ben 'bunu düzelteyim dedim. Yoksa, Komisyonun ka
bul ettiği metinle 'benim önerdiğim metin arasında sa
dece fhdr redaksiyon farkı vardır. 

'ikinci aşamada : «... en az iki gazetede ilan olun
duğu... deniyor, öyle kalbul edelim ki, bir yerde iki 
tane gazete yok. Efendim, bir zamanlar Trabzon'da 
tek gazete çıkmak durumuna düştü. Basın İlan Ku
rumunun düzenlemesinden sonra, gazeteler birleştiler 
tele gazete çıkmaya başladı. Anadolu'nun birçok kent
lerinde bugün birleşmiş şekilde tek gazete olarak ya
yın yapılmaktadır^ İki gazete bulamadığınız takdir
de iki defa ilan zorunluluğu getirmiş olacaksınız. 
Maddenin alt sırasını o bakımdan ben ona göre dü
zenledim. Eğer iki defa yayınlanmak isteniyorsa, ay
nı gazetede iki defa yayınlanabilir. Eğer iki gazetede 
yayınlanmak isteniyorsa, varsa iki gazetede yayınla
nabilir. Bü zaten il basın ilan kurumlarının yetkisin
de olan bir ilan dağıtım konusudur, basın ilan kuru
muna aittir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet Temsilcisi, 

Sayın Aydar'ın bu açıklamasından sonra son görü
şünüzü bildirir misiniz lütfen, 

İKTISADÎ İŞLER KOMISYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Zannediyorum o bir tashihi, 
yani bir takıntıyı gördü orada. Olabilir, katılıyoruz, 
o iki gazeteyi de bir gazete yapmak suretiyle düzelte
biliriz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, buyurun. 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 
ADAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Yüksek Heyetinizde iki şeyi de teklif etmek sure
tiyle sayın üyeleri tatmin etmek mümkündür. Şöyle 
oluyor efendim : «Bakanlıkça onaylandıktan sonra 
ve Ticaret Sicili Gazetesiyle işletmeye açılacak mağa
zaların bulunduğu yerlerdeki en az bir gazetede ilan 
olunur, tarifeler son ilan tarihinden itibaren yürürlü
ğe girer» dediğimiz zaman, zannediyorum her iki üye 
arkadaşı da tatmin etmiş oluruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet bu önergeye işaret buyurdukları şe
kilde katılıyorlar. Önergenin dikkate alınıp, alınma
ması hususunu oylarınıza sunacağım. Dikkate alın
masını kabul edenler... 

A. ASIM İĞNECİLER — Son durumunu oyla
yın lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurursanız, 
bundan evvelki önergenin de dikkate alınmasını ka
bul etmiştiniz. Bunu da eğer kabul edecek olursanız, 
iki önergeyi birlikte Komisyona vereceğiz, Komis
yon bu önergeler istikametinde maddeyi yeniden şe
killendirecek. Biz kürsüde bu madde üzerinde bir 
değişiklik yapmayalım, çünkü bazı kısımları değişik
liklere uğrayacaktır. 

önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Her iki önergeyi madde ile birlikte Komisyona 
veriyorum. 

Değerli üyeler, 9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Faaliyet Yasağı : 
MADDE 9. — Umumî Mağazalar gerek kendi 

ve gerek başkaları adına veya hesabına doğrudan 
doğruya veya dolaylı olarak tevdi olunan mallar üze
rinde ticaret ve spekülasyon yapamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?., Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
NECİP BİLGE — Müsaade ederseniz sadece baş

lıkta bir noktaya temas etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Saymadık oyları, onun için söz ve

riyorum. Buyurun efendim. 
NEClP BlLGE — «Faaliyet Yasağı» diyor mad

denin başlığı. O itibarla pek doğru gözükmüyor, hiç 
bir faaliyet yapılamayacakmış gibi oluyor. Buna da
ha ziyade «Yasak Faaliyetler» demek lazım gelir ya
hut Yasak işlemler» de olabilir. «Faaliyet Yasağı» 
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yerine, «Yasak Faaliyetler* demek daha doğru olur I 
diye düşündüm. Bir redaksiyon meselesi. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge, 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet temsilcileri bu I 

«Faaliyet Yasağı» üzerinde durdular Sayın Üyemiz. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Kabul ediyoruz. 
'BAŞKAN — Hangisini kabul ediyorsunuz? 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Bilge Hocamızın söylediğini I 
kabul ediyoruz. I 

BAŞKAN — Sayın Bilge, iki şey söylediniz. 

NECİP BİLGE — «Yasak Faaliyetler» dedim. 
BAŞKAN — Bir daha tekrar eder misiniz, yaza- I 

hm? 
NECİP BİLGE — «Yasak Faaliyetler.» 
BAŞKAN — Bir; «Yasak Faaliyetler» diyorsu- I 

nuz?.. I 
NECİP BİLGE — Evet; o kadar. 
Faaliyetin karşılığı Türkçe konulmak istenirse, I 

«Yasak İşlemler» de denilebilir. j 
'BAŞKAN — Yasak işlemler?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA 
TURGUT YEĞENAĞA — «Yasak Faaliyetler» di
yelim efendim. I 

BAŞKAN —• Yasak faaliyetler. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım.. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, bu başlık üzerin- I 

de mi soracaktınız? 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Hayır efendim. 

Maddeyle ilgili olarak Komisyona bir sual sormak I 
istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, maddeyi oyiatmadan evvel; 
buyurun efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 

Maddede kullanılan «Spekülasyon» sözcüğünün 
anlamı benim kanımca açık değil. Kanunun ileride 
uygulanması sırasında bazı tereddütler ortaya çıka
bilir. O zaman yapılan iş Meclis zabıtlarına müracaat 
etmektir. 

O halde; duruma açıklık getirmek bakımından ve 
Komisyonun bu «Spekülasyon» sözcüğünü hangi an
lamda kullandığını belirlemek bakımından bu husu
sun açıklığa kavuşturulmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Komisyon mu, Sayın Hükümet Temsilcisi 

mi; hanginiz cevap lütfedeceksiniz spekülasyon hak
kında? I 
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TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 
ADAL — Sayın Başkan, sayın, değerli üyeler; 

Sayın Uzunoğlu'nun üzerinde ısrarla durduğu ko
nu, spekülasyon konusu, hakikaten Kanunu sevk 
ederken bizim için de bir endişe demiyeyim; ama bir 
uygulamada tereddüt yaratıp yaratmaması bakımın
dan üzerinde durduğumuz bir konu olmuştur. 

Ancak, «Spekülasyon» kelimesi, Fransızca men
şeli olan bu kelimenin Türkiye'de yıllardan beri Yar-
gıtayda ceza tatbikatında ve Türk Ceza Kanununun 
zannediyorum 504 ncü maddesi; bu bazı narh konu
lan maddeler üzerinde fahiş fiyatla mal satmaktan 
dolayı olan uygulamasında her hâkimin takdirine kal
dı. Yıllardan beri, gerek Millî Korunma Kanununun 
Tatbik edildiği devrelerde, gerekse Türk Ceza Kanu
nunun bu gıda maddelerinin tağşişi ile ilgili konu
larda spekülatif hareketler her hadisede hâkim tak
diri ile halledilmiştir ve Yargıtayımız bu konuda, ge
rek kanun koyucunun, gerekse uygulamacıların mak
sadını hâkimlerin takdirine bırakmıştır. 

Öyle hadiselerle karşılaşılmaktadır ki; o spekü
latif harekete tevessül edenin malî hacmi ile iyi ni
yeti ile kastıyla mukayese etniğiniz zaman kolaylıkla 
sonuca ulaşabilmektesiniz. Bir müteahhidin veya 
harp yıllarında olduğu gibi imalatçıların kendi kapa
sitelerinin çok üstünde, yıllık satış cirolarının çok üs
tündeki miktarlarda mal alıp depo etmeleri, istifçilik 
ve dolayısıyla spekülatif hareket olarak görülmüştür. 

Bu itibarla, peşinen, umumî mağazacılıkla iştigal 
eden şirketlerin spekülatif hareketlerini tariften ka
çındık, Yargıtayın son içtihatları da göstermektedir 
ki, uygulamada umumî mağazacılıkla iştigal eden bir 
şirket şu veya bu şekilde kendi depolarına emanet 
edilen üçüncü şahıslara veya dış şirketlere ait malla
rın Türkiye'de sarf edileceğini veya Türkiye'de kul
lanılacağını düşündüğü zaman, kendisi de o madde 
üzerinde ayrıca bir ticarî bağlantıya girer ve bu şe
kilde başkalarına ait, ticarî faaliyeti dolayısıyla öğ
renmiş olduğu ticarî sırları kötüye kullanarak kendi 
anonim şirketini de vasıta ederek gayrî kanunî veya 
kendi hacmini aşan bir ticarî faaliyete yönelirse, bun
da hakikaten spekülatif bir amaç vardır ve yakalan
dığı zaman hâkimlerimiz ve ceza uygulaması bu özel 
Kanundaki özel ceza hükmünü kolaylıkla uygulaya
bilirler; ama peşinen spekülatif hadise şudur diye bir 
tarif yapamazsınız. Bilhassa ticarî hayatta böyle ür
kütücü maddeleri kaleme almak ve ceza tehdidi al
tına koymak o şirketi yönetenlerin hadiselerin Üzeri
ne daha başka şekilde yönelmelerine sebep olur. 
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Ekonomik hayatta ceza maddelerini ceza tehdidi 
altında, «Senin şu ticarî yatırımın spekülatiftir» di
yebilmek için elde büyük rakamların, kastın, o şir
ketin ve o yöneticinin, o tacirin hakikaten bu suçu
nun spekülatif harekete yöneldiğini ispat etmek la
zım^ ' 

Biz, ticarî hayatı, bilhassa umumî mağazacılığı, 
başlangıçta spekülatif hareketleri tarif etmek suretiy
le, bağlayıcı bir şekilde ürkütmek ve ticarî hayattaki 
normal işlemlerinde tedirginlik yaratmak istemedik. 
O yönüyle Türkiye'de Millî Korunma tatbikatı ve 
harp içindeki durumu da düşünerek, halihazırda Türk 
Ceza Kanununda da tağşişle ilgili maddelerin tatbi
katında her hadisede Cumhuriyet Savcıları ellerinde
ki delillerle mahkemeye müracaat ediyorlar ve hâ
kimler ve Yargıtayımız, her hadiseyi özelliğine göre 
ortaya koyuyor ve cezayı tertip ediyor. Peşin bir şey 
söylemek mümkün değildir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adal. 
AKİF ERGlNAY — Sayın Başkanım, açıklama 

üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, sizden evvel Sayın 

Ergin söz istemişlerdi, Sayın Ergin'e söz verelim; on
dan sonra zatiâlinize. 

FERİDUN ERGİN — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

iSayın Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin spekülasyon 
hakkında vermiş olduğu izahatı açık, net bulmadığı
mı itiraf etmek mecburiyetindeyim. 

Spekülasyonun umumî mağazalar açısından tered
düde yer bırakmayacak derecede köşeli bir tanımı 
vardır. Spekülasyon, fiyat yükselişlerinden yararlan
mak amacıyla mal arzının sunî bir şekilde daraltıl
ması, tahdit edilmesidir. 

Umumî mağazalar açısından spekülasyon, eğer 
bu müesseseler piyasaya mal sürülmesini durduracak, 
tıkayacak bir fonksiyon icra ediyorlarsa bahis konu
su olabilir. Belki bir malın karaborsada fiyatının yük
selmesini temin etmek üzere piyasaya sürümünün 
Önlenmesi hususunda işbirliği yapabilirler; fakat ge
nellikle tatbikatta umumî mağazaların doğrudan doğ
ruya maddede belirtildiği gibi spekülasyon yaptıkla
rına veya dolaylı bir şekilde başkalarına alet olduk
larına rastlanmaz. Bu maddenin bir ihtiyacı karşıla
yacak nitelik taşıdığına inanmak biraz müşküldür. 
Her hal ve kârda bir spekülasyon bahis konusu olur
sa adlî makamlar için de bunun tespit edilmesinin , 
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bir zorluk arz edeceğini sanmıyorum; eğer ekonomi
nin kurallarını dikkate alırlarsa. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Zannediyorum ki, bu «Spekülasyon» kelimesinin 
buradan çıkarılması gerekir. Çünkü, üzerinde spekü
lasyona pek müsait haller çıktı. 

Şimdi, Kanunî mahiyetini bir inceleyelim. «Tica
ret yapamazlar» diyor. Ticaret, ya kanunî olur, ya 
hukukî olur veya gayri kanunî olur. Binaenaleyh, ka
nunî veya gayrî kanunî; ticaret yapamayacağı hak
kında esas hüküm varken, bu spekülatiftir yahut 
spekülasyona gidiyor veya gitmiyor gibi bir tartış
maya nasıl yer verirsiniz? Varsa gayri kanunî bir iş
lemi; ticaret yapamıyor zaten adam. Spekülasyon 
içinde zaten ticaret de vardır, ticarî bir gayesi var
dır, O halde, «ve spekülasyon» kelimesinin kaldırıl
ması zannediyorum ki, meseleyi kökünden halleder. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, bu konudaki görüşlerinizi rica 

edeceğiz^ 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Efendim, Komisyonda bu 
madde görüşülürken, birtakım ihtimaller üzerinde 
durduk. Bunlar ticaret hayatında görülen ve olan bir
takım gerçeklerdir ve ihtimal olmaktan çıkmıştır. Biz 
ihtimal olarak gördük. Mesela depoya bir mal tevdi 
edilmiştir, değeri 100 milyon liradır. Ondan sonra 
tevdi edenler; mal sahibi bir kredi hususunda anlaşa
bilir, fiyatı yüksek göstermek suretiyle kredi temini 
hususunda böyle bir fikir birliği içerisinde olabilir
ler. 

İkincisi, bir mal tevdi edilmiştir ve tevdi edilen 
malı depocu ileride; «fiyatları şimdi uygundur, ben 
bunu piyasaya şu veya bu şekilde süreyim, ileride 
ben bunun yerine yenisini koyarım» diye birtakım 
ihtimaller üzerinde durduk. Spekülatif hareketi sade
ce -fiyatların artışı yönünde düşünmedik; Sayın Ho
camızın düşündüğü şekilde. Yani, piyasada mal dar
lığı yaratmak suretiyle fiyatları artıralım şeklinde de
ğil de, başka türlü spekülatif hareketler olacağını dü
şünerek... Bu gerçekte, kendisi de spekülatif, yani 
Sayın Hocamızın değindiği gibi, takdir Yüce Heye
tinizindir, En azından, «Ticaret yapamazlar» ifade-
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sinin kalmasında yarar görüyoruz. Eğer bu çıkacak
sa tabiî., 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, «ve spekülasyon,»'un 

çıkarılmasıyla, «Ticaret yapamazlar» şeklinde... 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 

ADAL — «Ticaret yapamazlar» kâfi geliyor efen
dim. Spekülatif hareket zaten ticarî hayatın içinde de 
var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adal. 
Buyurunuz Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Efendim, ticaret yapmak

la spekülasyon yapmak aynı şey değildir. Ticaret, ka
nunlarımızda tarif edilmiştir. Müşteri vardır, mal 
satma vardır, mal alma vardır. Halbuki, spekülas
yonda bunların hiç birisi olmadan, piyasaya tesir et
mek vardır, mal arzını güçlendirmek vardır, mal ar
zını çoğaltmak vardır. Sadece, hareketleriyle birta
kım piyasa oyunları yapmak vardır. Binaenaleyh, 
ticaret eşittir spekülasyon olmadığı gibi, bir madde 
iki mefhumu da ifade edemez. Bski madde maksada 
daha uygundur. Bunun takdirini zamana ve mahke
melere bırakmak doğru olur kanısındayım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurunuz Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Bir konu galiba karıştırılı

yor. Spekülasyonu yapacak olan mal sahibi değildir. 
Ticareti yapacak olan da mal sahibi değildir. Umumî 
mağaza; kendisi faili değil, kendisi de tarafsız. Bina
enaleyh, kendisinin dolaylı veya dolaysız şikâyeti ba
kımından fail rolü yok. Malın sahibi, Saym Hazer'in 
de dediği gibi, fiyatları artırmak veyahut da spekü
lasyona girmek istiyorsa zaten bunu her zaman yapa
bilir. Burada, kendisine mal tevdi edilen umumî ma
ğazanın ticaret yapamayacağı açıkça belirtiliyor. Bu 
itibarla hiç bir şekilde ticarî muameleye giremez; ta
raf olamaz. Bunu kastediyor. Bu sebeple, «Ticaret 
yapamazlar» ibaresi yeterlidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Aynı konuda kararlı ve ısrarlısınız?.. 
Buyurunuz Sayın Yeğenağa. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA 
TURGUT YEĞENAĞA — Bu maddeden maksat, 
umumî mağazayı açan şirketin münhasıran depocu
luk yapması, ticaret yapmamasıdır. Onun için «Ti
caret yapmaması» ifadesi kifayetlidir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 

Değerli üyeler; 
Sayın Bilge'nin bu maddenin başlığındaki «Faali

yet Yasağı» kelimelerinin, «Yasak Faaliyetler», ola
rak değiştirilmesi hususundaki teklife hem Sayın Ko
misyon, hem Sayın Hükümet Temsilcileri katılmış
lardır. Bilahara, «spekülasyon» kelimesinin çıkarıl
ması hususunda da yine Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyon mutabıktırlar. Bu itibarla, maddeyi bu deği
şikliklerle, «ve spekülasyon» kelimeleri kaldırılarak, 
ve başlıktaki «Faaliyet Yasağı» yerine de «Yasak 
Faaliyetler» denilmek suretiyle oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Makbuz ve Rehin Senedi Defteri: 
MADDE 10. — Umumî Mağazalar noterden tas- » 

tikli biri Makbuz Senedi ve diğeri Rehin Senedi Def
teri olmak üzere iki defter tutmak zorundadırlar. 

Bu defterlerin tutulma şekli tüzükte gösterilir, 

Kanun ve tüzüğe uygun olarak tutulmayan def
terler için Yönetim Kurulu ve görevliler hakkında 
Türk Ticaret Kanununun 67 nci maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 10 ncu maddesinin 
1 nci ve 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Madde 10. — Umumî Mağazalar özel yasalar ge
reğince tuttukları defterler ve belgelerden ayrı olarak 
noterden tasdikli biri makbuz senedi ve diğeri rehin 
senedi defteri olmak üzere iki defter tutmak zorun
dadırlar. Bu defterlerin tutulma şekliyle ihtiva etme
si gereken bilgiler yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Bu değişiklik önergesine... 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, müsaade eder

seniz iki kelime ile yerimden açıklayabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurunuz, açıklayabilirsiniz. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım isterseniz 

açıklayayım?.. 
•BAŞKAN — Açıklayabilirsiniz buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Maddenin yazılışına göre 

umumî mağazalar yalnız rehin senedi ile makbuz se
nedi tutmak durumundalar. Halbuki Türk Ticaret 
Kanunu ile Vergi Usul Kanununa göre bunların ay
rıca tutmak istedikleri defterler vardır. Bunlar, yev
miye defteri, defteri kebir, ambar defteri gibi defter
leri tutmak zorundadırlar. Binaenaleyh, ileride Umu-
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mî Mğazalar yalnız bu kanundaki defterleri tutarım, I 
Ticaret Kanunundaki defterleri tutmam diyebilirler. I 
Böyle bir yanlış anlaşılma olmasın diye ben bir öner- I 
ge verdim, I 

fencisi, ıbu defterleri tutma şekli. Defterlerin ih
tiva edeceği bilgiler de önemlidir. Bunu tüzükte gös
termeye gerek yoktur, yönetmelikle düzenlenmesi ida- I 
reye de kolaylık (sağlar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. I 
Efendim, Sayın Hükümet Temsilcisi buyurun. 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 
ADAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; I 

Biz Iburada Umumî Mağazalar şirketinin özelliği do- I 
layısıyla ayrıca tutmaları lazım gelen iki defteri kas- I 
tettik tabiî ki Umumî Mağazalar Anonim şirket ol- I 
ması itibariyle Türk Ticaret Kanununda öngörülen I 
diğer defterleri tutacak, biz tüzükte bunu açıkça sı- I 
ralayacağız. On tane diyeceğiz, 8 veya 9'dur; sırala- I 
yacağız, ayrıca bu makbuz ve varant için tutacağı re
hin senedi, rehin için tutacağı defterleri de işaret ede
ceğiz ve bunu tüzükte belirteceğiz. Yani, bu özel ka- I 
nun olduğu için ayrıca tutması lazım gelen iki def
teri bilhassa zikrettik. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim, önergeye katıl
mıyorsunuz Sayın Hükümet Temsilcisi?., 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 
ADAL — Hayır efendim. I 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, maksat hâsıl 

olmuştur, zabıtlara geçmesi yönünden önergeyi ver- I 
dim, o zaman önergemi geri alıyorum. Açıklanması 
için verdim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç, öner
genizi muameleye koymuyoruz. 

Değerli üyeler; 

Madde üzerinde başka yapılacak bir görüşme yok, I 
bu itibarla maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler..., Kabul edilmiştir. 

Madde 11'i okutuyorum* 
Teftiş ve Denetim : 
MADDE 11. — Umumî Mağazalar Bakanlığın 

teftiş ve denetimi altındadır. Bakanlıkça gerek görül
dükçe bu yerler ve işlemleri her zaman teftiş ve de
netlenebilir. | 
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Gümrüklenmemiş veya tekel altında bulunan mal
lar üzerinde Gümrük ve Tekel Bakanlığının teftiş ve 
denetim hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Bilge buyurun. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; 

Sadece yazılma, Türkçe kuralları bakımından bir 
noktaya işaret etmek için söz almış bulunuyorum. 
Burada teftiş ve denetimden söz ediliyor. Teftişin 
denetimi ihtiva edip etmediği veya denetimin teftişi 
de kapsayıp kapsamadığı üzerinde durmayacağım, 
belki ayrı şeylerdir ona ben girmeyeceğim. Yalnız, 
birinci fıkranın sonunda «her zaman teftiş ve denet
lenebilir» denilmektedir. Teftiş, Arapça, denetleme 
de Türkçe. Türkçe kelimelerin fiilleri de bu şekilde 
yapılabiliyor, «denetim», «denetlenebilir». Teftiş ve
ya murakabe gibi Arapça olan veya Farsça olan ke
limeleri fiil yapmak için de «etmek» fiili kullanılır 
yardımcı fiil olarak. Burada o kullanılmamış. Her 
zaman teftiş ve denetlenebilir denildiğine göre, her 
zaman teftişlenebilir ve denetlenebilir anlamı çıkar 
buradan, Onun için buraya «teftiş edebilir ve denet
lenebilir» yani «Umumî Mağazalar Bakanlığın tef
tiş ve denetimi altındadır dedikten sonra, Bakanlık
ça gerek görüldükçe bu yerler ve işlemleri her Zaman 
teftiş edilebilir ve denetlenebilir.» denilmesi lazım 
gelir, Aksi takdirde teftişlenebilir gibi bir şey olur ki, 
çok garip bir fiil ortaya çıkmış olur. 

Saygılar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?,, 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 

ADAL — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet katı

lıyor. 
Değerli üyeler; 
fİl nci maddenin teftiş kelimesinden sonra «edile

bilir ve denetlenebilir» şeklinde maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 1'2'yi okutuyorum. 
İznin İptali : 
MADDE 12. — Bu Kanuna aykırı olarak faali

yet gösterdiği tespit edilen umumî mağazalara, Ba
kanlıkça yapılacak tebligata rağmen bir ay içinde 
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mevzuata uyulmadığının veya Kanunun 9 ncu mad
desine aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde, Ka
nunun 3 ncü maddesine istinaden verilmiş bulunan 
izin iptal edilerek, keyfiyet Ticaret Siciline tescil ve 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir, 

izinleri iptal edilen umumî mağazaların kusurlu 
yönetim kurulu üyeleri ile denetçileri iptal tarihinden 
itibaren beş yıl geçmedikçe umumî mağazacılıkla uğ
raşan anonim şirketlere kurucu olarak giremezler ve 
bu konudaki kurulmuş olan şirketlerin yönetim ve 
denetim kurullarında görev alamazlar. 

BAŞKAN— Bu madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye?.,. Yok. 

Efendim, bu madde ile ilgili iki değişiklik önerge
si var. 

Efendim Sayın Bilge. 
NECİP BlLGE — Sayın Başkanım, yine yazım

la ilgili. Bu maddenin son fıkrasının sondan ikinci 
satırında «bu konudaki kurulmuş olan şirketlerin» 
tabiri vardır. «Konudaki» kelimesinin eki konduğu
na göre, «kurulmuş olan» tabirine lüzum kalmaz; 
fakat öyle oldu mu biraz eksik kalıyor, «ki» ekinin 
çıkarılması uygun olur. «Bu konuda kurulmuş olan» 
kelimesi daha uygun olur diye düşünüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Değerli üyeler; 
Verilen değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Umumî Mağazalar Kanunu Tasarısının 12 nci 

maddesinin Malî işler Komisyonundan gelen metin 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hilmi SABUNCU. t. Doğan GÜRBÜZ 
Erdoğan BAYIK Zeki YILDIRIM 
Mehmet KANAT Remzi BANAZ 

Abdurrahman YILMAZ Muzaffer SAĞIŞMAN 

M. Nedim BİLGİÇ 
BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 12 nci mad

desinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenme
sini saygılarımla arz ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Madde 12. — Fıkra 2. İzinleri iptal edilen Umu

mî Mağazaların kusurlu yönetim kurulu üyeleri ile 
denetçileri, iptal tarihinden itibaren beş yıl geçmedik
çe Umumî Mağazacılıkla uğraşan anonim şirketlerde 
kurucu ortak olamazlar ve bu konuda kurulmuş olan 

şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev 
alamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Sabuncu 
ve arkadaşlarının verdikleri önergeye katılıyor musu
nuz?.. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkanım, önerge
mizi açıklayabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Açıklama yapmak istiyorsunuz; bu*. 
yurun. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Esas Komisyon olan iktisadî İşler Komisyonu
nun kalbul etmiş olduğu metin 9 ncu maddeyi müey
yide altına alıyor, 10 ncu maddeyi buradan daha ön
ce Adalet ve Malî İşler Komisyonlarının kaibul ettiği 
metinden çıkarmış oluyor. Esasında Türkiye'nin eko
nomik hayatında mutlaka son derece önemli bir un
sur olacak Umumî Mağazaların disipline edilmiş bir 
tarzda çalışmaları şarttır. Gerek gümrük konusu ile 
ilgili olsun, gerek bankacılıkla ilgili olsun, gerek di
ğer konularla ilgili olsun önemli miktarda malların 
tevdi edileceği Umumî Mağazalarda Türkiye'nin serma
ye piyasası ve mal piyasasının ihtiyacı olarak geliştirilen 
bu sistemde en küçük Ibir aksamaya veya eksikliğe, 
hataya müsamaha kesinlikle olmayacaktır. En küçük 
bir aksama veya hata, eksikli'k kesinlikle ekonomik. 
hayatta ison derece büyük 'bir darbe niteliği taşıya
caktır. 

'Bu nedenle 9 ncu maddede «Yasaklanmış faaliyet
ler» ve ilaveten «Makbuz ve renin senedi defteri», 10 
ncu maddede özel olarak açıklanmış durumda. Bunun 
karşılığında 10 ncu maddedeki !bu önem verilerek açık
lanan defterleri Sayın Komisyon, sadece Türk Tica
ret Kanununun 67 nci maddesinin defter tutmama 
hükmüne tabii kılmış; fakat iznin iptali meyanında gör
memiştir; yani makbuz ve rehin senedi defteri tut
mayan ki, son derece umumî mağazacılıkta önemli 2 
defterdir. Eğer makbuz ve rehin senedi tutulmayacak 
olursa umumî mağazacılıkta, gümrükliennıemiş malla
rı ya da ticarî kredi'lendiriihniş malları, sanayi kre-
dilend'irilmiş, ihraç edilecek, ithal edlitonıiş malları ke
sinlikle takip ötmek imkânı ytolk'tur ve suiistimale mü
saittir. 

O nedenle 9 ncu maddenin yanında 10 ncu mad
deyi de biz bu defterlerin son derece hayatî önemde 
oldukları düşüncesiyle 12 nci maddenin müeyyide 
'kapsamlına aldık. 

67 nci maddeye kısaca temas etmek istiyorum. 
67 nci maddenin 3 ncü fıkrası şöyle diyor : «66 nci 
maddenin 1 nci fıkrasının 1 ila 3 ncü bentlerinde sa-
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yjlan defterleri tutma mükellefiyetini hiç veya ka
nunu uygun şe'klilde yerine getirmeyip de 2 nci fıkraya 
göre mesul olanlar, ;lıClO liradan 1000 liraya kadar pa-
ıra cezasıyla cezalandırılır.» Yani, umumî mağazacı
lığın esasını teşkil eden, giren çıkanı tespit edecek olan 
rnaik'bu'z ve rehin senedini tutmayacak ve sadece 67 
nci maddeye ıgöre, 10jQ liradan 1000 liraya kadar pa
ra cezasıyla yetinileeek. 

'67 nci maddede haltta, «Defterlerin kanuna uy
gun şekilde tutulmaması halinde, hâkimler noterden, 
sicil memurları ve diğer memurlar resmî muameleler 
dolayısıyla bir tacirin defter tutması mükellefiyetine 
aykırı hareket ettiğini öğrenince, keyfiyeti müddei 
umumiyeye bildirmeye mecburdurlar» diyor. 67 nci 
maddenin 66 net maddeye ithaf en atıfta bulunarak, 
ibu !bazı (defterleri, Türk Ticaret Kanununda ağırlaş
tırdığı bir gerçektir, 

'Biz burada, Umumî Mağazalar Kanun Tasarısıy
la 2 husus daha getiriyoruz. Bunları da 66 ncı mad
denin meyanına koyarak ağırlaştırdığımız takdirde 
son fıkrasıyla 67 nci madde, hilen, yeıttkilii bazı kişi
lerin bildirmekle yükümlü oldukları gibi önemli !bir 
hususu getiriyor. 67 nci maddenin 3 ncü fıkrasının 
son cümlesi şöyle bitiyor : «Diğer kanunlarda 'bulu
nan cezaî hükümler mahfuzdur.» Yani, 66 ncı mad
dede defterler sayılmakla birlikte, 67 nci maddede de 
cezalandırılmakla birlikte, 61 nci madde bu eli
mizdeki Kanun gi'bi kanunlarla getirilebilecek def
terlere cevaz vermiş oluyor. 

Rehin senedi ve makbuz defteri de Türk Ticaret 
Kanununun 66 ncı maddesine girebilecek derecede 
önemli defterlerdir. Eğer hu defterleri de ağır müey
yide altına almayacak olursak; varant, makbuz düzen
lemeyecek, rehin senedi düzenlemeyecek, 100 liradan 
1000 liraya kadar ağır para cezasıyla yetinilecek; mal 
kaybolacak, giren çıkan belli olmayacak, dilediği şe
kilde kullanacak; fakat ödeyeceği ceza sadece 1000 
lira olacaktır. 

Halbuki biz, önerge sahipleri olarak makbuz ve 
rehin senedi defterini len az, ticaret yapmak kadar, spe
külasyon yapmak kadar sakıncalı buluyoruz ve iznin 
iptalini gerektirecek bir hata olarak görüyoruz. Daha 
önce de arz ettiğim gibi, kesinlikle umumî mağaza
cılığın temelini oluşturan 2 defter tutulmadığı tak
dirde, ekonomide mal, esham ve tahvilat piyasasında 
telafi edilemeyecek yaralar açılacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
IBAIŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim, buyurun Sa

yın Sanoğlu. 

(İKTİSADÎ İŞLIHR KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanını; 

Değerli arkadaşımın burada izah ettiği şekilde biz 
de konuyu Komisyonda görüştük. Yalnız bu 2 faa
liyeti, yani birisindeki, 9 ncu maddedeki faaliyetle 
10 ncu maddedekini yahut 10 ncu maddeyle geti
rilmek istenen, yapılmak istenen işlerdekini beraber, 
aynı eşitlikte görmedik, yani ağırlık yönünden gör
medik. IBkisindeki bir ticarî faaliyet, diğerinde ise bir 
defter tutma. Bunları her 2 sine de bunu teşmil etmek 
bizce çok ağır olacağını düşündük. 

Gerçekten ben de Ticaret Kanununun 67 nci 
maddesini tetkik ettiğimde, oradaki cezanın çok hafif 
olduğunu gördüm. Yalnız orada başka bir hüküm 
vardır. O da diyor ki, 2 nci paragrafın sonunda, '«Di
ğer kanunlarda bulunan cezaî hükümler mahfuzdur.» 
Biz Ibunu dikkate alarak 9 ve 10ı ncu maddelerdeki 
işleri 12 nci madde metninde beraberce görmek iste
medik. Ağırlık yönünden de bunların beraberce olma
sını 'eşit olarak kabul etmedik. O itibarla da madde
den çıkardık; yani birisindeki «Ticarî faaliyet yapa
maz» hükmü son derece ağır. Bunun yanına «Defter 
tutmadı diye ticarî faaliyetten men edilir» şeklindeki 
bir faaliyeti beraber görmedik, o yüzden çıkardık. 
Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanoğlu. 

HİUMIİ SABUNCU — Sayın Başkan, bir hususu 
sormak istiyorum. 

İBAŞKAN — Sorun efendim, buyurun. 
HİUMİ SABUNCU — Türk Ticaret Kanununun 

66 ncı maddesinde sayılan defterler, kanımca şu çı
karmak üzere olduğumuz Kanundaki makbuz ve re
ihin senedi defterlerinden daha önemlidir veya daha 
önemsiz değildir. Ancak, çıkarmak üzere olduğumuz 
bu Umumî Mağazalar Kanun Tasarısında şu iki konu, 
biu faaliyetin temelini oluşturuyor; yani bir banka bir 
'depoya götürecek, malını rehnedecek, bu bankanın 
teminatını teşkil eder veya igümrüklenmemiş bir mal, 
ithal edildiğinde de keza Gümrük ve Tekel Bakan
lığımızın herhangi bir sakıncalı yola girmeden güm
rük leyebiim es ine imkân verir. Bunlar olmadığı tak
dirde, her türlü suiistimale açıktır. 

Ticaret yasağı kadar, ticaret yapmak gayet bariz 
alarak bir malı satmaktır, bu gözle görülebilir; ama 
bu şekilde makbuz ve rehin senedi, can damarıdır bu 
faaliyette. Bu olmadığı takdirde, normal bir bilanço 
tutmamaya benzemez. Bir hayli sakıncalı sonuçlar ya
ratacaktır bankalar ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
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yönünden. O bakımdan, ben bu konudaki fikirlerini j 
istirham edeceğim; yani normal >bir defter değildir. I 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım arkadaşım 
durumu izah ettiler, biz de Komisyondaki görüşme- I 
ferimizde neden bunu dikkate almadığımızı izah et- I 
tim, takdir Yüce Heyetinizindir. I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Hükümet Temsilcimizin görüşleri inedir?.. I 

Buyurun efendim. I 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 
AD AL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bu maddeyi 'biz sevk ederken, iznin iptali gibi 
çok önemli, umumî mağazacılıkla iştigal eden şirke
tin hayatına son verecek 'bir cezayı normal faaliyet
lerinden yırmak istedik, yani açıkçası yarın Öbür gün, 
tüzükte defterlere harigi hususların alınacağı ve ine gibi j 
şekillerin oraya derç edileceğini izan edeceğiz. Teftiş
lerde, denetimlerde gerek bizim ve gerekse 'diğer iba- ' 
kanlıkların ıbu tüzük gereğince doğrudan doğruya üz-
nin iptali ıgi'bi çok ağır 'bir cezayı kullanmalarını ön
lemek istedik. 

Esasen 167 nci maddede, hakikaten diğer kanun
larda 'bulunan cezaî hükümler de m'alhfuzdur, yani 
3 ncü şahı'sların, Ibarikalar da dahil, uğrayacakları za
rarlar, hele Gümrük Kanununa göre, ıgümrüklenme-
miş malların miktar veya eVs'af veya diğer nitelik-
lerindekİ en ufak kayıtlardaki yanlışlıkları, şirketi 
derhal izninin iptali şeklinde 'bir cezayla tertiplemek, 
kuruluş safhasında ve ilk safhada, kanunu sevk Gitti
ğimiz bu devrede mahzurlu gözüktü. Onun için biz 
Hükümet Tasarısındaki ve dolayısıyla İktisadî İşler 
Komisyonundaki metinde ısrar ediyoruz. Defterleri 
tutmamak başka, eksik tutmak b'aşka, 3 ncü şahıslara 
zarar vermek çok daha başkadır. Katı ıbir denetıim 
sonunda eğer doğrudan doğruya bu 67 nci madde
deki tatbikatım dışında iznin 'iptali cihetine gidersek, 
zannediyorum Ibu tip şirketleri ek'onomikman hiç ıs
lah imkânı vermeden yok etmiş oluruz. 

Teşekkür ederim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adal. 
Değerli üyeler; 
Sayın Sabuncu'nun ve arkadaşlarının Verdikleri 

Önergeye Sayın Komisyon ve Hükümet Temsilcisi 
katılmamaktadırlar. Önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunacağım. Dikkate 
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alınmasını kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Değerli üyeler, Ibu madde üzerindeki ikinci önerge 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesini okutmuştum. Tekrar 
okuttuktan sonra Komisyon ve Hükümetten katılıp 
katılmadıklarını sorayım. Tekrar okutuyorum. Yal
nız ilaveyi okuyalım. 

««MADDE ıl,2, FIKRA 2. — İzinleri iptal edilen 
umumî mağazaların kusurlu yönetim kurulu üyeleri 
il'e denetçileri, iptal tarihinden itibaren 'beş yıl geçme
dikçe, umumî mağazacılıkla uğraşan anonim şirket
lerde kurucu ortak olamazlar ve 'bu konuda kurulmuş 
olan şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında 'gö
rev alamazlar.» 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım 
bir açıklama yapmak istiyorum. 

iBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uzunoğlu. 
'BAHTİYAR UZUNOĞLU — Benim önergem 

maddenin, daha doğrusu fıkranın esasıyla (ilgili de
ğil, sadece redaksiyonla ilgili onu 'belirtmek isterini. 

Fıkrada «izinleri iptal edilen umumî mağazaların 
kusurlu yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerinin 
iptal tarihinden itibaren ibeş yılı geçmeden umumî 
mağazalar veya kurulacak anonim şirketlere kurucu 
ortak olarak giremezler.» 

Malumları 'bulunduğu üzere, anonim şirketlerde 
kurucu ortaklar başlangıçta şirkette mevcuttur, ortak
tır, Sonradan bu şirketlere ortak olması söz konusu 
değildir. Sonradan anonim şirketlere ortak olanlar 
bilahara iştirak suretiyle taahhütte bulunan ortaklar^ 
dır. Onun iç'in bir değişiklikle önergemi kaleme almış 
bulunuyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesi fıkranın esasıyla il

gili değil, sadece redaksiyonla ilgili bir husus. 
Sayın Komüsyon Sayın Uzunoğlu'nun önergesine 

katılıyor musunuz? 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 

ADAL — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Bu suretle Sayın Bilge'nin teklif et

miş olduğu «konudaki» kelimesi «konuda» olarak 
burada değişmiş oluyor. 

Değerli üyeler; hem Sayın Komisyon, hem de 
Hükümet Temsilcisi önergeye katılıyor. 'Bu itibarla 
bu maddenin ikinci fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili 
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Sayın Uzunoğlu'nun bu değişiklik önergesini kesin I 
olarak oylarınıza sunmak istiyorum. Kalbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. I 

Değerli üyeler; 12 nci maddeyi 'bu değişik fıkray- I 
la birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 
Kalbul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. I 

Değerli üyeler; 8 nci maddeyi bildiğiniz veçhile I 
önergelerle (birlikte Komisyona iade etmiştik, Komis
yon maddeyi yeniden yazarak göndermiş bulunmak- I 
tadır. Komisyonun hazırladığı yeni 8 nci maddeyi 
okutuyorum. I 

Ücret Tarifeleri : I 

«MADDE 8. — Umumî Mağaza işletenler ıtara-
fından mağaza işletmeye açılmadan önce, eşyanın I 
yüklenme ve 'boşaltılması, mağazaya alınması, muha- I 
fazası, üslenmesi, ambalajlarının onarılfrıası, tartıl- I 
ması, kıymet Ibiçilmesi ve mağazadan çıkarılması gibi I 
hizmetler için alınacak ücretleri gösterir tarifeler ya- I 
pıhr. Bu tarifeler Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ti
caret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin görüşü I 
alınarak; Bakanlıkça onaylandıktan sonra ve Ticaret 
Sicili Gazetesiyle işletmeye açılacak mağazalarıın bu- I 
lunduğu yerlerdek'i en az 'bir gazetede ilan olunur. I 
Tarifeler, son ilan tarihinden İtibaren yürürlüğe girer. 

Tarifelerde değişiklikler yukarıdaki şekle göre I 
yapılır. Ve ilan olunur. Ancak bu değişiklik ücretle
rin yükseltilmesi için yapılmış olursa, son ilan tari- I 
hinden İtibaren 1 ay sonra uygulamaya konulur.» 

Nuri Özgöker Yılmaz Özman I 
Başkan Başkanvekili I 

Paşa Sarıoğlu 
Sözcü 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım bir soru 
sormama müsaade edermisiniz? I 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Bir defa ilan olunur deniyor I 

arkasından son ilan diyor. Aca'ba ben mi yanlış an- I 
laldım, bir tenakuz olmasın. I 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu konuda kısa 'bir I 
'bilgi (lütfedin. I 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 
ADAL — Arz edeyim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Adal. 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 

ADAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Evvelce kalbul edilen görüş karşısında, önce tari

fe hakkında borsalar 'birliğinin görüşü alınıp, Ba
kanlıkça onaylandıktan sonra Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesiyle işletmeye açıPacak mağazaların /bulundu- j 

ğu 'yerlerde ki en az bir gazetede ilan olunur. Tarife
ler son ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer dedik. 
Ortada iki gazete var : Biri, Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi, diğeri Mahallî Gazete. Hangisinde son ola
rak ilan edilmişse o geçerli olacak. Yürürlüğe girme 
tarihi en son tarifenin ilan 'edildiği gazete olacak. 

En kötü İhtimali nazara aldık. Astada Türkiye 
Ticaret Sicil Gazetesi tarifeleri çok daha evvel ilan 
eder. 

Keza ikinci paragrafta : «Tarifelerde değişiklik
ler yukarıdaki şekle göre yapılır ve ilan olunur. An
cak bu değişiklik ücretlerinin yükselitilmesi için ya
pılmış olursa son ilan tarihinden itibaren 1 ay sonra 
uygulamaya konulur.» denilmektedir. Demekki or
tada iki ıgazete var. Bir tanesi mahallî gazete, îbiri 
Ankara'da intişar eden Ticaret Sicili Gazetesi. Han
gisinde son defa ilan edilirse, o esas alınacak yürür
lüğe girmesi için. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adal. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım müsaade 

ederseniz bir açıklamada 'bulunmak 'işitiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aiydar. 
MEHMET AYDAR — Komisyonun hazırladığı 

yeni 8 nci maddede «Ticaret» Gazetesi» diye geçti, 
oysa Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi olması lazım. 
O bakımdan bir yanlışlık olmasın diye arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Hükümet Temsilcisi ıbu konuda ne diyor

lar? 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 

ADAL — Sayın Başkanım, Türkiye Ticaret Sicil Ga
zetesidir, oraya ilave edilebilir. 

BAŞKAN — Bu ilaveyle 8 nci maddeyi oyları
nıza sunuyorum : Kalbul edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum : 
ICeza [Hükümleri ': 
MADDE 13. — Bu Kanunun 8 nci maddesine 

göre düzenlenen tarifelerin dışında ücret alanlar ile 
Kanunun 9 ıncu maddesine aykırı harekette bulunan
lar 25 000 liradan 150 000 liraya kadar ağır para 
cezası ve üç aydan bir yılla kadar hapis cezası ile ce
zalandırılırlar. Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fık
rasına aykırı harekette bulunanlar hakkında 50 COO 
liradan '250 OOÖ liraya kadar ağır para cezası ve altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezası uygulanır ,̂ 

(Bakanlığın izni olmadan Umumî Mağaza açarak 
makbuz veya rehin senedi tanzim edenlerle izıinileri 
iptal edilmesıine rağmen faaliyete devam edenler hak-
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kında 100 000 liradan 500 OOOi liraya kadar ağır para 
cezaisi ve ibir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçların tekerrürü ha
linde, bu cezalar iki katına çıkarılır. 

'BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?., Sayın Brginay 'buyurun efendim. 

AKİF ERGÎıNAY — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Basi't ıgibi gözüken ibir 'Kanunun iher maddesi,üze

rinde 'bütün üyelerin, yerine göre titizlikle durmuş 
oJmattarı 'bakımından, 'ben bu Meclisin yüksekliğine 
hürmetle bakmak istiyorum. Onun için ikinci, üçüncü 
defa söz aldığımdan, bu sözlerimin, bahsettiğim nokta 
bakımından mazur görüleceğine inanıyorum. 

ıSimdli, evtvela 13 ncü maddedeki ibir haşivden söz 
etmek istiyorum. «Bu Kanunun 8 nci maddesine gö
re düzenlenen tarifelerin dışında ücret alanlar ile Ka
nunun 9 ncu maddesine...» o başka Kanun değil ki, 
aynı /{Kanun. Binaenaleyh, 'bu ikinci «Kanunun» ke
limesinin oradan kalkması lazım; «Bu Kanunun 8 
nci maddesi ile 9 ncu maddesine...» 

Esasa gelince : 
Sayın üyeler; 

Dikkat edilirse, Umumî Mağazalar anonim şir
ket olarak kabul edildiği halde, onların dşleyeceği suç
lar 'bakımından yalnız bazı fertlere atıf yapılmaktadır; 
«Harekette bulunanlar...» Daha aşağıda yine, «Hare
kette bulunanlar hakkında...» Bir tüzel kişi olan ano
nim şirketin bilfiil kendisinin bir suç işlemiş olması 
bakımından da loilsa, bellfci para cezasına çarptırırsınız; 
ama hapis cezası nasıl olacaktır? 

Tabiî Ceza Kanunu bakımından işi nazara almak 
suretiyle; efendim, ıbunu işleyenlerin suç derecelerine 
göre hüküm verileceği anlaşılır, denilebilirse de, bir 
misâl vereceğim : 71129 sayılı Bankalar Kanununun 
70 nci maddesinde, ki, orada eğer suçlar işlenirse ga
yet tabiî aynı şekilde Ceza Kanunumuzun hükümleri 
çerçevesinde nazara alınmak gerekir; fakat orada 
açıklama <var. Çünkü bankalar bilindiği üzere ano
nim şirkettirler; millî bankalarımız yalnız anonim 
şıkket şeklinde kurulabilirler. Bu 701 nci madde, işleri 
fiilen yürüten yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle, 
genel müdürleri 've yardımcıları diye devam ederek 
söylüyor; fiile katılma derecelerine ıgöre şu kadar yüz-
bin liradan şu kadar yüzbîn liraya kadar para cezası 
veya şu kadar aydan şu kadar seneye kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılırlar, deniyor. Kimler? Banka
nın hükmî şahsiyeti değil', onun yönetim kurulu üye
leri veya ıgenel müdürü veya genel müdür yardımcı
ları... 

ıŞimdi, 'bu 13 ncü madde bu şekilde kaldığı tak
dirde, yarın yönetim kurulunun kararı olmaksızın için
deki bir memurun bir suç işlediğini farz ederseniz, bu
nu ikime lyükleyeceksinıiz? Adama yüklerseniz o, bu 
muamele ile ilgili bir iş olmayacaktır; yani Umumî 
Mağazanın yapması gereken bir işlem bakımından ol
mayacaktır, özel mahiyette gözükecektir ve o zaman 
da Umumî Mağazalar bakımından suç atfını zorlaya
caksınız, yapamayacaksınız. 

Bence Sayın Komisyon ibu maddeyi, bu açıkla
ma çerçevesinde dahi eğer yeterli görüyorsa, aynen 
maddenin kabulü bakımından fazla ileni gitmeyece
ğim; fakat eğer İBankalar Kanunundaki esasların bu
raya alınmasında fayda görüyorsa, lütfen ona benze
yen bir-iki ara cümle koymak suretiyle açıklığa ka
vuşturması çok yerinde olur diyorum. 

Fazla vaktinizi aldım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Brginay. 
Sayın üyeler; 
Bu madde üzerinde bir değişiklk önergesi var, 

okutuyorum. 
Yüce Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 13 ncü 
maddesinin, İktisadî işler Komisyonunca kaibul edi
len 2 nci fıkrasının ilik satırındaki «Umumî Mağaza» 
kelimelerinden sonra «ve şube» kelimelerinin ilavesi
nin Genel Kurulun oylamasına sunulmasını arz ve 
teklif ederim. 

M. Fevzi UYGUNER 

'M, FEVZÎ UYGUNER — Sayın Başkan, önerge
mi açıklamama izin verir misiniz? 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Şimdi bu görüştüğümüz Kanunun 13 ncü maddesi 

ceza hükümlerini teşkil ediyor; yani cezaî müeyyide
leri ihtiva etmektedir. 

Şimdi, sırasıyla 8 nci maddeye aykırı hareket eden
lerin cezasını, 9 ncu maddeye aykırı hareket edenle
rin cezasını koymuş 1 nci fıkrada. 

2 nci fıkra Tasarının 3 ncü maddesinin müeyyidesi
ni teşkil ediyor. Tasarının 3 ncü maddesi şöyle : «Umu
mî Mağazalar, memleketin genel ekonomik şartları 
gözönünde bulundurularak Bakanlıkça verilecek izin
le kurulur. Umumî 'Mağazalar ancak anonim şirket 
şeklinde faaliyette bulunabilirler. 

Bu şekilde faalİydt'te bulunaoak şirketlerin unvan
larında Umumî Mağazalar deyiminin bulunması zo
runludur. 

— 137 — 
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Umumî Mağazalarım şube açması da Bakanlığın f 
iznine bağlıdır.» 

Şimdi, müzakeresini yaptığımız 13 ncü maddenin 
2 nci fıkrası diyor iki; «Bakanlığın izni olmadan Umu
mî Mağaza açarak makbuz veya rehin senedi tanzim 
edenlerle izinleri iptal edilmesine rağmen faaliyete 
devam edenler..» Şimdi, burada 3 neü maddenin izin
siz şube açmak hükmü müeyyidesiz kalmış oluyor. 

Bendenizin verdiğim önergeye göre; «Bakanlığın 
izni olmadan Umumî Mağaza ve şube açarak mak
buz veya rehin senedi tanzim edenleçle...» Ki, şube 
açmayı da müeyyide içerisine almış oluyoruz; dola
yısıyla izinsiz sulbe açılmasını da burada cezaî müey
yide altında tutmuş oluyoruz. 

Bunu arz etmek için söz aldım, teşekkür ederim, 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon bu teklife kaltılıyor musunuz?... 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKBR — Katılıyoruz efendim. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Komisyondan, bu ce
za hükümleriyle ilgili bir sorum var. 

(BAŞKAN — Sayın Sabuncu, buyurun efendim. 
(HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
13 ncü maddedeki ceza hükümleriyle ilgili olarak 

ço!k kısa 'huzurunuzu işgali ediyorum. 
Sayın Komisyon biraz önceki önerimle ilgili ola

rak görüşlerini belirtUrken; «Biz 9 ncu maddede ge
çen faaliyet yasağı ile ilgili konuyu 10 ncu maddede ge
çen makbuz ve rehin senedi defteri ile bağdaşltırama-
dı!k, aynı suçta göremedik.» demişlerdi; fakat burada 
10 ncu maddeyi arıyorum, burada da bunu bulama
dım. 

67 nci maddeyi çok cüzi gördüklerini belirttiler, 
benim teklifimi de reddettiler. Acaba Sayın K'om&yon 
13 neü maddede bunu niye koymadı?.. Bunu bir eksik
lik olarak görmedi mi?... Bunu arz etmek istedim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuneu. 
Sayın Bayazılt buyurun efendim. I 

RIFAT BAYAZIT — Efendim, 13 ncü maddede 
makbuz ve rdhin defteri tutulmaması keyfiyelti bizim 
Adalet Komisyonumuzca suç olaralk nitelendirilmiş. I 
Esas 10 ncu maddede de var, 13 ncü maddede bu gös- I 
terilmiş. İktisadî İşler Komisyonu bunu metinden çı
karmış, son fıkrada şümulünde bulunmuş; makbuz 
senedi tutmama karan demiş. Halbuki, defteri tut
mamak ayrı, makbuzu vermemek ayrı. Sayın Sabun
cumun da buyurdukları gibi, esasen makbuz ve rehin I 

defteri tultmamak ayrı birer eylemdir. Bunu da cezası
nın 13 ncü maddede, 10 ncu maddeye atıf yapmak su
retiyle gösterilmesi daha uygun olur k'anaaltındayım. 

Ta'kdir Yüce Kurulundur. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Komisyon, Sayın Bayazıt'ın bu görüşlerine 

kaltılıyor musunuz?... 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Bayazıt'a bu izahatından 
dolayı teşekkür ediyoruz ve katılıyoruz efendim'. 

IBAŞKAN — Yalnız, katıldığınız hususu maddede 
yeri ile belirtiniz. 

(İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Adalet Komisyonunun öngör
düğü şekilde... Yalnız bir dakikanızı rica edeyim. 

RIFAT BAYAZIT — Adalet Komisyonu olaralk 
biz, «3, 9 ve 10 ncu maddelerine...» demiştik. 

'İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — «3, 9 ve 10 ncu maddelerine...» 
olacak. 

BAŞKAN — Bu maddeye yaipacağımız ilaveyi lüt
fen bana fılkra ve o fıkranın hangi ıkelimesinden son
ra, hangi kelimeleri ilave edeceğimizi lüfen işaret bu
yurun. 

ıM. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başikan, benim 
önergem de oylansın, ondan sonra Komisyon ikisini 
beraber düzenlesinler. 

BAŞKAN — Efendim, onu da arz edeceğim Genel 
Kurula; önce Komisyonun görüşünü alayım. Tabiî 
birlikte yapacağız. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz bir açıklama yapmalk istiyorum1. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sabuncu. 

HİLMİ SABUNCU — Acaba, Sayın Komisyon 
1 nci fıkranın sonuna, 10 ncu maddeye aykırı ha
reket edenler 500 bin liradan 2 milyon liraya kadar 
ağır para cezası ve 1 yıldan 3 yıla kadar ağır hapis 
cezası ilavesini düşürtür mü?... Bu konuda önerge 
hazırlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Sarıoğlu, buna katılıyor 
musunuz?.. 

ÜKTİ/SADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
BAŞA SARIOĞLU — Efendim, biz bunu çok ağır bul
duk. Onun için iştirak edemiyoruz. 

BAŞKAN — Miktara iştirak etmiyorsunuz?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Evet efendim, 
NECİP BİLGE — Müsaade edermisriniz Sayın 

Başkan?... 
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IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
'Buraya 9 ncu maddeden sonra, 'bir de 10 ncu 

maddeyi, hemen 9 dan sonra ila've etmek suretiyle 
mesele üıailledilebilir zannediyorum. Yani, «Bu Ka
nunun 8 nci maddesine 'göre düzenlenen tarifelerin 
dışında ücret alanlar ile 9 ncu ve 10 ncu maddelerine 
ayikırı harekette 'bulunanlar...» şöyle şöyle ceza ıgörür 
denilebilıir. Nitekim, Adalet Komisyonu ve Malî İşler 
Komisyonu bu şekilde yapmışlar; «9 ncu ve 10, ncu 
maddelerine...» 

Adalet Komisyonunda bir de 3. ncü madde eklen
miş; fakat 'kanımca 3 ncü maddenin eklenmesine lü
zum yok. Çünkü, 13 ncü maddenin 2 nci fıkrası o işle; 
3 ncü madde ile ilgili Ibülunmaktadır. Yani, «'Bakan
lığın izni olmadan Umumî Mağaza açaralk malkJbuz 
veya rehin senedi tanzim edenlerle...» vesaire 3 ncü 
maddede bu iş sözkonusu oliduğuna göre, (izin alma
dan bu işi yapanların cezası 2 nci fıkrada sözkonusu 
olduğuna göre) 1 nci fıkraya ayrıca 3 ncü maddeyi 
eklemeye belki lüzum yoktur. Sadece «9 ncu ve lû ncu 
maddelerine aykırı harekette bulunanlar...» denilir
se, mesele kendiliğinden halledilmiş olur sanırım. 

Saygıliarımlai 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
SÜLEYMAN SIRRI KIROALI — Müsaade eder 

misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 

Efendim, 10 ncu maddede uzun tartışmalar yapıl
dı. 10 ncu maddede takdir edilmiş 'bulunan ceza
nın, Türk Ticaret Kanununun 67 nci maddesinde 
gösterilmiş olan ceza olduğu açıkça saptandı. Artık, 
bunun dışında 'başka ceza vermeyi, kişileri meslekle
rinden almaya vs. gerelk olmadığı tartışıldı ve bir ka
rara bağlandı. 

Şimdi, aradan üç madde geçiyor. Yani, bunu 12 
nai madde ile belirledik. Bir madde sonra tekrar İk
tisadî İşler Komisyonu, burada Ticaret Kanunun lü
zum 'görmediği kadar ço!k yüksek bir cezayı, 10 ncu 
maddedeki kusuru işleyen kişilere layık görüyorlar. 

Benim kanımca, İktisadî İşler Komisyonunun vak
tiyle varmış olduğu karar, bize takdim edilmiş olan 
raporda gösterilmiş olan karar çok isabetlidir. Aynı 
kabahat, aynı suç için ikinci bir defa karar vermeye 
ve miktar tayin etmeye »gerek yok. Çünkü Ticaret Ka
nununun 67 nci maddesinde, defter tultmamak'tan 

mütevellit cezanın ne olacağı gösterilmiş. Bunu artık 
miktar olarak, para olarak tekrar tekrar yazmayı ge
rektirecek ıbİr durum olacağını zannetaıiyorum. Be
nim kanıma ıgöre, İktisadî İşler Komisyonu vaktiyle 
isabetli karar vermiğtir. Bunu değiştirmemelerini tav
siye ederim. Bu hem, kanun tekniği bakımından yanlış 
olur, hem ide takdir edilen cezanın isabetsizliği sebe
biyle yanlış loiunur. İki olay arasında ciddî farklar 
vardır. Adalet Komisyonu bunu nasıl bu hale getir
miştir; ben onu da anlayamadım? Bu sebeple değiş
tirilmesini öneririm. 

'Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Evet, Sayın Komisyon son görüşünüz nedir? 
İKTİSADÎ ÎŞLBR KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, Sayın Kırcah'nın 
izahatı doğrudur. Çünkü, yukarıda aldığımız kararla 
burada tekrar 9 dan sonra 10 ncu maddeyi ilave et
tiğimiz takdirde, onunla 'bir tezat teşkil edecek. 'Bina
enaleyh, ikisini bağdaştırmak mümkün değildin, 

Yalnız, Adalet Komisyonu ayrıca «3 ncü madde» 
diye zikretmiştir. Biz onun yerine «Şube» kelimesini 
2 nci fıkraya ilave etmek suretiyle zannediyorum ki, 
oraya iştirak etmiş olacağız. Böylece, 10 ncu madde 
Ihariç, yani uyum sağlamak yönündbn oraya işltirak 
etmiyoruz; fakat, Sayın Bayazıt'ın görüşüne 2 nci 
fıkraya «Şube» kelimesini ilave etmek suretiyle iş
tirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet temsilcisi aynı görüşte mi?.. 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 
ADAL — Evet aynı görüşteyiz. 

BAŞKAN — Aynı görüştesiniz; teşekkür ederim 
Sayın Adal. 

NECÎP BÎLGE — Müsaade eder misiniz Sayın 
Başkan?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; 
10 ncu maddenin, 12 nci madde kapsamı içerisine 

alınmaması bakımından gerekçe alarak, «Bu defter
lerin tutulmaması dolayısıyla iznin iptal edilmesi çok 
ağır olur .Bu itibarla bu maddenin kapsamına (Yani 
12 nci maddenin 1 nci fıkrası kapsamına) alınmasın..» 
denildi ve Genel Kurulca da bu şekilde kabul edildi. 

İznin iptal edilmesi başka birş'eydir, Kanuna aykırı 
hareket etmek; yani o defteri tuitmamak suretiyle âde
ta bir suç işlemek ayrı birşeydir. İzin iptal edilmemiş 
olabilir; fakat ayrıca bir ceza konulması da lazım ge-
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lir. Çünkü, Türk Ticaret Kanununun 67 nci maddesin- J 
deki ceza 100 lira ile 1 000 lira arasındadır. Böyle 
bir defteri tutmamasından dolayı sadece kendisine en • 
çok 1 000 lira ceza verilebilecektir. Böyle bir ceza 
ise hiç verilmemiş 'gibi bir netice hâsıl edecektir. I 

IBu itibarla 13 ncü maddenin 1 nci fıkrası (kapsa
mı içerisine, 9 ncu maddeden Isonra 10 ncu maddenin 
de eklenmesi lazım geldiği kanaatindeyim. Aksi tak
dirde ceza verilmemiş olacaktır. Sadece Türk Ticaret | 
Kanunun 67 nci maddesindeki çok önemsiz, çok cüzi I 
olan bir ceza ile iktifa edilmiş olacak ki, mahkeme
lerde genellikle 100 lira ile iktifa ederler; başka bir 
ağırlaştırıcı sebep olmadığı takdirde. 100 liralık bir j 
cezanın verilmiş olmasıyla, olmaması arasında hiç- I 
bir kıymet yoktur. 

Şunu hatırlatırım ki, Türk Ticaret Kanunu 1957 
yılında çıkmıştır, o zaman yürürlüğe girmiştir .Yü- I 
rürlüğe girdiği o tarihte kabul edilen 100 liranın de- I 
geri ile bugünkü değeri arasındaki farkı siz takdir 
buyurunuz. I 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Müsaade eder 

misiniz Sayın Başkan?... I 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
(SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Saym Baş

kan, sayın üyeler; 
Efendim, Türk Ticaret Kanununun 1957 yılında 

çıkarılmış olması, oradaki ceza miktarının az olmuş 
'bulunması düşünülürse, zaman içerisinde bu ceza mik
tarlarının, kanunlarda yazılı olan cezaların ne kadar I 
miktar artırılacağı hususunda değişik kanunlar çıka
rılmıştır .Burada yazılmış olan 100 lira, 100 lira, 300 
lira, 300 lira, 1 000 lira da 1 000 lira değildir; müna
sip rakamlara , enflasyonların etkisiyle paramn değeri 
neye ulaşacaksa o miktara getirilmiştir. O sebeple bu 
şekildeki bir itiraza katılmaya imkân yok, bir. 

10 ncu maddede biz, bu işlemi yapmamaktan do- I 
layı kişilerin ne ceza alacağını tayin etmişiz. Ne et- I 
misiz ... Şu Kanunda yahut Türk Ticaret Kanunu
nun 67 nci maddesinde gösterilen 100 lira, 1 000 lira, 
500 lira, ne kadarsa, ö cezayı takdir etmişiz artık. Şim- I 
di, burada 67 nci maddeye atıfta bulunuyor, başka bir 
şey yapmıyor; yani doğrudan doğruya para cezasına 
atılfta bulunuyor. 67 nci madde hükmünü 10 ncu mad
denin ikinci fıkrası olarak kabul etmekle, buna ne ka
dar bir para cezası layıktır, diye onu talkdir etmiş bu
lunuyoruz. Başka bir hüküm yok' 67 nci maddede. 

Bu durum muvacehesinde şimdi, orada biz hızımı
zı alamamış gibi gelip, 13 ncü maddede tekrar, şu ka
dar 1 000 lira daha sana ceza vereceğim... Ya 10 ncu I 
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maddenin ikinci fıkrasını hiç ktoymasaydık, deseydik 
ki, 10 ncu maddedeki kişiler şu kadar cezalandırılır 
veyahut 13 ncü maddeye getirilmiş olan bu hükmün hiç 
yeri yoktur. O sebeple, isabetsiz bir hareket yapmakta
yız. Yarın okuyanlar bile şaşıracaklar; «Burada bir 
ceza var, ikinci bir ceza dana yar; bu nedir, neyi çö
zümlemiş vazı kanun?,» diye son derece tereddüt içine 
Sokulacaktır. 

'Bu sebeple, iktisadî İşler Komisyonunun ilk haliy
le hazırlamış olduğu metin isabetlidir. 

Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, çdk kısa söz 

rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HİLMt SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Sayın Kırcaih'nın görüşlerine katılıyorum. Haki
katen 67 nci maddede para cezasından bahsedilmiş
tir, 1.0, ncu maddede de bu ceza geçmiştir. Müker
rer bir para cezasının 13 ncü maddede gerçekten yeri 
yoktur. 

Ancak, Sayın Komisyon bu maddeyi geri a'hr da 
yeniden tedvir ederse zannederim yararlı olacaktır. 
Çünkü, 10 ncu maddede bu Umumî Mağazalarla il
gili hayati önemdeki konular, bankacıları emtia mu
kabili krediî vermekten alıkoyacak konular, iktisadî 
hayatta sön derece büyük sakıncalar ve büyük vebal
ler doğuracak bu konular boşlta kalmamalıdır. 

Komfeyon Sözcümüz Sayın Sarıoğlu buyurdular 
ki, «hakikaten biz 10 ncu madde hükümlerini önem
li buluyoruz; ancak iznin iptali kadar önemli bulmu
yoruz. Fakat 67 nci maddenin de hükümlerini bu açı
dan yetersiz buluyoruz.» dediler. Şu anda 13 ncü 
maddede yeniden tödvir etmemeleri, zannediyorum 
ken!d!i görüşleri içerisinde blir çelişki teşkil eder, 

O nedenle, Sayın Komisyonun, 13 ncü maddeyi 
geri alarak müteakip, toplantımızda yeriiden getir
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Salbuneu. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Sayın Ko

misyondan bir soru sormak istiyorum. > 
'BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım sayın üye
ler; bu geç saatte huzurunuzu işgal ettim, özür dile
rim. Yalnız anlayamadığım bir husus var, açıklan
masında da yarar görürüm, 
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Simidi, 10 ncu maddertin son fıkrasında, kanun 
ve tüzüğe uıygun olarak Itultulmayan defterlerden bah-
sediimekltedir. Oysa Adalet Komisyonu 13 ncü mad
dede ıbir ceza hükmü getirirken, burada Wiiç defter 
tutmamayı öngörmektedir. Bunlar farklı şeylerdir. 
Defter: usulüne uygun Itutulimanıışsa Ticaret Kanu
nunun 67 nci maddesine göre bir uygulama içine gi
rilecektir, defter hiç tu'rullmamiişsa 13 ncü maddede 
ayrıca Ibir ceza getirilmektedir. Acalba. Sayın Komis
yon, defteri hiç ıtultlmaımayla defteri uıygun tultmamayı 
aynı mı görüyor?. 

'Bendeniz bu konuda söz aldım, tereddüt içinde
yim; bana göre ayrı hususlardır. Bu nedenle 10 ncu 
maddenin açıkça ıburayta defteri; yani tutulması la
zım gelen maıkibuz veya rehin senedi defterlerini hiç 
tutmayanlar, şeklinde açıkça geçmesinde yarar görü
rüm. 

Teşekkür eder, arz ederim efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven, 
ıBuyurun Sayın Sarıoğlu. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, bu mad
deyi geri alıp, yeniden Ktamıiisyon olarak üzerin
de düşüneceğiz ve tekrar getireceğiz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Değerli üyeler; 13 ncü maddeyi Komisyona iade 
ediyoruz. 

RECAt BATURALP — Sayın Başkan, özin ve
rirdeniz bir şey arz etmek isitiiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baturalp. 
RECAİ BATURALP — Olur mu, olmaz mı, bil

miyorum; ama burada cezaya ait üç madde var. Bi
risi 9 ncu madde, birisi 10 ncu madde, bir de iznin 

iptaline ait 12 nci madde var. Bunların hepsi bir ara
da dördüncü ıbölüürnde toplanışa acaba olmaz mı?.' 
Geri aldıkları madde içinde bunuda mütalaa edemez
ler mi acaba?.. 

'BAŞKAN — Efendim, daha önce kabul edilen 
maddeler üzerine geri dönmek mümkün değil Sayın 
Baturalp.; 

13 ncü madlde Komisyonla iade edilmiştir. 
Değerli üyeler; 
Toplantımız içlin tespit ettiğimiz saat 19.00'a gir

miş bulunuyoruz. Bu itibarla, yarın saat ljl.OO'de, 
Büyük Millet Meclisimizin 62 nci Kuruluş Yıldönü
münü kultllamak üzere yarın saat... 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, toplan
tıyı kapatmadan 'önce bir maruzatta bulunacağım., 

BAŞKAN — 'Buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Özel program elimize 

geçti. Ancak, sanıyorum temas edecek bütün arka
daşlar bu özel programın içeriği hakkında pek bilgi 
sahibi değiller. Özelikle saat 11.00 ila 12.001 ara
sında bir 'boşluk var. Bu boşluk nasıl doldurulacak -
tır?.. Bü hususta IBaşkanlık bir açıklama yaparlarsa 
memnun oluruz efendim. 

'BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Saat 11.00 ila' 12.00 arasında Sayın Başkanımız, 

Türkiye Büyük; Millet Meclisinin 62 nci Kuruluş Yıl
dönümü kuttlamasayla ilgili bir konuşma yapacak. Bi-
ılahara daha önce bugün söz almak isteyen ve kendi
lerine «Hay hSay, kbnuşabiBirsin'iz» şeklinde cevap ve
rilen sayın üyeler de konuşmalar yapacaklardır. 

Yarın saat 1T.ÖQ de toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum,. 

Kapanma Saati : 19.00 

•*• 
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Saat : 14.00 
1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 
2. — SEÇİM 
3. — OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 
4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN ÎŞLER 
<1) — Umumî Mağazalar Kanunu Tasarısı ve 

Malî İşler, Adalet ve lödti&adî î$ler Komisyonları ra
porları. (1/40) (S. Sayısı : 111(2) (Dağıtma tarihi : 
1 6 . 4 . 1982) 

(2) — Cengiz Bakıtemur Hakkındaki ÖDüina Ceza
sının Yerine GeltMknesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Aidalet Komisyonu Raporu. (3/63) (S. Sayısı : 111) 
(Dağıtma *anfihl: 16.4 s 1982) 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 112 

Umumi Mağazalar, Kanunu Tasarısı ve Mali İşler, Adalet ve 
İktisadi İşler Komisyonu Raporları. (1/40) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 22 Ocak 1981 

Sayı : 101-744/01022 

MlLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.1.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «Umuimi Mağazalar Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştirJ 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

UMOMİ MAĞAZALAR KANUN TASARISI HAKKINDA GEREKÇE 

'Bilindiği üzere, 865 sayılı T. Ticaret Kanununun 812 nci maddesine göre hazırlanmış bulunan ve 12.6.1946 
tarih 've 63311 sayılı ̂ Resmi Gazetede yayınlanan «Umumi Mağazalar Tüzüğü» nün 10 ncu maddesi uyarınca, 
Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirketinin ve şubelerinin depolarına tevdi olunan emtia için uygulanan am
bar iç hizmet tarifeleri Bakanlığımızca tasdik edilmekte idi. 

Ancak 1.1J1957 tarihinde yürürlüğe giren yeni T. Ticaret Kanununun «'Kaldırılan Hükümler» başlıklı 
1473 ncü maddesi hükmüne göre ,865 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmış olduğundan, Mül'ga T. Ticaret 
Kanununa istinaden hazırlanıp yürürlüğe konulan «Umumi Mağazalar Tüzüğü» nün kanuni dayanaktan yok-
sun bulunması sebebiyle, konu ile ilgili alarak Bakanlığımızca herhangi bir işlem yapılmamaktadır. 

Diğer taraftan, meri T. Ticaret Kanununun 744 ncü maddesinin son fıkrasında; 
«Umumi Mağazaların kuruluş usul ve şartları ve bunlara kabul edilecek emtia ve zahire cinsleri ve umu

mi mağazaların henüz gümrüklenmemiş olan eşyayı kabul etmeye selahiyetli sayılmaları için gerekli şartları ve 
bunlar üzerinde gümrük murakabesinin icrası tarzı, hususi kanun ve nizamnamelerle tayin olunur» 

Hükmü yer almaktadır. ıBu hükme göre, umumi mağazaların kuruluşu ile ilgili usul ve şartların tanzimi, 
özel kanun çıkarılmasını, sonradan da hazırlanacak bir tüzükle tespit edilmesini gerektirmektedir. 

!Bu maddeye ıgöre ve mevzuattaki boşluğun giderilmesi amacıyla ilişik Umumi Mağazalar kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. 

Makbuz senedi ve varant (Rehin senedi) verme karşılığında serbest veya ıgümrüklenmemiş emtia ve za'hi-
reyi vedia olarak kabul etmek ve mudilere de bu senetlerle tevdi olunan emtia ve zahireyi satabilmek veya 
terinin edebilmek imkânını vermek maksadıyla kurulan mağazalara, Umumi Mağaza denilmektedir. 

Mıakbuz senedi ve rehin senedi çıkarma yetkisi verilen Umumi Mağazaların daha disiplinli bir statüye 
kavuşturulmaları amacıyla, Tasarıda bunların ancak anonim şirket şeklinde kurulmaları ve yönetim ve dene
tim kurullarında, Bakanlık temsilcilerinin bulundurulması öngörülmüştür. Kuruluşa ilişkin diğer şartlarla ha
iz olacakları teknik şartların ayrıntılarının tespiti bu kanuna ıgöre çıkarılacak olan tüzüğe bırakılmıştır. 

Tasarıda, Umumi Mağazaların denetiminde özel hükümler getirilmiş, kanuna muhalif hareket edenlerin, 
tabi olacakları cezalar gösterilmiştir. 
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UMUMÎ MAĞAZALAR KANUN TASARISININ MADDE GEREKÇELERİ 

Madde fi. — Kanunun birinci maddesinde Umumi Mağazaların iştigal konusu belirlenirken Türk Ticaret 
Kanununun 744 ncü maddesindeki tanım aynen alınmıştır. 

Madde ,2. — 'Bu madde makbuz senedi (resepise) ive rehin senedi (varanit) in tanımlamaları yapılmıştır. 
3, w|i, 5 <ve 6 ncı maddeler Umumi Mağazaların kuruluş şekil ve şartlarını belirlemektedir. 
Madde 7. — 'Bu madde ile Umumi Mağazalara, kabul edecekleri malların teminatını teşkil etmek üzere, 

kefalet akçesi verme mükellefiyeti getirilmiştir. Maddede ayrıca kefalet akçesi olarak gösterilebilecek de
ğerler belirtilmiştir. 

Madde 8. — Bu madde de, Umumi Mağazaların arz ettikleri hizmetler karşılığı alabilecekleri ücretle
rin tespit şekli açıklanmıştır,' 

Madde 9. — Bu madde ile Umumi Mağazalara, kendilerine tevdi edilen emtia üzerinde ticaret ve spe
külasyon yasağı getirilmiştir. 

Madde 10. — Bu madde ile, Türk Ticaret Kanununun emrettiği defterler dışında birer makbuz senedi 
ve Rehin senedi defteri tutmaları zorunluğu getirilmiştir. Defterlerin tutulma şekline ilişkin ayrıntılar Tü
zükte gösterilecektir. 

Madde 111.. —• iBu madde ile Umumi Mağazalar işlemlerinin teftiş ve denetimleri düzenlenmiştir. 
Madde 12. — Bu maddede kanun hükümlerine uymayanların tabi olacakları cezalar, belirlenmiştir. 
Diğer hükümler yürürlüğe ve intibaka ilişkindir. 

Mali İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Mali İşler Komisyonu 12 Ocak 1982 
Esas No. : 1/40 
Karar No. : 13 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Umumi Mağazalar Hakkındaki Kanun Tasarısı, havalesi uyarınca Komisyonumuzun 6 ve 12 Ocak 1982 
tarihli birleşimlerinde ilglili hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde incelendi ve görüşüldü. 

I - Tasarı, TTK'nun 744 ncü maddesinde yer alan Umumi Mağazalar müessesesine ilişkin özel kanun dü
zenlemesini gerçekleştirmek üzere getirilmiştir. 

Eski TTK'nun 812 nci maddesinde yer alan Umumi Mağazalar, yeni TTK'nun 744 ncü maddesinde ye
niden düzenlenmiş ve bu yeni düzenleme uyarınca ikonuya ilişkin olarak bir özel kanun konulması zorunlu 
hale gelmiştir. 

TTK'nun 744 ncü maddesinde ifadesini bulduğu üzere Umumi Mağazalar, makbuz senedi ve rehin senedi 
karşılığında serbest veya gümrüklenımerniş emtia Ve zahireyi vedia olarak kabul etmek ve mudil ere de bu se
netlerle tevdi olunan emtia ve zahireyi satabilmek ve terhin edebilmek ile yetkili ve görevli kuruluşlardır. 

İhracat, ithalat ve transit hizmetlerinde depolamacı lığın ne derece önemli bir rol oynadığı tartışma götür
meyecek bir gerçektir. 

Ülkemizin ihracat, ithalat ve transit 'hizmeitılterinde fevkalade önemli rol oynayacağı kabul edilen Umumi 
Mağazaların bir hukuki temele kavuşturulmasını ve böylece geliştirilmesini sağlayıcı tasarı Komisyonumuzca 
da benimsenmiştir,. 

II - Maddelerle ilgili açıklamalar : 

Madde 1. — Esas itibariyle Komisyonumuzca da aynen benimsenmiş ancak metinde yer alan «744.»ı 
ifadesi kanun tekniğine uygun olarak «744 ncü»( şeklinde değiştiri'lmiiştir. 

Danışma, Mecli'si ((S. Sayısı : 112) 
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Madde 3. — Esas itibariyle komisyonumuzca da benimsenmiş ancak maddenin üçüncü fıkrasında yer 
alan «açmasıda^ ifadesi «açması da»ı şeklinde düzeltilmiştir. 

Maddle 4. — Esas itibariyle komisyonumuzca da aynen benimsenmiş ancak maddenin son cümlesinde 
yer alan «izin de»| ifadesi «izin») şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Komisyonumuzda geniş görüşmelere konu kılınmış ve hükümetin A.Ş.'lerdeki temsilinin an
cak denetim kurullarında gerçekleştirilmesi mahiyet yönünden mümkün görülmüş ve madde bu yolda yeni
den tanzim edilmiştir. 

Madde 7. — Esas itibariyle komisyonumuzca da benimsenmiş ancak madde metninde yer alan ceza 
miktarlarının ıgünün şartlarına ve Umumi Mağazaların hizmetlerinin mahiyetlerine uygun olarak artırılması 
zorunlu görülmüştür. 

Madde 8. — Esas itibariyle komisyonumuzca da aynen benimsenmiş ancak birinci fıkra metninde yer 
alan «Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği», ibaresinin ıbu ismin sonradan 
•kanunla değiştirilmiş bulunması nedeniyle bu değişikliğe uygun olarak «Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Tica
ret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği», şeklinde düzenlenmesi zorunluluğu ile karşılaşılmıştır. 

Madde 10. — Esas itibariyle komisyonumuzca da aynen benimsenmiş ancak madde metninde yer alan 
«67.x ifadesi kanun tekniğine uygun olarak «67 nci» şeklînde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — Esas itibariyle komisyonumuzca da benimsenmiş ancak birinci fıkra metninde yer alan 
«kanunun»; ibareleri gereksiz olduğu için kaldırılmış ve «9.»i ile «3.x, ifadeleri kanun tekniği itibariyle «9 ncu» 
ve «3 ncü»f şeklinde değiştirilmiş ve «makbuz ve rehin senedi defteri tutmanın da izin iptalini gerektirmesini1 

sağlamak üzere metne «9 ncu»( ibaresinden sonra «10 ncu» ibaresi eklenmiş ve ifade çoğul olarak düzenlen
miştir. 

Madde 13. — Esas itibariyle komisyonumuzca da benimsenmiş ancak birinci fıkra metninde yer alan 
«8.»ı, «9.x ve «12.»/ ifadeleri kanun tekniği itibariyle «8 nci»<, «9 ncu», ve «12 nci>x şeklinde değiştirilmiş ve 
12 nci maddede yapılan ilaveye uygun alarak metne «10 ncu madde»ı ifadesi eklenmiş ve ilgili maddelerde 
yer alan müeyyidelerin yanı sıra metne «makbuz ve rehin senedi defterini tutmama»; halinde de bu madde
de yer alan cezai hükümlerin uygulanması sağlanmış ve ceza miktarları da günün şartlarına ve Umumi Ma
ğaza hizmetlerinin mahiyetlerine uygun olarak artırılmıştır. 

Madde 14. — Esas itibariyle komisyonumuzca da benimsenmiş ancak özellikle gümrüMenmerniş malların 
depolarda kalması süresi bakımından Gümrük Kanununun da uygulamakla daima gözetilmesine imkân sağ
lamak amacıyla metne «'ile diğer ilgili» kanun ibaresi eklenmiştir. 

Geçici Madde 1. — Gereksiz görülmüş ve metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 2, 6, 9, 11, 15 ve 16 ncı maddeleri komisyonumuzca da aynen ve Geçici 2 nci maddesi 1 nci 
ma<dde olarak değisjtirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

îşibu raporumuz gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

Baişkan'l'ık Divaıoındaıki toplantı 
sâhabi dılıe görüşmöleniıııe katıla
madığım 5 ooi maddede söz hak
kım saklıdır. 
10 nou maddenin 12 nci ve 13 ncü 
maddeler kapsamına alınmasına 
ve ceza miktarlarının çok yüksek 

tutulmasına muhalifim. 

^Başikanıvekiii 
İsmail ŞENGÜN 

8 nci maddeye muhalifim. 9, 11, 
ve li3 noü maddelerde söz hak
kım saklıdır. 

Sözcü 
Mehmet PAMAK 

Söz ıhakkım saklıdır. 

/Bu Kanunda Kâtip 
Doğan GÜRBÜZ 

Kâtip 
Hitoaıi SABUNCU 

İmzada bulunamadı 
!Söz hakkım saklıdır. 

Mustafa ALPDÜNDAR 

Erdoğan BAYIK Muzaffer ENDER •Kamıer GENÇ 
İmzada 'bulunamadı 

Söz hakkım saklıdır. 

Mehmet HAZER Salih İNAL Mehmet KANAT 

M. VeUd KORAN 
/Söz hakkım saklıdır. 

Hamdı ÖZER 
Söz Ihaikkum saklıdır. 

Ragıp TARTAN 
12 nci ve 13 noü maddedeki oeıza 
miktarlarının çok yüksek tutul

masına muhalifim. 
Söz hakkını saklıdır. 
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Adalet Komisyonu Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 18 Şubat 1982 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/40 
Karar No. : 24 

DANIŞMA MECLİS* BAŞKANLIĞINA 

Umumi Mağazalar Kanun Tasarısı Maili işler Komisyonunda incelendikten sonra havalesi gereğince 
Komisyonumuza gönderilmiştir. 

Hükümet tasarısı, Mali İşler Komisyonunun bu (tasarı üzerinde incelemelerini gösteren raporu ite kaibul 
ettiği metni, Bakanlıklar terasitolerinin katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü, maddeleri, Mali İşler Komisyonunun rapor ve kaibul etniği metin ayrı ayrı tartışılaraK, 
maddelere ilişkin kaibul ve düzeltmeler sırasıyla aşağıda açıklanmış bulunmaktadır. 

1. Tasarımın 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

2. Tasarının 3 ncü maddesinin son fıkrası, bu kanuna ilişkin tüzüğün çikanlmasımım bir an önce sağ
lanması amacıyla müddetle sınırlamdırılsması içlin yeniden düzenlenmiştir. 

3. Tasarının 4 ncü maddesinin üçüncü satandaki (Bu) kelimesi metinden çıkartmış, yine bu satırdaki 
(îzimniın) kelimesi (İznim) olarak düzeltilmiş ve dördüncü satırdaki (de) edatı fazla görüldüğünden madde 
metninden kaldırılımış ve madde bu surette açıklığa kavuşturularak kaibul olunmuştur. 

4- Tasarınım 5 nci maddesinin 3 ncü satırındaki (275) rakamından sonra (nci) (3) rakamından sonra da 
(ncü) deyimleri ilave edilmek suretiyle madde benimsenmiştir. 

5., [Tasarlının 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

6. Tasarının 7 nci maddesinin üçüıncü fıkrasının ikinci satırındaki (ve) bağlacı (veya) olarak ve üçüncü 
satırındaki (ve) bağlacı da (ya da) olarak düzeltilmiş ve maddenin tümü oy çokluğuyla bu sekilide benimsen
miştir. 

7. Tasarınım 8 nci maddesinin 'beş ve altıncı satırındaki (Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliğinim) deyimi Kanun şekline uygun olarak (Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin) şeklinde düzeltilmiş ve yedinci satırındaki (gazetesi ile) deyimimden 
sonrada (o) işaret edatı kaldırılarak yerine (işletmeye açılacak mağazalarım bulunduğu) deyimi yazılmak su
retiyle madde açıklığa kavuşturulmuştur. 

8. Tasarının 9 ve lıl nci maddeleri aynen ve 10 ncu maddesindeki (67) rakamımdan sonra (nci) kelimesi 
ilave edilmek suretiyle de bu madde benimsenmiştir. 

9. Tasarının 12 nci maddesinin üçüncü satırındaki (9) rakamından sonra (. maddesindeki yasağa) nokta 
ve kelimeleri kaldırılarak yerine (ve 10 ncu maddelerine) deyimi yazılmış ve dördündü satırındaki (3) raka
mımdan sonra (ncü) kelimesi ilave edilmiş ve madde bu suretle redaksiyona talbi tutulmuştur. 

10. Tasarının 13 ncü maddesıinlin birinci satırındaki (8) rakamının yanına (nci) kdıimesi, ikinci satırın
daki (Kanununu) kelimesinden sonra (3, 9 ve 10 ncu maddesine) metni yazılmak, ilk bentdeki Ağır Para Ce
zasının 25 bin liradan aşağı olmamak, (12) ve (2) rakamlarımdan sonra (nci) kelimeleri 'ilave edilmek su
retiyle madde kabul edilmiştir. 
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lıl. Tasarının 14 noü maddesıinin ikinci satırındaki (Ticaret Kanunu) deyiminden sonra (ile diğer ilgili 
Kanun) ilave edilierek madde, MaHd işler Komisyonunun metnindeki gibi benimsenimıişOir. 

12. Tasarının geçidi 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilıtmişitir. 

13. Tasarının, 15 ve 16 ncı madıdelıeri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisli Başkanlığına saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
(Kâtip 

Necip 'BİLGE 
Üye 

/(Bulunmadı) 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

(Bulunmadı) 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanivekli 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Bekir Samü (DAÇE 
Üye 

/(Bullunmaıdı) 

Halil GELENDOST 
Üye 

Isa VARDAL 
Üye 

ı(Bulunma)dı) 

Enis MURAT OĞLU 
JSözcü 

İbrahim BARANGÎL 
Üye 

((Bulunmadı) 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

{Bulunmadı) 

Şerafettin YARK1N 
Üye 
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İktisadi İşler Komisyonunun Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

İktisadi İşler Komisyonu 12 Nisan 1982 
Esas No. : 1/40 
Karar No. : 9 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Umumi Mağazalar Kanunu Tasarısı, Danışma Meclisi Mali tşler ve Adalet Komisyonlarında incelen
dikten sonra havalesi gereği 'Komisyonumuzun 16, 24 ve 29 Mart 1982 (tarihli 26, 29 ve 33 ncü 'birleşimle
rinde, adı geçen komisyonların kabul ettikleri metin ve raporlarıyla birlikte, ilgili bakanlık ve kuruluş tem
silcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakare olundu.. 

Tasarının gerekçesinde de arz ve İzah olunduğu veçhile; 8'65 sayılı Türk Ticaret Kanununun g'12 nci 
maddesine istinaden çıkarılan «Umumi Mağazalar Tüzüğü» '6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile yürürlükten 
kaldırıldığından, mülga TT. 'Kanununa istinaden hazırlanıp yürürlüğe giren Umumi Mağazalar Tüzüğü de 
kanuni dayanaktan yoksun kalmıştır. 

.'Meri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 744 ncü maddesi, Umumi 'Mağazaların kuruluşu ile ilgili 
usul ve şartların tanzimini, özel kanun çıkarılmasını ve buna göre hazırlanacak tüzükte tespit edilmesi gere
ğini hükme bağlamaktadır. 

IKomisyonumuz bu amaçla hazırlanan tasarının .ümünü, temsilcilerin Verdikleri tamamlayıcı bilgiler ışı
ğı altında, uygun ve yerinde mütalaa ederek, kabul ettikten sonra maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Konu ve Kapsam : 

IMadde 1. — Tasarının 1 nci maddesi Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar : 

Madde 2. — «Makbuz senedi umumi mağazalara tevdi edilen malların mülkiyetini ispat eden belgeyi 
ifade eder» hükmü yer almaktadır. Makbuz senedi, kıymetli evrak niteliğinde, emtia ve zahire üzerindeki 
mülkiyeti temsil eden bir belgedir. Mülkiyet bu senetle sadece ispat edilmez, aynı şekilde de devredilebilir. 
Ayrıca, ispat keyfiyeti daha ziyade hukuki ihtilâflarla ilgili bir terim olduğundan «Temsil eder» şeklinde 
kullanılması daha doğru olacağından madde yapılan bu değişiklikle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

tzin Verilmesi : 

Madde 3. — Maddenin 1 ve 2 nci fıkraları 'Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 3 ncü (fıkrada yer 
alan «Açmasıda» üfadesindeki (da) takısı «dahi» anlamına geldiğinden «Açması da» şeklinde düzeltilmiştir. 
4 ncü fıkrada «Ticaret unvanı anonim şirket işletmesiyle birlikte devredilemez» hükmü ise anonim şirketlerin 
yapısı ve işleyişi itibariyle sermaye piyasasında menkul değer olarak alım-ısatımı yapılan hisse senetlerinin 
devir işlemlerini takip etmenin kabil olmayacağı nedeniyle metinden çıkarılmıştır. 'Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra umumi mağazaların kurulmasını ve işleyişini düzenleyecek olan tüzüğün 'biran evvel çıka
rılmasını teminen tasarıda belirtilmemiş olan süreyi 5 nci fıkrada altı ay olarak tespit eden Adalet Komisyo
nunun görüşü aynen benimsenmiştir. 

IMadde 4. — 1 nci fıkranın üçüncü satırında «Bu iznin» ibaresindeki (Bu) kelimesi ile dördüncü satırda
ki «Bu izin» den sonra gelen (de) takısının Adalet Komisyonu görüşüne uygun olarak kaldırılması komisyo
numuzca da benimsenmiştir. 

Bakanlık Temsilcileri : 

Madde 5. — 'Meri Türk Ticaret Kanununun 312 nci maddesi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyele-

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 112) 



— 8 — 

rinin seçilme şartlarını bir esasa bağladığından ve buna göre tasarıda öngörülen şekilde yönetim kurulların
da bakanlığı temsilen birer üye bulundurulması mümkün görülmediğinden bu husus metinden çıkarılmış ve 
madde yeniden düzenlenerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Umumi Mağazaların Haiz Olacağı Teknik Şartlar : 

Madde 6. — Tasarının 6 ncı maddesi 'Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Kefalet Akçesi : 

(Madde 7. — Maddenin «Kefalet akçesinin miktarı Bakanlıkça tespit olunur.» şeklindeki 2 noi fıkrası kal
dırılarak yerine «Bu miktarlar Bakanlıkça 3 misline kadar artırılalbiliaı» ifadesinin 2 inci fıkra olarak madde 
metnine konması, 3 ncü fıkranın son satırındaki «Ve» bağının yerine de «Ya da» bağının kullanılması şek
lindeki Adalet Komisyonu değişikliği benimsenmiş ve madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Ücret Tarifeleri : 

Madde 8. — 1 noi fıkranın birinci cümlesindeki «'Zarflarının» kelimesi «Ambalajlarının», aynı fıkranın 
ikinci cümlesindeki «Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları IBirliğı» ifadesinin Ada
let ve Mali işler Komisyonlarınca da kabul edildiği üzere ve bu ismin 24 . :12 . 1981 tarih ve 2567 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olması nedeniyle, «Türkiye Ticaret, 'Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret (Borsa
ları 'Birliği», aynı cümlenin devamındaki «O» işaretinin «işletmeye açılacak mağazaların bulunduğu», ve 
aynı cümlenin sonundaki «Konulur» kelimesinin de «Girer» şeklinde düzenlenmesi Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

Faaliyet Vaşağı : 

Madde 9. — Tasarının 9 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Makbuz ve Rehin Senedi Defteri : 

IMadde 10. — Maddenin 3 ncü fıkrasındaki '«67.» ifadesi kanun tekniğine uygun olarak, Adalet ve Ma
li işler Komisyonlarınca da yapıldığı üzere, «67 nci» şeklinde değiştirilerek Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

Teftiş ve Denetim : 

Madde İÜ. — Tasarının 11 nci maddesi 'Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. < 

izin iptali : 

Madde 12. — Maddenin 1 nci fıkrasının ikinci satırındaki «olunan» kelimesinin «Edilen», «9.» 'ifade
sinin «9 ncu», «Maddesindeki yasağa» ibaresinin «Maddesine», «3.» ifadesinin «3 ncü»; 2 noi fıkrasının 
başındaki «İzni» kelimesinin atıfta bulunduğu mağazalar kelimesinin çoğul olması nedeniyle «izinleri» şek
linde değiştirilmesi1 ve ayrıca aynı cümlede «Yönetim» kelimesinden önce «Kusurlu» kelimesinin konulması 
suretiyle madde yeniden düzenlenerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Ceza Hükümleri : 

Madde 13. — Maddenin 1 nci fıkrasının birinci cümlesindeki «8.» ve «9.» ifadelerinin «'8 nci» ve 
(«9 ncu», «10XX)Q» rakamının «25.000», «5O;.O0O» rakamının «(150.000», aynı fıkranın ikinci cümlesindeki 
«12.» ve «2.» (ifadelerinin de «12 nci» ve «2 noi» şeklinde yeniden düzenlenmesi suretiyle madde Komisyo
numuzca kabul edilmiştir. 
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Son Hükümler : 

Madde 14. — Maddenin 1 nci fıkrasının ikinci satırında «Türk Ticaret Kanunu» ifadesinden sonra Ada
let Komisyonunca ilave edilen «ile diğer ilgili Kanun» ibaresi benimsenerek madde bu şekliyle Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

Geçici 'Madde 1. — 'Bu maddede öngörülen husus esasen Geçici 2 nci maddenin kapsamında da oldu
ğundan Mali İşleri Komisyonunun görüşüne uyularaik Komisyonumuzca da tasarı metninden çıkarılması uy
gun görülmüştür. 

Geçici Madde 2. — Geçici Madde l'in tasarı metninden çıkarılması dolayısıyla bir tek geçici madde 
kaldığından sadece «Geçici 'Madde» olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının, 15 ve 16 nci maddeleri de Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Ticaretimizi dış dünyaya açmak ve bu konudaki gelişmelerden yararlanmak amacıyla, Umumi 'Mağaza

ların kuruluşu ve faaliyetiyle ilgisi olan Serbest Bölgeler ve 'Limanlarla ilgili yeni tasarının da bir an önce 
Danışma Meclisine şevki Komisyonumuzca temenni edilmektedir. 

tşbu Raporun, Komisyonumuza havale edilen dos ya ile birlikte gereği için 'ilişikte sunulduğu arz olunur. 

Nuri ÖZGÖKER 
Başkan 

A, Avni ŞAHİN 
Kâtip 

Nurettin AYAN OĞLU 
Üye 

Sadi ERDEM 
Üye 

Cevdet KARSLI 
Üye 

İzinli son toplantıda 
bulunamadı 

M, Ydmaz ÖZMAN 
'Başkanvekili 

Ali Nejat ALPAT 
Üye 

Orhan CİVELEK 
Üye 

Halil Erdoğan GÜREL 
Üye 

7 nci maddeye muhalefetim var. 
Söz hakkımı koruyorum 

Turgut Oral 
Üye 

Paşa SARIOĞLU 
Sözcü 

Aydemir AŞKIN 
Üye 

A, Nedim ER AY 
Üye 

Turgut YEĞEN AĞ A 
Üye 

Fuat YILMAZ 
Üye 
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(HÜKÜMETIN TEKLIF! 

Umumi Mağazalar Kanunu Tasarısı 

BÖLÜM - I 

Genel Hükümler 

Konu ve Kapsam : 

İMIAODE 1. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
nun 744 ncü maddesinde yer alan makbuz ve rehin 
senedi verme karşılığında serbest veya gümrükienme-
miş malları vedia olarak ka'bul etmek ve mudilere 
de bu senetlerle tevdi olunan malları satabilmek ve
ya terhin edebilmek imkânı vermek maksadıyla ku
rulan Umumi Mağazalar hakkında bu Kanun Hü
kümleri uygulanır. 

Tanımlar : 

(MADDE 2. — Bu Kanunda geçen; 
.«Bakanlık» deyimi Ticaret Bakanlığını, 
(«Makbuz senedi (resepise)» Umumi Mağazalara 

tevdi edilen malların mülkiyetini ispat eden belgeyi, 
l«Rehin senedi (varant)» Umumi Mağazalara tev-< 

di edilen malların terhinini temin eden belgeyi, 
iifado eder, 

BÖLÜM - II 

Urnuımij Mağazalarım Kurulması 

İzin Verilmesi : 

MADDE 3. — Umumi Mağazalar, memleketin 
genel ekonomik şartları göziönünde bulundurularak 
Bakanlıkça verilecek izinle kurulur., Umumi Mağaza
lar ancak anonim şirket şeklimde faaliyette bulunabi
lirler. 

İBu şekilde faaliyette bulunacak şirketlerin unvan^ 
larunda Umumi Mağazalar deyiminin bulunması zo
runludur, 

Umumi Mağazaların şube açması da Bakanlığın 
iznine bağlıdır. ^* 

Ticaret unvanı anonim şirket işletmesiyle birlik
te devredilemez. 

Umumi Mağazalarını kuruluş esasları, en az öden
miş sermaye miktarları, ortak sayısı ve müracaatta 
aranacak belgelerin neler olacağı bu Kanuna göre 
çıkarılacak tüzükte gösterilir. 

MALİ İŞLER KOMtSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Umumi Mağazalar Kanunu Tasarısı 

BÖLÜM - I 

Genel Hükümler 

Konu ve Kapsam : 

MADDE 1. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
mun 744 ncü (maiddeısiınide yer 'allian makbuz ve reüıim 
senedi verme karşılığında serbest veya gümrüklemme-
miş malları vedia olarak kabul etmek ve mudilere 
de bu senetlerle tevdi olunan malları satabilmek ve
ya terhin edebilmek imkânı vermek maksadıyla ku
rulan Umumi Mağazalar hakkında bu Kanun hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

BÖLÜM - II 

Umumi Mağazaların Kurulması 

İzin Verilmesi : 

MADDE 3. — Umumi Mağazalar, memleketin 
genel ekonomik şartları gözönünde bulundurularak 
Bakanlıkça verilecek izinle kurulur. Umumi Mağaza
lar ancak anonim şirket şeklinde faaliyette bulunabi
lirler. 

Bu şekilde faaliyette bulunacak şirketlerin unvan
larında Umumi Mağazaılar deyiminin bulunması zo
runludur. 

Umumi Mağazaların şube açması da Bakanlığın 
iznine bağlıdır. 

Ticaret unvanı anonim şirket işletmesiyle birlikte 
devredilemez, 

Umumi Mağazaların kuruluş esasları, en az öden
miş sermaye miktarları, ortak sayısı ve müracaatta 
aranacak belgelerin neler olacağı bu Kanuna göre 
çıkarılacak tüzükte gösterilir. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

MIHTtN 

Umumi Mağazalar Kanunu Tasarısı 

BÖLÜM - I 
Genel Hükümler 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi komisyo-
namuzca aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - II 

Umumi Mağazaların Kurulması 

İzin Verilmesi : 

MADDE 3. — Umumi Mağazalar, memleketin 
genel ekonomik şartları gözönünde bulundurularak 
Bakanlıkça verilecek izinle kurulur. Umumi Mağaza
lar ancak anonim şirket şeklinde faaliyette bulunabi
lirler. 

Bu şekilde faaliyette bulunacak şirketlerin unvan
larında Umumi Mağazalar deyiminin bulunması zo
runludur. 

Umumi Mağazaların şube açması da Bakanlığın 
iznine bağlıdır. 

Ticaret unvanı anonim şirket işletmesiyle birlikte 
devredilemez.̂  

Umumi Mağazaların kuruluş esasları, en az öden
miş sermaye miktarları, ortak sayısı ve müracaatta 
aranacak belgelerin neler olacağı 'bu Kanunun yürür
lüğe 'girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde çıkarı
lacak tüzükte gösterilir. 

Danışma Meclisi 

İKTtSADt İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTtĞl METtN 

Umumi Mağazalar Kanunu Tasarısı 

BÖLÜM - I 

Genel Hükümler 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar : 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen; 
«Bakanlık» deyimi Ticaret Bakanlığını, 
(«Maklbuz senedi (resepise) Umumi Mağazalara 

tevdi edilen malların mülkiyetini temsil eden belgeyi, 
'«Rehin senedi (varant)» Umumi Mağazalara tevdi 

edilen malların terhinini temin eden belgeyi, 
ifade eder. 

BÖLÜM - II 

Umumi Mağazaların Kurulması 

İzin Verilmesi : 

MADDE 3. — Umumi Mağazalar, memleketin 
genel ekonomik şartları gözönünde bulundurularak 
Bakanlıkça verilecek izinle kurulur. Umumi Mağaza
lar ancak anonim şirket şeklinde faaliyette bulunabi
lirler. 

Bu şekilde faaliyette bulunacak şirketlerin unvan
larında Umumi Mağazalar deyiminin bulunması zo
runludur. 

Umumi Mağazaların şube açması da Bakanlığın 
iznine bağlıdır. 

Umumi Mağazaların kuruluş esasları, en az öden
miş sermaye miktarları, ortak sayısı ve müracaatta 
aranacak belgelerin neler olacağı bu Kanunun yü
rüdüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde çı
karılacak tüzükte gösterilir. 

(S. Sayısı : 112) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 4. — Umumi Mağazaların gümrüklen-
memiş veya tekel altında bulunan mallar üzerinde 
işlemde bulunmaları Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
ayrıca izin alınmasına bağlıdır. Bu izinin verilme
sinde aranılacak şartlar tüzükte gösterilir. Bu izin de 
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gaze
tesi ile ilan olunur, 

Bakanlık Temsilcileri : 

İMA'DDE 5. — Umumi Mağazaların yönetim ve 
denetim kurullarında Bakanlıkça atanacak birer tem
silci bulunur. Bu temsilciler hakkında Türk Ticaret 
Kanununun 275 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları 
hükümleri uygulanır. 

Umumi Mağazaların Haiz Olacağı Teknik Şart
lar : 

MADDE 6. — Umumi Mağazaların haiz olması 
gereken teknik şartlar Tüzükte belirtilir. 

BÖLÜM - m 

Çeşitli Hükümler 

Kefalet Akçesi : 

MADDE 7. — Umumi Mağaza işletenler yapa
cakları işlerin önem ve genişliğine göre 2 000 000 
ilâ 10 OOP 000 lira arasında bir kefalet akçesi vermek
le yükümlüdürler, 

Kefalet akçesinin miktarı Bakanlıkça tespit olu
nur, 

İKefalet akçesi, Türk Parası, Devlet Tahvilleri, 
borsalarda kote edilmiş % 15 eksiğiyle nazara alına
cak milli esham ve tahvilat ve milli bankalardan ve
rilmiş teminat mektupları ola'bilir. 

İKefalet akçesinin eksilen miktarı tamamlanır. 
işletmeden vazgeçilen veya Bakanlıkça izinleri ip

tal edilen Umumi Mağazaların bütün taahhütlerini 
yerine getirdiği ispat edilmedikçe kefalet akçeleri ge
ri verilmez, 

Ku Kefalet akçesinin muhafaza şekli tüzükte gös
terilir. 

Ücret Tarifeleri : 

MADDE 8. — Umumi Mağaza işletenler tarafın
dan mağaza işletmeye açılmadan önce, eşyanın yük
leme ve boşaltılması, mağazaya alınması, muhafaza-

Danışma, Meclisi 

(Mali İşler K'omisyonunurt Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Umumi Mağazaların gümrüklen-
memiş veya tekel akında bulunan mallar üzerinde iş
lemde bulunmaları Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
ayrıca izin alınmasına bağlıdır. Bu iznin verilmesinde 
aranılacak şartlar tüzükte gösterilir. Bu izin Ticaret 
Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 
ilan olunur. 

Bakanlık Temsilcileri : 

MADDE 5. — Umumi Mağazaların Denetim 
Kumlarında (bir hüklümöt 'temsilcisi ıbulıundıurulur. 
Lüzum görülen hallerde Gümrük ve Tekel1 Bakan
lığınca dia Ibir temsilci toulliunduruılıalbifc 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

BÖLÜM - III 

Çeşitli Hükümler 

Kefalet Akçesi : 

MADDE 7. — Umumi Mağaza işletenler yapa
cakları «işlerin önem ve genişliğine göre 10 000 000 
ila 50 000 000 ılira arasında bir kefalet akçesi vermek
le yükümlüdürler. 

(Kefalet akçesinin miktarı Bakanlıkça tespit olu
nur. 

Kefalet akçesi, Türk Parası, Devlet (tahvilleri, bor-
ısaılaırda 'kote edilmiş 1% 15 eHosiğiylie nazara alına
cak milli esham ve tahvilat ve milli bankalardan ve
rilmiş teminat mektupları olabilir. 

Kefalet akçesinin eksilen miktarı tamamlanır. 
İşletmeden vazgeçilen veya Bakanlıkça izinleri ip

tal edilen Umumi Mağazaların bütün taahhütlerini 
yerine getirdiği ispat edilmedikçe kefalet akçeleri geri 
verilmez, 

Bu kefalet akçesinin muhafaza şekli tüzükte gös
terilir. 

Ücret Tarifeleri : 

MADDE 8. — Umumi Mağaza işletenler tara
fından mağaza işletmeye açılmadan önce, eşyanın yük
leme ve boşaltılması, mağazaya alınması, muhafa-

(S. Sayısı : 1112) 
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MAıDDE 4. — Umumi Mağazaların gümrüklen-
memiş veya tekel altında bulunan mallar üzerinde iş
lemde bulunmaları Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
ayrıca izin alınımasına bağlıdır. İzinin verilmesinde ara
nılacak şartlar tüzükte gösterilir. Bu izin Ticaret Si
ciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan 
olunur. 

Bakanlık Temsilcileri : 

MADDE 5. — Umumi Mağazaların yönetim ve 
denetim kurullarında Bakanlıkça atanacak birer tem
silci bulunur. Bu temsilciler hakkında Türk Ticaret 
Kanununun 275 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları 
hükümleri uygulanır. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - III 

Çeşitli Hükümler 

Kefalet Akçesi : 

MADDE 7. — Umumi Mağaza işletenler yapacak
ları işlem önem ve genişliğine göre 2 000 000 ila 
10 000 000 lira arasında bir kefalet akçesi vermekle 
yükümlüdürler. 

(Kefalet akçesinin miktarı Bakanlıkça tespit olu
nur. 

Kefalet akçesi, Türk Parası, Devlet Tahvilleri, bor
salarda kote edilmiş !% 15 eksiğiyle nazara alınacak 
milli esham veya tahvilat ya da milli bankalardan ve
rilmiş teminat mektupları ola'bilir., 

Kefalet akçesinin eksilen miktarı tamamlanır. 
İşletmeden vazgeçilen veya Bakanlıkça izinleri ip

tal edilen Umumi Mağazaların bütün taahhütlerini 
yerine getirdiği ispat edilmedikçe kefalet a'kçeleri geri 
verilmez. 

'Bu kefalet akçesinin muhafaza şekli tüzükte gös
terilir. 

Ücret Tarifeleri : 

MADDE 8. — Umumi Mağaza işletenler tarafın
dan mağaza işletmeye açılmadan önce, eşyanın yükle
me ve boşaltılması, mağazaya alınması, muhafazası, 

(tktisadli işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Adalet Komisyonu metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir.. 

Bakanlık Temsilcileri : 

MADDE 5. — Umumi Mağazaların denetim ku
rullarında Bakanlıkça atanacak bir temsilci bulunur. 
Bu temsilciler hakkında Tünk Ticaret Kanununun 
275 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkraları hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - III 

Çeşitli Hükümleri 

Kefalet Akçesi : 

MADDE 7. — Umumi Mağaza işletenler yapa
cakları işlerin önem ve genişliğine göre 2 000 000 
ila 10 000 000 lira arasında bir kefalet akçesi ver
mekle yükümlüdürler. 

Bu miktarlar Bakanlıkça 3 misline kadar artırıla
bilir. 

Kefalet akçesi, Türk Parası, Devlet tahvilleri, bor
salarda kote edilmiş % 15 eksiğiyle nazara alınacak 
milli esham veya tahvilat ya da milli barakalardan ve
rilmiş teminat mektupları olabilir. 

Kefalet akçesinin eksilen miktarı tamamlanır. 
İşletmeden vazgeçilen veya Bakanlıkça izinleri ip

tal ediılen Umumi Mağazaların bütün taahhütlerini ye
rine getirdiği ispat edilmedikçe kefalet akçeleri geri 
verilmez, 

Bu kefalet akçesinin muhafaza şekli tüzükte gös
terilir. 

Ücret Tarifeleri : 

MADDE 8. — Umumi Mağaza işletenler tara
fından mağaza işletmeye açılmadan önce, eşyanın yük
lenme ve boşaltılması, mağazaya alınması, muhafazası, 
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sı* İşlenmesi, zarflarının onarılması, tartılması, kıy
met biçümesi ve mağazadan çıkarılması gibi hizmet
ler iç'm alınacak ücretleri gösterir tarifeler yapılır. 
Bu tarifeler Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliğinin görüşü alınarak Ba
kanlıkça onaylandıktan sonra ve Ticaret sicil gazete
si ile o yerlerdeki en az iki gazetede ilan olunduğu 
tarihten itibaren, yürürlüğe konulur. 

Tarifelerde değişiklikler yukarıdaki şekle göre 
yapılır. Ancak bu değişiklik ücretlerin yükseltilmesi 
için yapılmış olursa ilân tarihinden itibaren 1 ay son
ra uygulamaya konulur. 

Faaliyet Yasağı : 

MADDE 9. — Umumi Mağazalar gerek kendi 
ve gerek başkaları adına veya hesabına doğrudan 
doğruya veya dolaylı olarak tevdi olunan mallar üze
rinde ticaret 've spekülasyon yapamazlar. 

Makbuz ve Rehin Senedi Defteri: 

MADDE 10. — Umumi Mağazalar noterden tas-
tikli biri Makbuz Senedi ve diğeri Rehin Senedi Def
teri olmak üzere iki defter tutmak zorundadırlar. 

(Bu defterlerin tutulma şekli tüzükte gösterilir. 
İKanun ve tüzüğe uygun olarak tutulmayan def

terler içini Yönetim Kurulu ve görevliler hakkında 
Türk Ticaret Kanununun 67 nci maddesi uygulanır. 

Teftiş ve Denetim : 

MADDE 11. — Umumi Mağazalar Bakanlığın 
teftiş ve denetimi altındadır. Bakanlıkça gerek görül
dükçe bu yerler ve işlemleri her zaman teftiş ve de
netlen ebilir. 

İGümrüklenmemiş veya tekel altında bulunan 
mallar üzerinde Gümrük ve Tekel Bakanlığının tef
tiş ve denetim hakkı saklıdır. 

İznin İptali : 

İMADDE 12. — Bu kanuna aykırı olarak faaliyet 
gösterdiği tespit olunan Umumi 'Mağazalara, Bakan
lıkça yapılacak tebligata rağmen bir ay içinde mev
zuata uyulmadığının veya kanunun 9 ncu maddesin
deki yasağa aykırı hareket edildiğinim tespiti halin-

(Mali fşler Kbmisyonunurt Kabul Ettiği Metin) 

zası, işlenmesi, zarflarının onarılması, tartılması, kıy
met biçilmesi ve mağazadan çıkarılması gibi hizmet
ler için alınacak ücretleri gösterir ıtarifeler yapılır. Bu 
tarifeler Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliğinin görüşü alınarak 
Bakanlıkça onaylandıktan sonra ve Ticaret Sicili Ga
zetesi ile o yerlerdeki en az iki gazetede ilan olundu
ğu tarihten itibaren, yürürlüğe konulur. 

Tarifelerde değişiklikler yukarıdaki şekle göre ya
pılır. Ancak 'bu değişiklik ücretlerin yükseltilmesi için 
yapılmış olursa ilan tarihinden itibaren bir ay sonra 
uygulamaya konulur. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Makbuz ve Rehin Senedi Defteri: 

MADDE 10. — Umumi Mağazalar noterden tas-
tikli 'biri Makbuz Senedi ve 'diğeri Refhin Senedi Def
teri olmak üzere iki defter tutmak zorundadırlar. 

iBu defterlerin tutulma şekli tüzükte gösterilir. 
İKanun ve (tüzüğe uygun olarak tutulmayan defter

ler için Yönetim Kurulu ve görevliler hakkında Türk 
Ticaret Kanununun 67 nci maddesi uygulanır. 

MADDE 111. — Tasarının İli nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

İznin İptali : 

MADDE 12. — Bu kanuna aykırı olarak faaliyet 
igosterdiği tespit olunan Umumi Mağazalara, Bakan
lıkça yapılacak tebligata rağmen bir ay içinde mev
zuata uyulmadığının veya 9 ncu ve 10 ncu maddelere 
aykırı hareket edildiğinin tespiti faalinde, 3 ncü ınad-
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işlenmesi, zarflarının onarılması, tartılması, kıymet hi-
çilmesi ve mağazadan çıkarılması gibi hizmetler için 
alınacak ücretleri gösterir tarifeler yapılır. Bu tarife
ler Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliğinin görüşü alınarak Bakan
lıkça onaylandıktan sonra ve Ticaret Sicili Gazetesi 
ile işletmeye açılacak mağazaların bulunduğu yerler
deki en az iki gazetede ilan olunduğu tarihten itiba
ren yürürlüğe konulur. 

Tarifelerde değişiklikler yukarıdaki şeikle göre ya
pılır. Ancak bu değişiklik ücretlerin yükseltilmesi için 
yapılmış olursa ilan tarihinden itibaren 1 ay sonra 
uygulamaya konulur. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Makbuz ve Rehin Senedi Defteri : 

MADDE 10. — Umumi Mağazalar noterden tas-
tikli biri Makbuz Senedi ve diğeri Rehin Senedi Def
teri olmak üzere iki defter tutmak zorundadırlar. 

'Bu defterlerin tutulma şekli tüzükte gösterilir. 
Kanun ve tüzüğe uygun olarak tutulmayan defter

ler için Yönetim Kurulu ve görevliler halkkında Türk1 

Ticaret Kanununun 67 nci maddesi uygulanır. 

iMADDE 11. — Tasarının ıl'l nci maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İznin İptali : 

MADDE 1'2. — Bu kanuna aykırı olarak faaliyet 
gösterdiği tespit olunan Umumi Mağazalara, Bakan
lıkça yapılacak tebligata rağmen bir ay içinde mevzua
ta uyulmadığının veya kanunun 9 ve 10 ncu madde
lerine aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde, Ka-

(liktisadl İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

işlenmesi, ambalajlarının onarılması, tartılması, kıymet 
biçilmesi ve mağazadan çıkarılması gibi hizmetler için 
alınacak ücretleri gösterir tarifeler yapılır. Bu tarife
ler Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve 
Ticaret Borsaları 'Birliğinin görüşü alınarak Bakanlık
ça onaylandıktan sonra ve Ticaret Sicili Gazetesi ile 
işletmeye açılacak mağazaların bulunduğu yerlerdeki 
en az iki gazetede ilan olunduğu tarihten itibaren, 
yürürlüğe girer. 

Tarifelerde değişiklikler yukarıdaki şakle göre ya
pılır. Ancak bu değişiklik ücretlerin yükseltilmesi için 
yapılmış olursa ilan tarihinden itibaren 1 ay sonra uy
gulamaya konulur. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Adalet Komisyonu metninin 
10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

İznin İptali : 

MADDE 12. — Bu Kanuna aykırı olarak faali
yet gösterdiği tespit edilen umumi mağazalara, Ba
kanlıkça yapılacak tebligata rağmen bir ay içinde 
mevzuata uyulmadığının veya Kanunun 9 ncu mad
desine aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde, Ka-
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de, Kanunun 3 ncü maddesine istinaden verilmiş bu
lunan izin iptal edilerek, keyfiyet Ticaret Siciline 
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edi
lir, 

!tzni iptal edilen Umumi Mağazaların yönetim ku
rulu üyeleri ile denetçileri iptal tarihinden itibaren 
beş yıl geçmedikçe Umumi Mağazacılıkla uğraşan 
Anonim Şirketlere kurucu ortak olara'k giremezler 
ve bu konuda kurulmuş olan şirketlerin yönetim ve 
denetim kurullarında görev alamazlar, 

BÖLÜM - IV 

Ceza Hükümleri : 

(MADDE 13. — Bu kanunun 8 nci maddesine gö
re düzenlenen tarifelerin dışında ücret alanlar ile ka
nunun 9 ncu maddesine aykırı harekette bulunanlar 
10 000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para cezası 
ve üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dırılırlar. Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 
aykırı harekette bulunanlar hakkında 50 000 liradan 
250 000 liraya kadar ağır para cezası ve altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası uygulanır. 

Bakanlığın izni olmadan Umumi Mağaza açarak' 
makbuz veya rehin senedi tanzim edenlerle izinleri 
iptal edilmesine rağmen faaliyete devam edenler hak
kında 100 000 liradan 500 000 liraya kadar ağır pa
ra cezası ve bir yıldan üç yıla kadar nasip cezası ve
rilir, 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçların tekerrürü 
halinde, bu cezalar iki katına çıkarılır. 

BÖLÜM * V 

Son Hükümler : 

'MADDE 14. — Kanunda açıklık bulunmayan 
hallerde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümle
ri uygulanır., 

OBÇÎCt MADDE 1. — Bu kanunda yazılı tü
zük çıkarılıncaya kadar kurulacak Umumi Mağaza
lar eski hükümlere tabidir. 

GEÇİCİ MADDE 2, — Evvelce kurulmuş bu
lunan Umumi Mağazalar bu kanuna göre çıkarıla
cak tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten1 itibaren bir 
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desine istinaden verilmiş bulunan izin iptal edilerek, 
keyfiyet Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde ilan edilir. 

İzni iptal edilen Umumi Mağazaların yönetim ku
rulu üyeleri ile denetçileri iptal tarihinden itibaren 
beş yıl geçmedikçe Umumi Mağazacılıkla uğraşan 
Anonim Şirketlere kurucu ortak olarak giremezler ve 
bu konuda kurulmuş olan şirketlerin yönetim ve de
netim kurullarında görev alamazlar. 

BÖLÜM M IV 

Ceza Hükümleri: 

MADDE 13. — Bu kanunun 8 nci maddesine göre 
düzenlenen tarifelerin dışında ücret alanlar ile kanu
nun 9 ncu ye 10 ncu maddelerine aykırı harekette bu
lunanlar bu maddelerdeki müeyyideler saklı kalmak 
şartı ile 5Ü GCfO liradan 150 000 liraya kadar ağır 
para cezası ve üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılırlar. Kanunun 112 nci 'maddesinin ikin
ci fıkrasına aykırı harekette bulunanlar hakkında 
150 ÖOO liradan 500 ıCjÛO liraya kadar ağır para cezası 
ve altı aydan iki yıla kadar hapis cezası uygulanır, 

'Bakanlığın izni olmadan Umumi Mağaza açarak 
makbuz veya rehin senedi tanzim edenlerle izinleri 
iptal edilmesine rağmen faaliyete devam edenler hak
kında 250 000 liradan 1 OOCı 030 liraya kadar ağır 
para cezası ve bir yıldan 'üç yıla kadar hapis cezası 
verilir, 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçların tekerrürü ha
linde, bu cezalar iki katına çıkarılır. 

BÖLÜM - V 

Son Hükümler : 

'MADDE 14. — Kanunda açıklık bulunmayan hal
lerde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili 
kanun hükümleri uygulanır. 

İGBÇlGİ MADDE — Tasarının Geçici 2 nci 
maddesi Geçici Madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi l(S. Sayısı : 112) 
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nunun 3 ncü maddesine istinaden verilmiş bulunan izin I 
iptal edilerek, keyfiyet Ticaret Siciline tescil ve Tür- I 
kiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. I 

İzni iptal edilen Umumi Mağazaların yönetim ku- I 
rulu üyeleri 'ile denetçileri iptal tarihinden itibaren beş I 
yıl geçmedikçe Umumi Mağazacılıkla uğraşan Ano- I 
nim Şirketlere kurucu ortaik olarak giremezler ve bu I 
konudaki kurulmuş olan şirketlerin yönetim ve dene- I 
tim kurullarında görev alamazlar, I 

BÖLÜM - IV 

Ceza Hükümleri • I 

MADDE 13. — Bu Kanunun 8 nci maddesine I 
göre düzenlenen tarifelerin dışında ücret alanlar ile I 
kanunun, 3, 9 ve 10 ncu maddelerine aykırı hareket- I 
•te bulunanlar 25 000 liradan aşağı olmamak üzere I 
ağır para cezası ve üç aydan bir yıla kadar hapis I 
cezası ile cezalandırılırlar. Kanunun 12 nci madde- I 
sinin 2 nci fıkrasına aykırı harekette bulunanlar hak- I 
kında 50 000 liradan 250 000 liraya kadar ağır para I 
cezası ve altı aydan iki yıla kadar hapis cezası uy- ı 
gulanır. I 

Bakanlığın izni olmadan Umumi Mağaza açarak I 
makbuz veya rehin senedi tanzim edenlerle izinleri ; 
iptal edilmesine rağmen faaliyete devam edenler hak- I 
kında 100 000 ıliradan 500 000 liraya kadar ağır para 
cezası ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. I 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı «uçların tekerrürü ha- 1 
ünde, bu cezalar iki katına çıkarılır. 1 

BÖLÜM - V 

Son Hükümler ; 1 

MADDE 14. — Kanunda açıklık bulunmayan hal- 1 
lerde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili i 
kanun hükümleri uygulanır. I 

GEÇtCt MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. i 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. I 

(îktisadl İşler Komisyonunun1 Kabul Ettiği Metin) 

nunun 3 ncü maddesine istinaden verilmiş bulunan 
izin iptal edilerek, keyfiyet Ticaret Siciline tescil ve 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. 

İzinleri iptal edilen umumi mağazaların kusurlu 
yönetim kurulu üyeleri ile denetçileri iptal tarihinden 
itibaren 'beş yıl geçmedikçe umumi mağazacılıkla uğ
raşan anonim şirketlere kurucu olarak giremezler ve 
bu konudaki kurulmuş olan şirketlerin yönetim ve 
denetim kurullarında görev alamazlar. 

BÖLÜM - IV 

Ceza Hükümleri : 

MADDE 13. — Bu Kanunun 8 nci maddesine 
göre düzenlenen tarifelerin dışında ücret alanlar ile 
Kanunun 9 ncu maddesine aykırı harekette bulunan
lar 25 000 liradan 150 000 liraya kadar'ağır para 
cezası ve üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile ce
zalandırılırlar. Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fık
rasına aykırı harekette bulunanlar hakkında 50 000 
liradan 250 000 liraya kadar ağır para cezası ve 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası uygulanır. 

Bakanlığın izni olmadan Umumi Mağaza açarak 
makbuz veya rehin «enedi tanzim edenlerle izinleri 
iptal edilmesine rağmen faaliyete devam edenler hak
kında 100 000 liradan 500 000 liraya kadar ağır para 
cezası ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçların tekerrürü ha
linde, bu cezalar iki katına çıkarılır. 

BÖLÜM - V 

MADDE 14. — Adalet Komisyonu metninin 
14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE — Tasarının geçici 2 nci madi 
desi, geçici madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 112) 
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yıl içinde bu kanun ve tüzük faüMimlerine intibak et
medikleri takdirde, Umumi Mağaza olarak bunlara 
verilen izin iptal edilmiş sayılın 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümleri yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

(Mali işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

'MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

16.1.1981 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

2. Baykara 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

T, Özal 
Devlet Bakam 

Prof. Dr. î. Öztrak 
Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/ Türkmen 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. 7\ Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. N. İAyanoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma iBakanı V. 
Prof. Dr. S. Özbek İ. Evliyaoğlu 

Sanayi ve Tek. 'Bakanı V. 
K. Cantürk 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma iBakanı İmar ye İskân Bakanı 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten 

Köy İşleri ve Kop. Bak. 
M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V, Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 
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MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(iktisadi İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 16. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 15 nci maddesi aynen 

Tasarının 16 ncı maddesi aynen 

)>m<i 
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