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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ordu mebusu Ahmet îhsan Tokgöz'ün vefat 
ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi okundu ve 
merhumun ruhuna hürmeten iki dakika ayakta 
sükût edildi; 

Orman umum müdürlüğü 1942 malî ydı büt
çesinde değişiklik yapılmasına; 

Maliye vekâleti Başhukuk müşaviriği ve Mu-
hakemat umum müdürlüğünün vazifelerine, Dev
let dâvalarının takibi usullerine ve merkez ve 
vilâyetler kadrolarında bazı değişiklikler yapıl
masına dair kanun lâyihaları kabul olundu; 

Ticaret ve Sanayi odaları, Esnaf odaları ve 

2. — HAVALE 

Lâyihalar 
1. — Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 

1940 malî vdı katı hesabı hakkında kanun lâyi
hası (1/923) (Divanı muhasebat encümenine) ; 

Mazbatalar 
2. — Avukatlık kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Adliye 
encümeni mazbatası (1/715) (Ruznameye) ; 

3. — Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve te
ferruatı inhisarı hakkında kanun lâyihası ve Ma
liye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Adliye, Bütçe ve 
Gümrük ve inhisarlar encümenleri mazbataları 
(1/587) (Ruznameye) ; 

4. -— Belediye sınırları içinde işleyen muay
yen tarifeli nakil vasıtalariyle elektrik, hava
gazı ve telefon ücretlerine belediye hissesi zam
mı hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Da
hiliye encümenleri mazbataları (1/921) (Ruz
nameye) ; 

5. — 1942 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/912) (Ruznameye) ; 

6. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Maarif vekilliği kısmında değişiklik yapılma
sına ve Cumhurbaşkanlığı filormanik orkestrası 
teşkilât ve orkestra mensuplarının terfi ve tec
ziyeleri hakkındaki 3045 sayılı kanunun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/913) (Ruznameye) ; 

7. — Devlet denizyolları işletme umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/919) (Ruznameye) 

8. — İnhisarlar umum müdürlüğü tekaüt san
dığı hakkındaki 2921 sayılı kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesine dair kanun lâyihası ve Maliye, 

Ticaret borsaları hakkındaki kanun lâyihası 18 
nci maddeye kadar müzakere edilerek maddelerin 
encümene verilenlerinden maadası kabul olundu; 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi, 

Reis vekili Kâtip 
Bursa Hatay 

Refet Canıtez Hamdi Selçuk 
Kâtip 

İsparta 
Kemal Turan 

EDİLEN EVRAK 

Bütçe ve Gümrük ve inhisarlar encümenleri 
mazbataları (1/781) (Ruznameye) 

9. — İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, hu
susi idarelerden alacaklarına, mesken bedelleri
ne, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğ
retmenler için teşkil edilecek sağlık ve içtimai 
yardım sandığı ile yapı sandığına dair kanun lâ
yihası ve Dahiliye, Bütçe ve Maarif encümenleri 
mazbataları (1/886) (Ruznameye) 

10. — Jandarma erat kanununun 4248 sayılı 
kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Dahi
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/905) 
(Ruznameye) 

11. — Orman koruma teşkilât kanununun 
3490 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü maddesi
nin 4283 sayılı kanunla değiştirilen (B) fıkra
sının tadili hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/904) (Ruznameye) 

12. — Ordu mensuplariyle Emniyet işleri 
umum müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve mu
amele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er ta
yını verilmesi hakkında kanun âyihası ve Millî 
Müdafaa, Bütçe ve Dahiliye encümenleri mazba
taları (1/903) (Ruznameye) 

13. — Romanya'dan alınacak bandajlar hak
kında Türkiye ile Romanya arasında nota teatisi 
suretiyle yapılan Anlaşmanın tasdikına dair 
kanun lâyihası ve Hariciye, Nafia ve İktisat en
cümenleri mazbataları (1/860) (Ruznameye) 

14. —• Romanya'dan satın alınacak madenî 
yağlar ile vazelin ve parafin için yapılan Anlaş
manın tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye 
ve İktisat encümenleri mazbataları (1/861) (Ruz
nameye) 
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15. — Taşkın ve su hücumlarına karşı korun

ma hakkında kanun lâyihası ve Nafia, Adliye, 
Dahiliye,* Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/613) (Ruznameye) 

16. — Türkiye ile Almanya arasmda Ticari 
mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 
tarihli Anlaşmanın (I A) numaralı listesinde 
mezkûr 55 milyonluk kontenjana zamimeten Al-

1. — Ticaret've sanayi odaları, Ticaret borsa
ları ve Esnaf odaları teşkili hakkında kanun lâ
yihası ve Adliye ve İktisat encümenleri mazba
taları (1/890) 

REİS — Ticaret ve sanayi odaları kanunu
nun müzakeresine devam ediyoruz. Birinci ve 
sekizinci maddeleri encümene gitmişti, encü
mende hazırlanan maddeler gelmiştir, okutuyo
rum: 

Yüksek Reisliğe 
8 son kânun 1943 tarihli Umumî Heyet top

lantısında nazara alınması kararlaştırılmış tak
rirlerle birlikte encümenimize iade buyurulmuş 
olan, Ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları 
ve esnaf odaları kanunu lâyihasının 1 nci ve 8 nci 
maddeleri, bu takrirlerle birlikte yeniden tetkik 
olundu, takrir saihpleri de hazır bulundu. 

Cereyan eden görüşmeler sonunda: 
Birinci maddenin: 
1) 1 nci fıkrası sonuna: «odaların faaliyet 

hudutları Ticaret vekilliğince tesbit ve tatbikata 
ait hükümler nizamname ile tâyin olunur» fıkra
sının, ilâvesi, vekilliğin hâl ve ihtiyaç bakımından 
salâhiyetlerini daha fazla tevsia da hizmet ede
ceği mülâhazasiyle rey birliğiyle kabul olundu. 

2) 2 nci fıkranın ise, esnafa ait kısmının 
aşağıdaki şekle kalbi ve buraya aynen Ticaret 
kanununun 13 neü maddesi esaslarının «sanat» 
kelimesi de ilâve olunarak alınması, ilgilileri Ti
caret kanununa ve diğer mevzuata müracaat ih-

manya Hükümeti tarafından atebrin ihracına 
müsaade edilmesi ve mukabilinde aynı Anlaşma 
mucibince Almanya'ya ihraç olunacak Türk mal
larını gösterir I numaralı listedeki afyon kon
tenjanının arttırılması hakkında teati olunan 
notaların tasdikma dair kanun lâyihası ve Hari
ciye ve İktisat encümenleri mazbataları (1/87İ4) 
(Ruznameye) 

tiyacı olmadan tenvir de edeceği mülâhazalariyle 
muvafık görüldü; şöyleki: 

«Bu kanunda :• 
«Teşekkül» kelimesiyle, Ticaret ve sanayi oda

ları, Ticaret borsaları, Esnaf odaları; 
«Esnaf» tabiriyle; ister seyyar olsunlar, ister 

bir dükkânda veya bir sokağın muayyen mahal
lerinde sabit bulunsunlar, ticareti nakdî serma
yesinden ziyade bedenî mesaisine istinat eden ive 
kazancı maişetini temine kâfi olacak derecede az 
olan sanat ve ticaret sahipleri, kastedilmiştir,» 

8 nci madde itibariyle cereyan etmiş müzake
relere gelince: 

Encümenimize tevdi buyurulmuş olan tak
rirde yazılı olduğu veçhile, idare heyetleri reis
lerinin, ilgili valinin muvafakati alınarak Tica
ret vekilliğince seçilmesini kabul etmek keyfiyeti, 
valinin muvafakati olmaksızın Ticaret vekâletin
ce reis tâyin edilememek ve binnetice madun ma
kamın takdiriyle mafevk makamı mukayyet kıl
mak olacağından encümenimizce kabul edilme
miştir. 

Seçimin ilgili valinin mütalâası alınarak ya
pılması hususu da müzakere edilmiş ve valilerin 
azadan idare heyeti reisliğine getirilmesinde hu
susi bir fayda mülâhaza ettikleri herhangi birisi 
bulunduğu takdirde bunu da her zaman Ticaret 
vekâletine arzedebilecekleri tabii olduğundan 
maddeye böyle bir kaydın ilâvesi de lüzumsuz 
görülmüştür. 

Umumî Heyete arzedümek üzere Yüksek jie-

>ve<ı 

BİRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 15 

REİS — Dr. Mazhar Germen 

KÂTİPLER — Vehbi Bilgin (Konya), Vedid Uzgören (Kütahya) 

REÎS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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isliğe sunulur. 
tk. En. Reisi B. M. M. Kâtip 
1. Sabuncu Faik Kurdoğlu Gülek 

Âza Âza Âza 
Temel Göksel Emin Sazak V. Necdet 

Âza Âza 
Salih Başotaç Hamdi Dikmen 

Birinci madde — Ticaret ve sanayi oda
ları, Esnaf odaları ve Ticaret borsaları bu 
kanunda yazılı esaslar dairesinde meslek hizmet
lerini görmek ve hükmi şahsiyeti haiz olmak üze
re iktisadi ihtiyaçları lüzumlu kıldığı yerlerde 
Ticaret vekilliği tarafından kurulur. Odaların 
faaliyet hudutları, Ticaret vekilliğince tesbit ve 
tatbikata ait hükümler nizamname ile tâyin olu
nur. 

Bu kanunda : 
«Teşekkül» kelimesiyle Ticaret ve sanayi oda

ları, Esnaf odaları ve Ticaret borsaları; 
«Esnaf» tabiriyle, ister seyyar olsunlar ister 

bir dükkânda veya bir sokağın muayyen mahal
lerinde sabit bulunsunlar, ticareti nakdî serma
yesinden ziyade bedenî mesaisine istinat eden ve 
kazancı maişetini temine kâfi olacak derecede 
az olan sanat ve ticaret sahipleri; kastedilmiştir.» 

REÎS — Mütalâa var mı efendim? Encüme
nin tesbit etmiş olduğu şekilde maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

îdare heyeti reisi 
SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bu kanunda yazılı 

teşekküllerin idare heyetlerinin reisleri heyet
ler âzası arasından Ticaret vekilliğince seçilir. 

REÎS — Efendim, Encümen sekizinci mad
deyi aynen Heyeti Celilenize arzetmeyi müna
sip bulmuştur. Maddeyi bu şekilde reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Ticaret borsa
larının vazifeleri şunlardır: 

A) Borsaya dahil maddelerin alım ve sa
tımını tanzim ve tescil etmek; 

B) Alıcı ve satıcının teslim ve tesellüm ve 
tediye bakımından vecibelerini, her tipin 
asgari vasıflarını ve muamelelerin tasfiye şart-
lariyle, mal fiyatları üzerine müessir şartları, 
ihtilâf husulünde ihtiyari tahkim usullerini gös
teren ve Ticaret vekilinin tasdiki ile tekemmül 
eden örnek mukaveleler vücude getirmek; 

C) Millî ve milletlerarası piyasalarını ta
kip ederek bir fiyat istihbarat hizmeti kurmak; 

Ç) Lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak; 
D) Mevzuat dahilinde Ticaret vekilliğince 

verilecek diğer vazifeleri görmek. 
Vadeli muamele yapan borsaların takip ede

cekleri usûl ve mevzuları dahilinde kuracakları 
müesseseler nizamname ile tesbit olunur. 

BEîS—Encümenin hazırladığı 14 ncü mad

deyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (Erzincan) .— Ar
kadaşlar, çok mühim olan Ticaret ve sanayi 
odalarının teşkili hakkındaki kanunun şimdiye 
kadar müzakere olunan 17 nci maddesinin hu
lâsası şudur : Ticaret hayatımıza inkişaf im
kânları vermek, meslekî ahlâk ve disiplini kur
mak, sanayii ve ticareti teşkilâtlandırmak, Ti
caret ve sanayi odası, esnaf odası ve ticaret 
borsasını kurmak ve bu teşekküllerin vazifele
ri ve Ticaret vekâletiyle münasebetlerini tâyin 
etmek. 

Şimdi arkadaşlar; bu teşekküller arasında 
evvelâ meslek heyetleri geliyor. Meslekî he
yetler arasında işbirliğini temin etmek için 
kanun oda veya borsa meclislerini teemmül et
miştir. Bunlar arasında bu sayede koordinasyon 
temini mümkün olacaktır. Ancak vekâlete men
sup üç müessese vardır. Ticaret ve sanayi odala
rı, esnaf odaları, ticaret borsası. Bu heyetler 
arasında daimî ahengi temin edecek bir uzuv 
mevcut değildir. Bu ahengin zaruri olduğunu 
kanunun 30 ncu maddesiyle Hükümet de kabul 
etmiştir. «30 ncu madde: Bu kanunda yazılı te
şekküller ve bu teşekküllerin uzuvları arasında 
çıkacak her nevi ihtilâflar Ticaret vekilliğinin 
karariyle halledilir . .» diyor. Şu halde bu teşek
küllerin aralarında ve uzuvları arasında da ihti
lâf çıkmasının ihtimalini nazarı dikkate alan 
kanun vazıı böyle bir maddeyi tedvin etmek 
mevkiinde kalmıştır. Halbuki arkadaşlar; aynı 
vekâlete mensup bu uzuvların birbiriyle teması
nı yakından takibeden ve bunların işlerini ko
laylaştırmak mevkiinde olan mahallî bir koor
dinasyon heyeti kurulursa hem sayın Ticaret 
vekilimizin arzu buyurdukları kırtasiyecilik işin
den de kurtulunmuş olur ve hem de isler mahal
lî icaplara göre daha uygun daha makul görül
müş olur. Esas itibariyle aynı vekâlete bağlı olan / 
bu üç müessesenin hedefi ve gayesi birdir. Mem
leketin iktisadi ve ticari hayatının inkişafıdır. 
Binaenaleyh bu gayeye müteveccih olan bu üç 
müessesenin aynı mahalde ahenkli çalışması 
memlekete çok büyük faydalar temin eder. Esas 
itibarivle teşkilâtlandırmanın memlekete temin 
edeceği fayda büyüktür. Bu işlerin başarılma
sı ve teşekkülleri daha verimli bir hale koy
mak çok yerinde ve isabetli olur. Onun için ben
deniz yalnız Ticaret vekâletine bağlı değil, mem
leketin ticaret hayatiyle yakından ilgili olan 
Ziraat odalarının da nazarı dikkate alınarak 
böyle bir teşekkülün mahallî olarak kurulması
nın yerinde ve isabetli olacağını tahmin ediyo
rum. Bu teşekkül mahallî ticaret ve sanayi iş 
birliği heyeti namını alacaktır. Bu iş birliği he
yeti ticaret ve sanayi odası, esnaf odası, ticaret 
borsası reis ve kâtibi umumileriyle ziraat odası 
kâtibi umumisi, belediye reisi, ticaret, iktisat 
ve ziraat müdürlerinin heyeti umumiyesi mahallî 
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tiearet ve sanayi işbirliğini kurar. Bu heyet, üç 
ayda bir defa valinin riyasetinde toplanarak bu 
üç müessesenin çalışma tarzlarını tetkik eder, 
aralarında ahenksizlik varsa ahengi temin eder. 
Bunun içinde de gereken tedbirleri alır. Aynı 
zamanda bu bölgenin ticari ve iktisadi menfaat
lerinin icabettirdiği tedbirleri de teemmül ede
rek alâkadar vekâletlere tekliflerde bulunur ve 
oralarda alınması icabeden tedbirleri de alâka
dar odalara tavsiye eder. 

Arkadaşlar, ziraat odasını da buraya koy
makta şu faydayı mülâhaza ediyorum. Ziraat-
çilerimiz ve çiftçilerimizin ticaret erbabiyle ve 
bilhassa esnafla sıkı ve yakından alâkası vardır. 
Bu alâkayı kesmenin imkânı yoktur. Esasen 
memleketin iktisadi, ticari ve sınai bünyesinde 
en büyük kıymeti teşkil eden ziraat mahsulleri 
olduğu nazarı itibara alınırsa memleketin tica
ret hayatında bunların da oynamış olduğu rol 
tebarüz eder. Bu itibarla ziraat odasının, ziraat 
müdürünün bu iş birliği heyetinde mevki alma
sını memleket nam ve hesabına çok faydalı gö
rüyorum. Bu heyetin şu faydası da olacaktır, 
arkadaşlar hiç bir mevzu ve hiç bir Hükümet, 
millet ve Devlet işi yoktur ki mahalline taallûk 
ettiği takdirde idare âmirlerini ve valileri ilgi
lendirmesin. Her mühim işte, her zaman vali
lere sual ve mesuliyet tevcih ediyoruz. Binaena
leyh, valinin de memleketin ticaret, sanayi ve 
iktisat hayatını sıkı bir surette takip etmesi 
memleket namı hesabma çok faydalar temin 
eder. Bu itibarla valinin riyasetinde üç ayda ya
pılacak bu içtimalarda bir taraftan mahallî ida
re, memleketin ticari ve sınai hayatı ile ya
kın ve en doğru fikirleri elde etmiş 
olur, bir taraftan da bu müesseseler ara
sındaki muvazeneyi, ahenkli çalışmayı te
min etmiş olur. Bu heyetin her üç ayda bir 
valinin riyasetinde toplanarak bu üç grupun 
çalışma tarzlarını gözden geçirmesi ve icabe
den tavsiyelerde bulunması faydalı olur. Ar
kadaşlar, bu iş birliği heyetini düşünürken 
kendilerine şu vazifelerin verilmesini faydalı gör
düm. 

« A ) Bu kanunla yazılı teşekküller ve bu te
şekküllerin uzuvları arasında çıkacak her nevi 
ihtilâfları katî olarak halletmek; 

B) ihtilâf mevzuu aynı zamanda bütün böl
genin ticaret ve iktisat durumunu ilgilendirir 
ise verilen hal kararı Tiearet vekâletinin tasvi
bine arzolunur. Vekâletin karan katidir; 

C) Teşakküller ve uzuvları arasında ahenkli 
çalışmayı temin edecek tedbirleri karara bağ
lamak ; 

D) Bölgenin ticari ve iktisadi inkişafı ve 
ihtiyaçlarının temini için alınması gereken ted
birleri tesbit ve ilgili teşekküllere tavsiye et
mek; 

E) Üç aylık mesaiyi tespit ederek bir ra

porla Ticaret, Ziraat ve İktisat vekâletlerine bil
dirmek ; 

F) Fevkalâde toplantılarda yalnız toplan
tıyı mucip meseleyi görüşüp, neticeyi Ticaret 
vekâletine bir raporla bildirmek; 

Gr) Teşekküller ve uzuvlarının daha verimli 
ve muhitlerine daha faydalı çalışmaları için ilgili 
vekâletlere tekliflerde bulunmak.» 

Düşündüğüm vazifeler bunlardır. Bunun için 
bir takrir arzediyorum, efendim, 

İkinci mesele arkadaşlar; Hükümetin teklifin
de bir 15 nci madde vardır. Bu maddeyi arze
diyorum : 

«MADDE 15. —Ticaret vekâleti lüzum gör
düğü takdirde muayyen bir iktisadi bölgeyi tem

sil etmek üzere bu bölgenin merkezindeki ticaret ve 
sanayi odasını merkez odası olarak tavzif eder. 
Bu bölgeye ait müşterek işler bölgeye dahil ti
caret ve sanayi odalarının reis ve umumî kâtip
lerinin iştirakiyle merkez odasında kurulacak 
mmtaka meclisinde müzakere ve karara rapte
dilir. » 

Arkadaşlar; memleketimizin iktisadi durumu 
itibariyle böyle bir bölge merkez odası kurul
ması memleketin ticari hayatının süratle in
kişafı için çok faydalı ve yerinde görüyorum. 
Bu maddeyi niçin çıkardılar bir türlü anlıya-
madım. Çok düşündüm. Netice itibariyle bu 
maddenin sağ veya sol rejimlerle ilgisi ve benzerli
ği olmak ihtimali dolayısiyle çıkarılması sebebi 
aklıma geldi. Eğer böyle bir şey varit ise Yük
sek Meclis millî idarenin yegâne kaynağıdır, 
Büyük Millet Meclisinin vereceği karar Türk 
milletinin malıdır. O hiç kimsenin malı değil
dir. Üzerinde hiç kimsenin tasarruf hakkı yok
tur. Şu veya bu rejime benzerlik mevzuubahis 
olamaz, ancak millî menfaat mevzuubahistir, 
Yüksek millet menfaatları dolayısiyle eğer öyle 
bir tesis kurulmasında fayda varsa ve buna 
Büyük Millet Meclisi karar verirse bu Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin malı olur o kendi kay
nağından fışkırmış olur. Bu itibarla bendeniz 
15 nci maddenin aynen kabulünün yerinde 
olacağı ve memleket namına faydalı olacağını 
sanıyorum. Çünkü arkadaşlar bu memleketin 
iktisadi inkişafları tabiatı şartlarına bağlıdır. 
Bu iktisadi bir esasrtır. Bu böyle olmakla be
raber bir memleketin hudutları içinde bölge
lerin de tabiat şartlan kendi iktisadi iıiki-
şaflanna hâkimdir. Ve bu tabiat şartlarına Igö-
re inkişaf eder. Memleketimizde Ege mıntakası, 
Çukurova mıntakası, Orta Anadolu ayrı ayrı 
tabiat ve iktisadi şartlan ihtiva eden bölgeler
dir. Buralarda ticaretin ahenkli bir surette 
inkişafı için bu bölgelerin heyeti umumiyesi 
üzerinde çalışacak unsurlara ve elemanlara 
ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlar; ikinci bir sebep te, bu kanunun 
heryerde istilzam ettiği ve talep ettiği evsafı hâiz, 
ilmî kudreti haiz ticaret odalarının kurulması 
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imkânı yoktur. Halbuki mühim ticaret kay
naklarında gerek işin icabı olarak, gerekse il
mî cepheden ve gerekse kabiliyet noktasından 
en mühim olan, en verimli olan ticaret odala
rının kurulması imkânı vardır. Meselâ Ege 
bölgesinde, İzmir'de kurulacak olan bir ticaret 
odasını en ehil ve en uygun zevattan seçile
rek en kuvvetli bir ticaret odasını kurmak im
kânı vardır. Bu takdirde bu oda gerek dahilî 
ticaret için ve gerekse hariçle olan ticaret müna
sebetleri için bu bölgeye muntazam ve müsmir 
bir teşekkül olmuş olur. Aynızamanda bu ticaret 
odaları diğer ticaret odalarına da önderlik ya
par. Ve bölgeye dahil ticaret odalarının yetiş
mesini temin etmiş olur. Onun için memleke
tin iktisadi bölgelerine ve ticari gayelerine uy
gun olarak Hükümetin teklif etmiş olduğu 15 nci 
maddeni naynen kabulü muvafık olacağı kanaa
tiyle ikinci bir takrir arzediyorum .Tasvip Yük
sek Meclisindir. 

İKTİSAT En. Rs. ÎSMAÎL SABUNCU (Gi
resun) — Efendim, Şükrü Bey arkadaşımızın 
iki takrirle kabulünü Yüksek Heyete arzettiği 
mesele hakkında Encümenin noktai nazarını 
arzetmek isterim. 

Bir kere bu işbirliği temini için valinin ri
yasetinde ziraat odaları, belediye ve ticaret 
odasından alınacak âza, reis ve sairenin bera
ber çalışmaları meselesi... Malûmu âliniz geçen 
maddelerde ve bilhassa 10 ncu maddede bunla
rın vazifesinin ne olduğu, karakteri tâyin edil
miştir: «Meslekî ahlâk ve tesanüdü halkın ih
tiyaç ve menfaatleriyle ahenkli olarak muhafa
za ve inkişaf ettirmek...» 

Belediyeye böyle bir vasıf vermek doğru 
değildir. Sonra orta yerde ziraat odası yok. 
Ziraat odaları için kanun getireceğini Hükü
met vâdetmişti. Nitekim Emin Aslan Bey ar
kadaşımızın bu hususta teklifleri de olmuştu. 
Fakat henüz bu oda teşekkül etmiş değildir. 
Sonra arkadaşlar, bir noktayı Yüksek Heye
tin nazarı dikkatine arzetmek isterim. O da; 
tüccarın, esnafın hareketini daima kontrol et
mek mevkiinde olan belediyenin öyle işbirliği 
vesilesiyle bunlarla teşriki mesai etmesinden 
ben belediyeler aleyhine bir tez olarak da 
doğru bulmam. Sonra bunların aralarında ih
tilâf olursa valinin riyasetinde bir heyet hal
letsin. Bu hak Ticaret vekâletine tanınmıştır, 
daha yüksek bir otoritedir, o itibarla da tekli
fin kabulünü muvafık bulmuyoruz. 

İkincisi; Hükümetin merkez odası hakkın
daki teklifini Encümenin kabul etmemesi sebe
bine gelince; bu merkez odasından amelî ola
rak büyük bir fayda husule geleceği kanaati
ni Encümen hâsıl etmemiştir. Merkez odasına 
kim gelecek? Bunlar iş güç sahibi insanlardır. 
Onlardan fayda bekleniyorsa fayda beklene
cek şahıs kendi işini bırakıp meselâ farzediniz 
ki Ankara'da merkez ticaret odası kuruldu, 

oraya kim gelecek? Muhtelif ticaret odaları 
buraya murahhas gönderecek, git orada otur 
diyecek. Belki onlara ücret de verecektir. İşi 
gücü ile meşgul olan bir adam belki odaya da
hi girmeye çekinecektir. Nerede kaldı ki mer
keze gelip burada oturmak. Ancak bunu kar
şılayacak başka bir hüküm vardır. O da za
man zaman, Hükümet bu yola esasen girmiş
tir, gerek Ticaret vekâleti ve gerekse İktisat 
vekâleti kendisi için fikir almak üzere böyle 
meslek sahiplerini burada bir kongre halinde 
toplattırıyor. Nitekim bunun başka bakımlar
dan da emsali vardır. Maarifin üç senede bir 
toplanan Şûrası vardır, Sıhhat vekâletinin böy
le bir Şûrası vardır, Ticaret ve İktisat vekâ
letleri de bunu zaman zaman yapmaktadırlar. 
Meclise arzedilecek herhangi bir lâyiha bunla
ra veriliyor, mütalâaları alınıyor, ondan son
ra üzerinde işleniyor ve buraya getiriliyor. Bu, 
merkez odasının dahi yapacağı vazife değildir. 
Bundan başka biz bunda bir mahzur da gör
dük. Buraya gelecek adamlar kendisini gön
deren ticarethane ile merkez arasında belki 
vasıta olacaktır. Bir de hususi menfaat güt
mek gibi merkezde bir çığır açılacaktır. Bu 
bakımdan da bunu faydalı bulmadık. Maruza
tım bukadardır. 

REtS — Söz Emin Sazak'mdır. 
EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Encümen rei

sinin mütalâasına iştirak ediyorum. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Reis Bey, usul hakkında söyliyeceğim. 
Müzakere ettiğimiz madde 15 nci madde

dir ki, borsaların vazifesine mütealliktir. 
Binaenaleyh, müşterek organ hakkındaki ar
kadaşımızın teklifi olsa olsa 27 nci maddede 
mevzuu müzakere olabilir. Onun için arkada
şımızdan da istirham ediyorum. 27 nci mad
denin müzakeresinde tekliflerini mevzuubahis 
etsinlerki, müzakere usulü dairesinde cereyan 
etsin Çünkü 15 nci madde büsbütün başkadır. 
Bu suretle müzakerenin sureti cereyanı da bo
zulmamış olur. 

REİS — Yalnız borsalardan bahsetmiyor ki, 
arkadaşımız munzam bir madde teklif ediyor. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Evet bahsetmiyor amma bizim elimizdeki 15 n-
ci madde, borsada hangi maddelerin alım ve sa
tımının mecburi olduğu hakkındadır. Arkada
şımızın teklif ettiği madde; ahenklendirmek, 
muhtelif teşekküllerin vaziyetlerini tanzim et
mek için bir madde teklif ediyorlar ki bunun 
yeri 27 nci maddedir. Orada teklif etmeleri çok 
doğru olur. Onun için lütfen orada teklif et
sinler. 

REİS — Siz usul hakkında mı söyliyecek-
siniz? 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Hayır esas 
hakkında. 
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REİS — 15 nci madde geçti, şimdi 18 nci 

maddeye gelmişiz. Arkadaşımız munzam bir 
madde teklif ediyorlar. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Fasıl bitmedi efendim. 

REİS — Dördüncü bölüm başlamadan evvel 
bir maddenin oraya ilâvesini istiyorlar. 

ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (Erzincan) — 
17 nci madde müzakere edilmiş ve bölüm bit
miştir. Bu 17 nci madde teşekküllerin vazifele
rini tâyin ediyor. Şimdi bütün bu teşekküller 
arasında ahenk temin edecek yani bir teşekkül 
teklif etmiş oluyorum. Bu teşekkül müşterek 
bükümlere girmeden evvel yerine konacak bir 
maddedir. Bunu 18 nci madde olarak teklif 
ediyorum. 

Arkadaşlar, ismail Sabuncu arkadaşımız be
lediyenin iştiraki doğru değildir buyurdular. 
Arkadaşlar, kanunun bir maddesinde ticaret ve 
sanayi odalarına verilen vazifeler arasında ve
killiklere vilâyet ve belediyeye tekliflerde bu 
ödev de verilmiştir. Şu halde kanunda haddi 
zatinde belediyeleri ilgilendiriyor. Şimdi ken
dilerine karşı yapılacak olan teklifler dolayı-
siyle bu noktaların da ticari cereyanlar ve ha
reketler hakkında tenevvür etmiş olmalarında 
büyük bir fayda vardır. Benim teklifim doğru
dan doğruya aynı yerde kurulmuş olan bu he
yetler arasında bir ahenk kurmaktır. Bazı mem
leketlerde merkez odaları mevcuttur. Vilâyet
ler için böyle bir şey teklif etmedim, teklifimi 
aynı yerde kurulmuş olan heyetler arasında te-
sanüdü ve birbirini ikmal etmeği istihdaf etmek
tedir. Esas itibariyle bu üç unsur ister esnaf, 
ister borsa olsun, ister ticaret odası olsun her 
üçü de birbirini tamamlayıcı ticaret elemanları
dır. Binaenaleyh bu birbirini tamamlayıcı tica
ret elemanlarının ayrı ayrı ve ahenksiz çalış
mağa devam etmeleri memleket için faydalı ol
maz, ahenkli çalışmada ise hem kuvvet ve hem de 
sürat vardır. Esasen bu teşekküller arasında 
ahenkli çalışma zarureti lâyihada da gÖzönüne 
alınmış ve şu 30 ncu madde hazırlanmıştır. 

«Bu kanunda yazılı teşekküller ve bu teşek
küllerin uzuvları arasında çıkacak her nevi ihti
lâflar Ticaret vekilliğinin karariyle halledilir.» 

Şu halde kanun vâzıı esas itibariyle teşek
küller arasında ahenkli çalışmayı bozacak bazı 
ihtilâflar çıkmasını kabul etmiştir ki böyle bir 
madde konulmasınlı arzu etmiştir. Ancak bu 
madde mahalli ihtilâfları yazı yoluyla Ticaret 
vekâeltine aksettirecek bir çok muhaberelere yol 
açacak, ihtilâfların hallini geciktirecektir. 

Arkadaşlar, esnafın her sınıf tüccarla, küçük 
tüccarların büyük tüccarla, keza tüccarların bor
sa ile ilgisi vardır. Bunlar ayrı ayrı teşekküller 
halinde Hükümet merkezinden idare etmek güç
tür. Aynı vekâlete bağlı üç tane müessese; bun
ların üç tane kâtibi umumisi ayrı ayrı çalışıyor
lar. Bunların arasında ahenk tesis etmekte her

halde memleket hesabına fayda vardır. Amerika 
ve İtalya'da olduğu gibi merkez odaları tesisine 
gitmedik bizim için kabili tatbik olan ve bize 
benzeyen bir teşekkülü teklif etmiş bulunduk. 

İkinci mesele, Hükümet esas itibariyle bu 
ahengi temin etmek için diğer bir teşekkül de 
düşünmüştür. Bu da arkadaşlar, her üç senede 
bir veya vekâletin muvafık göreceği zamanlarda 
mahallî kongreler teşkilidir. Fakat arkadaşlar 
normal olarak bu kongrelerin içtimai üç senede 
bir olacaktır. Ahenkli çalışma için üç senede 
bir toplanma geçtir. Hiç olmazsa üç ayda bir, 
yahut hiç olmazsa altı ayda bir mahalli ticaret 
ve iktisat hareketlerini gözden geçirmek için 
bir kuruma ihtiyaç vardır. Yine arkadaşımız 
bölge merkez odası tesisindeki mahzurdan bams 
buyurdular ve en büyük mahzur olarak da işini 
bırakıp dışarıdan kim gelecektir dediler. Hayır 
arkadaşlar, eğer kanun gözden geçirilirse görü
lür ki merkez odası muayyen bir merkezdeki 
ticaret ve sanayi odasından başka bir şey de
ğildir. Yani ayrıca bir oda daha kurulacak de
ğildir. Hariçteki diğer odalardan o bölgeye ait 
ticaret ve sanayi odalarından bir âza celbedile-
rek bu merkez odası kurulacak değildir. Esasen 
kurulmuş olan bir müesseseye, ticaret odasına 
merkez odası vazifesi de verilecektir. Meselâ, İzmir 
Eğe bölgesini ticaret merkezi kabul edersek bu 
bölgede İzmir merkez odasını tesis etmek ister
sek İzmir'deki ticaret ve sanayi odası bu böl
geye ait vazifeyi de görecektir. Arzettiğim gibi 
esasen kurulmuştur, diğer ticaret odalarından 
arkadaş gelmiye lüzum yoktur. Bu cihet yanlış 
anlaşılmıştır, hakikat bundan ibarettir. 

Sonra bir noktaya temas buyurdular k i ; bu 
merkez odası vazifesi anlaşılınca kendi kendine 
halledilmiş olur. O da merkez odasına dışarı
dan gelecek olan âzanm kendisini gönderen mü
essesenin menfaatine çalışacağı ihtimalidir, esa
sen dışarıdan gelecek böyle bir âza olmadığına 
göre böyle bir mahzur da mevzuubahis değildir. 
Böyle bir mahzuru düşünürsek bizatihi o tica
ret odaları azaları da şu veya bu müessesenin 
menfaatine çalışması gibi bir mahzur da ortaya 
çıkar ki bidayette bu mahzuru gözönünde bulun
durmak bu işte millî bir vazife olarak çalışacak 
arkadaşlara karşı haksızlık olur. 

Arkadaşlar, tekrar arzediyorum; bu koordi
nasyonda büyük bir fayda vardır. İşler süratle 
yürüyecektir. Kırtasiyecilik ortadan kalkacak
tır. Mahallî ihtilâflar mahallinde halledilecek
tir. Ancak bir bölgeyi veya memleketi ilgilen
diren şümullü meseleler ortaya çıkarsa o zaman 
Ticaret vekâletine akseder ve Ticaret vekâleti 
de bu işi kökünden halleder. Maruzatım bun
dan - ibarettir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
mevzuumuz olan işte mmtakavî teşkilât yapmak 
memleketin işlerinin zararmadır. Etıoba odaları 
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teşkil ettik. Bir çok vilâyetleri muhtevi odalar 
teşkil ettik. Bu odalar öyle mahzurlar doğurdu 
ki bunlardan hiç bir fayda göremedik. Bilhassa 
mevzuumuz olan iktisadi işte ne mıntakavî te
şekkül ve ne de burada merkezde teşekkül eden 
bir heyet bu işin hiç bir zaman lehine olmaz. 
Şükrü arkadaşımızın burada mevzuubahis bu-
buyurduğu koordinasyon işi vekâletin Dahilî 
ticaret umum müdürfüğüne aittir, o halleder. 
Onunla meşgul olacak olan orasıdır. Burada oda 
kurup, merkez odası kurup koordinasyon yap
mak imkânı bence bu işte yoktur. Onun için 
arkadaşımız teklifi ile bu işin lehinde bir şey 
beyan buyurmadılar benim kanaatime göre. 
Şimdi İzmir'in ticaret sahasında çalışan odası-
sının işleriyle herhangi Orta Anadolu'daki bir 
merkezin ticaret işlerindeki hususiyetler hiç bir 
vakit koordine edilemez. Bunların her birinin 
ayrı ayrı hususiyetleri vardır, 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ra-
sihciğim, bari sen türkçe konuş. 

RAStH KATLAN ( Devamla ) — Hepsinin 
türkçesini bulamıyoruz. Nasılsa bu defa kullan
dım. Bu kelimeleri kanuna eok soktuğumuz için 
türkçe oldu. Sonra başka söylersek belki başka 
mânaya anlaşılır. 

Bundan sonra geçmiş fasıl için başka ricam 
vardır. Malûmu âliniz burada borsalar mevzu-
uzahis oldu. Arkadaşlar, borsalar için konulan 
hükümler alıcı ve satıcı tüccarlar için yerin
dedir. Yalnız satıcı çiftçiler için Ziraat vekili
mizle Ticaret vekilimiz bize ne suretle teminat 
verebileceklerdir. Bu iş üzerinde durmuşlar mı? 
Arkadaşlar Cumhuriyet devrinin 20 senesinde 
zahire borsalarında çiftçinin mahsulünü satmak 
işi gerek Hükümetimizi, ve gerekse Partimizi 
çok işgal etmiş bir mevzudur. Arkadaşlar, çar
şıda teessüs etmiş bir kantarcılık müessesesi var
dı. O müesseseyi vaktiyle kaldırdık. Bunun 
neticesi olarak zahire borsalarında mahsul satan 
çiftçi çok kötü bir vaziyete düşmüştür. Zahire 
borsalarını biliyorsunuz tamamen alıcılardan 
teşekkül etmiştir. Çiftçiler oraya muayyen se
remoniyi takip ederek âza olarak gelmiyor. Yal
nız satıcı olarak geliyor. Orada ihtilâf çıkınca 
hakem gene alıcılardan ibarettir. Çiftçi çok müş
kül bir vaziyettedir. Kantarda müşkülât cörü-
yor arkadaşlar. 

Çok defa burada, bu hususta temenniler 
izhar ettik. Partimiz bu iş üzerinde meşgul 
oldu, bir türlü tesis edemedik. Resmî bir kan
tarcılık temin edemediğimiz için, kantar köy
lünün zararına işliyor. 

Fiyat işi de arzettiğim gibi tamamen alıcı
ların elinde olan bu müesseselerde köylünün 
zararına işliyor. Bu zararları ne suretle telâfi 
edeceklerine dair Ziraat ve Ticaret vekilleri
mizden bize izahat vermelerini istiyorum. 

Borsa işi alıcı ve satıcıların ticaret mües
seselerinin elindedir. Onlar kendi aralarında 

halledebilirler. Fakat aralarına çiftçi doğru
dan doğruya malını satmak için geldi mi, o 
vakit vaziyet değişir. Çiftçi malını satmak için 
ayrıca ziraat odaları teşkil edipte oraya bağlı 
bir borsa yapacaksak o başka. Amma bu bor
sada mallarını satacaksa bu hususta kanun 
daha vazıh maddeler ister. 

M. M. FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Muh
terem Şükrü Sökmensüer'in mevzuubahis etti
ği Hükümet lâyihasındaki maddenin metni şu-
dur : Ticaret vekâleti lüzum gördüğü takdir
de muayyen bir iktisat bölgesini temsil etmek 
üzere bu bölgenin merkezindeki ticaret ve sa
nayi odasını tavzif eder. Bu bölgeye ait müş
terek işlerin bölgeye dahil... ilh. 

Bu maddenin Adliye encümenince çıkarıl
mış olduğunu biz de gördük. Uzun uzadıya tet
kik ettik. Gerek ticaret borsaları ve gerek 
ticaret ve esnaf odaları hakkında konulmuş 
olan hükümler bizde ve diğer memleketlerde 
uzun seneler yapılmış tecrübelerin muhassala-
sıdır. Bu bakımdan bizde yapılmış tecrübeler
le, hariçte yapılmış tecrübeler üzerinde haylı-
ca durduk. Heyeti Umumiyenin kabul buyur
duğu maddeler arasında bulunan 13 ncü mad
denin, yani şimdi üzerinde çalışmakta olduğu
muz kanunun 13 ncü maddesinin (e) fıkrasının 
sonuna kabul buyurmuş olduğunuz şöyle bir 
hüküm koyduk : «... Ticaret vekilliğinin muva
fakatiyle millî ve milletlerarası meslekî teşek
küllere âza olmak ve bu kabîl teşekküller kur
mak...» Demekki, Heyeti Umumiyenin kabul 
ettiği bu hüküm ile memlekette ziraat odala
rının da kurulduğu ve böyle mahallî bir koor
dinasyona lüzum hâsıl olduğu zaman, bu ka
pıdan geçmek imkânını da temin etmiş bulu
nuyoruz. Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerin
de çalışmalar yaparken biz koordinasyon işi
nin daha ziyade merkezden idare edileceğini 
ve bunun bu kanunun mucip sebeplerinin en 
başında gelmekte olduğunu gördük. Muhte
rem İsmail Sabuncu arkadaşımızın dediği gibi 
bugünün şartları içinde her oda merkezinde 
veya her borsa merkezinde muhterem arkada
şımızın tadat ettiği elemanları hazır bulmaya 
imkân yoktur. Bu kapı daima açık kalacaktır. 
Millî veya merkezî oda şeklinde tasavvur edi
len, izah edilen ve mazbatamızda da muhtelif 
memleketlerdeki şekillerini arzettiğimiz şeyin 
bizde maatteessüf bugün için kabiliyeti tatbi-
kryesini ekseriyetle göremedik. Bu sebeple 
Encümenimiz bu teklifleri lehinde maatteessüf 
beyanı mütalâa edememektedir. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar, bu kanunun mevzuubahis ettiği es
naf odaları, ticaret ve sanayi odaları, borsa 
odaları ile meydana gelen teşekküllerden bek
lediğimiz şey bir taraftan bu odalara girecek 
tacirlerin meslekî menfaatlerini temin etmek, 
diğer taraftan da halkın menfaatlerini temin 
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etmek olduğu gerek esbabı mucibede ve gerek
se elimizdeki metinde zikrediliyor. Tacirler
den teşekkül edecek olan bu odalar şüphesiz ki 
kendilerine ait olan menfaatleri temin husu
sunda ihmal göstermiyeeeklerdir. Fakat halka 
ait olan menfaatlerde bilhassa çiftçinin menfa
atini temin edeceğini bize kim temin eder. O 
menfaatler ki, yani halka ve çiftçiye ait men
faatler, daha çok tacirler aleyhine olacaktır, on
ların lehine olmıyacaktır. Onların kendi lehlerine 
olmıyan şeyleri kendilerinden nasıl bekliyebi-
liriz. 

Arkadaşlar, bu bakımdan bilhassa Şükrü Sök-
mensüer'in ortaya attığı teklifi ben çok yerinde 
görürüm. Evet memlekette heryerde ziraat 
odaları teşekkül etmemiştir. Fakat çok yerde 
vardır. Olmıyan yerlerde de bu odaların teşkili 
mecburiyetini koymalıyız. Çünkü borsa mec
lislerinin vereceği karar çiftçinin lehine çok 
kere olmuyor. Bu kararın yalnız ihtilaflı olan
ları Ticaret vekâletine arzedilir. O vakit vekâlet rol 
oynıyacaktır. Fakat çok kere ihtilâf çıkmıya-
cak ve binaenaleyh merkeze aksetmiyecektir. 
Görülüyor ki, pek çok yerlerde çiftçinin le
hinde bir çok kararlara rastlamıyoruz. Mem
leketin büyük bir ekseriyetini teşkil eden çift
çinin vaziyeti ne olacaktır'? Onun için Şükrü 
Bey arkadaşımızın teklif ettiği gibi mahalle
rinde valilerin riyasetinde bu odalardan ayrı
lacak azalardan ve aynı zamanda ziraat oda
ları varsa onlardan ve halk manfaatını daha iyi 
güden belediye meclisleri azalarından da ala
rak bir heyet yapmak ve gerek asıl bu teşek
küller arasında çıkacak ihtilâfların hallini ve 
gerek zürra ile ve gerekse çiftçi olmıyan halkla 
bu teşekküller aralarında çıkacak ihtilâfların hal
ledilmesini bu meclise vermekte büyük bir fayda 
vardır. Bu meclis bu işi memleketin menfaatma 
daha uygun olarak yürütebilir. Şükrü arkada
şımızın teklif ettiği gibi, valilerin riyasetinde 
bu heyetin kurulmasını ben de rica ediyorum. 

TİCARET V. Dr. BEHÇET UZ (Denizli) — 
Arkadaşlar, Şükrü Sökmensüer, hazırladığımız 
kanunun icaplarına uygun bazı mütalâalarda 
bulundular ve bu kanunun tatbikatında istifa
de edeceğimiz bazı fikirler verdiler. Yalnız, 
henüz teşekkül etmemiş olan ziraat odalarını bu 
müesseselerle bir araya getirip çalıştırmayı bu
gün için âcil bir lâzıme halinde görmemekteyim. 

Bu kanunun nizamnamesi hazırlanınca tat
bik şekilleri ve istikameti daha iyi belirecektir. 
İleride ziraat odaları da kurulunca bu teşek
küllerin hepsinin valilerin başkanlığında top
lantılar yapmaları faydalı olabilir. Bu hususta 
ilerisi için daha da başka bazı düşüncelerimiz 
vardır. Bugünden bunlar üzerinde maruzatta 
bulunmağa ve kanuna, teklif edilen şekilde 
bir madde ilavelini lüzumsuz görmekteyim. 

Bazı bölgelerde kongreler yapılması ve 
bölge odaları teşkili fikirleri encümenlerde de 

konuşuldu. Netice itibariyle bu istikamette ve 
daha şümullü kongrelerin merkezde yapılıftası-
nın daha iyi neticeler vereceği tesbit edildi ki, 
biz de bu fikre iştirak etmiş bulunuyoruz. 
Bu itibarla Rasih Kaplan arkadaşımızın Endi
şelerini varit görmemekteyim. Ticaret bbrsa-
larından çiftçilerin de istifade etmelerini temin 
için tedbirler alacağız. Esasen bu kanun ba
şıboş piyasayı nizam ve intizam altına alacağı 
için bir taraftan çiftçilerin aldatılmamasımı da 
temin edecektir. Biliyorsunuz, köylünün çoğu 
malını doğrudan doğruya pazara götürüp sa
tar. Büyük çiftçiler de tüccar vaziyetinde olan
lardır ki, bunlar bu kanunla nizamlanan ti
caret borsalariyle alâka tesis etmek zaruretinde 
kalacaklardır. Bu münasebetlerin iyi idare edil
mesi için ticaret borsalarına ve belediyelere ay
rıca sıkı emirler vereceğiz. 

ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (Erzincan) - i Ar
kadaşlar, sayın Ticaret vekili bendenizi tatmin 
edecek izahatta bulundular. Bu ahenk eğer ve
kâletin kendi bünyesinde temin edilebileeekse 
maksat hâsıl olmuş olur. Fakat benim kanaa-
tıma göre bu ancak kırtasiyeciliğe yol açmış blur. 
Şurada ve burada teessüs etmiş olan bu heyetle
rin ayrı ayrı Ticaret vekâletine müracaat etme
leri ve tahriren müracaat etmeleri halinde bir çok 
muhaberata yol açacak ve binaenaleyh kâğıt üze
rinde karar vermiye doğru gidilecektir. Hal
buki mahallinde alâkalı şahıslar çağırttırılır; 
dinlenir ve dinlendikten sonra mahallin icapla
rına göre işe kesin olarak karar verilir. 

Arkadaşlar valinin riyaseti mevzuübahis 
olunca bu tabii bir haktır. Çünkü vilâyetler 
idaresi kanunu mucibince vali her vekâletin 
olduğu gibi Ticaret vekâletinin de doğrudan 
doğruya mümessilidir. Vali kanunların tatbi
kini temin ile mükellef olduğu için, kendisi ka
nunen vekâletin mümessili mahiyetinde olduğu 
için esas itibariyle arzetmiş olduğum gibi koor
dinasyon işini zaman zaman alâkalıları topjıya-
rak bunlar üzerinde mütalâa alır ve direktifler 
verebilir. Çünkü Ticaret vekâletinin mümşssiîi 
olmak üzere kanun kendisine bu hakkı bahset
miştir. Ancak arkadaşlar bendenizin arzettîğim 
işbirliği heyeti kanunî mahiyet kesbederse mem
leket için çok faydalı olur. Bazı arkadaşlar Zi
raat odaları teşkili için kanun hazırlandığını soy
uyorlar. Evet Ziraat vekâletinin güzel bir ka
nun hazırladığından ben de haberdarım. Ahcak 
arkadaşlar bu lâyiha ister yakında gelsin, İster 
uzakta gelsin, esas itibariyle bugün ziraat oda
ları denilen bir teşekkül mevcuttur. Gerçi mem
leketin her köşesinde yoksa da büyük ziraat ve 
ticaret merkezlerinde bu teşekkül vardır, itasih 
Kaplan arkadaşımız ticaret odalarında çiftlinin 
alış verişindeki mahzurları ortaya attılar, ben
deniz de bu mahzurları düşünerek bu üç birjiğin 
mevcut olduğu yerlerde ziraat odaları rei^leri-

I nin ve ziraat müdürlerinin bu işbirliği heyetine 
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iştirak ederek noktai nazarlarını ve bildiklerini I 
söylemelerini faydalı ve zaruri gördüm. 

Arkadaşlar, bu heyet esas itibariyle ancak 
mahallî ahengi temin edecek kararlar alacaktır, 
yoksa bütün memlekete şâmil kararlar alacak 
değildir. Eğer memlekete şâmil bir mevzu olursa 
onu vekâlete arzedeceklerdir, nihaî karar Ticaret 
vekâletine ait olacaktır. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Muhterem Ticaret 
vekili arkadaşımızı dinledikten sonra söz almak 
lüzumunu hissettim. Küçük çiftçiler satacakları 
malları pazarlara getirirler. Belediyelerin mu
rakabesi altında satarlar buyurdular. Meselâ 
burası bir tiftik muhitidir. Asgari vilâyet itiba
riyle sekiz yüz bine yakin mevcudu vardır. Bura
da tiftiği satan köylüler pazara gelirler. Alıcı
lar mahdut olduğu için, bunlar aralarında anla
şıyorlar ve istedikleri fiyatta tiftiği alıyorlar. Bi
naenaleyh açılacak bu yeni borsada tiftik işinin 
de konulmasını bilhassa rica ediyorum. 

İKTİSAT En. REÎSt ÎSMAÎL SABUNCU 
(Giresun) — Galib Pekel arkadaşımız, Şükrü 
Beyin tekliflerine iltihak ettiklerini söylerken 
bir mukaddime yaptılar. Dediler ki ; «tüccar 
daha ziyade kendi menfaatini düşünmekle be
raber halkın menfaatini de düşünür. Kanunda 
böyle yazılmıştır amma, daha ziyade kendi 
menfaatlerini güderler, binaenaleyh halkın 
menfaati daha üstündür, daha üstün tutulacağı
nın teminatı nedir. Binaenaleyh memleketin 
ahlâk bakımından umumî durumunu gözönüne 
alırsak, ahlâkı yapan zümreler değildir». Yani 
bir sınıfın daha üstün, diğerinin aşağı, veyahut 
birinin daha aşağı, diğerinin daha üstün gibi 
gösterilmesi hususundaki beyanatın bu kürsü
den iradını ben doğru bulmuyorum. Yani bir 
idare memuru idare başına geçerken banka te
minatı veripte mi geçiyor? Onun teminatı ne ise 
bu teşekkülün içine girenlerin teminatı da odur. j 
Memlekette ahlâki bir zâf varsa bu, umumidir, 
bir zümre daha ileri, diğeri daha geri değildir. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Reis Bey, cevap 
vereceğim. 

REİS — Zatı âlinize tevcih edilmiş bir söz 
yoktur. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Benim söyledi
ğim sözü mevzuubahis ederek söyledikleri için 
yanlış anlamışlardır, bu yanlışlığı önlemek iste
rim. 

REÎS — Buyurun. 
GALÎB PEKEL (Tokad) — Ben tüccarların 

ahlâkının yüksekliğinden veya düşüklüğünden 
veya diğer bir sınıfın ahlâkının yüksekliğinden 
veya düşüklüğünden asla bahsetmedim. Şunu 
söyledim ki ; gayet tabiidir ki insanlar daha çok 
kendilerini düşünürler. Tüccarlar da daha çok 
tüccarları düşüneceklerdir. Tüccarlar çiftçiliği 
alâkadar eden kararlarda da daha çok kendileri
ni düşüneceklerdir (Mesele yok sesleri). Binaen
aleyh belediye azalarından, çiftçilerden ve tüc- I 
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carlardan mürekkep müşterek bir heyet olursa 
daha bitaraf olacaktır, demek istediğim budur. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim mucip sebeplere dayanarak aşa

ğıdaki maddenin 18 nei madde olarak kabu
lünü yüksek tasvibe arz ve teklif eylerim. 

Erzincan 
Şükrü Sökmensüer 

Madde — Ticaret ve sanayi, esnaf, ziraat 
odaları ve borsalar reis ve umumî kâtipleriy-
le mahallî belediye reisi, ticaret, ziraat ve ik
tisat müdürleri vazifeli oldukları merkezin 
(ticaret ve sanayi işbirliği heyeti) ni kurarlar. 
Bu heyet enaz üç ayda bir defa valinin, kaza 
merkezlerinde ise kaymakamın reisliğinde top
lanır. 

Vali, lüzum gördüğü hallerde veya reis ve
ya umumî kâtiplerden ikisinin yazılı teklifleri 
üzerine T. S. işbirliği heyetini bir hafta içinde 
fevkalâde toplantıya çağırır. 

I. T. S. işbirliği heyetinin vazifeleri şun
lardır : 

A) Bu kanunla yazılı teşekküller ve bu 
teşekküllerin uzuvları arasında çıkacak her 
nevi ihtilâfları katî olarak halletmek; 

B) ihtilâf mevzuu aynı zamanda bütün 
bölgenin ticaret ve iktisat durumunu ilgilen-
dirirse verilen hal ka ran Ticaret vekâletinin 
tasvibine arzohınur. Vekâletin kararı katidir; 

C) Teşekküller ve uzuvları arasında ahenk
li çalışmayı temin edecek tedbiri karara bağla
mak ; 

D) Bölgenin ticari ve iktisadi inkişafı ve 
ihtiyaçlarının temini için alınması gereken ted
birleri tesbit ve ilgili teşekküllere tavsiye et
mek ; 

E) Üç aylık mesaiyi tesbit ederek bir ra
porla Ticaret, Ziraat ve iktisat vekâletlerine 
bildirmek; 

F) Fevkalâde toplantılarda yalnız toplan
tıyı mucip meseleyi görüşüp, neticeyi Ticaret 
vekâletine bir raporla bildirmek; 

O) Teşekküller ve uzuvlarının daha verim
li ve muhitlerine daha faydalı çalışmaları için 
ilgili vekâletlere tekliflerde bulunmak. 

RElS — Efendim, ayrıca ilâve edilmek is
tenilen madde okundu. Şimdi reye arzediyorum. 
Nazarı itibare alanlar... Almıyanlar... Nazarı 
itibare alınmamıştır efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim mucip sebeplere dayanarak Hü

kümet teklifindeki 15 nci maddenin aynen ka
bulünü yüksek tasvibe arz ve teklif eylerim. 

Erzincan 
Şükrü Sökmensüer 

REİS — 15 nci maddeyi aynen Heyeti Ce-
lilenize okudular. Binaenaleyh bu takriri reye 
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arzediyorum. Nazarı itibare alanlar... Almı-
yanlar... Nazarı itibare alınmamıştır. 

18 nci maddenin müzakeresine başlıyoruz. 

Bölüm : IV 
Müşterek ve müteferrik hükümler 

Teşekkülleri temsil ve ilzam 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunda ya

zılı teşekküllerin idare heyetleri reisi veya re
isin tevkil edeceği azadan bir zat temsil eder. 

Bu teşekkülleri idare heyeti reisiyle bu he
yetin kendi âzası arasından seçeceği bir zatın 
müşterek imzaları ilzam eder. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar, bir teşekkülün ken
disinden beklenen vazifeyi hakkiyle ifa edebil
mesi için o teşekkül idare heyetinin de lâyıkı 
veçhile teşekkül etmesi lâzımdır. Bu madde, 
idare heyetini kim temsil eder ve bu teşekkü
lü kim ilzam eder mahiyetindedir. Maddenin 
birinci fıkrasında bu teşekkülü reis temsil eder. 
Bu teşekkülü ilzam etmek için reis ve azanın 
kendi aralarından seçeceği bir azanın da imza
sı lâzımdır deniliyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu teşekküller tica
ri teşekküllerdir. Bu teşkilât idare heyetine 
gelecek zevatın hepsinin ayrı ayrı kendilerine 
göre işleri vardır. Binaenaleyh, tatbikatta da
ima gördüğümüz gibi ticaret odası heyeti aza
sının hepsini birden içtimalarda toplamak im
kânı yoktur. Herkesin kendine göre işi, ma
zereti, hastalığı vardır. O halde 7 kişiden iba
ret dediğimiz zaman bu yedi kişiyi her zaman 
toplayıp kararlar almanın imkânı yoktur. O 
halde bir kısmı bulunacak, yani, kanunen lâ-
zımgelen ekseriyetin bulunması kâfidir. Reis 
dahi bir kişidir. Onun da işi olur, mazereti 
olur, hasta olur, gelemez. O halde ticaret 
odaları mümessilsiz mi kalacaktır. Madde di
yor ki, reisin tevkil edeceği zat tarafından tem
sil olunur. Arkadaşlar esasen ticaret odası re
isinin ticaret odaları azaları meyamndan seçil
mesi lâzımdır. Fakat bazı mülâhazalara isti
naden bu reisin seçilmesi hakkını vekâlet ken
di üzerine almıştır. Kabul ediyorum amma, bu 
zatın her hangi bir mazereti anında heyetin 
hiç bir müsaadesi ve muvafakati olmadan ken
disinin intihap edeceği diğer bir zata temsil 
hakkını yermesi idare heyetinin otoritesini, 
perestijini ihlâl edecek bir vaziyettedir. Onun 
için gerek bu noktai nazardan ve gerek her
hangi bir mazeret dolayısiyle reisin bulunma
ması halinde, bunu temsil edecek bir reis ve
kili lâzımdır. Onun için ben bu maddeye o re
is vekilinin ilâvesini rica ediyorum. İkinci ben
dinde bu idare heyeti veya teşekküllerini ilzam 
etmek için reisle bir de âzamn kendi araların
dan seçecekleri bir zatin müşterek imza etme
si... Bu o vakit murahhas âza mahiyetini alı

yor. Bu azanın adını koyalım. Bir âza inti
hap edilecek amma bunun adı nedir? Ben de 
bunun adına « salahiyetli âza » veya « murah
has âza » diyelim. Maamafih ben gördüm ki, 
encümendeki arkadaşlar murahhas azayı daha 
muvafık buluyorlar. Bunu tercih ederim. Bu 
madde pratik şekilde olsun. Bu arzettiğim 
hedefleri ihtiva eden bir takrir hazırladım. 
ümit ediyorum ki, muhterem encümen ve ve
kâlet te kabul ederler. Maddede daha iyi ve 
pratik bir vaziyet iktisap eder. 

ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Maddenin 
birinci fıkrasının anlıyorum. Buradaki temsil
den maksat hukuki bir temsildir. Yerindedir. 
Fakat ikinci fıkraya lüzum yoktur. Çünkü bu
radaki temsil; merasimde hazır bulunmak, mü
essese namına nutuk irat etmek, misafir kabul 
etmek değildir. Hukuki neticeleri malûm olan 
bir temsildir. Bu temsili yapmak için her za
man reisin vazifesi başında bulunmasına lüzum 
yoktur. Hukuki teşkilâtta bir takım şartlar 
vardır. 

Temsil vazifesini haiz olmak üzere kanun 
reisi tâyin ediyor. Amma bunun tevkil edece
ği zat, buna lüzum yoktur. Tatbikatta, reis 
hasta olur, mazur olur, işi göremez diye bir vazi
yet tahaddüs edebilir, fakat bir adam bir vazife
yi her halde temsil edebilir. Tavzif eder diye 
bir hüküm, bir zat tâyin edilir şeklinde olabilir. 
Bunun kaldırılmasiyle maddenin yazılması 
mümkündür, zannındayım. 

ikinci fıkraya gelince, ilzam temsilin içinde 
dahildir. Her temsilin icabettirdiği hukuki mu
ameleler ya ilzamdır, ya iltizamdır. Bunu âza 
için tanıdıktan sonra artık reise yaptırılacak bir 
imzaya lüzum hâsıl olduğunu zannetmem. Eğer 
bu lüzumu izah buyurur^rsa pekâlâ derim. 
Bence lüzum yoktur, ikinci fıkranın kaldırılması 
lâzımdır. 

REİS — Efendim, encümen bir şey söyliye-
cek mi, konuşacak mı? 

İKTİSAT En. REİSİ İSMAİL SABUNCU 
(Giresun) — Efendim, Türel arkadaşımızın bi
rinci fıkra hakkında buyurdukları temsil hakkı 
olacak mı? Biz bunu şöyle düşündük, buradaki 
reis vekili icabında reisin, Demirağ arkadaşı
mızın ifade ettikleri gibi, hastalığında, uzun bir 
gaybubeti zamanında, reis bulunmadığı zaman 
heyete reislik vazifesini de yapacaktır. Bina
enaleyh bu bakımdan Demirağ arkadaşımızın 
bu reis vekiline ait takririni encümen de muva
fık gördü. Tensip yerine biz de intihap dedik. 
Heyetin kendi arasından seçeceği bir reis vekili 
şeklinde kabul ediyoruz. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( S i 
vas ) — Murahhas âza hakkında bir şey söyle-
mediniz. 

İKTİSAT En. REİSİ İSMAİL SABUNCU 
(Devamla) — Murahhas âza denilmese de ola
bilir. Bir mahzur yoktur. 
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ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon- j 

guldak) — Efendim; Abdurrahman Naci arka
daşımız temsil ile ilzam keyfiyetine temas bu
yurdular. Bunlar Yüksek Heyetinizce de ma
lûmdur ki, büsbütün ayrı şeylerdir, ilzam hu
susunda bir tek âza ile heyetin, teşekkülün hu
kuki taahhütlere girişmesi veyahut her ne su
retle olursa olsun o teşekkülü ilzam etmesi doğ
ru görülmemiş ve bir iştirak kabul edilmiştir. Bu 
itibarla temsil ve ilzam ayrı ayrı mahiyettedir. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — İlzamın hari
cinde temsilî muameleler nelerdir? Bir müesse
seyi temsil etmek hukukan o müessesesi birta
kım taahhütler altına sokmak veyahut salâhiyet
leri tazammun eder. 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRlN (Zon
guldak) — Buradaki temsil umumî mânada alı
nan temsildir. Herhangi bir taahhüde sokmak 
için takyidi bir hüküm ilâve edilmiş oluyor. 
Bu suretle hem kendi arasından seçeceği âzanm 
ve aynı zamanda heyetin reisinin imzası lâzım
dır. Bir cok hevetlerde de vaziyet böyledir. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Ali Riza Bey ar-
kadasımızm noktai nazarına tamamen iştirak 
ederim. Bir âmme müessesesi olmak üzere tesis 
ettiğimiz bir teşekkülün Devlet tarafından seç
tiğimiz, reisine yani idare heyeti içerisinden bir 
adama, sen bu teşekkülün mümessilisin, fakat 
senin ifa ettiğin hizmete heyetten birisi daha 
imza koyacaktır diyoruz.Eğer bunun yanında 
ikinci bir imza bulunması bir emniyet şüpabı 
ise, bütün hevetin heyeti mecmuasının imzası 
daha emniyetli olur kanaatındayim. îlzam ne de
mektir? Bu kanuna göre kurduğumuz borsaların, 
şunlarm, bunların o kadar muhaberatı vardır ki, 
bunların yekdiğeri ile akde taallûk eden o kadar 
işleri vardır ki, meselâ bir oda reisi Macaristan'
daki bir oda reisine bir mektup yazsa ve dese 
ki; biz bu sene memleketinizde açılacak sergiye 
iştirak edeceğiz. Temsil noktasından Reisin buna 
salâhiyeti vardır. Peki efendim; bunun sözüne 
itimat etmek bunun zımnında ilzam, iltizam, 
maddi ve mânevi mesuliyet yok mudur? Bunu 
kabul etjrek lâzımdır. Binaenaleyh hangi şeyi 
ilzam edip hangilerini ilzam edemiyeceği keyfi
yeti bendenizce temsilin içinde dahildir ve doğ- j 
rudan doğruya bir müessesenin reisinin her 
sözü ilzama taallûk eder. Nerede kaldıki malı 
müesseselerde yaptığımız, bilhassa anonim şir- ı 
ketlerdeki murahhas heyete gitmiş oluyor. Bu
nun onurda hiç. münasebeti yoktur. Zaten hangi 
reistir ki idaro Jıeyelinin kararını almaksı/uı 
malî müess melere gidipte şu veya bu şekildi bir 
mukavele aktedecek ve iltizam, mahiyetini ikti
sap edecektir? Onun içindir bence, bir taraftan 
bu heyetin mümessilisin diye lâzımı kadar vuzuh 
verirken diğer taraftan da iltizama ayrı bir 
mâna vererek onun yanı başında ikinci bir imza 
koydurmakla kırtasiyecilik yapmış oluruz ve işi 
aksatmaktan başka bunda bir fayda görmüyo- I 

[ rum. Ali Riza arkadaşımız'm mütalâasına göre 
ikinci fıkranın çıkmasında fayda vardır. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Sayın encümen reisi de izah ettiler, 
ben de itmam edeyim. Ali Riza arkadaşımız, esa
sen tatbikatta da böyledir dediler. Asla tatbikat 
böyle değildir. Bugün ticaret odaları, bilhassa 
mühim yerlerde, bir reis ve iki reis vekili ile 
idare edilir. Bu zatlar iş güç sahipleridir. Her 
zaman bulunamazlar. Meselâ reisin bugün îz-
mirde bir işi olur, 15 gün işinden ayrılır. Bu 
müddet zarfında oda muamelâtı muattal mı kal
sın, temsil edilmesin mi? O halde behemehal reis 
vekili lâzımdır. 

Bir de ikinci bir imza meselesini muvafık 
bulmadılar. Halbuki bu da lâzımdır. Çünkü 
reis kendisine herhangi bir şekilde imzalattırılan 
bir husus hakkında arkadaşının reyini almış olur. 

Ben böyle bir şey yapıyorum, der. Eğer orada 
hakikaten tenkidedilecek veya imza edilmiye-
cek bir cihet varsa onun kendisini ikaz etmesi 
imkânı olur. Niçin kendimizi böyle bir faideden 
azade bırakalım? Binaenaleyh liem reis vekili lâ
zımdır; hem de murahhası âza dediğimiz, bil
hassa ticaret odalarını ilzam edecek arkadaşın 
imzasının bulunması lâzımdır. Bu arkadaşın im
zasının bulunması ticaret odaları için {mazarrat 
yerine i'aidedir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, mazbata muharriri Şinasi Devrin arka
daşımızın izah ettiği üzere, ilzam ile temsil ayrı 
ayrı şeylerdir. İkisi birbirine karıştırılanı az. İki
si birbirine karıştırıldığı takdirde muamelâtta 
teşevvüşü mucip olur. Temsil şudur: Bir mües
sese namına hukuki taahhütten ve vecibeden gayri 
olarak imza atmaktır. Bir ticaret odası namına 
diğer ticaret odasından bir kâğıt geldi, buna ce
vap yazılacak, tezkereye kim imza atacak? Reis, 
tek adam, orada hukuki bir taahhüt yoktur, bu, 
temsilî muamelâtın tedviri, işlerin dönmesi için 
bir müessesede bu vazifenin, müessesenin 
hükmi şahsiyeti hukuk bakımından değil, idare 
bakımından temsil kasdı kabul olunuyor. Bunun 
haricinde hukuki vecibe ilzamı veya diğer ta
raftan reise bir vecibe tahmilinde ilzam mevzu
bahistir. O zaman bir imza. ile olamaz ve ol
mamaktadır. Temsil ile ilzamı birbirine karıştı
racak olursak idarî bir faaliyetle hukuki bir 
taahhüdü birbirine karıştırmış oluruz ki, yanlış 
bir neticeye düşmüş oluruz. İlzamı bir şahsın 
eline verebiliriz amma bu gibi işler, Abdur
rahman Naci arkadaşımızın buyurdukları gibi, 
reisin ve salahiyetli diğer bir zatın, iki im
zadan mürekkep bir heyetin, taahhüdat ve 
vecibelere girişmek için, bulunmasında isabet 
vardır. Bu, bir zaruret değil, fakat isabet var
dır. (Doğru doğru sesleri). 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Buradaki 
I temsile Adliye encümeni mazbata muharriri ar-
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kadaşmıızın ve gerek Feridun Fikri Düşünse-
l'in verdikleri manayı katiyen doğru bulmu
yorum. Şinasi Devrin arkadaşımız çok iyi bi
lirler. Temsilin teknik manası, ifade ettikleri 
mana değildir. Yani meclisi idare içtimala-
rına riyaset etmek, o müessesenin, teşekkülün 
ruzumerre işlerini görmek, altına imza koymak 
teknik manada bir temsil değildir ve riyaset 
vazifesini görmek de temsil sayılmaz. Tem
silin hukuki manası, Fransızların reprezan-
tasiyon dedikleri, doğrudan doğruya müessese 
namına taahhüde girişebilmek, dâva açmak, 
müddeialeyh sıfatiyle, mahkemeye gitmek ilti
zam ve ilzamda bulunmak salâhiyetlerini haiz 
olmak demektir. Eğer bundan kasıtları, idarî bir 
vazife görmekse, ifadeyi değiştirmek lâzımdır. 
Aksi takdirde hukuk lisanına aykırı bir lisanla 
yanlış bir ifadede bulunulmuş olur. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, müsaade buyurursanız bu 
temsilin hukuki mahiyeti hakkında bazı tered
dütler hâsıl olduğu anlaşılıyor, maksadım bu 
tereddütleri izale için bir iki kelime ile cevap 
vermektir. 

Temsil tabii bütün hukukçuların mahiyetini 
bildiği ve hiç şüphesiz arkadaşımın da pekâlâ 
takdir buyurdukları bir şeydir. Fakat bir mü
esseseyi ilzam ikinci bir kademedir. Nitekim 
avukatlar vekâletname ile temsil salâhiyetini 
haiz olurlar. Fakat borçlanma, yemin gibi 
şeyler ilzamdır, bu ayrı bir şeydir. Bu iti
barla temsil ile ilzam ayrıdır. Bunları biribirine 
karıştırmamak lâzımdır amma ilzamı da bir şahsa 
verelim. Bu, başka bir mevzudur. Bu şe
kilde yapılması daha doğrudur. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Encümen bu
radaki temsili teknik bir mânada mı görüyor? 
Yani müesseseyi taahhüt altına sokmak, mües
sese namına taahhüde girmek, müesseseyi mah
kemede temsil etmek gibi teknik bir mânada 
mı kabul ettiniz? Yoksa Feridun Fikri Beyin 
dedikleri gibi hariçte idarî vazife görmek 
mânasına mı? 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (De
vamla) — Efendim, biraz önce de arzetmiştim. 
Bilmiyorum, bu kanaatimi ayrıca tavzih et
mek arzu buyurulur mu? Zannederim, Feridun 
Fikri Bey de teyit ederler, kendilerini pek din-
liyemedim. Aflarını rica ederim, kendileri söy
lerken ben biraz meşguldüm. Arzettiğim gibi, 
karşılıklı bir vaziyetin tesisinden ibarettir. 
Yoksa temsili anlayış bakımından Ali Rıza ar
kadaşımızla hiç bir farkı bendeniz de müşahe
de etmiyorum. Tamamen kendilerinin kasdet-
tiği gibidir. 

REÎS — Takriri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeylediğirn esbap dolayısiyle 18 

nei maddenin aşağıdaki şekilde tadilim arz ve 
teklif eylerim: 

Bu kanunda yazılı teşekkülleri, idare he
yeti reisleri, mazeretleri halinde intihapları 
nizamnamede gösterilecek reis vekilleri temsil 
ederler. 

Bu teşekkülleri idare heyeti reis veya reis 
vekiliyle bu heyetin kendi âzası arasından se
çeceği murahhas âzanm müşterek imzalan il
zam eder. 

Sivas mebusu 
A. Naci Demirağ 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Efendim, ikinci 
satırın başındaki (n) fazla gibi geliyor bana. 
«Teşekküllerin» kelimesi «teşekkülleri» olacak
tır. 

REPÎK ÎNCE (Manisa) — Efendim, burada 
bir aksaklık olacaktır. Evvelce reisin intihap 
sekimi yazdık, kanuna koyduk. Reis, heyet 
âzasından biri olur ve Ticaret vekili tarafın
dan seçilir. Reis vekilinin ne olacağını nizam
nameye bırakıyoruz. Reisin aslını Ticaret ve
kili seçecektir. Fikri kabul ediyorum, yerin
dedir. Fakat burada onun yerine kaim ola
cak olan reis vekilinin intihabının nizamname
ye bırakılması doğru değildir. Burada zaten 
teessüs etmiş olan reislik vazifesi vardır. Reis 
vekilinin intihabının nizamnameye bırakılması 
benee doğru değildir. 

REÎS — Efendim, Abdurrahman Naci De
mirağ'in takririni reyinize arzediyorum. Naza
rı dikkate alanlar... Almıyanlar... 

Efendim, müsaade buyurun, tereddüt hâsıl 
oldu. Nazarı dikkate alanlar lütfen ayağa kalk
sınlar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmamış
tır. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekküllerin gelirleri 
ON DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunda 

yazılı teşekküllerin gelirleri şunlardır: 
a) Azanın nizamnamede gösterilen esas

lara göre derecelendirilmesi suretiyle tesbit 
edilen kayıt ücretleri ve senelik aidat; 

Şu kadar ki bu ücret ve aidat ticaret ve sa
nayi odalariyle esnaf odaları ve ticaret borsa
ları mensupları için sermayelerinin binde bi
rini geçemez. Bu miktarlar alâkalı teşekkül 
meclisinin kararı ve Ticaret vekilliğinin tasdi
kiyle bir misline kadar arttırılabilir. 

Kayıt ücretleri ve senelik aidat, ticaret ve 
sanayi odalariyle ticaret borsaları mensupları 
için fevkalâde addedilen derecelerde sermaye 
kaydma bakılmaksızın Ticaret vekilliğinin tas
dikiyle 5 000 liraya kadar çıkartılabilir. 

Esnaf odaları meclislerinin karariyle fev
kalâde derecede addedilecek oda mensupları-
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mn kayıt ücreti ve senelik aidatı 100 liraya ka
dar çıkarılabilir. 

b) Yapılan hizmetler karşılığı olarak mik
tarı alâkalı teşekkül tarafından teklif ve Ti
caret vekilliğince tasdik olunan ücretler; 

Borsalarda alım ve satımın tesciline ait ola
rak alınacak ücret her muamele yekûnunun 
binde birinden fazla olamaz. Ticaret vekilliği 
borsaların varidat vaziyetlerine göre bu ücre
ti tamamen veya kısmen kaldırabilir. 

c) Bu teşekküller tarafından tasdik edi
lecek veya verilecek vesikalardan nizamname
de gösterilen esaslar dahilinde alınan ücretler; 

ç) Bu teşekküller tarafından kurulacak 
müesseselerden alınacak varidat; 

d) îlân ve neşriyat bedelleri, teberrular 
ve muavenetler, ticaret borsalarında muamele 
yapılan mahallere girmek istiyen ve borsada 
kayıtlı olmıyan kimselerden ve bu mahallere 
gönderilecek memur ve mümessillerden alınacak 
ücretler gibi müteferrik varidat. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Efendim, bir 
sual. Vuzuhsuz bir iki nokta görüyorum. Maz
bata muharriri izah ederlerse kanunun tatbi-
kmda tereddütleri mucip olmamasını temin eder. 

Burada gelirleri sayan A bendinin içinde 
«Şu kadar ki bu ücret ve aidat sermayelerinin 
binde birini geçemez» diyor. Soruyorum, ücret 
ve aidatın her biri ayrı ayrı mı? Yoksa yekûnu 
mu? (Ayrı ayrı sesleri). Yani ücretin binde bi
rini geçemez, aidatın binde birini geçemez, yani 
yekûnu binde iki olabilir mânasına mı? 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ ( Si
vas ) — Efendim, gerek 37 nci madde ve diğer 
maddede ticaret odalarından, istanbul, îzmir, 
Ankara'da dört ay zarfında yeniden tesis edile
ceğini, diğerleri de Ticaret vekilliğinin lüzum 
göstereceği zamanda kurulacaktır. Şimdi el-
yevm İstanbul ticaret odasında mukayyet olan 
tüccarlar zaten aidatlarını vermişlerdir. Sene 
geçmiştir. Binaenaleyh bu intibak yapıldıktan 
sonra bu tüccarlar bu kanun mucibince yeniden 
ücret verecekler mi, 1943 senesi senelik aidatmı 
verecekler mi? Bu cihetin tavzihini rica ediyo
rum, sual bir. 

İkincisi; bu odalar teşekküllerinin varidatı 
meyanmda cezalardan bahsedilmemiş, birtakım 
inzibati cezalar olacak. Benim kanaatimce o 
cezaların da Ticaret odalarının varidatları me-
yanma girmesi lâzımdır. Bu oraya mı girecek, 
yoksa Maliyeye mi intikal edecek. Bu cihetin 
tavzihini. 

Üçüncüsü; «Esnaf odaları meclislerinin ka
rarı ile kayıt ücretleri ve senelik aidatı haricin
de 100 liraya kadar çıkarılabilir». Esnaf odası 
derken hattâ bugünkü izahnamede de izah edil
diği veçhile bunlar sermayeleri kendi şahsi me
saileri dununda bulunan küçük esnaftır, bunla
rın fevkalâde sınıfa gireceği söylenmektedir. 
Benim bildiğim fevkalâde sınıfa girebilecekler 

bir milyon lira sermayeyi geçen zümreye inhi
sar eder. Esnaf odalarının fevkalâde sınıfı ne 
demektir. Bu üç noktanın tavzihini rica ediyo
rum. 

M. M. FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Muh
terem x\li Rıza Türel arkadaşımıza encümenin 
ııoktai nazarını arzedeyinı. Evvelâ kendilerinin 
de manzurları olduğu üzere azanın bir defa gi
rerken verdiği ücret, bir de her sene başında 
verdiği aidat vardır. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir 
ve binde birin her ikisi için ayrı ayrı tatbik 
edileceği düşünülmüştür. 

Muhterem Abdurrahman Naci Beyefendinin 
suallerine mâruzâtım sırasiyle şudur: Bu kanun 
neşri tarihinden itibaren, bir az sonra sırası gele
cek madde Yüksek Heyetinizce kabul buyurulur-
sa, 4 ay içinde üç vilâyetimizin merkezinde tat-
bikma geçilmiş olacağına ve bu da senenin or
talarına tesadüf etmekte olduğuna nazaran üc
ret ve aidatın nasıl alınacağını biz de Hükü
metten sorduk. Vekâletin bize verdiği cevapta 
buna ait teferruat Ticaret vekâletince tesbit 
edileceğine nazaran bu cihetin sureti mahsusa-
da nazara alınacağı ve mükerrer ücret alınma
ması ve tesbit edilmiş olan ücret veya aidat 
alınmış olandan daha fazla ise yalnız farkının 
tahsil edileceği beyan edildi. Biz de bunu ka-
naatbahş bulduk. İkincisi: Teşekküllerin vari
datı meyanmda « müteferrik gelirler » tâbiri 
de vardır. M]alûmu âlileridir ki, bir mahkeme 
karariyle ceza mahiyetinde olarak tarhedilmiş 
olmıyan bukabîl disiplin cezaları, bu mütefer
rik gelirler meyanma girer. Esnaf odası mec
lislerinin karariyle bazı esnafın senelik kayit 
ücretinin 100 liraya kadar çıkarılabileceği nok
tasına gelince bunun üzerinde biz de encümen
de uzun münakaşalar yaptık. Bu lâyihanın he
yeti umumiyesini dikkatle okuduğundan şüphe 
etmediğim muhterem arkadaşım daha evvel da
ha yüksek nisbetler derpiş, edilmiş olduğunu da 
görmüş olmalarından da şüphe etmiyorum. 
Filhakika esnaf sınıfına giren, bizim kabul et
tiğimiz tarife nazaran kanunen esnaf olan fakat 
kazancı bu miktarı suhuletle vermeye müsait bu
lunan pek çoklarının bulunabileceğini ittifakla 
kabul ettik. Filhakika tarifte kazançları ancak 
maişetlerini temin edecek derecede olanlar den
mekte ise de buradaki imkânı bu kabil masraf
lar çıktıktan sonra kendilerine kalan para şek
linde kabul etmek ve bunları zaruri masrafları 
meyanmda telâkki eylemek icabeder. 

ABDURRAHMAN NACt DEMÎRAĞ (Si
vas) —• Efendim, birinci, ikinci suallerim hak
kındaki izahları beni tatmin etti, kendilerine 
teşekkür ederim. Fakat üçüncü sualimde tat
min edilmedim. Çünkü artık esnaf deyipte 
maişeti ancak kendi mesaisine münhasır olan 
insanlar için fevkalâde sınıf demek yerinde ol
maz. Çünkü eğer bunlar o sınıfı tecavüz et
mişlerse zaten ticaret odalarına kaydolunmuş-
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lardır. Ö muameleleri görmeleri lâzımdır. 
Bence bir nokta vardır ki, bu bendi buradan 
çıkarsınlar. Hem esnaf diyoruz, hem de kütü 
lâyemut ile geçinen insanlar diyoruz. Bunlar 
içinde fevkalâde sınıfa liyakat kesbedenler za
ten ticaret odalarına kaydolunacaklardır. Bu
nu hazfedersek daha iyi olur kanaatindeyim. 

M. M. FAÎK KUEDOĞLU (Manisa) — 
Arkadaşımızın, müspet misaller üzerinde uğ
raştığımızdan emin olmalarını rica edeceğim. 
Bunların verdiği kanaatle bunu mahzurlu gör
medik. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Munzam aidat 
YÎRMİNCÎ MADDE — Bu kanunda yazılı te

şekküllere kay'ıtlı olanlardan miktarı kazanç ver
gisi aslının % 2 sini geçmemek üzere tâyin ve 
Ticaret vekilliğinin tasvibine arzedilecek mun
zam bir aidat tahsil olunur. Bu aidat kazanç 
vergisine tabi olan veya olmıyan hakikî ve hükmi 
şahıslardan alınır. Muhtelif şubeleri bulunan 
müesseseler için her şubenin bulunduğu yerdeki 
teşekküllere o şubenin kazanç vergisi nispetinde 
ödenir. Müessesenin umumî bilançosunda zarar 
tahakkuk etse bile kazanç temin eden şubenin 
bu munzam aidatı vermesi mecburidir. 

Sır kadar ki odalara bu aidatı vermiş olan 
ticaret borsası mensuplarından ayrıca tahsilat 
yapılmaz. 

ALÎ RİZA TÜREL (Konya) — Bu aidat 
miktarını kim tâyin edecektir? Ticaret vekilliği 
tasdik edecek, fakat (tâyin edilecektir) diyor, 
kim, hangi makam tâyin edecektir? 

ARDURRAHMAN NACÎ DEMÎRAĞ (Si
vas) — Arkadaşlar, bu maddenin başını oku
yunca bende bir tereddüt hâsıl oldu, bilmem 
sizde de hâsıl olacak mıdır? Madde: (Bu kanun
da yazılı teşekküllere kayıtlı olanlardan miktarı 
kazanç vergisi aslının % 2 sini geçmemek üzere 
tâyin ve Ticaret vekilliğinin tasvibine arzedile
cek munzam bir aidat tahsil olunur. Bu aidat 
kazanç vergisine tabi olan veya olmıyan hakikî 
ve hükmi şahıslardan alınır...) 

Buradaki munzam bir aidat değildir, mun
zam bir aidat nispetidir. Yani ticaret odalarının 
yayacağı ve Ticaret vekilinin tasdik edeceği şey, 
şunun bunun lıazaneı değil, aidat nispetidir. Bi
naenaleyh ifadenin bu cihetten biraz tebarüz 
ettirilmesi lâzımgelir. Burada «Kazanç vergi
sine tabi olsun, olmasın» deniliyor. Kazanç ver
gisine tabi ise ne kadar kazanç vergisi veriyorsa 
ona göre alınır. Kazanç vergisine tabi değilse 
ortada bir mevzu kalmıyor. Binaenaleyh, kazanç 
vergisine tabi olmıyanlarm vereceği bu munzam 
kaydiye resminin bir senelik aidatın yüzde onu 
olarak maktuan tahsilini teklif ediyorum. Ona 

ait noktai nazarlari ifade edecek şekilde bir tak
rir hazırladım. 

Bir de mühim bir mesele daha var. Brt de 
deniliyor ki muhtelif şubeleri bulunan mües$ese-
seler için her şubenin bulunduğu yerlerdeki te
şekküllere o şubenin kazanç vergisi nispetinde 
ödenir. Bu, gayet doğrudur, ticaret odalarının 
birinin hakkı diğerine geçmemiş olur. Fakat öy
le müesseseler vardır ki, ticaretinin hususiyeti 
itibariyle, bilançolarını ve kâr ve zarar hesapla
rını şubelerin hepsinde yapmak imkânı yoktur. 
Bu ya merkezde veyahut ta başka bir şubede i ya
pılır. Bu gibi vaziyette olan ticarethaneler için 
bu madde ile gayri kabili tatbik vaziyet hâsıl 
olur. İşte bu ciheti nazarı itibara almak için 
lâyihai kanuniyede bu esası tavzih edici bir şey 
arzediyorum. Müsaade ederseniz okuyayım: 

«Şifahen arzeylediğim esbap dolayısiyle 20 
nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 

teklif eylerim. 
Madde 20. — Bu kanunda yazılı teşekküllere 

kayıtlı olanlardan miktarı kazanç vergisi as
lının % 2 sini geçmemek üzere her sene ayrıca 
munzam bir aidat tahsil olunur. Bu munzam 
aidat nispeti teşekkül meclisince teklif ve Tica
ret vekilliğince tasdik suretiyle tesbit olunur. Ka
zanç vergisine tabi olmıyanlarm munzam ai
datı yıllık aidatının % 10 nudur. Muhtelif 
şubeleri bulunan müesseseler için her şube
nin bulunduğu yerdeki teşekküllere o şubenin ka
zanç vergisi nispetinde ödenir. Müessesenin 
umumî blânçosunda zarar tahakkuk etse bile ka
zanç temin eden şubenin bu munzam aidatı ver
mesi mecburidir. Şu kadar ki, ticaretlerinin 
hususiyetleri dolayısiyle muhtelif şubeleri bu
lunmakla beraber blânço ve kâr ve zarar hesap
larını bir veya mahdut merkezlerinde yapmak 
zaruretinde oldukları Ticaret vekilliğince kabul 
edilenler bu aidatı blânçolarla taayyün eden 
kârlarına göre o yerlerin teşekküllerine öder
ler. 

Odalara bu munzam aidatı vermiş olan Tica
ret borsası mensuplarından ayrıca tahsilat ya
pılmaz.» 

Encümen kabul ederse bu esas dairesinde bu 
madde tadil edilsin. 

ÎKTÎSAT En. REÎSÎ ÎSMAÎL SABUNCU 
(Giresun) — Efendim, arkadaşımızın teklifleri 
üzerinde biraz malûmatımız var. Fakat takrir 
çok uzundur. Muhterem Heyet müsaade ederse 
mütaakıp maddenin müzakeresine geçelim, bu 
takriri biz alalım, üç beş dakika içinde gözden 
geçirelim, yetiştirelim ve arzedelim. 

REÎS — Heyeti umumiyeye bir müracaatta 
bulunuyorlar. Esas itibariyle teklif sahibiyle 
encümen mutabık bulunuyorlar. Fakat takrir çok 
uzun olduğundan encümene gitmeden kanun metni 
olarak kabul edilemiyeceğini soyuyorlar. Bunu 
daha iyi bir şekilde ifade edebilmek için alalım, 
görüşelim, fakat bir taraftan da diğer madde-
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lerin müzakeresi devam etsin diyorlar. Tek
lifi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçeler 
YÎRMt BÎRÎNCİ MADDE — Bu kanunda 

yazılı teşekküllerin bütçeleri ve hesap usulleri 
Ticaret vekilliğince tesbit olunacak esaslara ve 
tiplere göre hazırlanır ve bütçelerden sarfiyat 
idare heyetlerinin kararı ve reis ve umumî kâtip
lerin imzalariyle yapılır. 

R E İ S — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrılacak fonlar 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — Bu kanunda ya

zılı teşekküller her sene tahakkuk eden vari
datlarının % 10 unu fon olarak kanun ve ni
zamnamelerle tasrih edilmiş vazifelerin ifasına 
tahsis edilmek üzere Ticaret vekilliğinin gös
tereceği millî bir bankaya tevdie mecburdurlar. 
Bu paradan Ticaret vekilliğinin müsaadesi ol
madan sarfiyat yapılamaz. 

REİS — Mütalâa var mit Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Umumî kâtip ve muavinlerinin ücretleri 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunda 

yazılı teşekküllerin umumî kâtip ve muavinleri
nin ücretleri Ticaret vekilliğince tesbit olunur ve 
mensup oldukları teşekkül bütçesinden ödenir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lağıv ve tasfiye 
YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ticaret ve

killiği iktisadi ihtiyaçların icaplarına göre bu 
kanunda yazılı teşekküllerin bölge hudutlarını 
değiştirmek veya lüzumsuzluğu anlaşıldığı tak
dirde bu teşekkülleri lağıv ve tasfiye etmek sa
lâhiyetini haizdir. 

Tasfiye halinde mevcutları paraya çevri
lerek 22 nci madde mucibince Ticaret vekilliği 
tarafından göaterilen millî bankaya bu kanunda 
yazılı teşekküllerin maksat ve vazifeleri dahi
linde sarf edilmek üzere tevdi olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ajanlıklar 
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Ticaret vekil

liği lüzum gördüğü takdirde ticaret ve sanayi 
odalariyle esnaf odalarına bölgeleri dahilinde 
ajanlıklar açmalarını emredebilir. 

Tacir, küçük tacir veya sanayicilerden biri 

I ajan olarak tâyin edilebileceği gibi bu vazife 
alâkadar oda tarafından tâyin edilen bir memura 
da gördürülebilir. 

Ajanlığın faaliyet sahası, vazife ve salâhiyet
leri bağlı olduğu oda meclisi tarafından tesbit 
olunur. 

Ajanlığın idare masrafları bağlı olduğu oda 
bütçesinden ödenir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Uzuvların feshi 
YİRMİ ALTINCI MADDE — Bu kanunda 

yazılı teşekküllerin uzuvlarından herhangi biri 
aşağıda yazılı hallerde Ticaret vekilliği tarafın
dan feshedilir: 

a) Çalışmaları meslekî ahlâk ve halkın ih
tiyaç ve menfaatleriyle ahenkli olarak yürütül -
mediği veya mevzuata göre verilen hizmetleri ifa 
edilmediği hallerde; 

b) Teşekküller meclislerinin üçte iki ekseri
yetle vukubulan yazılı fesih talebinin vekillikçe 
yerinde görüldüğü hallerde; 

c) Alâkalı meslek mensuplarının enaz üçte 
birinin meslek heyetinin feshi hakkında yazılı 
talebinin yerinde görüldüğü hallerde; 

Feshedilen uzvun yerine bu kanun hükümleri 
dahilinde yenisi seçilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kongreler 
YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Ticaret vekil

liği lüzum gördüğü takdirde her zaman ve en 
aşağı üç senede bir bu kanunda yazılı teşekkül
leri bölge kongreleri veya umumî kongre halinde 
toplıyabilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim 
YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunda 

yazılı teşekküllere ait ıseçimler üç senede bir 
kere icra olunur. 

Seçim zamanı, usulü ve seçilebilme ve seçme 
şartları nizamname ile tesbit edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gayrimenkul iktisabı ve istikraz yapmak 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Bu ka

nuna tabi teşekküller teşekkül meclisinin ka
rarı ve idare heyeti reisiyle 18 nci maddeye tev
fikan seçilen azanın müşterek imzalariyle te
şekkül ihtiyaçları için gayrimenkul iktisabına 
ve Ticaret vekilliğinin müsaadesiyle ödünç para 
almağa salahiyetlidirler. 

I REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
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Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... j 
Etmiyeni er.. Madde kabul edilmiştir. 

Uzuvlar veya teşekküller arasındaki ihtilâflar 
OTUZUNCU MADDE — Bu kanunda yazılı 

teşekküller ve bu teşekküllerin uzuvları arasın
da çıkacak her nevi ihtilâflar Ticaret vekilliği
nin karariylo halledilir. I 

Ticaret vekilliğinin kararı katidir. 
ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Bir sual, 

içinde hukuki ihtilaflar da dahil inidir? 
M. M. FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — 

Efendim, bundan evvelki Heyeti Umumiyede 
bir arkadaş tarafından da sorulmuştu. Bu ka
rarlar arasında şahsi hakka taallûk edenler 
bulunabilir. Bunlar hakkında verilmiş ka
rarlar vekâlete kadar gelmiş bulunabilir. Hat
tâ bir arkadaş, zannederim Abdurrahman Na
ci Demirağ arkadaşımız olacak, bu vaziyetler
de Şûraya müracaat imkânı olup olmadığını 
sordular. Devlet şûrası kanunu tadil edilme
diğine göre bu hakkın tabii olduğunu söyle
miştim. 

REtS — Başka söz ist iyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Yabancı ticaret odaları 
OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Cemiyetler ka

nunu hükümlerine tevfikan Türkiye dahilinde 
yabancılar tarafından veya Türk vatandaşla-
riyle bir arada teşkil olunacak kurumların ti
caret odası unvanı kullanmalarına Ticaret ve
killiğince aşağıdaki şartlarla izin verilebilir: 

a) Mütekabiliyet şartının ilgili yabancı 
memleketlerce kabul edilmiş bulunması; 

b) Cemiyet muamele ve kayıtlarının Tica
ret vekilliğince her zaman teftiş ve murakabe
ye tabi tutulabilmesi; 

c) Bu cemiyetler umumî kâtiplerinin Türk 
olması ve tâyinlerinin Ticaret vekilliği tara
fından tasdik edilmiş bulunması: 

ç.) Senelik faaliyetlerine dair her takvim 
yılı sonunda Ticaret vekilliğine rapor vermeleri. 

REtS — Mütalâa var mı? 
NÂZIM POROY (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar, bu Ticaret ve sanayi odaları kanu
nunun tecellisini, itiraf ederim ki, biraz garip 
görmekteyim. Çeçen gün gayet mühim bir 
madde, kontratip maddesi, Adliye encüme
ninden geçmemiş olduğu için Encümene iade 
edildi. Bu 31 nci maddeyi de tamamiyle İkti
sat encümeni tarafından ilâve edilmiş olarak 
görüyorum. Adliye encümeninin böyle bir 
maddesi yoktur. Halbuki bilhassa Adliye en
cümenini alâkadar eden bir maddedir. Madde 
diyor ki : I 

«Cemiyetler kanunu hükümlerine tevfikan 
Türkiye dahilinde yabancılar tarafından veya 
Türk vatandaşlariyle bir arada teşkil oluna- I 
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cak kurumların ticaret odası unvanını kullan
malarına Ticaret vekilliğince aşağıdaki şart
larla izin verilebilir:» 

Mütekabiliyet şartının ilgili yabancı mem
leketlerce kabul edilmiş olması. Malûmu âli
niz, cemiyet kurmak medeni bir haktır ve ya
bancıların da bu hakkı kullanmaları lâzıınge-
lir. Fakat mütekabiliyet şartiyle. Dış politi
kamızın temeli olan Lozan muaheclesince J3sa-
sen bu, nazarı dikkate alınmış bir esastır. I Bu 
itibarla gönül isterdi ki bu maddeyi bir İtere 
de memleketin haricî işleriyle meşgul olanlar 
görsün. Çünkü bu madde yalnız İktisat encü
meninden geçmiştir. Hariciye vekilliğinin fik
rini bu hususta bilmek isterdim. Tabii müte
kabiliyet şartı fena bir sey değildir. Fakat 
belki de öyle bir A^aziyet hâsıl olur ki, müte
kabiliyet şartı olmıyan bir memleket tebaa
sına da böyle bir müsaadenin verilmesine Ha
riciye vekili razı olabilir. Böyle bir ticaret oda
sını yabancılar tarafından veyahut Türkler ve 
yabancılar tarafından tesisine esas olan müte
kabiliyet şartları ikamet ve adli salâhiyet de
diğimiz mukavelelerle temin edilir. Bunlar 
Lozan muahedesinden sonra yapılmıştır ve ye
dişer sene için muteber olmaları teamül halin
dedir. Bir çok memleketlerle bu mukaveleleri 
yaptık, belki de bir çoklariyle mukaveleler bit
miş veya yeniden yapılmıştır. Ben, bu fıkra
ya Hariciye vekilinin ne diyeceğini Yüksek 
Meclisin bilmesini çok isterdim. Birinci nokta 
budur. 

Bendenizce, bundan daha mühim olan ikin
ci mesele maddenin (b) fıkrasiyle meydana çık
maktadır. Bu fıkra (cemiyet muamele ve ka
yıtlarının Ticaret vekilliğince her zaman tef
tiş ve murakabeye tabi tutulabilmesi) şeklin
dedir. Bu ifadeyi okudum. Eminim ki bun
daki büyük sakatlığı hemen takdir buyurdu
nuz ve anladınız. Cemiyet yabancılarla Türk
lerden veyahut yalnız yabancılardan teşekkül 
ediyor. Bunu Ticaret vekâleti teftiş ve mu
rakabe edebilecektir deniyor. Burada niçin fiili 
iktidarı kullanılıyor? Buna ne lüzum vardır? 

Bu memlekette ecnebilere verilen haklar ka
nunlarla muayyen ve mahfuzdur. Kanun da
hilinde cemiyet teşekkül eder ve cemiyeti her 
zaman Hükümet kanun dairesinde murakabe 
eder. Zaten üzerinde her zaman hassasiyetle 
durduğumuz bu. noktada niçin bir imtiyaz ver
mişiz gibi hareket ediyoruz? Edebilir yerine 
eder demeliyiz Fakat ona da lüzum yoktur. 
Mazbata muharriri Beyefendinin izahatını din
ledikten sonra bir fıkranın tayyı için bir takrir 
vereceğim. Tekrar ediyorum ki, Adliye encü
menini bu kadar alâkadar eden bu madde Ad
liye encümeninden geçmemiş, Yalnız İktisat en
cümeninde yapılmıştır. 

Arkadaşlar bu vesile ile şunu da söylenlek-
ten kendimi alamıyacağım ki, bu kadar mühim 
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bir kanunun müzakeresine Meclis müstaceli
yetle müzakere kararı vermiştir. (O geçti ses
leri). Bu bir defa müzakere ile geçilecek bir 
kanun değildi. Bakınız en mühim maddeler, 
değil Heyeti Umumiyeye gelmezden evvel, da
ha ait olduğu ihtisas encümeninde bile etraflı
ca görüşülmemiştir. O halde kanun istediğimiz 
makul neticeyi vermese gerektir. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Efendim, bu 
madde ile, yabancıların kendi aralarında veya 
Türk vatandaşlariyle birlikte kanunun mevzuu 
olan neviden odalar tesis ve teşkil etmelerine 
cevaz verilmek isteniliyor. Fakat bu cevaz bir 
takım şartlara talik ediliyor. Bu şartların ara
sında en ziyade üzerinde durmak istediğim 
(A) fıkrasıdır. Bu fıkrada, « mütekabiliyet 
şartınm ilgili yabancı memleketlerce kabul edil
miş bulunması; » deniliyor. Bu, esas itibariy
le, umumî esaslara uygun ve emniyet verebile
cek sağlam bir kayit. Ancak burada düşünül
mesi lâzımgelen bir nokta var: Fiili vaziyet ne
dir? Fiili vaziyeti daha evvel anlamalıyız ki, bu 
madde kanuniyet kesbettiği takdirde hâsıl ola
cak neticeleri takdir edebilelim. Mütekabili
yet esasını kabul ettiğimize göre bizim mem
leketimizde yabancılar tarafından bu türlü 
odalar açılmasına teşebbüs edilebilir, Biz de 
müsaade edebiliriz; bu madde kanuniyet kes
bettiği takdirde. Fakat biz bu yabancıların 
memleketinde daima mümasil vaziyette oda
lar açabilecek halde bulunabilir miyiz? Daima 
bu « mütekabiliyet » ortaya çıkabilir mi? Ya
bancılar bizim memleketimizde oda açarlar da 
biz tatbikatta onların memleketinde oda aça-
mazsak?... Şunları bilmeliyiz: Bugün fiilen 
memleketimizde yabancılar tarafından açılmış 
bu türlü odalar var mı, varsa hangi memleket
lere mensupturlar ve « mütekabiliyet » esasları 
daima cari olmuş mudur, bizim başka memle
ketlerde böyle açılmış odalarımız var mıdır, 
hangi memleketlerdedir ? Bu cihetlerin Encümen
ce etraflı surette izah edilmesi lâzımdır. îzah 
edildikten sonradır ki, böyle bir maddenin tak-
ninine lüzum olup olmadığını düşünebiliriz: 
Bu izahat alınmadıkça maddenin leh ve aleyhinde 
söz söylemenin sırası henüz gelmemiş demek
tir. 

Bir de maddenin birinci fıkrasında «yaban
cılar tarafından veya Türk vatandaşlariyle bir 
arada teşkil olunacak kurumların» deniyor. Bu 
ibare maksadı anlatmağa kâfi değildir. «Yaban
cılar tarafından kendi aralarında veya Türk 
vatandaşlariyle birlikte» denilirse karine ile çı
kardığım bu mâna açıkça ifade edilmiş olur. Bu 
haliyle ifadede ipham vardır. Encümenin arzet-
tiğim noktalar etrafında izahat vermesini rica 
ediyorum. 

M. M. PAlK KURDOĞLU ( Manisa ) — Bu 
kanunun birinci maddesini kabul ederken ilk 
fıkralarda gördük ki memleketimizde ticaret ve 

sanayi odaları, esnaf odası, ticaret borsası resmî 
unvanları altında teşekkül vücuda getirmek 
hakkı doğrudan doğruya Ticaret vekilliğine ait
tir. Binnetice Ticaret vekilliği haricinde her
hangi hükmi ve hakikî şahıs bu unvanla bir te
şekkül vücude getiremiyeeektir. Fakat biz bu 
hükmü, hükümleri, bu kanunun tatbik edileceği 
yerlerde mer'iyetten kalkacak olan 655 sayılı 
kanuna da vaktiyle koymuş bulunuyoruz. O 
kanunda da ticaret ve sanayi odalarının Ticaret 
vekilliğince kurulacağı yazılıdır. Tatbikat ise 
böyle olmuştur: Memleketimizde teşekkül etmiş 
ecnebi ticaret odaları vardı. Bilmukabele bi
zim de hariçte teşkil ettiğimiz bazı ticaret oda
ları vardı. 

NECMEDDÎN SAHlR Sılan ( Bingöl ) ve 
NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Nerelerde? 

FAİK KURDOĞLU ( Manisa ) — Ar-
zedeceğim. Bu ticaret odalarının, kanunun bu 
sarih hükmü karşısında, faaliyetlerini menet
mek veya bir şekil bulmak icabetti ve şöyle bir 
karar verildi. Mademki kanunun hasır ve tes-
bit ettiği unvan «ticaret ve sanayi odası» tâbi
ridir, o halde bu müesseseler «ticaret odası» un
vanını değil bunun fransızcası olan «Chambre 
de eommerce» tâbirini kullanarak faaliyetine 
devam etsinler denildi. Bugün İstanbul'da mev
cut olan ecnebi ticaret odaları sanırım bu şe
kildedir. Meselâ «İstanbul Fransız şambr dö 
komersi», «İstanbul İngiliz Çembir of komers'i» 
gibi, bu tâbiri kendi dillerinde kullanarak ifayı 
vazife ederler. Bu kanunu tetkik ederken ev
velce karşılaşılmış bulunan bu vaziyet ileri sü
rüldü ve böyle bir maddenin ilâvesi düşünüle
rek evvel beevvel Hükümetin fikri soruldu. 
Hükümet namına encümende hazır bulunan ar
kadaşımız, Hariciye vekâletiyle temas etmek 
üzere mühlet istedi. İkinci defa geldiği zaman 
bu makamla mutabık olarak ufak bazı tadiller
le kabul ettiklerini ve yerinde gördüklerini söy
lediler. Bu suretle lâyihaya girdi. 

Mahiyetine gelince; biz bilhassa bazı millî 
zaruretlerin inzimamiyle memleketimiz oda ve 
borsalarına bu karakteri ve bu resmî hüviyeti 
vermeği kabul etmiş bulunuyoruz. Fakat ana 
karakteriyle bunların muamele ve temaslarına 
hudut olmadığını da hatırlamanız icabeder. 

Bir ticaret odası dünyanın her tarafiyle, hat
tâ Hükümetin, muhterem Poroy'un buyurduk
ları gibi, seyrisefain, ikamet mukaveleleri ve di
ğer hiç bir ahdi, diploması ve siyasî rabıta tesis 
etmediği memleketlerle dahi münasebetlere ge
çebilir. Ecnebi ticaret odaları ve ecnebi memle
ketlerde açılmış odalarımız millî ticaret yani 
karşılıklı ithalât ve ihracat bakımından faydalı 
olduğu gibi, karşılıklı ticari istihbarat, ticari 
malûmat cem ve neşir vâsıtaları olarak da men
faat temin etmişlerdir ve ederler. Bütün mem
leketlerde, ticaret odalarına verilen veya bun-
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lardan beklenen vazifeler arasında dış memle
ketlerde ve o bilhassa ihracat ve ithalât yapıl
makta olan başlıca istihlâk merkezleri ve liman
larda ticaret odaları ve milli tüccar kolonileri 
tesis etmek vazifesi de vardır ve yine görüyoruz 
ki, arzu buyurursanız bir kaç isim sayabiliriz, 
maamafih mazbatamızda tafsilât bulunduğu için 
vaktinizi almak ta istemiyorum, meselâ İngiliz
lerin hariçteki ticaret odaları içerdeki ticaret 
odalarının 2,5 misline yaklaşır. Diğer memle
ketler de hemen hemen ayni vaziyettedir. Bundan 
dolayıdırki, devamlı, feyizli ihracat maksut üzere 
evvelemirde insan ve bu kabil teşekküller ihra-
eiyle başlamak lâzım derler. Biz şimdiye kadar 
yalnız Berlin'de bir Türk - Alman ticaret odası, 
Atina'da Türk - Yunan ticaret odası, bir zaman
lar Marsilya 'da bir Türk - Fransız ticaret odası 
ve bir müddet için de Londra'da, zannediyorum 
şimdi başka bir şekil aldı, bir Türk - ingiliz 
odaslı tesisine teşebbüs ettik. Bu odalar bu 
memleketlere, bilhassa memleketimiz ihracat 
malları satış imkânlarına ait malûmatı toplamak 
ve ihraç mallarımıza ait vasıfları, şartları ve 
ihracatçılarımızı tanıtmak yolunda hayli hizmet 
etmişlerdir. Bundan başka en mühim olarak ta 
buradaki Türk tüccarlarımın bu kabîl işlerle uğ
raşan firmalar hakkında ihtiyaçları olan refe
ransları temine çalışmışlardır. Bu gayet mühim
dir, meselâ Berlin'den herhangi bir taleple kar
şılaşan bir türk firması sipariş veren firma hak
kında malûmat alabilmek için ya bankalara veya 
Berlin'de bir Alman teşekkülüne müracaat et
mek mecburiyetindedir. Tüccarlar hakkında ban
kaların vereceği referans bankacılık bakımından 
olacağı için emniyetbalış sayılmaz. Asıl tüccarın 
ehemmiyet ve kıymet verdiği şey ticarî referans
tır. 

Bunu da bu kabîl oda teşekkül eden yer
lerde kendi adımızı taşıyan odalardan temin 
imkânını elde etmişlerdir. Bu odalar bilmu
kabele Türk tüccarlar hakkındaki referansla
ra da merkez olmuştur. Bizim memleketimiz
de teessüs etmiş ecnebi odalar için vaziyet bu
dur. Bilhassa bizini ihracat maddelerimiz ve 
imkânlarımız üzerinde lâzımgelen muamelâtı 
yaym.ak suretiyle memleketimizde nevama yar
dımcı ticari yayım merkezleri haline daha zi
yade getirebilirler. Bu ancak üzerinde ciddi 
bir kontrol tesisi ile mümkündür. 

Hukuk bakımından bunların vaziyetine ge
lince ; bu maddenin baş tarafında işaret edildi
ği veçhile bu odalar bu kanuna tevfikan değil 
Cemiyetler kanununa tevfikan kurulmuş ola
caktır ve Cemiyetler kanununun Hükümet teş
kilâtına bahşettiği her türlü murakabe imkân
larının haricinde olarak Ticaret vekâletine 
matuf bazı salâhiyetlere de murakabe, kâtibi 
umumiyi tâyin gibi salâhiyetlere de imkân ve
recektir. Muhterem Nâzım Poroy arkadaşımı- I 
zm buna rağmen gördükleri bir nokta olma- J 

lıdır. Bunu kendim de kavramak için cidden 
çok uğraştım. Bulduğumu iddia edemem. Biz 
ticaret bakımından hiç bir endişeye mahal 
yoktur zannediyoruz. Hukuk bakımından da 
bir şey göremedik. Zannediyorum ki Ticaret 
vekili de Hariciye vekili ile bu hususta görüş
müş olduğu şeyleri burada naklederek arka
daşları tenvir ederler. 

NÂZIM POROY (Tokad) — B fıkrasını 
okuyunuz kâfi. 

FAİK KURDOĞLU (Devamla) — B fık
rasını okuyorum : «Cemiyet muamele ve ka
yıtlarının Ticaret vekilliğince her zaman tef
tiş veya murakabeye tabi tutulabilmesi...-» 

NÂZIM POROY (Tokad) — Zaten muamele 
ve kayıtları teftiş ve murakabeye tabi, dedik
ten sonra esasen cemiyetler Hükümetin mura
kabesi altındadır. 

FAİK KURDOĞLU (Devamla) — Müsaa
de buyurursanız ben fiilen hatırladığım bir tat
bikatı arzedeyim. Vaktiyle bir muamelenin 
suretini almak istedik, İstanbul'daki bir ecne
bi ticaret odasından. Ecnebi ticaret odası arzu 
ettiğimiz bu sureti bize vermedikten başka 
ona ait dosyayı bile tetkik etmemize muvafa
kat etmedi. Bu memleketimiz hakkında yazıl
mış bir rapor ve bu meyanda iki Türk fir
ması hakkında verilmiş olduğu haber alınan 
bir referans dolayısiyle idi. O zaman mevcut 
mevzuatımızı tetkik ettik. Neticede anladık ki 
değil o vaziyetteki bir ticaret odasından hat
tâ istanbul Ticaret odasından bile böylece su
ret almak hukuki imkânlarına malik değiliz. 
Bittabi bu o zamanlara ait mevzuata nazaran-
dır. Bugün vaziyet başka olmakla beraber ni
hayet bir faydai zaidedir dedik. Yoksa Cemi
yetler kanununun Devlete bahşettiği... 

ALÎ MUZAFFER GÖKER (Konya) — O 
halde Poroy'un teklifi tamamen yerindedir. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — 31 nci maddeye tevfikan teşekkül 
edecek olan yabancı ticaret odaları bu kanunun 
hükümleri dairesinde mi icrayi faaliyet edecek
tir? 

Kâtibi umuminin tâyininden bahsediyorlar. 
Cemiyetler kanununda bu gibi teşekküller için 
umumî kâtip mecburiyeti var mıdır? Maksat; 
bu kanundaki kâtibi umumî midir? 

M. M. FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — 
Mevzuubahis olan ecnebi teşekküller; cemiyet
ler kanununun hükümlerine tevfikan kurula
caktır. Bu kanundaki vazifeleri ifa etmeyecek 
yani hukuk ve salâhiyetlere malik olmıyacak, 
bir ticari cemiyet olarak kabul edilecektir. Bu
gün yapıldığı şekilde, bir muvazaa yapmaktan
sa, cemiyet olarak kendilerine ticaret odası un
vanını kabul etmek daha doğru olur. Çünkü 
kendi kendimizi aldatmaktan ise bu şekli 

1 kabul etmek daha muvafıktır. Her mem-
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lekette ecnebi ticaret odaları vardır. Her mem
leket müsaade ediyor. Bizini de ayni zamanda 
mütekabiliyet sartiyle ve bir cemiyet olarak 
müsaade etmemizde hiç bir bakımdan mahzur 
olamaz sanıyoruz. Cemiyetler kanununa göre 
teşekkül ediyor. Yalnız bu unvanı alıyor, Ti
caret ve sanayi odası unvanını kullanıyor. 

Tâyin edilecek kâtibi umumiye gelince; bu 
kâtibi umumî bu kanuna tâbi olmadığı için bu 
kanun dahilinde ifayi vazife eden bir kâtibi 
umumî değil, ticari teamüller ve vekâletçe 
verilmiş hususi talimatı da takip etmekle mükel
lef olan bir kimse oluyor. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual. 
Bu kanun henüz çıkmamıştır. Çıkmadan ev

vel de halen ticaret odaları devam ediyor de
ğil mi? 

M. M. FAÎK KURDOĞLU — Evet. 
REFİK İNCE (Devamla) — Şimdi nasıl de

vam ediyor? 
M. m. FAİK KURDOĞLU (Manisa) — 

Zannediyorum ki, biraz evvel arzettiğim şekil
de yani bizim ticaret odalarımız, ticaret odaları 
unvanının türkçe klişesini taşıyor. Istanbulda 
Fransız (Chambre de commerce) i, yine İs
tanbul'da İngiliz (Chambre of Commerce) i 
ilâh... ile, aynı unvanın kendi dillerine tercü
me edilmiş klişesini. Bundan evvelki 655 sayı
lı kanunda Ticaret ve sanayi odaları unvanı 
altında, teşekkül vücude getirebilmek hakkım 
ticaret vekâletine verdiği ve bunlar ise Ticaret 
vekâleti tarafından vücude getirilmiş olmadık
ları için bu yolu tutmuşlardır. Bu bir hal şekli 
gibi telâkki edilmiştir. Şimdi ise bunlar ticaret 
odası unvanını bir cemiyet olarak kullanabilsin 
ve cemiyetler kanununa tâbi ve bu kanunun 
Hükümete bahşettiği salâhiyetlere munzam 
olarak Ticaret vekâletinin de murakabesi al
tında olsun diyoruz ve bazı kayıtlar koyuyoruz. 
Muamele ve kayıtları Ticaret vekilliğince her za
man teftiş ve murakabe edilsin diyoruz ve bun
dan cidden bazı tecrübelere nazaran fayda umu
yoruz. 

TİCARET V. Dr. BEHÇET UZ (Denizli) — 
Arkadaşlarım, bu maddeyi İktisat encümenin
de çalışırken bizim nazarı dikkatimizi celbetti-
ler. Bu yeni bir kanundur, tekâmülü için bu 
şekilde bir madde koyalım dediler. Hariciye 
vekâletinde bu mevzu üzerinde çalışıldı ve 
bu madde hazırlandı. Vekâletim bu madde üze
rinde musir değildir. Umumî Heyet tenevvür 
etmiştir Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Tay, 
tay sesleri). 

REİS1 — Bir takrir var okuyalım. 
NÂZIM POROY (Tokad) — Müsaade eder

seniz Vekil Beyin bu izahatından sonra takri
rimi geri alıyorum, ben yalnız bir fıkranın 
tayyını teklif etmiştim. 

1943 C : 1 
RASİH KAPLAN (Antalya) — Ben bu 

maddenin tamamen tayyını teklif ediyorum. 

Yüksele Reisliğe 
Maddenin layyını arz ve teklif eylerim. 

Antalya 
Rasih Kaplan 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin tay yun teklif ederim. 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

REİS — 31 nci maddenin tayyı hakkında iki 
takrir vardır. Reye arzediyorum. Nazarı dikka
te alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı dikkate 
alınmış, madde tayyedilmiştir. 

Şimdi müzakeresini tecil ettiğimiz 20 nci 
madde encümenden gelmiştir. Okuyoruz. 

YİRMİNCİ MADDE — Bu kanunda yazılı 
yazılı teşekküllere kayıtlı olanlardan miktarı 
kazanç vergisi aslının % 2 sini geçmemek üzere 
her sene ayrıca munzam bir aidat tahsil olunur. 
Bu munzam aidat nispeti teşekkül meclisince 
teklif ve Ticaret vekilliğince tasdik suretiyle 
teshil olunur. Kazanç vergisine tabi olrnıyanla-
rın munzam aidatı yrllık aidatının yüzde onu
dur. 

Muhtelif şubeleri bulunan müesseseler için 
her şubenin bulunduğu yerdeki teşekküllere o 
şubenin kazanç vergisi nispetinde ödenir. Mües
sesenin umumî bilançosunda zarar tahakkuk et
se bile kazanç temin eden şubenin bu munzam 
aidatı vermesi mecburidir. Şu kadar ki ticaret
lerinin hususiyetleri dolayısiyle muhtelif şube
leri bulunmakla beraber bilanço ve kâr ve zarar 
hesaplarını bir veya mahdut merkezlerinde yap
mak zaruretinde oldukları Ticaret vekilliğince 
kabul edilenler bu aidatı bilançolarla taayyün 
eden kârlarına göre o yerlerin teşekküllerine 
öderler. 

Odalara bu munzam aidatı vermiş olan tica
ret borsası mensuplarından ayrıca tahsilat ya
pılmaz. 

REİS — 20 nci maddenin yeni şeklini reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler . . . TC tm i yen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Aradan bir madde tayyedildiği için 32 nci 
madde 31 nci madde oluyor. Onu okuyoruz: 

Milletlerarası kongre, teşekkül ve fuarlara 
İştirak 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Bu kanunda ya
zılı teşekküllere kayıtlı olan veya olmıyan ha
kikî ve hükmi şahısların milletlerarası ticari ma
hiyette sergi ve fuarlara iştiraki Ticaret vekil
liğinin müsaadesine bağlıdır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
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Bölüm: V 

Ceza hükümleri 

Disiplin cezaları 
OTUZ İKİNCİ MADDE — Ticaret ve sanayi 

odaları, esnaf odaları ve ticaret borsaları aşağı
da yazılı disiplin cezalarını verebilirler: 

a) ih tar ; 
b) Tevbih; 
c) Oda veya borsadan çıkarmak. 
Oda veya borsadan çıkarma cezası 15 günden 

az ve bir seneden çok olamaz. 
îhtar ve tevbih cezaları idare heyetleri, çıkar

ma cezası her teşekkülün meclisi tarafından ve
rilir. îhtar ve tevbih cezaları katidir. 

Çıkarma cezası kararı Ticaret vekilliğinin 
tasdikiyle katileşir. 

Bu maddedeki kararlara karşı idarî ve kazai 
mercilere başvurulamaz. 

Teşekkül meclisince verilen çıkarma cezası 
kararı Ticaret vekilliğine, tetkik ve tasdik edil
mek üzere, gönderilmeden evvel alâkalıya tebliğ 
olunur. Alâkalı 10 gün içinde itiraz edebilir. Bu 
itiraz ittihaz edilen çıkarma cezası kararma mü-
taallik dosya ile birlikte Ticaret vekilliğine gön
derilir. 

Çıkarma cezası verildiği müddete münhasır 
olup bu müddet içinde ticaret veya sanatını ge
rek doğrudan doğruya ve gerek vasıta ile icradan 
memnuiyetini müstelzimdir. 

Çıkarma cezasına riayet etmiyerek ticaret ve
ya sanatı yapmakta devam edenler 35 nci mad
dede yazılı cezalarla cezalandırılır. 

Umumî hükümlere göre yapılan ceza takibatı 
disiplin cezalarının verilmesine mâni olamaz. 

FAİK BARUTÇU (Trabzon) — Efendim, 
buradaki oda veya borsadan çıkarmak cezası, 
Adliye encümenince kabili itiraz bir ceza adde
dilmişti. Yani alâkalılara tebliğ olunacak lâakal 
10 gün zarfında itiraz ederse o zaman tetkik 
edilmek üzere dosya ile beraber Ticaret vekâle
tine gönderilecekti. İktisat encümenimiz değiş
tirmiştir. Ve Ticaret vekâleti tasdik etmedikçe 
cezanın katileşmemesi esaslını kabul etmiştir. 
Güzel. Yalnız Ticaret vekâletinin tetkik ve tas
dikiyle ketileşir esasını koyduktan sonra Adliye 
encümeninin kabili itiraz olmasına göre tertip
lediği fıkrayıda aynen almıştır ki bu mütenakız 
olur. Ticaret vekâletinin tasdiki ile katileşir. 
Bu karar alâkalıya tebliğ olunur, alâkalı 10 
gün içinde itiraz edebilir. Bu ceza resen tetkika 
tabi olduğuna göre verilen cezaya karşı alâkalı 
10 gün içinde itirazlarını gösterir bir lâyiha ve
rebilir demek daha doğru olur. Bu bakımdan 
encümen muvafakat buyurursa fıkra şu şekilde 
olsun: 

Verilen çıkarma kararı Ticaret vekâletine 
tasdik edilmek üzere gönderilmezden evvel alâka

lıya tebliğ olunur. Alâkalı on gün içinde itiraz
larını muhtevi bir lâyiha verebilir. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Encümen 
de iştirak ediyor. 

ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Bu maddede 
yeni hukukî esaslarımıza aykırı bir kaç noktaya 
tesadüf ettim, bundan dolayı bazı maruzatta! bu
lunacağım : [ 

Disiplin cezalarından bahsediliyor. Üç nevi 
disiplin cezası derpiş edilmiş: ihtar, tevbih ve 
odadan çıkarma.. Bu teşekkül mensupları hangi 
cezaya hangi fiillerinden dolayı çarptırılacaklar
dır. Burası meşkûk geçilmiştir. Binaenaleyh mec
lislerin takdirine, Ticaret vekilinin takdirine ka
lacaktır. Odadan çıkarmayı müstelzim fiiller 
nelerdir? Bilmiyoruz, ihtarın ne gibi filler ne
ticesi verileceğini bilmiyoruz. Tevbilıin neye 
karşı verildiği ve bilhassa çıkarma, gibi disiplin 
cezalarının ne gibi fillerin karşılığı olduğu gös
terilmemiştir. Odadan çıkarma salâhiyeti mec
lislere veriliyor. Bu karar Ticaret vekilinin tas
dikiyle katilaşiyor. Madde burada kalsaydı yine 
itirazım esasılı olmıyacakt'ı. 

Fakat bu karar aleyhine hiç bir idarî ve-
kazai mercie başvurulamaz diye bir fıkra ilâ
ve edilmiştir. Yani bütün kazai murakabe im
kânları kapatılmıştır. Arkadaşlar, odadan çı
karma, meslek ve sanattan mahrum etme ce
zası demektir. Çünkü odadan çıkarıldı mı o 
mesleki ve sanatı yapamıyacaklır. Bu Cdza-
ınn verilebilmesini hiç olmazsa adli bir mu
rakabeye tabi tutmak zaruridir. Çünkü niha
yet Teşkilâtı Esasiye kanunumuzun zıman ve 
tekeffülü altında bulunan şahsi hakkın muay
yen bir müddet tahdidini tazammun eder. Bu 
adam, muayyen olmakla beraber bir müddet 
sanattan, şahsi hakkından mahrum ediliyor. 
Binaenaleyh; bu çıkarma kararı aleyhine mes
lek ve sanatında devam edenlere karşı 36 neı 
maddede üç aya kadar hapis ve 5 000 liraya 
kadar para cezası vardır. Bu kadar ağır olan 
bir kararın kazai murakabeye tabi tutulma-
ıııasmırı mânasını anlamıyorum. Hiç olmazsa 
bu adamlar Şûrayi devlete gidebilmelidir. Ti
caret vekilinin kararı katî olsun. Fakat bunun 
aleyhine Şûrayi devlete gitmek hakkı da Şun
lara verilsin. Millî korunma kanunumuzda bi
le meslek ve sanattan mahrum etmek cezası an
cak mahkemelere verilmiş bir ceza salâhiyeti
dir. Öyle bir kanun ki fevkalâde zamanlar ka
nunudur, fevkalâde hâdiselere tatbik edilmek
tedir. Böyle olduğu halde, normal zamanlara 
mahsus bir kanunda bir seneye kadar meslek
ten ve sanattan mahrumiyet ve buna riayet
sizlik halinde üç aya kadar hapis ve 5 000 li
raya kadar cezayı müstelzim bir karara karşı 
hiç bir kazai merci açık değildir. Bu, son: za
manlarda açılan fena bir çığırın yeni bir te-
ceilisidir. Bunun için bir takrir takdim ediyo-
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mm. Maddeden bir fıkra çıktığı takdirde me
sele kalmaz. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Müsaade buyurursanız kâtip arkadaşımız fasıl 
başlarını okumadılar. Fasıl başları da kanu
nun cüzüdür. Binaenaleyh onun da okunması 
gerekmektedir. Yani cüzü kanundur. Onun 
da okunması lâzımdır. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Efendim, bu 
maddenin iki noktası üzerinde maruzatta bu
lunmak istiyorum. Birincisi : cezaların nevileri 
birer birer söylendiği halde bu cezaların hangi j 
hareketlere tekabül ettiği gösterilmemiştir. 
Bunu, vaktiyle müzakeresini yaptığımız Noter
ler kanun lâyihasında da görmüş ve encümen
den sormuştum: Bu cezalar hangi hareketlere 
tekabül edecek? Verilen cevap, « hareketleri 
tahdit etmeğe ve kanunda bütün incelikleriyle, 
teferrüatiyle bunları göstermeğe imkân yoktur. 
Kanunun elestikıyetmi gözetmek ve dolayısiyle 
cezaların tâyinini, verecek makamların takdi
rine bırakmak daha uygundur » mealinde idi. 
Burada da aynı hâlin tekerrür ettiğini görüyo
ruz : « ihtar, tevbih, oda veya borsadan çıkar
ma » şeklinde üç nevi ceza karşısında bulunu
yoruz. Bu cezalar hangi hareketlere karşı ve
rilecektir? Bu cihet hakkında hiç bir kayit 
yoktur. Bilhassa bu kanun lâyihasının (10) n-
cu maddesinin başında şöyle bir fıkra bulunu
yor: « Meslekî ahlâk ve tesanüdü halkın ihti
yaç ve menfaatleriyle ahenkli olarak muhafaza 
ve inkişaf ettirmek maksadiyle kurulmuş olan..» 
deniyor. Bu hüküm, ticaret ve sanayi odaları
nın başlıca maksadı teşekkülü, meslekî ahlâ
kı ve tesanüdü inkişaf ve muhafaza ettirmek » 
olduğunu açıkça gösterir. Âdeta, sayılan diğer 
vazifeler bu ana vazifenin teferruatı kabilin-
dendir. Tatbikatta da en çok şikâyet mevzuu 
olan esnafın; sanayi erbabının, meslekî ahlâka 
karşı lâubalilik göstermekte olmalarıdır. Gö
nül isterdi ki : inzibatî hükümler arasında mes
lekî ahlâka uymıyan hareketler hakkında da 
inzibatî bir ceza gösterilsin. Çünkü ahlâk mev
zularının ceza kanunu hükümleriyle karşılan
masını daima bekliyemeyiz. Onuncu madde 
hakkında maruzatta bulunurken, bu hükmün 
gayet nâzik olduğunu, ahlâk kaidelerinin hu-
kukileştirilmesinin mevzuubahis olduğunu ar-
zetmiştim. Şimdi bir taraftan meslek ahlâkı
nı, kanuni bir müeyyideye bağlamak yolunu 
tutuyoruz; diğer taraftan inzibatî cezalar ara
sında bari, meslek ahlâkından inhiraf edenlere 
karşı bir ceza tedbirine tevessül etmiyoruz. 
Çok korkulur ki, meslekî ahlâk, kanunun met
ninde de bahsedildiği halde yine tatbikatta 
mühmel kalsın ve meslekî ahlâk üzerindeki en
dişeler büsbütün artmış olsun. Bunun üzerine 
Yüksek Meclisin dikkatini ehemmiyetle çek
mek isterim. 

Sonra, ikinci nokta : Adliye encümeninin | 
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kabul ettiği madde metninde; disiplin kararla
rı aleyhine idarî ve kazai mercilere baş vurul-
mıyacağı hakkındaki hüküm sona konmuştur. 
Halbuki İktisat encümeninin maddesinde, ceza
lar sayıldıktan ve ne yolda verilecekleri söylen
dikten .Monra «Bu maddedeki kararlara karşı idarî 
ve kazai mercilere! başvurulamaz» denmiş. Fakat 
bundan sonra da «Teşekkül meclisince verilen 
çıkarma cezası kararı, Ticaret vekilliğine tetkik 
ve tasdik edilmek üzere gönderilmeden evvel alâ
kalıya tebliğ olunur. Alâkalı (10) gün içinde iti
raz edebilir...» deniliyor. Yani vekâletin bir 
«Tetkik mercii» olduğu gösterilmiştir. Bir ta
raftan yukarda mutlak olarak idarî ve kazai 
mercie başvurulanııyaeağı söylendiği halde, he
men arka-imdan bir «İtiraz ve tetkik mercii» gös
terilmektedir. Bunlar, birbirini nakzediyor. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Tetkik mercii de
ğil, tasdik keyfiyeti orada tekemmül eder. 

NEVZAD AYAŞ (Devamla) — Amma «İti
raz edebilir» deniyor, «Ticaret vekâletine gön
derilir» deniyor. Şimdi bu hükmün, maddede 
bit' tenakuza meydan vermemesi için Adliye 
encümeni metninde olduğu gibi en sona bıra
kılması muvafık olacaktır. Adliye encümeni pek 
isabetli olarak cezaların nasıl verileceğini, tat
bikatını gösterdikten sonra «Bu karar aleyhine 
idarî ve kazai mercilere başvurulamaz diyor. 
Hepsine şamil olmak üzere umumî bir ifade ile 
veya ayrı ayrı göstermek te yerinde olabilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar, gerek 
Adliye encümeninin ve gerek İktisat encümeni 
arkadaşlarımızın bu tüccarları adam edeceğiz 
diye koydukları hükümlerin ihtiva ettiği ada
letsizlik karşısında, ben Muhterem Heyetinizin 
nazarı dikkatini celbetmek istiyorum. Bir defa 
inzibatî eczayı koyduğumuz her kanunda mut
laka her inzibatî cezanın hangi fiil ve harekete 
mukabil olduğu gösterilmiştir, bunda göstermi
yoruz. Kabul edelim ki, bu meslek icabıdır ve 
bunu onun için yapıyoruz. Halbuki verdiğimiz 
cezalarda, ilâhi bir isabet var iddiasını taşı
maktan bütün insanlar müstağnidir. Filân ce
zayı verdik, tevbih cezasını verdik. Efendim, tev
bih cezasına karşı falan falan adamlar, falan 
kanunlarla muhtelif derecelerde hakkını kullan
mak kendisini müdafaa etmek hakkını haiz 
iken tüccarlar buna sahip değildir. Bu bir ay
kırılıktır. Tüccarlar için şiddet lâzımdır, bun
lara ahlâkî ders vermek lâzımdır denecek olursa 
bir tüccarın, bir esnafın ailesiyle beraber mai
şetini temin ettiği ocağını yıktıktan sonra 
sen bu cezaya karşı itiraz hakkını haiz değilsin 
demek neden? O aile acağmı yıkanların bir ka
naatleri varsa, bu kanaatlerini, esbabı mucibe-
siyle hâkim huzurunda ıserdetsinler ve kendini 
müdafaa etmek istiyen adamı hâkimin dinleme
sine yol açsınlar. Halktan ıseçtiğimiz, tüccardan ve 
esnaftan seçtiğimiz kimselerin eline bir vatanda,-
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şm hayatına kasdedecek salâhiyetleri veriyoruz. 
Ben bu kadar keskin kılıcı kullanmayı kimseye 
veremem arkadaşlar. Biran için kendimizi tüc
cardan, esnaftan, tenekeciden, kunduracıdan 
birinin yerine koyalım. Bütün medarı mai
şeti elindeki kunduraları tamir etmek veya şuna 
buna iş yapmakla geçinen bir adama altı ay 
icrayı sanattan memnusun dediğimiz zamanda, 
o vatandaş bir haksızlığa maruz kalmış ise bu
nun müracaat yolu nedir arkadaşlar? katidir, 
bir mürcaat olamaz. 

Biz hakkı müdafaa diye baştan aşağı Teş
kilâtı Esasiyede ve buna dayanan bütün kanun
larımızda her vatandaşa her hakkı vermek yo
lunu açmışken, burada mücerret esnaftır, tüc
cardır diye kapadığımız bu kapıyı onlara açma
mak bence adalet değil; istediğimiz disiplini te
min etmek değil, disiplin ve ahlâkı temin edelim 
derken bunlara zülüm yapmak yoluna doğru 
gitmek gibi bir netice verir. Onun için Ali Rı
za Beyin bahsettikleri gibi tevbih, ihtar ve çı
karma kime verilecek? Ayrıca tasnife tabi tut
madığımız bir sınıfı alelıtlak böyle ulu orta ha
yatına malederek, ailesiyle beraber sefalete sü
rüklemek gibi bir hükmü koymak zannederim 
ki pek isabetsiz bir hareket olur. Muhterem Heye
tin yüksek âlicenap vicdanında böyle bir neticenin 
husulü biran bile hatırından geçmez. Adliye en
cümeni arkadaşlarımızın da, hukuki zihniyete 
karşı bir kaydı istisnai olarak bunu kabul et
mesi esbabı mucibesinin hikmetini de anlamış 
değilim, iktisat encümeninin dahi onlara işti
rakini görerek bu mütalâada bulunmak lüzumu
nu hissediyorum. Şimdi arkadaşlar biran için, 
ticaret ve sanatından menettiğimiz adamlara, 
menettiğimİz müddet içinde hiç bir iş yapmıya-
caksm diyoruz. Ne yapsın ya? Hırsızlık mı yap
sın, dolandırıcılık mı yapsın? Tüccarın, sanat
kârın çoluğu çocuğu ne ile geçinecekler? Nere
de kaldı ki bu ceza haksız ise telâfisi yolunu bu
lalım. Binaenaleyh bir gün mü, bir sene mi, 
verecek? Hududu belli değil. Bu cezayı yedik
ten sonra haksızlığa mâruz kalan adamın da 
hakkı müdafaası olmıyacaktır. Arkadaşlar^ 
menfaatin müsademe ettiği yerlerde ahlâkın if
lâs. ettiğine hepimiz bütün hayatımızda şahit 
olmuşuzdur. Ondan dolayıdır ki, bunlara karşı, 
bunların insafsızlığından dolayı, millet namına, 
çok muaheze etmiş, çok sözler söylemişizdir ve 
bu, hakkımızdır. Bu kanun lâyihasında cezanın 
bu kadar ağır olması bu haleti ruhiyenin tesi-
riyledir. Fakat bir ceza verirken de zannede
rim ki adaletsizliğe doğru gitmekte isabet yoktur. 
Bendenizce, Ali Rıza Türel arkadaşımızın gayet 
isabetli bir surette üzerine parmak koyduğu 
fıkra ile beraber, onun mütemmimi olan ikinci 
fıkranın, Ali Rıza arkadaşımızın teklifi kabul 
edildiği takdirde, bundan sonraki ibarenin de 
hükmü kalmıyacağı için o fıkrayı da beraber 
kaldıralım. Ceza verelim. Fakat hakkı müda

faayı ıskat etmek, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin asla şiarı değildir. Yine muhterem He
yetin vicdanına müracaat ediyorum. Teşkilâtı 
Esasiye kanunumuzun hakkı müdafaa üzerinde 
ne kadar hassas olduğu, hakkı hayat üzerinde 
ve ticaret ve sanayi hürriyeti üzerinde ne kadar 
hassas olduğu malûmunuzdur. Muhterem He
yetin daima âlicenap ve daima hakkı görür vic
danına müracaat ederek diyorum ki ; hukuk 
çerçevesi dahilinde hareket ederek ceza vere
lim, fakat çok haksızlığa mâruz kalmışsa ken
disini müdafaadan da mahrum etmiyelim. 

Ali Rıza arkadaşımızın noktai nazarı da bu
nu teyit eder. Kendilerinin takriri kabul edilir
se «teşekkül meclisince verilen» diye başlıyan 
kısmm tabiatiyle kalkması icabeder. Bunu na
zarı dikkate almanızı civdanmızdan rica ediyo
rum. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) -— Efendim, muhterem arkadaşları
mız, evvelâ Ali Rıza Bey arkadaşım, sonra 
Nevzad ve Refik Şevket arkadaşlarım aynı 
noktalara temas ettiler. Bu itibarla cevabımı 
da toplu olarak vermekliğime müsaadelerini 
rica edeceğim. 

Dediler ki, hangi fiillere hangi cezanın ve
rileceği kanunda yazılmamıştır. Bilhassa Re
fik İnce arkadaşım, disiplin cezalarının hangi 
ahvalde ve ne gibi fiillere verileceği bütün 
kanunlarda yazılı iken burada yazılmamasım 
bir eksiklik, bir tezat şeklinde ifade buyurdu
lar. Bilhassa metin de bu fikir dahilinde ted
vin edilmiştir. Disiplin cezalarında hangi fiil
lerin hangi cezalara karşılık olacağını söyle
meğe imkân yoktur. Noter kanunu, Hâkim
ler kanunu gibi bir çok kanunlar bu yoldadır. 
Bunun böyle olması zaruridir, aksi takdirde 
bütün meslek âdabını burada zikretmek icap 
edecektir ki, bu, sayfalarca, formalarca yazıyı 
icap ettirir bir hal olacaktı. Bu itibarla müma
sil vazivetlerde olduğu gibi disiplin cezaları 
hangi fiillerde tertip edileceği yazılmamış, 
yalnız üç kademe te-bit edilmiş, bunlardan 
herhangi birini tâyinde heyet serbest bırakıl
mıştır. tkinci husus; katiyet meselesi; ihtar 
ve tevbih cezalan katidir, zaten bunun maddi 
bir neticesi olmadığına göre bu cezaların katı 
olmasında büyük bir mahzur derpiş edilmiye-
bilir. Odadan ve borsadan çıkarma cezası için 
projede bir kademe yaratılmış bulunuyor. Ge
rek bizim encümenimiz ve gerekse tktisat encü
meni bunu kabul etmiştir. Yalnız tktisat encü
meni cezayı verecek mercii değiştirmiştir. İh
tar ve tevbih cezasını idare heyeti verdiği hal
de, odadan çıkarma cezasını meclis umumî he
yeti verecektir. Yani bütün zümreleri teşkil 
eden geniş bir heyet verecektir. Bir defa bu 
büyük bir teminattır. Sonra bu ceza kati de
ğildir. Vekâlete müracaat hakkı vardır. De
mek ki, itirazsız ve müdafaasız kalmamıştır. 
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Mesele itiraz mercii vekâlet mi olmalıdır, yok
sa kazai merciler mi olmalıdır. Bendenizin şah
si kanaatimce ve encümenlerin de mutabık 
kaldıkları husus, mademki mesleki ahlâk, in
zibat ve zaptu raptı temine matuf bir ceza
dır, bunun da murakabesi Ticaret vekâleti
ne bırakılmıştır. Ticaret vekâletini pekâlâ bi
taraf bir merci olarak telâkki etmekliğimiz 
mümkündür. 

Refik Şevket arkadaşım kürsüye çıkarken ; 
yine mi ısrar edeceksiniz diye bir sey dediler. 
Bendeniz Encümen namına bir vazife yaptığı
ma kani olarak söylüyorum. Kaldı ki şahsi 
kanaatim de Ali "Rıza Türel arkadaşımızın te
yit ettikleri mahiyettedir. Yani bir kazai mu
rakabeye tabi tutulsa elbette her itibarla ter
cihe şayan olurdu. Maamafih bu demek değil
dir ki. bu metin büsbütün itiraz hakkından, 
müdafaa hakkından mahrum bırakılmış bir me
tindir. îtiraz mercii tâyin edilmiştir. Bu gibi 
hallerde bu hak murakabe ve nezaret altında 
bulunduran Ticaret vekâletine verilmiştir. Bu 
bakımdan bu noktada bir noksanlık olmadığı 
kanaatindeyiz. Takdir. Yüksek Heyetinizindir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; esas 
itibariyle birleştiğimiz anlaştılıvor. Ben bu te
minatın olmadığını görmekteyim. O, bu temina
tın mevcut olduğunu göstermeğe çalışmaktadır. 
Bu teminatın olup olmadığının dâvası muhterem 
heyetin karariyle halledilecektir. 

Bir defa meclis bakar, idare heyetleri yerine 
meclis bakar deniyor. Soruyorum, arkadaşıma mec
lis kimlerden mürekkeptir ve kac kişiden ibarettir? 
Meclis denildiği zaman bir meclisin çokluğu ve
ya adedi bence bu kanuna göre 3, 5, 7 kişidir. 
Sonra bir meclisin ihlâli hak etme keyfiyeti mu
kabilinde vapmış olduğu fiil bence hakka taar
ruzdur. Bir vatandaşın Teşkilâtı Esasiye ile 
müesses hakkına taarruzdur. Sen ticaret yap-
mıyaeaksm demek, hukuku medeniyeden kendi-, 
sini mahrum etmek dernektir. Binaenaleyh mah
rumiyetin hal mercii mahkemelerimizdir, yoksa 
idarî merciler değil. Sonra idarî mercie gide
cek, vekillik bakacak, mahiyeti kazai olan işlerde 
vekillik bakam az. Bizim aradığımız hak ve adlin 
idarî bir suretle hal ve faslı demek değildir. 

Binaenaleyh bence Meclis tarafından vekâlete 
bağlanmış olması bir teminat değildir, vekile iti
raz hakkı dahi bir teminat değildir. Sonra idare 
mercileri hâkim mevkiinde, kaza mevkiinde de
ğildirler. Muhterem heyet, mahkemelere gitsin
ler, demelidir. Vekilin kararı bazmasından kor
kusu olmıyan bir heyet, kazai müesseselerin dahi 
bozmasından korkmamalıdır. • Bir vekil, Millet 
vekili olarak, kendi verdiği karardan dolayı, hiç 
bir mahkemeye gitmekten, hiç bir vakit içtinap 
etmez ve etmemesi de lâzımdır. Biz yeni bir hu
kuk tesis ettik, el'alü harekâtımızı o hukuka da
yanarak yürütmek mecburiyetindeyiz. Kendi

mizi ona şu veya bu şekilde uyduracağız. Biz 
başka milletlerin tabii değil, kendi ihtiyaçlarımı
zın tabii olarak bir hukukî şekil vereceğiz. 

Fakat haktan mahrum etmek Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin asla şiarı değildir. Yine tekrar 
muhterem heyetin vicdanına müracaat ediyorum. 

FAÎK KURDOÖLU (Manisa) — Kendi en
cümenimizin noktai nazarını arzediyorum. Dik
kat buyurulacak olursa, Adliye encümeninin 
metnine nazaran bu kabîl cezalar alâkalı teşek
küller meclisince verilir. Encümenimiz tüccar 
lehine bir değişiklik yapmıştır. Maamafih teklif de 
m aksadı^ haleldar edecek bir mahiyet görmiyoruz. 
Encümenimiz de buna iştirak ediyor. Şu halde 
muhterem Nevzad Ayaş arkadaşımızın teklif et
tiği veçhile fıkranın Adliye encümeninin met
ninde olduğu gibi sona nakline muvafakat 
ediyoruz. Ceza mevzuu etrafında, muhtelif arka
daşlar tarafından ileri sürülmüş fikirlere ge
lince ; muhterem arkadaşımız Refik Tnce tüc
carı ve taciri tedip etmek veya adam etmek 
için... ilh dediler. Encümenimiz ve zannediyo
rum hepimiz, millî iktisadi kalkınma hamle ve 
dâvalarımızda kendilerine düşen millî vazife 
ve hizmet payı daima çok büyük olan, bilhas
sa günümüzün dünya şartları içinde hudut 
gerisi ve ötesi kudret ve kuvvet unsurlarımız
dan biri olarak daima gözönünde tutulmuş bu
lunan Türk tüccarı, bir saniye bile muhabbet 
ve hürmetle düşünmekten geri kalmamışızdır. 
Konulmuş olan kayıtlar, bunların temiz me
saisini işkâl etmek istiyenler için onları da 
memnun edecek şekilde düşünülmüş şeylerdir. 
Sayın Refik Tnce'nin de böyle düşündüğünde 
şühemiz yoktur. Tatbik edilecek olan cezala
rın kuvvetli ve idarî, adli kaza yollarının ka
palı kalmasını, sürat ve katiyetin temin ede
bileceği neticeler bakımından Encümen ekse
riyeti uygun gördü. Fakat Refik tnce ve Ali 
Rıza Türel arkadaşlarımızın Mazbata muhar
riri sıfatiyle değil, şahsım itibariyle bendeniz 
de mütalâalarına iştirak ediyorum. Encümeni
mizin büyük ekseriyeti sırf tâyin edilecek ce
zaların katî olmasındaki fayda ve neticeleri 
nazara alarak böyle bir kayıt koymak kanaa
tine vâsıl olmuştur. Maamafih yine İktisat en
cümeni namına ilâve ediyorum ki, Encümen, 
bu fıkrasında asla ısrar etmiyerek icabında 
Yüksek Heyetin isabetli takdirine işi terket-
meyi de aynı zamanda teemmül etmiştir. Bin-
netice Encümen namına ısrar da etmiyoruz. 

ALI RIZA TÜREL (Konya) — Arkadaşla
rıma teşekkür ederim, benini vazifemi kolay-
1 aştırdılar, kanunun müdafaa vazifesini yapar
ken esbabı mucibeleri söylediler. Fakat onun 
altındaki temayüllerini de o yolda sezinliyorum 
ki kendileri de teklif ettiğim teminat hükmü
nün taraftarıdırlar. Esasen eğer gecikme mev-
zuubahis ise, Şûrayi devlete müracaatın icra
yı tehir etmiyeceğine göre, bu da tahmin et-
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tikleri mahzuru doğurmıyacaktır. Nihayet Şû-
rayi devletten tehiri icra kararı elde ederlerse 
o zaman mesele ciddidir. Bu da cezayı tehire 
sebep olmıyacaktır. Binaenaleyh teamüle hem 
de tatbikatta mahzur olmaması bakımından ve 
hem de hukuk prensiplerine, ki prensip olarak 
meslek ve sanattan mahrumiyet cezasının yal
nız mahkemelerin vermesi esasını kabul etmiş 
bulunduğumuza göre, bu teminat hükmünün 
kabulü zannederim hiç bir mahzur doğurmı
yacaktır. Takririmin kabulünü rica ediyorum. 

REÎS — Takrirleri okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen maddedeki : 

(Bu maddedeki kararlara karşı idarî ve kazai 
mercilere başvurulamaz.) İbaresinin çıkarılma
sını ve yerine (ihtar ve tevbih cezalarına kar
şı idarî ve kazai mercilere başvurulmaz) fık
rasının konulmasını arzederim. 

Konya 
A. Türel 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen (bu maddede

ki... teşekküller) ile başlıyan iki fıkranın tayyı-
nı teklif ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

REÎS — Refik înce 'nin teklifini şöylece izah 
edebilirim : Teklifte tayyı teklif edilen fıkra 
bittikten sonra ikinci fıkranın başındaki cüm
lede, meclisten çıkarma cezası kararı Ticaret 
vekilliğinin tetkik ve tasdiki için gönderilme
den evvel alâkalıya tebliğ olunur. Bilmiyorum 
daha aşağıya doğru devam edecek mi? Aşağı
sı şöyle devam ediyor: «Alâkalı on gün zarfın
da itiraz edebilir.» Bu fıkranın tayyını teklif 
ediyorlar. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Bu takririmden 
vazgeçiyorum. Ali Rıza Beye iştirak ediyorum. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim, bu kararlar katidir, deniliyor. Hal
buki maddede mevzuubahis olan yalnız çıkar
ma değil aynı zamanda ihtar ve tevbih ceza
ları da vardır ki Ali Aıza Beyin teklifi yalnız 
odadan çıkarılmıya matuftur. Bu takdirde ih
tar ve tevbih cezaları katiyet kesbetmiş olur. 

REİS — Yalnız çıkarma kararı değil, çıkar
ma kararlarına itiraz kabildir, fıkrasının ilâve
si lâzımdır. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Takririmi 
izah edeyim. Adliye encümeni metnine benim 
teklifim tatbik edildiğinde, istihdaf ettiğim 
maksadı temin edeceğine şüphem yoktur. îhtar 
ve tevbih cezalarına karşı bu yolu açmak de
ğil, çıkarma cezalarına karşıdır. Fıkranın so
nuna, o kalktıktan sonra, bir fıkra daha ilâve
sini rica edeceğim. « İhtar ve tevbih cezaları

na karşı idarî ve kazaî mercilere müracaat 
edilmez » şeklinde bir fıkra konacaktır. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Ali Rıza Beyin 
takriri Heyeti Celilece kabul edildiği takdirde 
bu maksadı temin edebilmek için bu fıkra ta
mamen tayyedilmemeli, fıkranın başındaki «bu 
maddedeki kararlara karşı » ibaresi kalkıp, 
« ihtar ve tevbih cezalarına karşı idare ve ka
za mercilerine baş vurulamaz.» denmeli. Ondan 
gayrisine başvurulur demektir. 

REİS — O halde takrirlerini tashih buyur
sunlar. 

KEMAL TURAN (İsparta) — « İhtar ve 
tevbih cezaları katidir» denilirse o zaman bu lü
zumsuz kalır. Kâfi değildir. Aleyhine Dev
let şûrasına gidebilir. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Lüzumsz kalmı
yor. Çünkü mukarreratı idariye aleyhine Şûra
yı devlete müracaat edebilmek için katî olma
sı icabediyor. Binaenaleyh, zait bir kelime ol
muyor. 

KEMALETTİN KAMU (Rize) — Bu mad
dedeki kelimeyi kaldırarak « ihtar ve tevbih 
kararlarına karşı cezai mercilere müracaat 
olunamai » diyelim. 

REİS — « İhtar ve tevbih cezalarına karşı» 
cümlesi konursa kâfi geliyor mu? 

İKTİSAT En. Rs. İSMAİL SABUNCU (Gi
resun) — « İhtar ve tevbih cezalarına karşı » 
kâfi görüyoruz. 

REİS — İhtar ve tevbih cezalarına karsa. 
Takriri pek iyi okuyamadım, galiba bu suretle 
olacak. « İhtar ve tevbih cezalarına karşı » ke
limelerinin ilâvesiyle ibareyi düzeltirsek mak
sat hâsıl olacak mı? Oluyorsa mesele yok. İs
mail Sabuncu da bunu kabul ediyorlar. Bun
dan sonra on gün içerisinde bir lâyiha verilebi
lir deniliyor. Bu ibareyi ilâve ediyorlar. Bu 
suretle Nevzad Ayaş teklifini bildirmediği için 
ifade kudretine malik değilim, bilmiyorum mat
lûp hâsıl oluyor mu? 

FUAD SİRMEN (Rize) — Şimdi üzerinde 
konuşulan yalnız ihtar ve tevbih cezalarında 
idarî ve kazaî mercilere başvurulamaz cümlesi 
aşağı gelecek ve sondan bir evvelki fıkra ola
caktır. Nevzad Ayaş'ın teklifi bu idi. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN ( Bingöl ) — 
Encümene gitsin, düzelsin. 

REİS — Maddenin son şeklini okutuyorum: 
Bölüm: V 

Ceza hükümleri 
Disiplin cezaları 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Ticaret ve sanayi 
odaları, esnaf odaları ve ticaret borsaları aşa
ğıda yazılı disiplin cezalarını verebilirler: 

a) İhtar; 
bj Tevbih; 
c) Oda veya borsadan çıkarmak. 
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Oda veya borsadan çıkarma cezası 15 günden 

az ve bir seneden çok olamaz. 
İhtar ve tevbih cezaları idare heyetleri, çıkar

ma cezası her teşekkülün meçlisi tarafından ve
rilir. İhtar ve tevbih cezaları katidir. 

Çıkarma cezası kararı Ticaret vekilliğinin 
tasdikiyle katileşir. 

Teşekkül meclisince verilen çıkarma cezası 
karan Ticaret vekilliğine, tetkik ve tasdik edil
mek üzere, gönderilmeden evvel alakalıya tebliğ 
olunur. Alâkalı 10 gün içinde itirazlarını mü-
beyyin bir lâyiha verebilir. On gün hitamında 
çıkarma cezası kararma mütaallik dosya ile bir
likte Ticaret vekilliğine gönderilir. , 

Çıkarma cezası verildiği müddete münhasır 
olup bu müddet içinde ticaret veya sanatm ge
rek doğrudan doğruya ve gerek vasıta ile icra
dan mcmnuiyeti müstelzimdir. 

Çıkarma cezasına riayet etmiyerek ticaret ve
ya sanatı yapmakta devam edenler 35 nci mad
dede yazılı cezalarla cezalandırılır. 

İhtar ve tevbih cezalarına karşı idarî ve ka-
zai mercilere başvurulamaz. 

Umumî hükümlere göre yapılan ceza takibatı 
disiplin cezalarının verilmesine mâni olamaz. 

BEİS —^ Maddeyi bu şekilde reyinize arze-
diyorum. Kabul ejdenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kaydolunmıyanlardan alınacak para cezaları 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun mu

cibince oda veya borsaya kaydolma mükellefi
yetine tabi olanlar işlerine başladıkları tarihten 
itibaren on beş gün içinde bağlı oldukları oda 
veya borsaya kaydolunmazlar veya senelik 
aidatı üç ay içinde ödemezlerse vermeğe mec
bur oldukları kayıt ücretinin veya aidatın üç 
misli kendilerinden alınır. 

Borsaya dahil maddelerin borsanın bulun
duğu belediye hudutları içinde ve borsa yerinin 
dışında alım satımını ve buna müteferri muame
leleri yapanlardan yapılan işe ait borsa ücreti
nin beş misli alınır. 

Bu paraların alınması hakkında alâkalı te
şekküllerin idare heyetleri tarafından verilecek 
kararlar icra dairelerinden infaz olunur. 

GALİP GÜLTEKİN (Konya) — Arkadaşlar, 
bu 33 ncü maddenin ikinci fıkrasında «Borsaya 
dahil maddelerin borsanın bulunduğu belediye 
hudutları içinde ve borsa yerinin dışında alım 
satımını yapanlardan beş misli ceza alınacağı» 
zikrediliyor. Malûmu âliniz borsa dahilinde 
satılacak mevat tesbit edilecek. Borsada alım 
satımı tesbit edilen mevaddm belediye hudutları 
içinde ve borsa dışında satılması memnudur. 
Bunu satanlar hakkında ceza vardır. Yalnız yi
ne yukarıda geçen 15 nci maddede, borsada alım 
satımı tâyin edilecek olan maddelerin aynı za
manda miktarı da tâyin edilecek. Onu nizam
name gösterecek. Meselâ buğday borsaya da

hil mevaddan olabilir. Amma lâalettâyin 30 kilo 
buğdayı borsada satmak mükellefiyeti yoktur. 
O maddeye göre, burada da yalnız borsaya 
dahil olması kâfi değil borsa içinde satılması 
tâyin olunan miktarın dahi zikredilmesi lâ
zımdır. Sonra tatbikatta ihtilâfı mucip olur. 
Bunun buraya kaydını rica ediyorum. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaşı
mızın işaret buyurduğu husus ayrı bir madde 
hükümleri arasında mevcuttur. Maamafih He
yeti Celile ayrıca buraya da ilâveye lüzum gö
rürse buna bir diyeceğimiz yoktur. Mamafih 
böyle bir mevzuda karar verilirken yalnız bu 
madde hükmü değil kanunun heyeti umumiyesi-
nin ahkâmı nazara alınacağı tabii olduğuna göre, 
ilâve edilmese de bir kötülük doğmaz, yok bir fai-
dei zaide görüyorlarsa tekrarında bir mahzur 
olmaz. 

GALİP GÜLTEKtN (Konya) — Çok aşağıda 
geçtiği için bendenizce burada da zikrinde fayda 
vardır. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Galip Gül tekin arkadaşımızın işaret 
ettikleri nokta yerindedir. Yalnız zaten diğer 
maddede muayyen bir miktar üzerinden ala
cağı zikredildiği için, o memnuiyetle bağlı ola
rak bunun mülahazası mümkündür. Bu itibarla 
bilmiyorum, zapta geçmiş olması kendilerini 
tatmin etmiyor mu? 

GALİP GÜLTEKİN (Konya) — Nizamna
mede böyle bir hüküm konacağına dair burada 
tasrih edilmesinin faydalı olacağı kanaatin
deyim. 

ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Ticaret ve sa
nayi odalariyle esnaf odaları, borsalar idare he
yetleri şu cezaları verir. Bir de «İtiyat ha
linde iki yüz liradan bin liraya kadar ıceza ve
rileceği» gösterilmiştir. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Daha 34 
ncü madde okunmadı efendim. 

REİS — 34 ncü maddeyi okuyoruz. 

Kararlara riayet etmiyenlerin cezaları 
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ticaret ve 

sanayi odalariyle esnaf odaları ve ticaret bor
saları idare heyetleri: 

a) Ticaret ve sanayi odalarının ve ticaret 
borsalarının mevzuata uygun olarak verdikleri ka
rarlara riayet etmiyenlere 25 liradan 200 liraya 
kadar ve itiyat halinde 200 liradan 1 000 liraya 
kadar; 

b) Esnaf odalarının mevzuata uygun ola
rak verdikleri kararlara riayet etmiyenlere 10 
liradan 50 liraya kadar ve itiyat halinde 50 
liradan 200 liraya kadar; 

Para cezası verirler. 
100 liraya kadar olan (100 lira dahil) para 

cazaları katidir. 
Plaklarında 100 liradan fazla para cezası ve

rilen ticaret ve sanayi erbabiyle esnafın tica-
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ret ve .sanat yerlerinin bir aya kadar kapatıl
masına da karar verilebilir. 

100 liradan yukarı olan para cezalariyle ti
caret ve sanat yerlerinin kapatılması cezalarına 
karşı bu husustaki kararın tebliği tarihinden iti
baren alâkalı, 10 gün içinde kararı veren teşek
külün bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesine 
itirazda bulunabilir. Ticaret mahkemesinin ka
rarı katidir. 

ALÎ RİZA TÜREL (Konya) — Tatbikatta 
müşkülât olabilir. Bu maddede itiyat diyor. İti
yat, hukukta uzun münakaşaları mucip olmuş 
bir meseledir. Bu heyetler bunu nasıl hallede
ceklerdir. 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, muhterem arkadaşım da 
bilirler ki itiyat tekerrürden başka bir şey de
ğildir. tki defa yapar kâfi değildir. En aşağı 
üç defa varmış olacaktır. Onu da hâkim ahval 
ve şeraite r/6re takdir e l e k t i r . (Hâkim değil 
sesleri) Evet heyetler bı:ı .u tâyin edeceklerdir. 
Buna müşabih Ceza kam, m'muzda da hükümler 
vardır. Meselâ sarhoşluğu itiyat edinenler gibi. 

FAİK AEMED BARUT0Ü (Trabzon) — 
Efendim, bu madde mucibince ticaret ve sanayi 
odalariyle esnaf odaları ve borsa idare heyetleri
nin mevzuat dahilinde verecekleri kararlara ria
yet etmiyenler hakkında para cezası vermek sa
lâhiyeti kabul ediliyor. Adliye encümeni bilhassa 
bir noktaya ehemmiyeti mahsusa atfetmiştir. 
Mazbatasmda tebarüz ettirdiği veçhile idarî or
ganlara idarî mahiyette ceza vermek salâhiyetini 
aşacak salâhiyet tanımamasına yani âmme ceza
sı mahiyetinde ceza verilmesine ehemmiyeti mah
susa atfetmiştir. Adliye encümeni bu prensip 
bugünkü ticaret ve sanayi odaları kanununda 
aynen kabul edilmiş bulunmaktadır. O da şu su
retle 5 nci maddesinde deniliyor ki «Ticaret ve 
sanayi odaları mukarreratma riayet etmiyenler 
hakkında odalarca beş liradan yüz liraya kadar 
cezayi nakdi hükmolunur. Bilûmum cezalan ha
vi oda mazbataları icra dairelerince icra ve ten-
fiz olunur.» Zaten ticaret ve sanayi odaları 
kanununun 5 nci maddesinde oda mukarreratma 
riayet etmiyenler hakkında 100 liraya kadar ce
za vermek salâhiyeti mevcuttur. Şimdi bu 34 ncü 
madde ile bunun miktarını arttırıyoruz. 1000 
liraya kadar kabul ediyoruz. Yalnız bunu arttı
rırken prensipleri mahfuz bulundurmak lâzım
dır. Odalarca verilecek olan para cezalarmin 
icra dairelerince icra ve infaz olunacağına dair 
bir fıkranın Adliye encümeni mazbatasında te
barüz ettirilmekle beraber her türlü tereddüt
leri bertaraf etmek için bu sarahatların metne 
könmasımda fayda vardır. Bu itibarla Adliye 
encümeni metninin kabulünü ve sonunda da ar-
zettiğim gibi icra dairelerince icra ve infaz olu
nacağına dair esasen encümenin kabul etmiş ol
duğu bir prensiptir ve bu prensip bugünkü 
odalar kanununda da kabul edilmiş olan prensi

bin aynıdır, teyiden bir fıkranın ilâvesini teklif 
ediyorum. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Encümen 
de kendileriyle mutabıktır. 

GALİP GÜLTEKİN (Konya) — feen de 
33 ncü maddedeki teklifimin zapta geçmesini kâfi 
görüyorum. 

REİS — 33 ncü maddeyi reye arzediyotum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

i < Yüksek* Reisliğe 
«Arzettiğim sebeplere binaen Adliye encüme

ninin (34) ncü maddesinin kabulü ile bu madde 
sonuna aşağıdaki fıkranın ilâvesini teklif ede
rim. 

«Bu maddeye tevfikan verilecek para ceza
ları icra dairelerince icra ve infaz olunur.» 

Trabzon 
F . A. Barutçu 

REİS — Adliye encümeninin 32 nci madde
sini okuyoruz. 

Kararlara riayet etmiyenlerin cezaları 
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ticaret ve 

sanayi odalariyle esnaf odaları ve ticaret bor
saları idare heyetleri: 

a) Ticaret ve sanayi odalarının ve ticaret 
borsalarının mevzuata uygun olarak verdikle
ri kararlara riayet etmiyenlere 25 liradan 200 
liraya kadar ve itiyat halinde 200 liradan 1 000 
liraya kadar; 

b) Esnaf odalarının mevzuata uygun ola
rak verdikleri kararlara riayet etmiyenlere 10 
liradan 50 liraya kadar ve itiyat halinde 50 
liradan 200 liraya kadar; 

Para cezası verirler. 
100 liraya kadar olan para cezaları katidir. 
Bu miktardan yukarı olan para cezalarına 

karşı kararın tevdi tarihinden itibaren on gün 
içinde alâkalı teşekkülün bulunduğu yerdeki 
ticaret mahkemesine itiraz olunabilir. Ticaret 
mahkemesinin kararı katidir. 

Haklarında 100 liradan fazla para cezası 
verilen ticaret ve sanayi erbabiyle esnafm ti
caret ve sanat yerlerinin on günden bir aya 
kadar kapatılmasına da karar verilebilir. 

REİS — Bu maddenin nihayetine ilavesi 
teklif olunan fıkraya ait takriri okuduk. Tak
riri nazarı itibare alanlar... Nazarı itibare al-
mıyanlar... Alınmıştır. 

Şimdi okunan maddeyi takrirdeki fıkranın 
ilâvesiyle reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ticaret vekilliğinin talebine bağlı ceza takibatı 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı 

halde Ticaret vekilliğinin talebi üzerine Cum
huriyet Müddeiumumiliğince asliye ceza mah-
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kemelerinde âmme dâvası açılır: 

Üçüncü madde mucibince ticaret ve sana
yi odalariyle esnaf odalarına ve ticaret bor
salarına kaydolma müddetinin geçmesinden 
sonra kaydolunmadıkları halde ticaret ve sa
natla iştigal eden veya borsaya tabi muamele
leri yapanlar on'günden üç aya kadar hapis ve 
200 liradan 5 000 liraya kadar ağır para ce-
zasiyle ve esnaf bir aya kadar hapis ve 25 li
radan 200 liraya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılırlar. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim, buradaki hüküm, «3 ncü' madde mu
cibince ticaret ve sanayi odaları ve ticaret bor
salarına kaydolunma müddeti geçtikten sonra 
kaydolunmadan muamele yapanlar...» Bir de 
İktisat encümeninin muvakkat maddeye aldı
ğı bir hüküm var ki «fevkalâde zamanlar Ti
caret vekâletinin tahmil edeceği vazifeyi yap-
mıyan kimseler» hakkında tatbik edilecek olan ce
zayı göstermektedir. Cumhuriyet Müddeiumu
mileri tarafından takip olunacak, asliye ceza 
mahkemelerinden hüküm alınacaktır. Güzel. 
Ceza şudur : 10 günden üç aya kadar hapis ve 
20 liradan 5 bin liraya kadar ağır para ceza
sı. Eğer beş bin lira tahsil edilemiyorsa ma
halli tahsil bulunmadığı takdirde umumî hü
kümlere göre hapse tahvili icap ediyor. Böy
le olunca da üç sene hapis cezası oluyor. Bu 
suretle asıl ceza üç aydır, ikisi bir arada olun
ca ferî addedilmesi lâzımgelen nakdî ceza üç 
sene oluyor. Hükümetin teklif ettiği maddele
rin birinde bu kabîl cezaların üç ayı geçmeme
sini şart koşuyordu. Mademki asli ceza on gün
den üç aya kadardır, nakdî para cezasının da 
şayet nakden tahsiline imkân görülemediği 
takdirde hapse tahvil edilmesi lâzımgelince üç 
ayı geçmemesini kabul edersek daha muvafık 
olur gibi geliyor bendenize. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar, Fa
ik Ahmed Barutçu arkadaşımız bu maddenin 
koyduğu esas hükümlere ilişmemektedir. Yal
nız konulmuş olan cezai nakdinin verilmemesi 
hakkında bunun hapse tahvili takdirinde, mev
cut Ceza kanunumuzdaki hükmün kendileri
ne aykırı olarak tatbik edilmesini istiyorlar. 
Bu, bendenizce doğru değildir. Çünkü Ceza 
kanunumuz, para cezalarının verilmemesi tak
dirinde ne suretle infaz edileceğini, ne suret
le hapse tahvil edileceğini göstermiştir. Bilû
mum para cezaları hapse bu şekilde tahvil ve 
infaz edilir. Şimdi buradaki para cezası da, 
heyetler tarafından verilecek para cezası değil
dir. Onların hepsinin kabiliyeti tatbikıyesi ol
madığı, bundan evvel kabul ettiğimiz maddenin 
muhafaza ettiği esaslar dahilinde idare heyetle
rinin vereceği para cezaları âdi alacak gibi ic
ra marifetiyle takip ve tahsil edilecek, tahsil 
edilemediği takdirde usulü tahtında hapse çev-
rilemiyecektir. Hapse çevrilecek para cezaları 

daha ağır suçlara ait olup mahkeme karariyle 
verilen para cezalarıdır. Umumî mevzuatımız
da, Ceza kanunumuzda bu para cezalarının ne 
suretle hapse tahvil edileceğine dair bir hüküm 
mevcut iken, burada bu esasa aykırı bir şekil 
kabul etmek bendenizce doğru değildir. Çünkü 
zamanımızda, bütün dünya mevzuatı tetkik 
edilirse görülür ki, hükmolunan cezalarda para 
cezalarına karşı bir kayış vardır. Hükmolunan 
para cezalarının miktarı dünyanın her tarafında 
olduğu gibi, bizim de mütaaddit kabul ettiği
miz kanunlarla yüksek hadde çıkarılmış ve yük
sek para cezaları hükmedilmesi esası kabul edil
mişti. Şimdi bu esas muhafaza edilirken para 
cezalarının hapse tahviliyle istisnai bir yola 
gitmek doğru değildir. O karar mahkemece 
verilecektir. Burada bir istisna yolu yaratmı-
yalım (Kâfi sesleri). 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Mü
saade buyurunuz efendim (Mesele tenevvür et
ti takrir ver sesleri). Muvakkat maddede de
niliyor ki, «Ticaret vekâleti fevkalâde zamanlar
da halk ihtiyaç ve menfaatlerinin icaplarına 
göre kendi iştigal mevzulariyle alâkalı hizmet
lerle bunları vazifelendirebilir.» Vazifelendire
cek. Meslek erbabı bunu ifa etmezse eğer fiilin
de bir mahiyeti cürmiye varsa esasen ayrıca 
cezasını görecektir, Millî korunma kanunu mu
vacehesinde bir cürüm teşkil ediyorsa. Burada 
yalnız verilen vazifeyi ifa etmezse veya Ticaret 
odasına kayıt muamelesi henüz tekemmül etme
den bir muamele yapacak olursa onun cezası, bir 
defa fiilin vehamet derecesiyle mütenasip olmak 
lâzımdır. Aslolan budur. Arkadaşım divorlar 
ki, bir defa fiilin vehamet derecesiyle mütena
sip olmak lâzımdır. Arkadaşım diyorlar ki Ceza 
kanununda esasen böyle bir hüküm vardır, pa
ra cezası ödenmediği takdirde hapse tahvil edi
lir deniyor. Güzel, doğru. Yalnız buradaki hü
küm esasen istisnai bir mahiyet taşımaktadır. 
Beş bin lira gibi bir para cezası mevzuubahistir. 
Fiilin mahiyeti meydandadır. Para cezalarına 
doğru kayış ve temayülün mânası, hikmeti ma
lûmdur. Farz buyurunuz ki 5 000 lira gibi bir pa
ra cezasının mahalli tahsili yoktur. Bu olmadı
ğına göre hapse tahvil edildiği takdirde 3 sene 
oluyor. Eğer bu fiilin mahiyeti hakikaten ağır 
ise o zaman bu işe mahsus olmak üzere tâyin 
ettiğimiz asıl hapis cezasını yükletelim. Niçin 
onun 10 günden üç aya kadar olacağını söylüyo
ruz. Bu fiil mahiyeti ve vehameti itibariyle de
mek ki ancak üç aylık bir hapis cezasını kaldı
racak derecededir. Mahiyet itibariyle budur. Gü
zel.. Mademki mahiyet itibariyle üç aylık hapis 
cezasını müstelzim bir fiildir, o halde feri ceza 
olarak tâyin etmiş bulunduğumuz para cezası 
şayet ödenmezse, mahallî tahsil bulunmamasın
dan da olabilir, ödenmediği takdirde bu hapis 
cezasına çevrilince asıl ceza ile mütenasip olma
lı. Fiilin mahiyeti nedir? Ticaret odasına kaydo-
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Ummadan, borsaya kaydolunmadan bir muame
le yapmış. Üç ay hapis, beş bin lira ağır para 
cezası, ödemiyecek olursa hapse tahvil edelim. 
Üç, veya altı ay hapis diyelim. Yani eğer madde 
kabul edilecek olursa oradaki ceza fiilin dere
cesiyle mütenasip değildir. Olmazsa . . . . 

FUAD SlRMEN (Rize) — Bir sene . . . 
FAİK AHMED BARUTÇU ( Devamla ) — 

Hiç olbazsa 6 ay diyelim de ceza fiille mütena
sip olsun. 

FUAD StRMEN (Rize) -— Bendeniz ceza
da böyle bir yol açılmasının doğru olmıyacağı 
kanaatiyle arzettim. 

FAÎK AHMED BARUTÇU ( Devamla ) — 
İstisna asıl şu noktadadır. Para cezaları miktar 
halinde nakde tahvil edildiği takdirde aslî ce
zayı tecavüz edecek bir mahiyet alamaz. Fakat 
burada beş bin lira üç seneye tahvil edilirse fii
lin mahiyetiyle mütenasip olmıyacak şekilde 
maksattan uzaklaşmış olur. Binaenaleyh bu 
had, üç ayı geçmemek üzere tasrih edilmek ye
rinde olur. Mütalâasındayım. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Efendim; bende
niz eski maruzatımı tekrar edecek değilim. Yal
nız Faik Ahmed arkadaşımızın ileri sürdükleri 
mütalâalara cevap arzetmek istiyorum. 

Para cezalarının hapse tahvili bir seneden 
fazla olmaz. Yalnız içtima ve tekerrür hallerin
de bir seneyi aşar. Üç sene, tekerrür de olu
yor. Burada o mevzuubahis değildir. 

Şimdi hatırıma geldi, nizamname mucibince 
Faik Ahmed arkadaşımız acaba bu takriri vere
bilir mi? Çünkü Adliye encümenince kabul 
edilmiş olan metin İktisat encümenince de ay
nen kabul edilmektedir. Bizim kabul ettiği
miz hüküm, umumî hükümler dahilinde Adliye 
encümeninde kabul edilmiştir. Faik Ahmed 
arkadaşımız da bu encümendendir, kendisinin 
buna muhalefetine dair mazbatada şerhleri de 
yoktur. Kenidleri şimdi iki encümenin muva
fakatiyle kabul edilmiş bir maddenin tadilini 
istiyorlar. Bilmiyorum doğru mu? Şurasını 
tekrar edeyim ki, arzettiğim gibi bu ısrara de
ğer bir şey değildir. Hakikî ve samimî kanaa
tim şudur; para öyle bir şeydir ki, miktarı ço
ğalınca maliklerini saklamağa sevkeder. Bu 
itibarla kanunun ağır para cezasiyle karşılamak 
istediği şey, müeyyide itibariyle zayıflamış olur. 
Bu itibarla kendileri de bilirler ki, Millî korun
ma kanununda ve diğer bazı kanunlarımızda 
bu gibi yüksek para cezalan kabul etmişizdir. 
Para cezalarında, ceza kanunu müeyyideleri 
itibariyle, oraya doğru akış ve gidiş vardır. 
Şimdi bunun miktarını artırmakla, hapse tah
ville, istisnaî bir yol açmak bendenizce doğru 
değildir. O muvakkat madde ile bunun alâkası 
yoktur- yalnız bu madde ile alâkalı bir iştir. 
hangi fiillerden dolayı bu cezanın verileceği 
yine bu madde içinde yazılmıştır. Binaena
leyh, ticaret odalarının mahkûm edeceği her

hangi bir adam şu hareketinden dolayı ,5 000 li
ra para cezası verecek veyahut üç sene hapis 
yatacak. Böyle bir şey yoktur. Bu madde için
de. Ne gibi efal varsa onu irtikâp edenler bjak-
kındadır bu madde. Getirdikleri misal.dej bu 
hâdiseye uymamaktadır. Bendeniz Heyeti Ce-
lileye bu noktaları işaret etmekle sözümü biti
riyorum. 

REİS — Faik Ahmed Barutçu arkadaşa mı-
zın Adliye encümeni mazbatasının altmda im
zalarının olduğunda bendeniz zühul ettim. Bu 
madde tamamen aynıdır. 

FAÎ& AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Adliye encümeni mazbata muharriri izah etsin
ler, bendeniz bu maddenin müzakeresinde bu
lunmadım. 

ADLÎYE En. M. M. ŞİNASÎ DEVRİN 
(Zonguldak) — Adliye encümeni mazbata mu
harriri sıfatiyle bendenize bir vazife terettüp 
ediyor, onu arzetmek isterim. Faik Ahmed 
Barutçu arkadaşım kanunun bu maddesinin 
encümenimizde müzakeresi sırasında bulunma
mışlar ve buna ait haklarını mahfuz tutmuş
lardır. Müsaadeleriyle bunu arzediyorum. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
reyinize* arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun tatbik zamanlan 
OTUZ ALTINCI MADDE — Bu kanunun 

neşrinden itibaren dört ay içinde Ankara, İs
tanbul ve İzmir Ticaret ve sanayi odalariyle 
ticaret borsaları kendi teşkilâtlarını bu kanun 
hükümlerine uydurmağa mecburdurlar. Diğer 
ticaret ve sanayi odalariyle ticaret borsalarının 
bu kanuna göre yeniden teşkilâtlanması ve es
naf odalarının teşkili zamanı Ticaret vekilliği 
tarafından dört aydan az olmamak üzere bir 
mühlet verilerek tâyin edilir. 

REİS — Mütalâa var mı? 
ŞÎNASÎ DEVRİN (Zonguldak) — Muhte

rem Ticaret vekilinden bir sual. Bunu takip 
eden 38 nci maddede bu kanunun tatbik edil
diği yerlerde şu şu kanunlar ilga edilmiştir,* 
deniyor. Bu madde ile alâkası olduğu için ar
zediyorum. Şimdi demek ki, memleketin bazı 
yerlerinde eski kanun, bazı yerlerinde de yeni 
kanun cari olacaktır. Bu kanunun, umumî ol
ması ve şamil olması prensibiyle bu hüküm ka
bili telif midir? Bu ciheti izah buyurmalarını 
rica ederim. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Bu madde
de, Ankara, İstanbul, İzmir Ticaret ve sanayi 
odaları, ticaret borsaları kendi teşkilâtlarını 
bu kanun hükümlerine uydurmağa mecburdur
lar, denilmektedir. 

Bu ne demektir? Gayet müphemdir, sarih de
ğildir. Bu, odalar yeniden bu kanuna göre teşki
lâtlarını yaparlar demekse onu demeliyiz. Çün
kü intihapla teşekkül etmiş olan bir heyet ken-
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dini böyle bir vaziyete nasıl uydurur. Bunu tav
zih etmelerini rica ederim. 
. FUAD SÎRMEN (Rize; — Efendim, bu 
ıftadde hakkında mütalâa beyan eden arkadaşla
rımızın hakikaten hakkı var. Çünkü bu madde
nin ihtiva ettiği hüküm şudur- bu kanun eğer 
Heyeti Umumiyece kabul edilirse, dört ay zar
fında izmir, Ankara, İstanbul'da bu kanunun 
hükümlerine uygun olarak ticaret odası kurula
cak ve bu üç vilâyetten gayri yerlerde, daha 
doğrusu, Ticaret vekâletinin bu vilâyet merkez
lerinde kuracağı odalar için tâyin' edeceği mm-
takalar haricindeki vilâyetlerimizde bugün 
mer'i olan ticaret odaları kanuniyle ona müste
niden yapılmış olan nizamname hükümleri de-
vatn etmek vaziyetinde bulunacaktır. Yani Şinasi 
arkadaşım'ızın söyledikleri gibi, memleketin üç 
vilâyetinde bu kanun, diğer vilâyetlerinde bu
gün devam etmekte olan kanunlar yaşayacaktır. 
Bunu muvakkat bir madde içine alarak Ticaret 
vekâletini, bu kanunun hükümlerine uygun ola
rak 63 vilâyette de bu odaları teşkil etmek mec
buriyetinde bırakmak şüphesiz ki şimdiye kadar 
tatbik ettiğimiz usule uygun olur. 

Gerek Hükümetin ve gerek Adliye encümeni
nin ve gerekse bizim teklifimizde bu maddenin 
aynı şekilde kabul edilmesinin tek bir sebebi 
vardır. Ticâret vekâletinin bütün Türkiye'ye şâ
mil olarak bu kanun hükümlerine uygun ticaret 
odalar! kurulması için ne kadar zamana ihtiyacı 
olduğunun evvelden tâyin ve tesbitine imkân 
olmadığı için bu şekilde yazılmış ve bu madde 
içinde Ticaret vekâletinin teklifindeki ilk madde
lerindeki sarahate göre bu üç vilâyette dört ay 
içerisinde bu şekilde ticaret odaları kurulması 
ttıecburiyeti vardır. Bunu yapamam diyemezler. 
Bunların haricinde imkânın müsaadesi nispetin
de işleri çok olan merkezlerden başlamak üzere 
peyderpey bu kanun dahilinde kurulacak ticaret 
odaları hakkında bu kanun hükmü mer'i ola
caktır. 

Şimdi bu kanunu kabul edipte bugün mer 'i 
0kje mevcut kanunlar ve nizamnameleri ortadan 

kaldırıyorsak, o zaman bu noktadan arkadaş
larımızın nazarı dikkatini celbetmek için söz 
aldım, o vakit memleket dahilinde bu üç mm-
takadan gayri yerlerde bulunan ticaret oda
larının icrayı faaliyet etmesine imkân kalmaz. 
Çünkü bu takdirde bugünkü mevcut mevzuat 
kalkmış olacaktır. Bu kanun mucibince 63 vi
lâyette derhal ticaret odaları açılmasına imkâ
nı maddi yoktur. Zaten bunun içindir ki, ka
nunda üç vilâyette teşkilâtın yapılaeağı, diğer 
vilâyetlerde de lüzumu takdirinde yapılacağı 
bildirilmiştir, o vakit daha büyük bir mahzur 
olacak. Geride kalan 59 vilâyetteki mevcut ti
caret cj.aaj.ârı ne suretle vazife ifa edecekler
dir? ÇuâŞü bunlar için bir mesnedi kanuni 
kalriııyâçlak, bütün muamelât felce uğraya
caktır. Binaenaleyh denilebilir ki, bu maddeyi 

bu şekilde kabulde hiç bir mahzur yoktur ve 
aşağı yukarı üç sene zarfında kurulur demek 
te aynı şeydir. Bu takdirde diğer yerlerde bu
günkü mer'i kanunlara göre bu odaların deva
mına izin vereceğimize göre hiç bir fark hâsıl 
olmaz. Netice itibariyle mükerrer tadiller ve tem
ditlerle Meclisi âliyi taciz etmektense imkân bul
dukça gidebildiği yerlerde bu kanun tatbik edilir. 
gidemediği yerlerde gidinceye kadar eski mev
zuatın tatbiki devam eder. 

MAZBATA MUHARRİRİ PAÎK KURDOĞLU 
(Manisa) — Efendim, halen memleketimizde 
106 oda, 27 borsa, 210 da esnaf cemiyeti vardır. 
Bunlar bulundukları muhitlerde az çok bir var
lık halindedir, ifa ettikleri müspet hizmetleri 
de vardır. Mahallî idarî teşkilât bunlardan yine 
istisgar edilemiyecek derecede istifadeler temin 
etmektedir. Yeni kanuna derhal intibak ettir
mek mevzuunun önümüze çıkardığı müşküller 
şunlar olmuştur: Süratle bu kanunun arzu ettiği 
esasları her arafta defaten temin edebilmek 
mümkün değildir. Şu halde bir çok yerlerde 
uzun müddet bu teşekküllerin kapısını kapalı 
tutmak ve bu yerleri uzun müddet az çok hiz
metlerinden mahrum etmek icabedecektir. Bu da 
doğru değildir. 

Nihayet yeni kanun yeni bir çok esasları ih
tiva ediyor. Bunların memleketin 3 yerinde en 
incelenmiş ve en mümkün şekillerini tesbit ve 
tatbik ederek netice aldıktan sonra teşmil bakı
mından, faydalar vardır. Bunlara ilâveten, Mec
lisin kayıtsız ve şartsız teşriî salâhiyeti şahsında 
toplamakta olduğu ve Tunceli kanunu, Köy kanu
nu, Pazarlıksız satış kanunu gibi tatbik saha ve 
hükümlerinde hususiyet arzeden bazı kanunları
mız da bulunduğu nazara alınarak tedvin bakı
mından da bu şekilde esaslı bir mahzur olmadığı 
kanaatine varıldı. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler , . .Madde kabul edil
miştir. 

Matbu 37 nci maddenin içindeki bazı kanun 
numaralarında değişiklik olmuş. Şimdi iktisat 
encümeninden gelen yeni şekli okuyoruz. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun 
tatbik edildiği yerlerde 655 sayılı Ticaret ve Sa
nayi odaları kanunu ile bu kanunun 8 nci mad
desinin 5 nci fıkrasını muaddil 916 numaralı 
kanun ve 3 nisan 1302 tarihli Umumî borsalar 
nizamnamesinin ticaret ve zahire borsalarına ait 
hükümleri tatbik edilmez. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bu maddenin baş tarafı müstakillen 37 nci 
madde olarak ayrıldı ve şimdi kabul olundu. 
Şimdi encümen «Ticaret vekilliği bu kanunda 
yazılı . . .» diye başlıyan fıkrayı 38 nci madde 
olarak bir madde haline kalbetti. Onu okuyo
ruz: 
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Muvakkat madde 

OTUZ SEKtZÎNCÎ MADDE — Ticaret ve
killiği bu kanunda yazılı teşekkülLeri Millî ko
runma kanununun tatbik edildiği fevkalâde za
manlarda halk ihtiyaç ve menfaatlerinin icapla
rına göre kendi iştigal mevzulariyle alâkalı hiz
metlerle vazifelendirebilir. 

Bu suretle vazifelendirilen meslek mensup
larından kendilerine verilen işleri yapmıyanlar 
hakkında Ticaret vekilliğinin talebiyle Cumhu
riyet müddeiumumiliklerinee asliye ceza mahke
melerinde âmme dâvası açılır. 

Bu kimseler on günden üç aya kadar hapis 
ve 200 liradan 5 000 liraya kadar ağır para ce-
zasiyle cezalandırılırlar. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Bu maddenin 
başında, Ticaret vekâletince bu kanunda yazılı 
teşekküllere «Millî korunma kanununun tatbik 
edildiği fevkalâde zamanlarda halkm ihtiyaç ve 
menfaatlerinin icaplarına göre kendi iştigal 
mevzulariyle alâkalı hizmetler» verilebileceği 
yazılıyor. Bu hizmetler ne gibi hizmetlerdir? Ti
caret vekâletinin tasarladığı hizmetler hakkın
da izahat vermelerini rica ediyorum. 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMİRAĞ ( Si
vas ) — Bendeniz de aynı şeyi soracaktım. İza
hat vermelerini rica ediyorum. 

TİCARET VEKİLİ Dr. BEHÇET Uz (De
nizli) — Tüccar ve esnafa vereceğimiz hizmet
lerin cins ve şekilleri hazırlanacak nizamname 
ve talimatnamelerle daha iyi tasrih edilecektir. 
Bunlar bir taraftan kendi mesleklerini tekâmül 
ettirirken diğer taraftan da umumî hizmetlerle 
icabında tavzif edilebilmelerinde büyük men
faatler vardır. Bu hizmetler vekâletin lüzum 
göreceği zamanlarda ve yerlerde olacaktır. 

ABDURRAHMAN NACt DEMİRAĞ ( Si
vas ) — Meslekî teşekküllere vereceğiniz vazi
feleri, bu meslekî teşekküller kendi mensupları
na da aynen verecekler midir? Meselâ ayakka
bıcılar ayakkabıların içine mukavva koy-
mıyacaksınız, dendiği zaman, onlar da ken
di mensuplarından bir kaç kimseyi bu işi 
kontrol için tavzif edecektir. Bu, bir üc
ret mukabilinde mi olacaktır? Yapamıyan-
lar, yapamıyacaklan bir vazife alacak olur
larsa bu işleri yapmadıklarından dolayı ağır bir 
cezaya çarpılacaklar mıdır? Bu cihetlerin tav
zihini rica ederim. 

TİCARET V. Dr. BEHÇET UZ (Denizli) — 
Pek tabiidir. Bunlara muhtelif haklar veriyo
ruz. Kendilerinden iyi işler istiyeceğiz. Bu 
teşekküller iyi hizmet görebilmek için ücretli 
kimseler kullanabileceklerdir. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu okunan madde muvakkat maddedir. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Bu maddenin 
tetkikından anlaşılır ki Ticaret vekilliğine ve

rilen, salâhiyet istisnai hallerin ve fevkalâde 
zamanların bir zarureti olarak kabul edilmiş
tir. Çünkü maddede mutlak olarak yazılmış
tır ki Ticaret vekilliği gerek kendi iştigal 
mevzuu ile alâkalı ve gerek ticaret odalarının 
maksadı teşekkülleri bakımından onlarla alâ
kalı mevzularda, hususlarda onlara emir ver
mek salâhiyetini haizdir. Yani Ticaret vekilli
ğinin emir verdiği işleri de bunlar yapmakla 
mükelleftir. Hükümetin bu teklifini Encümen
ler de kabul etmiş ve bizim İktisat encümeni 
de kabul etmiştir. Yalnız takdir buyurulur ki, 
fevkalâde hallerin doğurduğu zaruretlerle İk
tisat vekâleti, ticaret odalarını, bu kanunun 
müteaddit maddelerinde zikrettiği hususlardan 
ayrı olarak, diğer vazifelerle vazifelendirece
ğine ve bu vazifeler zaruretlerle tahdit edile
ceğine göre, bu maddenin ihtiva ettiği bu hü
kümlerin muvakkat olması lâzımdır. Çünkü bu 
kanun umumî ve daimî bir kanundur ve deği-
şinciye kadar devam edecek bir kanundur. Şim
di fevkalâde ahval dolayısiyle ve ancak Millî 
korunma kanununun hayatta bulunduğu müd
dete bağlanarak verdiğimiz bu salâhiyeti ihti
va eden bu hükmün muvakkat bir madde ola
rak muhafaza edilmesi doğrudur. Zannediyo
rum Encümen arkadaşlarım da muvafakat bu
yururlar. Müsaade buyurursanız bunu muvak
kat madde olarak kabul edelim. 

İKTİSAT En. Rs. İSMAİL SABUNCU (Gi
resun) — Bu maddenin Millî korunma kanunu
na bağlanmasından dolayı maddenin numara
landırılmasını ekseriyetle muvafık bulmuştuk. 
Sebebine gelince (Millî korunma kanunu mu
vakkati) diye bir kanun yoktur. Millî korun
ma kanunu vazedilmiştir. Millî korunma kanu
nu ne kadar yaşarsa o madde de o kadar ya-
şıyacaktır. Bu noktai nazardan numara koy
duk. Yoksa hükme müessir değildir. Biz de 
Fuad Bey arkadaşımızla bu noktada berabe
riz. Eğer Heyeti Celile muvakkat madde ol
sun derse muvakkat madde olarak da kabul 
edebiliriz. 

REİS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi 
muvakkat madde olarak ve matlabmı da, mu
vakkat hükümler, şeklinde reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunun 
tatbikma ait nizamname Ticaret vekilliğince ha
zırlanır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Bu ka
nun neşri tarihinden mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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KIRKINCI MADDE — Bu kanunu icraya 

Ticaret, Adliye ve İktisat vekilleri memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi-

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanmak üzere 
celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,46 
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