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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Sayın mebuslardan bâzılarına izin verilme
sine, 

Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izi a 
alan îzmir Mebusu Ekrem H. Üstündağ'm tah
sisatına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkereleri okunarak kabul olundu. 

Trabzon Mebusu. Sami Orberk'in, İstanbul'-
daki eski Harbiye Mektebi bina ve müştemilâtı
nın satılacağı veya belediyeye devredileceği 
hakkındaki şayiaların doğru olup olmadığına ve 
yıktırılan Sipahi Ocağı binalarının yerine mo
dern bir Orduevi yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne, 

İstanbul'da Askerî Müzeye tahsis edilecek 
bina hakkındaki suallerine Millî Müdafaa Ve
kâleti Vekili Semi Ergin cevap verdi. 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm Zongul
dak Mebusu Hüseyin Balık hakkında tatbik 
•©dilen muvakkaten Meclisten çıkarılmak ceza
sına ve Umumi Heyet müzakerelerinde Dahili 
Nizamname hükümlerine aykırı hareket eden
lerin tecziyesi hususunda neden müsamaha gös
terildiğine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisinden şifahi suali, kendisi bu İnikatta da 
hazır bulunmadığından düştü. 

Seyhan Mebusu Enver Batumlu'nun, pa
muk fiyatlarının tatminkâr olup olmadığına, 
pamuğu kıymetlendirme hususunda ne gibi ted
birler alındığına ve pamuk poletikamıza dair 
sualine İktisat ve Ticret Vekâleti Vekili Hadi 
Hüsman cevap verdi. 

Konya Mebusu Hidayet Aydmer'in, taş ocak
ları kanunu lâyihasının hazırlanması için çalış
malara başlanıp başlanmadığına dair Dahiliye 
ve İktisat ve Ticaret vekillerinden şifahi suali, 
sahibi bu İnikatta da hazır bulunmadılmdan 
düşü. 

Trabzon Mebusu Selâhattin Karayavuz'un, 
Dil Akademisi hakkındaki sualine Maarif Vekili 
Ahmed özel cevap verdi. 

Kütahya Mebusu Ahmet İhsan Gürsoy'un, 
memleketimizde bir klâsik okul açılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden 
şifahi suali, sahibi hazır bulunmadığından gele
cek İnikada bırakıldı. 

Çankırı Mebusu Tahsin Uygur'un, İstanbul 
Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu hakkında Ma

arif Vekilinden şifahi suali, sahibi bu İnikatta 
da hazır bulunmadığından düştü. 

Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Avanos'ta 
400 vatandaşa ait toprağın ellerinden alındığı 
hakkında Ulus gazetesinde intişar eden havadisin 
doğru olup olmadığına dair Başvekilden şifahi 
sualine Devlet Vekili Semi Ergin cevap verdi. 

Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nın, motorlu nakil 
vasıtaları yerine yedek parça ve lâstik ve lüks 
eşya yerine de istihsali artıracak malzeme itha
linin doğru olup olmadığına dair sualine İktisat 
ve Ticaret Vekâleti Vekili Hadi Hüsman cevap 
verdi. 

Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Bina Yapı
mını Teşvik ve izinsiz yapılan binalar hakkında
ki 6188 sayılı Kanunun tatbikinden ne gibi bir 
netice elde edildiğine ve gecekondularda oturan 
vatandaşlara tapularının ne zaman verileceğine 
dair sualinin cevaplandırılması Başvekilin talebi 
üzerine bir İnikat sonraya talik olundu. 

Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, yeni açılan 
kolej, ortaokul ve liselerin durumuna dair suali
ne, Maarif Vekili Ahmed özel ile Maliye Vekili 
Nedim ökmen cevap verdiler. 

Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk'ün, seferi sağ
lık malzemesi hakkındaki sualine Millî Müdafaa 
Vekâleti Vekili Semi Ergin cevap verdi. 

Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk'ün, aklen ve 
ruhen geri kalmış çocukların eğitimi için bütçe
ye mevzu tahsisat hakkında, Maarif Vekilinden 
şifahi suali, Maarif Vekili hazır bulunmadığından 
gelecek İnikada bırakıldı. 

Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, gayrimenkul 
kiraları hakkındaki kanuna göre kira takdiri 
için Ankara ve İstanbul'da belediye encümenle
rine vukubulan müracaatların neticesine ve bu
günkü kira rejimine dair Başvekilden olan şifa
hi sualinin cevaplandırılması, Dahiliye Vekili 
Etem Menderes'in talebi üzerine bir hafta son
raya talik olundu. 

Malatya Mebusu Nuri Ocakçıoğlu'nun, ipek 
sanayiinin ve ipek böcekçiliğinin inkişafı için ne
ler düşünüldüğüne dair sualine Ziraat Vekil 
Vekili, Devlet Vekili Cemil Bengü cevap verdi. 

Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin, Mil
lî Müdafaa Vekâletinin ve Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisliğinin vekâleten idare edilmeleri 
sebeplerine dair, Başvekilden şifahi suali, sual 
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sahibi hazır bulunmadığından gelecek inikada bı
rakıldı. 

1455 sayılı Askerî Memurlar hakkındaki Ka
nuna muvakkat bir madde eklenmesine dair Ka
nun kabul edildi. 

î ş Kanununun 5518 sayılı Kanunla muaddel 
1 nci maddesinin tefsiri hakkındaki mazbatanın 
müzakeresi, alâkalı vekil hazır bulunmadığından 
tehir olundu. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 209 ncu mad
desindeki «ikamet» kelimesinin tefsirine mahal 

Şifahi sualler 
1. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm; ikti

sadi gidişin seyrini değiştirecek zecri tedbirler 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
şifahi sual takriri, İktisat ve Ticaret Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/219) 

2. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, 1955 
yılı bütçesinin varidat tahsilâtına ve masraf tah
sislerinden kullanılmış miktarların yekûnuna da
ir şifahi sual takriri, Maliye Vekâletine gönderil
miştir. (6/220) 

3. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, bâzı 
gazete muhabirlerinin Çankaya civarında sebep
siz olarak karakola götürüldükleri hakkındaki 
iddianın doğru olup olmadığına dair şifahi sual 
takriri, Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/221) 

4. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, üç 
gazete muhabirinin karakolda dövüldüklerine 
dair istanbul gazetelerinde intişar eden haberin 
doğru olup olmadığı hakkındaki şifahi sual tak
riri, Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/222) 

5. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, subay 
sınıfına nakledilen astsubayların miktarına ve 
bu hususta tatbik edilen usullere dair şifahi sual 

Lâyiha 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kıral-

lığı arasında akdedilen Ticaret ve Tediye Pro
tokolü ile eklerinin tasdikine dair kanun lâyi
hası (1/461) (Hariciye ve Ticaret encümenlerine) 

Teklifler 

2. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Dahi
lî Nizamnamenin 153 ve 157 nci maddelerinin 

olmadığına dair Adliye Encümeni mazbatası ka
bul edildi. 

7 . V . 1956 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

İJeisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Kayseri Mebusu 
Agâh Erozan Ömer Mart 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 

Übeydullah Seven 

takriri, Millî Müdafaa Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/223) 

6. — Tunceli Mebusu Arslan Boran'm, 
Amerikan yardımından verilen kamyonlarla 
buldozer iş makinelerinin kullanılma şekli hak
kındaki, şifahi sual takriri, Millî Müdafaa Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/224) 

7. —• Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Zâ-
bitan ve Askerî memurların maaşları hakkındaki 
3661 ve 6542 sayılı kanunlar hükümlerinden 
istifade etmiyen bir kısım mütahassıs tabip 
albayların da bir üst derece maaşa yükseltilme
leri hakkında ne düşünüldüğüne dair şifahi 
sual takriri, Millî Müdafaa Vekâletine gönderil
miştir. (6/225) 

Tahrirî Sualler 
1. —• Kars Mebusu Kemal Güven'in, Kars'ın 

Kağızman kazasında kurulması düşünülen 
meyva fidanlığına dair tahrirî sual takriri, 
Ziraat Vekâletine gönderilmiştir. (7/165) 

2. —• İsparta Mebusu irfan Aksu'nun, İs
parta 'nm Yalvaç - Sücüllü kasabası belediye se
çiminde vukubulan kavga dolayisiyle takibat 
yapılıp yapılmadığına dair tahrirî sual takri
ri, Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/166) 

tadili hakkında teklifi (2/296) (Teşkilâtı Esa
siye Encümenine) 

3. — Muğla Mebusu Nâtık Poyrazoğlu'nun, 
Gümrük Muhafaza memurlarının Askerî teşki
lâta göre tensikı hakkındaki 1841 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesinin B bendine fıkralar eklen
mesine dair kanun teklifi (2/297) (Millî Müda
faa, Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümenle
rine) 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 
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4. — Muğla Mebusu Nâtık Poyrazoğlu'nun, 

Yedek Subay ve Yedek Askerî memurlar hak
kındaki 1076 sayılı Kanunun 4073 sayılı Kanun
la değiştirilen 17 nei maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi (2/298) (Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenlerine) 

Mazbata 

5. — Vakıflar Kanununun 44 ncü maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Maliye, Dahiliye ve Adliye encümenleri mazba
taları (3/279) (Ruznameye) 

• m ı 

B İ E Î N C Î C E L S I 
Açılma saati : 15 

RElS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİP : Attüâ Konuk (Antalya) 

RE IS — Ekseriyetimiz vardır, Celseyi açıyorum. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Antalya Mebusu Ahmet Toku§'a iki ay 
izin verilmesine dair T. B. Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi (3/342) 

Umumi Heyete 
Antalya Mebusu Ahmet Tokuş'a, mazeretine 

binaen 15 . IV . 1956 tarihinden itibaren iki ay 
izin verilmesi Riyaset Divanının 5 . V . 1956 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

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

R. Koraltan 

RElS — îki ay izin talebini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Muhtelit Tahkikat Encümeni Riyaseti
nin, Encümenin çalışma müddetinin iki ay daha 
uzatılması hakkında tezkeresi (3/341) 

Yüksek Reisliğe 
Yüksek Meclisin 1951 sayı ile 11 . I . 1956 ta

rihinde eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yır-
calı, eski Maliye Vekili Hasan Polatkan ve Dev
let Vekili ve Başvekil Yardımcısı ve Hariciye 
Vekil Vekili Fatin Rüştü Zorlu haklarında Teş
kilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden terek-
kübeden Muhtelit Encümen ve seçtiği Tâli En

cümen tarafından yapılmakta bulunan tahkikat 
ve ehlivukuflar mariferiyle yaptırılmakta bulu
nan tetkikat, tahkik maddelerinin taaddüdü ve 
genişliği sebebiyle henüz bitirilememiştir. Tah
kikatın bitirilmesine mümkün olabilen gayret sarf 
edilmektedir. Verilecek müddetin hitamından ev
vel tahkikat ve tetkikatın hitama erdirilerek ne
ticeye bağlanmasına çalışılacağı tabiîdir. Bu se
beple daha evvel verilmiş bulunan müddetin hi
tamı olan 11 . V . 1956 tarihinden başlamak üze
re munzam iki aylık mehlin istenilmesine Muhte
lit Encümence karar verilmiştir. 

Gereği Yüksek Meclisçe takdir buyurulmak 
üzere keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encü

men Reisi 
Manisa Mebusu 
Muhlis Tümay 

REİS — Efendim okunan tezkere hakkında 
söz istiyen arkadaşlar var: Baha Akşit, Hamdi 
Sancar, Hüseyin Fırat. 

Buyurun, Baha Akşit. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Muhterem arka

daşlarım, tahkikat açılmasına karar verdikten 
sonra, ilk arzumuz bunun bir an evvel neticelen-
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dirilip huzurunuza getirilmesinin temini olmuş
tur. # 

Bu hâdise, verilen müddet içinde neticelendi
rilemediği için bir defa iki aylık bir müddet daha 
istendi. Biz bu müddeti kabul ettik. Bugün tek
rar iki aylık bir müddet talebiyle gelmelerini 
şahsan doğru bulmuyorum. ' Zira iki aylık müd
det demek altı aylık müddet demektir; önümüzde 
yaz tatili vardır, tatil olunca o müddeti de içine 
alacaktır ki, bütün yaz müddetince arkadaşları
mızı bu şaibe altında tutmaya hakkımız yoktur. 
Binaenaleyh bu heyet bir an evvel işi bitirmekle 
mükelleftir. Bir an evvel işi neticelendirsinler ve 
Büyük Meclise yaz tatiline girmeden evvel rapor
larını versinler. Ben bunun için bir aylık müd
det teklif ediyorum. (Çok, sesleri) 

Ben bir ay olarak teklif edeceğim, daha az 
olmasını istiyen arkadaşlar varsa daha az bir 
müddet teklif edebilirler. 

Teklifimin kabulünü arz ve teklif ediyorum. 
REİS — Hamdi Sancar. 
A. HAMIDÎ SANCAR (Denizli) — Muhterem 

arkadaşlar; Baha Akşit arkadaşımızın fikirleri
ne iştirak ettiğimi beyanla söze başlıyorum. Âza
mi iki ay sonra Meclisin tatile girmesi lâzımgel-
diğine ve Meclisin Temmuzda da çalışması mev-
zuuıbasolamıyacağma göre, arkadaşımızın belirt
tiği gibi, bu iki ay değil haddizatında Kasım 
ayma kadar bir temdit mahiyetini taşımaktadır. 

Yine arkadaşımızın 'belirttiği gibi, burada 
mühim olan cihet, üç tane vekil arkadaşımız 
hakkındaki tahkikattan ziyade (veya hiç değil
se onun yanında) bir suiistimal olduğu iddia ve 
vâhimesiyle her gün efkârı umumiyenin bu 
mevzuda istikametten istikamete sürüklenmekte 
olduğunun müşahede edilmiş olmasıdır. Bende
niz de arkadaşımız gibi bu müddetin hiç değilse 
bir ay olarak tâyinini ve kalan müddet içinde 
de Yüksek Heyetinizce bir neticeye bağlanması
nı temenni etmekteyim. Maruzatım bu kadar
dır. 

REİS — Hüseyin Fırat. 
(Reye reye sesleri) Müsaade buyurun, söz is

tiyen arkadaşlara söz verilecektir. 
HÜSEYİN FIRAT (İçel) — Muhterem ar

kadaşlarım, söz alan ve huzurunuzda konuşan 
iki muhterem arkadaşımın teklif ve temenni
lerine iştirak ederek sözlerime başlıyacağım : 

Muhterem Komisyon 4 ay müddetle munta
zaman çalışmış olsaydı şüphesiz ki istenilen bu 
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iki ay müddetin dahi verilmesine lüzum kalmı-
yacaktı. Fakat bugüne kadar iş 'bitmemiş bu
lunmasına göre istenilen bu iki ay mehilin faz
la olduğunu ve bunun arkadaşlarımız tarafın
dan teklif edildiği şekilde bir aya indirilmesi 
kanaatinde olduğumu saygı ile arz ederim. 

REİS — Muhlis Tümay, 'buyurun. 
MUHTELİT TAHKİKAT EN. R E M MUH

LİS TÜMAY ^Manisa) — Muhterem arkadaş
larım; bu senenin birinci ayında üç eski vekil 
arkadaşımız hakkında" 6 maddeyi ihtiva etmek 
üzere, şahidi gayrîmuayyen, hâdisesi gayrimu-
ayyen bir tahkikatın açılmasına Büyük Meclis 
karar verdi. Nitekim bu 'hususta konuşan arka
daşlar hâdisenin muayyen olmadığım, şahitleri
nin bulunmadığını ifade ettiler, «tahkikat açı
lamaz!» dediler. Buna rağmen Büyük Meclis 
tahkikat açmaya karar verdi, ve sonra bu tah
kikatı yapmaya Teşkilâtı Esasiye ve Adliye ko
misyonlarını memur etti. Bu iki komisyonda bu
lunan arkadaşlarımızın heyeti umUmiyesi 
59 - 60 a baliğ olmaktadır. (Bu kadar kalabalık
la bütün teferruatın tesbit edilemiyeceği anla
şıldı. Bir polis gibi, bir müfettiş gibi teker teker 
çalışmak üzere 15 arkadaşı memur etti. Bu ar
kadaşlar bir müddet burada çalıştılar, sonra iş 
İstanbul'u alâkalandırdığı için, İstanbul'a gitti
ler. İstanbul'da tahkikat ve tetkikat devam et
ti. Dinlenilmiş bulunan şahitlerin isimleri ev
velden malûm değildi. Biz, sadece mektup şek
linde yazılan ihbarları mânalandırmaya ve tet-
kikatımızı bu safhadan, bu istikametten geniş
letmeye çalıştık. Arkadaşlarımız bütün imkân
ları kullanarak çalıştılar. Belki bir iki defa, o 
da mazeret dolayısiyle, toplanılamamıştır. Fa
kat bu, çalışılmamış demek değildir. 

Muhtelit Encümen dün bir toplantı yaptı. 
Tahkikatın ne safhada olduğunu Tâli Encümen
den sordu. Orada, tetkikatm henüz ikmal edil
mediği cevabı alındı. 'Bunun üzerine «tahkikatın 
bir müddet daha devam etmesine ihtiyaç var
dır» denildi. (2) aylık mehil daha istenilmesine 
karar verdi. 

Nâçiz kanaatimce, bu tahkikatın bitirilme
den huzurunuza gelip tekrar geri gitmesinden 
ise, tahkikat ve tetkikatm tam ve mükemmel 
olarak bitirilmesi lâzımdır. İstediğimiz müddet 
verilmezse tahkikat natamam kalacaktır. İki 
aylık mehlin lâzım olduğunu tekrar arz ediyo
rum. 
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REİS — Efendim; bîr sual var. 
ÎZZET AKÇAL (Rize) — Tahkikat ne saf

hadadır, ne zaman bitirebileceksiniz, toplana
madığınız günlerin adedi nedir? 

MUHLİS TÜMAY (Devamla) — Efendim, ' 
şahitler dinlenilmiştir. Fakat şahitlerin ifadeleri 
okunurken diğer şahitlerin dinlenilmelerine ih
tiyaç görülmektedir. Ehlivukuf tahkikatı İstan
bul'da devam etmektedir, henüz bitmemiştir. Bu 
bittikten sonra da tahkikatın lüzumuna Tâli 
Komisyonu teşkil eden arkadaşlar işaret etmiş
lerdir. Dinlenilen şahitlerin adedini burada ifa
de etmeye imkân yoktur. 200 e yakın şahit din
lenilmiştir. Bu şekilde çalışmanın zaruretine 
işaret edilmiştir. Bu tahkikatın acele olarak ya
pılmasının lâzımgeldiğini biz de takdir ediyo
ruz. Gerek bu tahkikatın yükünü çeken arka
daşlarınız, gerekse şaibe altında bulunan arka
daşlarınız, şüphesiz bunun biran evvel bitmesini 
istiyorlar. Bu tahkikatın biran evvel bitirilme
sine çalışıldığına inanmak lâzımdır. 

BEİS — Efendim, altı takrir verilmiştir. Bu 
altı takrirden üç tanesi bir ay, iki tanesi veril
miş olan müddetin hitamından 30 Mayısa kadar, 
bir tanesi de 15 gün müddetle müsaade veril
mesi talebini muhtevidir. Evvelce verilmiş olan 
müddet 11 Mayısta biteceğine göre en az mehil 
olan 15 günlük müddetin verilmesini teklif eden 
takrirden başlamak üzere reyinize arz etmek 
için hepsini okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müddetin bir ay olarak kabulünü arz ve tek

lif ederim. 
Denizli Mebusu 

Baha Akşit 

Yüksek Başkanlığa 
Teklif olunan iki aylık müddetin bir ay ola

rak kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 
Denizli Mebusu 
Hamdi Sanear 

Yüksek Reisliğe 
Mayıs 1956 gayesine kadar müddetin uzatıl

masını arz ve teklif ederiz. 
Kocaeli Mebusu 

Cemal Tüzün 

Riyasete 
Muhtelit Encümenin iki aylık müddet tekli-
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finin bir aya indirilmesi arz ve teklif olunur. 

Rke Mebusu Kocaeli Mebusu 
Mehmet Fahri Mete Selâmi Dinçer 

Yüksek Reisliğe 
Tahkikatın 30 Mayıs 1956 gününe kadar ik

malinin reye konulmasını arz ve teklif ederiz. 
Seyhan Mebusu Seyhan Mebusu 

İsmet Uslu Mustafa Akçalı 

Yüksek Reisliğe 
Tahkikatın ikmali için 15 günlük mühlet ve

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
Balıkesir Mebusu Trabzon Mebusu 
Mekki said Esen İsmail Şener 

Balıkesir Mebusu Balıkesir Mebusu 
Ahmet Kara gür Arif Kalıpsızoğlu 

REİS — Efendim, okunan takrirleri dinle
miş bulunuyorsunuz. 

11 Mayıstan itibaren müddetin on beş gün 
uzatılması hakkındaki takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsınlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

11 Mayıstan itibaren Mayısın 30 una kadar 
tahkikatın bitirilmesi suretindeki takriri reyi
nize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Müddetin 11 Mayıstan bir ay uzatılmasını 
reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ruzname ile alâkalı bir takrir var, okuyoruz 
efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Tefsirlerle kanun lâyiha ve tekliflerinin su

al larden evvel görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tokad Mebusu 
A. Gürkan 

Yüksek Reisliğe 
Gündemimizin birinci müzakeresi yapılacak 

maddelerinin 3 numaralı bendinde Millî Korun
ma Kanununun tadiline dair bâzı arkadaşları
mızın ve Hükümetimizin kanun teklifleri ve lâ
yihası mevcut bulunmaktadır. Kanunun ehem
miyeti göz önünde bulundurularak: 

1. Bugünkü kanun teklif ve lâyihalarının 
sual ve istizahlardan Öne alınmasına, 

2. Muvakkat Encümenin ittihaz ettiği ka
rar gereğince Millî Korunma Kanun teklifleri 
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ve lâyihasını tereihan ve müstacelen görüşül
mesine karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Muvakkat Encümen Reisi 
E. Damalı 

REÎS — îki takrirden aykırı olanını tekrar 
okumak suretiyle reyiâlinize arz edeceğim. 

(Ahmet Gürkan'm takriri tekrar okundu) 

İ956 C : 1 
REÎS — Takriri reyiâlinize arz. ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Tefsirden başlamak suretiyle müzakereye de
vam ediyoruz, efendim. Zira Nizamnamei Dahi
lînin 132 nci maddesine göre tefsirler encümen
de ve Yüksek Heyette tereihan müzakere edilir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla mu

addel 1 nci maddesinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Çalışma Encümeni mazbatası 
(3/318) (1) 

REÎS — Söz istiyen var mı, efendim. 
MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Earahisar) — 

Var, efendim. 
REÎS — önce Çalışma Encümeni mazbatası 

okunacaktır. 
(Çalışma Encümeni mazbatası okundu.) 
REÎS — Mazhar Şener, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENÎ MAZBATA MUHAR

RİRİ MAZHAR ŞENER (Giresun) — Takrir 
takdim ettim. 

REÎS — Verilen takriri okutuyorum.. 

Yüksek Reisliğe 
İş Kanununun 5518 sayılı Kanunla muaddel 

1 nci maddesinin tefsirine ait Çalışma Encüme
ninin ruznamede bulunan mazbatası malî bir 
mevzua taallûk etmekte bulunması itibariyle 
tetkik edilmek üzere encümenimize havalesini 
saygılarımla arz ederim. 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri 
Giresun 
M. Şener 

REÎS — Murad Âli Ülgen, buyurun. 
MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 

— Müzakere konusu olan tefsir talebi, bir kı
sım işçilere ilâve tediye yapılması hakkında
ki 6452 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
tatbiki münasebetiyle bir kısım vekâlet ve dai
relerce tanzim olunan verile emirlerinin Diva
nı Muhasebatça mevzuata uygun bulunmaması 
esbabı mucibesiyle reddolunması ve mezkûr 
istihkakların Çalışma Vekâletince işçi sayılan 
kimselere taallûk etmesi itibariyle de Çalış-

(1) 136 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

ma Vekâletinin hâdise ile ilgilenmesi neticesi 
olarak huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Ge
liş şekline göre filhakika sadece îş Kanunu
nun birinci maddesinin tefsiri istenilmekte
dir. Bu duruma göre alâkalı encümence bahse 
konu birinci maddenin tatbiki hakkındaki 
muhtelif görüşlerden hangisi doğru görülü
yorsa onun tâyini icabederken böyle yapıl
mamış, sadece îş Kanununun birinci maddesi
ne göre kimlerin işçi sayılacağının tâyinine 
Çalışma Vekâletinin yetkili bulunduğu belir
tilmekle iktifa olunmuş ve binnetice diğer 
mercilerin î ş Kanununun birinci maddesi mu
vacehesinde her hangi bir içtihat hakları ol
madığı zımnen ileri sürülmüştür. 

Karar bu şekil ile bir icra uzvu olan Çalış
ma Vekâletinin her hangi bir kanunun bir 
maddesi münasebetiyle ittihaz ettiği bir ka
rarın tediyeye taallûku halinde Büyük Millet 
Meclisi namına icra uzvunun muamelâtını 
malî noktadan murakabe ile vazifeli bulunan 
Divanı Muhasebatça mevzuata uygunluğu cep
hesinden tetkik olunamıyacağı mânasını ta
şımaktadır ki bu hem Muhasebei Umumiye ve 
hem de Divanı Muhasebat kanunlarına aykırı 
olduktan başka malî murakabe fikir ve zih
niyeti ile de kabili telif değildir. Bu itibar» 
la encümenin ihtilâfa mevzu olan maddenin 
mânasının tefsiri yerine bir salâhiyet meselesi 
meydana çıkarması uygun bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan encümence ittihaz kılınmış 
olan mezkûr karar bir tefsir kararı da olma
yıp Divanı Muhasebatın vazifesinin ifası mev
zuunda ittihaz olunmuş tesis mahiyetinde bir 
karardan ibarettir. Bu itibarla kararın Dahilî 
Nizamname gereğince bir defa da Divanı Mu
hasebat, Maliye ve Bütçe encümenlerince de gö
rüşülmesi icabetmektedir. 

Bundan başka ihtilâf işçilere ilâve tediye 
yapılması hakkındaki 6452 sayılı Kanunun bi= 
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rinci maddecinin tatbiki münasebetiyle mey
dana çıktığı ve tefsir kararının bu! şekliyle 
kabulü halinde bahse konu kanun gereğin
ce umumi ve mülhak bütçeli dairelerde yeni 
birtakım tediyelere yol açacağı cihetle bu 
bakımdan da tefsir talebinin bir defa da Büt
çe Encümeninde müzakeresi lâzımgelmektedir. 
Bu hususta bir takrir takdim ediyorum, tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 

REÎS — Komisyon. 
ÇALIŞMA EN. REÎSÎ MEHMET ÜNALDI 

(Seyhan) — Muhterem arkadaşlar, 3008 sayılı îş 
Kanununu tadil eden 5518 sayılı Kanunun birin
ci maddesi işçiyi tarif eder. Ancak bu tarif tat
bikatta bâzı ihtilâflar doğurmakta ve bu ihtilâf
ların halli için de madde buraya gelmiş olmakta
dır. 

Çalışma Encümeniniz mevzuu geniş ölçüde 
tetkik etti. 5518 sayılı Kanunun birinci maddesi 
şöyle tedvin edilmiş bulunmaktadır : (Bir iş akti 
dolayısiyle başka bir şahsın iş yerinde bedenen 
veyahut bedenen ve fikren çalışan kimseye işçi 
denir.) 

Muhterem arkadaşlarım, hiçbir iş yoktur ki, 
fikrin yardımı olmadan sadece bedenen yapılsın. 
Burada (bedenen) denildiğine göre, bedenen ça
lışmanın burada daha galip olduğu ifade edilmiş 
olmaktadır. Burada bir de (bedenen ve fikren) 
tâbiri vardır ki, burada bedenin mi yoksa fikrin 
mi galip geldiği açıklanmamıştır. Beden ve fikir, 
ikisi de müsavi bir surette ifade edilmiş bulun
maktadır. 

Yalnız Şûrayı Devletin bir kararı vardır ki, 
bedenen çalışma fikren çalışmaya galip ise ona 
(işçi) denir. 

REÎS — Mehmet Bey, esas hakkında konuş
manız lâzımdır, başka türlü konuşamazsınız. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Biz tef
sirimizi izah ediyoruz. 

REÎS — Dahilî Nizamnamenin 89 ncu mad
desine göre ancak takdim, tehir ve usul hakkında 
konuşabilirsiniz. Yani Bütçe Encümenine gitsin 
mi, gitmesin mi? 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Pekâlâ 
efendim... 

Muhterem arkaadşlar îş Kanununun tatbiki 
Çalışma Vekâletine tevdi edildiğine göre, bu ka
rarda derpiş edilen mânanın Çalışma Vekâletin
ce işleneceği de bedihidir. Binaenaleyh, tatbikatta 
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kimlere işçi denir, kimlere işçi denmez olduğu 
hususlariyle iş yerlerinin tâyini hususu işçi veza-
ifini tesbite yetkili Çalışma Vekâletine verilmiş
tir. Çalışma Vekâletinin muhtelif tatbikattaki tec
rübelerinden edindiği kanaatler bu yolda devam 
etmesini esas kıldığına ve Çalışma Vekâletinin iş
çiyi tâyin ve tavsif hususundaki salâhiyeti ka-
nunlarea derpiş edilmiş bulunduğuna göre encü
menimizde yeniden bir tefsir kararma varılması 
meselesi kabul edilmemektedir. Binaenaleyh tef
sire mahal yoktr. Zaten... 

RElS — Beyefendi, Bütçe Encümenine git
sin mi, gitmesin mi, kısaca bunu izah buyurun. 
Esasa girmeyin. 

ÇALIŞMA EN. REÎSÎ MEHMET ÜNALDI 
(Devamla) — Esasa girmiyorum; fakat 4841 sa
yılı Kanunun iş yerlerinin tesbiti salâhiyeti ça
lışma Vekâletinin Çalışma Umum Müdürlüğüne 
verilmiş olduğuna göre artık yeniden tefsire gi
dilmeye mahal olmadığına encümenimiz kanaat 
getirmiştir. Başka encümenlere gitmesine mahal 
olmadığına göre encümenimizin noktai nazarının 
kabulünü istirham ediyoruz. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. MAZHAR 
ŞENER (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, 
Bütçe Encümeninin bu tefsir talebini tetkik et
mek üzere isteyişinin mucip sebebini arz etmek 
istiyorum. 

Bu tefsir talebi sadece îş Kanununun mücer
ret bir maddesinin tefsiri mahiyetinde olsa idi 
şüphesiz ki Bütçe Encümeni mevzu ile kendi
ni alâkalı görmezdi. Halbuki tefsir, kabul bu
yurmuş olduğunuz İkramiye Kanunu gereğince 
işçilere senede bir maaş verilir denilmiş olma
sından doğmaktadır. îş Kanununun birinci mad
desinde işçi sayılanlara bu ikramiyenin verile
ceği bildirilmiş olduğundan îş Kanununun tat
bikatı sırasında Divanı Muhasebat Devlet da
irelerinin bu kanunu genişlettiklerini görmüş ve 
heyeti umumiyesi karariyle bâzı memurların, 
daktilo, dosya memuru, ressam ve sairenin de, 
hakikatte işçi olmadıklarını binaenaleyh onlara 
ikramiye verilmemesi gerektiğini karara bağla
mış ve bu şekildeki talepleri reddetmiştir. Bi
naenaleyh mesele tamamen malî bir meseledir, 
tahsisat meselesidir, bütçe meselesidir. Çıkacak 
olan tefsirin şu veya bu şekilde olması bütçeye 
akis yapacak bir mevzu olması itibariyle komis
yonumuzu arz ettiğim sebepler bakımından alâ
kadar etmektedir. 
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REİS — Mazhar Bey, siz de esasa girmeyin.. 
MAZHAR ŞENER (Devamla) — Esasa gir

miyorum, Bütçe Encümenini niçin alâkadar et
tiğini izah ediyorum. Çalışma Encümeni rapo
runda ifade edilmiş olduğu şekilde kabul edile
cek olursa bütçeye bir masraf tahmil edeceği 
için, tetkik edilmek üzere encümenimize havale 
edilmesini rica ederim. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen
dim; peşinen şu noktayı arz edeyim ki, bu me
sele esasen usuli bir mesele olduğundan esas 
müzakereyi yapmadan şu komisyona mı gitsin, 
ötekisinde mi kalsın, buna. karar vermek güç 
olacaktır. 

Bununla beraber derhal arz edeyim ki, me
sele elbette sonunda paraya dayanmakla bera
ber malî bir mesele olmaktan ziyade hukuki bir 
meseledir, Bütçe Komisyonunun bu mesele ile 
ilgisi yoktur, bu, doğrudan doğruya Çalışma 
Komisyonunun mevzuu dâhiline girer. Yani, 
kanunun birinci maddesi diyor ki ; bir iş yerin
de bedenen veyahut bedenen ve fikren çalışan 
kimseye işçi denir. 

Mevzu; bedenen veyahut bedenen ve fikren 
çalışanlar kimlerdir? Bu meselenin sonu para
ya dayanacaktır diye, mevzuun Bütçe Komisyo
nunda müzakeresi katiyen caiz değildir, alâkası 
yoktur. 

Demin de arz ettiğim gibi, bu mevzuda iki 
merci karar vermiştir. Divanı Muhasebat, işçi 
değildir, Devlet Şûrası ise, isçidir, demiştir. 
Divanı Muhasebatın, (işçi değildir), Şûrayı Dev
letin (işçidir), dediği bu kimselerin işçi olup ol
madığının tâyini salâhiyetinin kime aidoldüğü
nü meydana çıkaracak olan bu tefsirin Bütçe 
Komisyonuna havale edilmeden burada müza
kere edilmesinin uygun olacağı kanaati ile Büt
çe Komisyonunun teklifinin reddini ve Çalışma 
Komisyonunun raporunun müzakeresini rica 
ediyorum. 

REÎS — Muhit Tümerkan. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Muhterem 

arkadaşlar, Goloğlu arkadaşımın izahına ufak 
bir nokta daha katacağım^ Burada söz konusu olan 
birinci maddenin, ister malî bir mevzu olsun, 
ister hukuki bir mevzu olsun, isterse başka bir 
mevzu olsun, tefsir talebiyle alâkası yoktur. 
Eğer malî mevzu olarak Çalışma Komisyonun
ca yapılan tefsir bütçeye büyük külfet yüklü-
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yorsa ve bunu istemiyorsanız bu bir tesis mev
zuudur, tefsir mevzuu değildir. 

Çalışma Encümeninin raporunun kabulü çok 
yerinde olacaktır. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı, efendim? 
Yok. Takrirleri okutmak suretiyle reylerinize 
arz edeceğim. 

(Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Maz
har Şener'in takriri tekrar okundu.) 

Yüksek Riyasete 
îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla muaddel 

birinci maddesinin tefsiri hakkındaki birinci 
maddenin arz ettiği sebeplerle Bütçe Encümeni
ne havalesini rica ederim. 

Afyon Karahisar 
Murad Âli Ülgen 

REÎS — İki takrir de aynı mahiyettedir, 
tefsir talebinin Bütçe Encümenine verilmesi ma
hiyetindedir. 

Bütçe Encümenine verilmesi talebini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrirler redde
dilmiştir, efendim. 

Mazbatanın heyeti umumiyesi üzerinde mü
zakere açıyoruz, efendim. Mütalâa var mı? 

Buyurun Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muh

terem arkadaşlar; Dokuzuncu Dönemin dördün
cü toplantı yılının 28 . XI I . 1953 tarihli 23 
ncü Birleşiminde (Sermayesinin tamamı devlet 
tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi 
Teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve murakabeleri 
hakkındaki Kanunun 45 nci maddesinin 3 ve 4 
ncü bentlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve 
Geçici Komisyon raporu) müzakere mevzuu ol
muştu. 

Bu lâyihanın geçici birinci maddesinde; (İş 
Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yer
lerde çalışan ve İş Kanununun muaddel birinci 
maddesindeki tarife göre işçi sayılan kimselere 
ücret sistemleri ne olursa olsun bir aylık istih
kakları tutarı ilâveten verilir) denilmekte idi. 

Söz alan İşletmeler Vekili arkadaşımız kür
süde bu hususu izah ederken İktisadi Devlet Te-
şekküllerindeki bütün işçilerle, umumi bütçe, 
mülhak bütçeler ve hususi bütçeli dairelerle be
lediyeler ve bunlara bağlı diğer iş yerlerinde ça
lışan bütün işçilerin bu ikramiyeden istifade et
mek hakkına sahibolaeaklarmı açıklıyarak söz-
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lerini bitiriyordu. Bu sırada bendeniz Sayın Ve
kil arkadaşıma bir sual tevcih etmiş ve meselâ 
Karayolları Müdürlüğü bürolarında çalışan ve 
fakat işçi mahiyetinde olan yevmiyeli vatandaş
ların da bundan istifade edip edemiyeceklerini 
sormuştum. Verilen cevap; (işçi hüviyetinde 
olanlar dâhil) şeklinde idi. Tavzih ederek (yev
miyeliler vardır) dedim. (İktisadi Devlet Teşek
küllerinde çalışıp da sigortaya dâhil olanlar ya
ni işçi olarak kabul edilenler istifade edecekler
dir) denildi. Tekrar (Karayollarında işçi yevmi-
yesiyle çalışanlar...) diye sordum. Yine (işçi hü
viyetini haiz iseler kanundan istifade edecekler
dir) cevabını aldım. Verilen cevaplar tatminkâr 
değildi. Müzakere devam ediyordu. Bu defa su
al sormaktan vazgeçerek şöz aldım ve sormak is
tediğim hususu açıklamaya gayret ederek kati 
cevap teminine çalıştım. Karayollarının bir kı
sım personeli vardır ki, bunlar işçi mahiyetinde
dir, yevmiyeli çalışırlar. Fakat, teknisiyen değil
dirler, bürolarda memurlar gibi çalışırlar. Bu 
vatandaşlar kanunun şümulü dâhilinde midir, 
değil midir? Bu hususun katî olarak açıklanma
sını rica ettim. Bunun üzerine söz alan Çalışma 
Vekili arkadaşımız kürsüye geldi ve gerekli iza
hı yaparak (esasen Mahmut Goloğlu arkadaşımı
zın sordukları Devlet Karayolları İdaresi mül
hak bütçeli olduğu için bu idarenin memur sta
tüsüne dâhil olmıyan ve bütçenin D ve E cetvel
lerinde yer almıyan müstahdemleri bundan is
tifade edeceklerdir) dedi. Bu katî ve müspet 
cevaptan sonra lâyiha kanunlaştı ve kanunda 
bahsi geçen dairelerde ambar memuru, veznedar, 
santral memuru, daktilo gibi vazifelerde çalışan 
yevmiyeli vatandaşlarımız da işçi addolunarak 
kanundan istifadeleri cihetine gidildi. Kendile
rine diğer bütün işçiler gibi birer maaş ilâve te
diye yapıldı. 

Çalışma Vekâleti bu kabîl vatandaşları 4841 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin kendisine 
verdiği salâhiyetle işçi addetmişti. Nitekim; Dev
let Şûrası da muhtelif kararlarında bu kabîl yev
miyelileri işçi vasfında görmekle Çalışma Vekâ 
letinin bu görüş ve tatbikatını teyidediyordu. 
Buna rağmen Divanı Muhasebat bunların işçi 
vasfında olmadıkları mülâhazasiyle sarflarını 
kabul ve vize etmemiş, böylece, bu vatandaşları
mıza bir daha işçi ikramiyesi verilmediği gibi 
11954 yılında verilmiş olan ikramiyenin de istir
dadı cihetine gidilmiştir. Bu hal, esasen küçük 
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yevmiyeleriyle ancak geçinebilen bir kısım va
tandaşlarımızı birden bire cidden acıklı ve ınuz-
tarip bir duruma düşürmüştür. 

Elbette ki bu karar vemuamele hakkı olaımı-
mazdı. Çünkü Karayolları teşkilâtında çalışan 
bilûmum personel şu üç katagoride toplanıyordu: 

a) Kadro dâhilinde aslî. maaş veya ücret 
alan aylıklı ve ücretli memurlar. (Ki bunlar 
bütün memurlar gibi memur ikramiyesi alırlar). 

b) Daha ziyade firkî mesai sahibi olup işçi 
vasfında olmıyan mühendis ve avukatlar gibi 
büro personeli. (Ki bunlar yüksek yevmiyelidir
ler ve bunlara munzam hiçbir tediye yapılmaz. 

c) Yevmiye ile çalışan ve İş Kanununun 
birinci maddesindeki tarifat dairesinde işçi vas
fını haiz olan kimseler (ki 6452 sayılı Kanun ge
reğince işçi ikramiyesi alırlar.) Mevzuumuzun 
esasını teşkil eden az yevmiyeli ambar memuru, 
santral memuru, telefon memuru, daktilo gibi 
personel ise kadro dâhili aslî maaş veya ücretli 
memur durumunda olmadıklarından memur ik
ramiyesi alamazlar. Mühendis ve avukatlar gibi 
fikrî mesailerinin ehemmiyetine binaen yüksek 
yevmiyeleri de yoktur. Ve şayet bunlar Divanı 
Muhasebat kararında olduğu gibi işçi de adde-
dilmiyeceklerse o halde bunların durumu ne ola
caktır? Zira başka personel katagorisi de yok
tur. Bütün bunlara rağmen; bir an için, perso
nelin işçi vasfında olup olmadığını aramanın lü
zumunu kabul etsek bile bu takdirde karşımıza 
çıkacak olan asıl mühim s'«al şudur: Bir kim
senin İş Kananu gereğince işçi vasfm la olup ol
madığını tâyin salâhiyeti hangi makama aittir'/ 

3008 sayılı İş Kanunu 5518 sayılı Kanunla 
muaddel birinci maddesinde işçiyi (bir iş akdi 
dolayısiyle başka bir şahsın iş yerinde bedenen 
veyahut bedenen ve fikren çalışan kimse) diye 
tarif etmiş ve fakat bu tarifin hudutlarını çiz
memiş, bedenî ve fikrî mesainin kıstas ve şart
larını vermemiştir. O halde bir kimsenin bu ta
rife uygun bir mesai yapıp yapmadığını yani 
işçi vasfında olup olmadığını kim tâyin ede
cektir? Mesele bu noktaya geldiği zaman, Ça
lışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4851 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi müşkülümü
zü halledecek tek mevzu hüküm olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Mezkûr 9 ncu maddeye göre Çalış
ma Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri de; 
İş Kanununun uygulanma alanının tayinidir. 
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işte bu salâhiyete binaen Çalışma Vekâleti, 

ambar memurluğu, telefon memurluğu, daktiloluk 
gibi hizmetlerde çalışan yevmiyelilerin mesaisini 
de sadece fikrî olmayıp bedenî ve fikrî bir mesai 
kabul ederek onları da îş Kanununun muaddel 
birinci maddesinin tarif atma uygun birer işçi ola
rak kabul etmiş ve kanunun uygulanma alanının 
şümulü içine almıştır. 

Bu duruma göre; artık bu şahısların da ka
nuni vasıfta birer işçi addedilmeleri ve işçi ik
ramiyesinden istifadeleri tabiî olması ve mesele 
burada bitmesi icabederdi. Buna rağmen Divanı 
Muhasebatın da aynı salâhiyeti kendinde göre
rek tersine karar vermesi isabetsizdi. Böylece 
hukuki bir ihtilâf meydana gelmiş oluyordu. 

Nitekim X neu Devrenin ikinci içtima yılı
nın 13 . II . 1956 tarihli 36 ncı İnikadında bu 
yoldaki bir şifahi sualime cevap veren Çalışma 
Bakanı arkadaşımız da aynen; (kanaatimize gö
re Divanı Muhasebat, kararında haklı değildir. 
Karayollarının bu vasıfta çalışan kimselere ikra
miye vermesi zaruridir, verilen ikramiyelerin 
istirdadı yerinde değildir. Tefsir talebinin Yük-' 
sek Meclis komisyonlarına intikalinde Çalışma 
Vekâleti bu tezi müdafaa edecektir) demiştir. 

İşte şimdi, yüksek huzurunuzda müzakere 
mevzuu olan tefsirin esası budur. Çalışma Ko
misyonu cidden şayanı takdir bir ehemmiyetle 
meseleyi ariz ve amik tetkikten sonra işbu salâ
hiyetin kanunla Çalışma Vekâletine mevdu ol
duğu kanaatine vararak bu sarih hal karşısında 
tefsire dahi lüzum olmadığı yolunda bir rapor 
hazırlamıştır ki, kanaatimizce usul ve mevzuata 
tamamen uygun olan işbu raporun aynen kabu
lünü ben de Yüksek Heyetinizden saygı ile rica 
ederim. 

REtS — Komisyon, buyurun. 
ÇALIŞMA ENCÜMENİ REİSİ MEHMET 

ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Mahmut Goloğlu arkadaşımız hâdiseyi ga
yet vazıh bir şekilde izah buyurdular. Biz de 
Çalışma Encümeni olarak, bu mevzudâki kanu
nun maddesini okumakla iktifa edeceğiz. 

iş Kanununun 5518 sayılı Kanunla muaddel 
ikinci maddesinin A fıkrasında aynen şöyle de
nilmektedir : (Bu kanunun mahiyeti itibariyle 
yolunda işliyebilmesi için günde en az 10 işçi 
çalıştıran iş yerlerine ve burada çalışan işçilere 
uygulanır). Şu halde bir iş yerinde çalışan kim
selerin hangilerinin işçi vasfında olduğunu, 
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hangilerinin işçi vasfında olmadığını tâyin ede
cek merci Çalışma Vekâletidir. 

Gerçi kanunun birinci maddesi hudut çizme
miş olmakla beraber Çalışma Vekâletinin tatbi
kattan aldığı ölçüler bu hususu tâyin etmeye kâ
fidir. 

Diğer taraftan 4841 sayılı Kanunun 9 neu 
maddesinin A fıkrası şöyle demektedir : 

(Bu kanım Çalışma Vekâleti görev ve yetki
lerine dair olan kanundur. 

«Çalışma Genel Müdürlüğünün görevleri şun
lardır : 

A) iş Kanununun uygulanması alanının tâ
yini...) Diğer tarafını okumıyalım. Burada iş Ka
nununun uygulanma alanının tâyini yetkisini 
Çalışma Vekâleti Çalışma Genel Müdürlüğüne 
tevdi etmektedir. Binaenaleyh bu mevzuda daha 
fazla konuşmaya mahal yoktur. Çalışma Vekâleti 
bir iş yerinin iş Kanununu şümulüne girip gir
mediğini tesbite yetkili olduğuna göre, buralarda 
çalışanların hangilerinin işçi vasfını haiz, han
gilerinin haiz olmadığını tâyin hususunda yetkili 
bulunmaktadır. Mesele bundan ibarettir, arka
daşlarım. Mazbatanın aynen kabulünü Yüksek 
Heyetinizden rica ediyorum. 

REtS — Murad Âli Bey, buyurun. 
MÜRAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 

Bir sual soracağım. 
RE IS — Buyurun. 
MÜRAD ÂLİ ÜLGEN (Devamla) — Dosya 

memuru, ambar memuru, ayniyat mutemedi gi
bi Devlet teşkilâtında memur olanlar da işçi ola
rak mı mütalâa edilecektir? 

ÇALIŞMA ENCÜMENİ REÎSÎ MEHMET 
ÜNALDI (Seyhan) — Efendim, arkadaşımız iyi 
bir noktaya temas ettiler. Bu kanunun birinci 
maddesine göre kimlerin işçi telâkki edileceği 
anlayışa göre değişecek. Meselâ kanunu mücerret 
olarak mütalâa eden bir kimse daktilo denince, 
bu, işçi vasfını haiz değildir, memurdur, der. Ama 
Çalışma Vekilinin Sayın Mahmut Goloğlu'nun 
sözlü sorusuna verdiği cevaptan gayet vazıh şe
kilde anladığımıza göre, daktilo da işçi vasfın-
dadır ve iş yerinde çalışıyor. Şöyle mütalâa ede
lim, daktilo öyle bir kimsedir ki, kendisine ne 
söylenirse onu yazar, yanlış söylenirse yanlış ya
zar, doğru söylenirse doğru yazar. Yani İş Kanu
nunun birinci maddesini mütalâa edecek olursak 
bu hüküm birinci maddenin içindeki (fikren ve-
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3ra bedenen) tâbirine dâhil, (bedenen) tâbirine 
dahi girer. Bu hususta Çalışma Vekilince Meclis 
kürsüsünde ifade edilmiş ve zapta geçmiş beyan
ları da vardır, sual ettiğiniz kimselerin hepsini 
Çalışma Vekâleti işçi sınıfına ithal etmiştir. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

RElS — Başka söz istiyen var mı?... 
BÜTÇE EN. M. M. MAZHAR ŞENER (Gi

resun) — Muhterem arkadaşlar, Çalışma Komis
yonu sözcüsü ve Mahmut Goloğlu arkaadşlarımm 
söylediklerini dikkatle takibettim. Mesele şudur, 
meseleyi müşahhaslaştıralım : 

iş Kanununun birinci maddesi diyor ki : (İş
çi bedenen veya bedenen ve fikren mesai sarf 
eden kimsedir.) Bedenen olduğu zaman meselesi 
yok, fakat bedenen ve fikren mesai sarf eden kim
senin îş Kanunu muvacehesinde işçi sayılıp sayıl-
mıyaeağı tesbit edilecektir. Arkadaşım diyor ki, 
«Bilmem hangi kanunun hangi maddesi Çalışma 
Vekâletine yetki vermektedir, binaenaleyh bu 
tesbit işi Çalışma Vekâletine mevdudur.» Bir ka
nunun bu şekilde, gayet müphem olarak yani 
umumi hatlariyle (bedenen ve fikren) denilmek 
suretiyle hudutlandırmadığı bir mevzuda Çalış
ma Vekâleti salâhiyetine istinaden her mevzuda 
çalışan insanı pekâlâ işçi olarak mütalâa edebi
lir, bu mümkündür. 

Şimdi bu kanunun esbabı mucibesinden ve 
tatbikatından anlaşıldığına göre, bedenen ve fik
ren mesai sarf eden insanların işçi sayılabilmesi 
için hiç olmazsa bu mesailerinin yarıdan fazlası
nın bedenî olması lâzımgelir. 

Her mesaide mutlaka, en basiti dahi olsa, bir 
fikrî tarafı olduğu gibi, profesörlük gibi en faz
la fikrî tarafı bulunan bir meslekte dahi, bir 
kitap karıştırmak kadar olsun, bedenî bir me
sai mevcuttur. Şimdi bu tatbikatın hududu ne
dir? Senelerden beri tatbikatta bunun bede
nen sarf edilen mesainin galip gelmesi şartiyle 
muhtelif mikstler mevcudolduğunu söylemek 
yerindedir. Şimdi karşılaştığımız mesele: Dakti
lo pekâlâ işçidir, dosya memuru işçidir, teknisi-
yen işçidir, anbar memuru işçidir, hesapçı işçi
dir.. Santral memuru da işçidir. Bütün bunlar 
işçi telâkki edilecek olursa Devlet Teşkilâtında 
mevcut bütün memurların da yukardaki gibi iş
çi olarak mütalâa edilmesi lâzımdır. Çalışma 
Vekâletinin îş Kanununun tatbikatında almış 
olduğu karara bir şey demiyoruz. Fakat, Çalış
ma Vekâletinin bu şekildeki tesbite salâhiyeti, 
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hiçbir zaman katî bir karar mahiyetinde değil
dir. Daima idari kazaya alâkadarların itiraz 
hak ve salâhiyetleri mevcuttur. Bu hak ve salâ
hiyet kaydiyle Çalışma Vekâletinin bütün iş 
yerlerinde çalışanları işçi olarak tavsif etmesi 
kanunun ruhuna uygundur. Bendeniz bu tefsir 
münasebetiyle bir yanlışlığa meydan verilme
mek için söz almış bulunuyorum. Çalışma Ve
kâleti falan adama işçi dediğinde onun mutlak 
surette işçi telâkki edilmesi halinde alâkalıla
rın Şurayî Devlette müracaat hakkı mahfuz ol
sun ve Şurayî Devlet karariyle amel edilsin. 

ÇALIŞMA ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlar, Mazhar Şener arkadaşı
mız öyle bir kanaate sahiptirler ki, bu tefsir 
talebi ile Çalışma Vekâletini merci tâyin etti
ğimiz takdirde memur addedilmiş insanların da
hi işçi gibi telâkki edileceği ve haklarında iş 
Kanununun tatbik olunacağı endişesindedirler.. 
Mesele bu değildir arkadaşlar; memur vasfında 

. olan daktilolar ve bu gibi kadrolarda vazife al
mış olanlar senede beş maaş ikramiye alırlar. 
iktisadi Devlet Teşekküllerine dâhil bir mües
sese meselâ, karayolları bir yerde şantiye kur
muş, üç sene müddetle burada bir köprü yapı
lacak. Burada daktilo da çalışır, anbarcı da ça
lışır, ressam da çalışır, yani hem fikren hem 
bedenen çalışanlar vardır. Bu gibi yerlerde ça
lışan işçi vatandaşlarımıza Yüksek* Heyetiniz 
(İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Devlet Sektö
ründe çalışan işçi vatandaşlarımıza olduğu gir 
bi) birer maaş nispetinde ikramiye vermeyi ka
bul etti. Bu iş yerlerinde fikren ve bedenen ve
ya sadece bedenen vazife ifa etmek üzere çalı
şan kimselere birer maaş nispetinde, diğer iş
çilerin aldıkları şekilde ikramiye verilecektir. 
Hâdise bundan ibarettir. Tefsir talebimizin ka
bulünü rica ederiz. 

NUSRET KlRlŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Bir sual. Efendim, komisyon namına konuşan 
arkadaşımız, (tş Kanununa göre, iş yeri sayılan 
yerlerde çalışan müstahdemler) diye tasrih et
mezse Mazhar Şener arkadaşımın tereddüdü de
vam edecektir. 

DOĞAN KÖYMEN (Devamla) — Misal ver
dim, dedim ki, Karayollarında bir köprünün ba
şında çalışan, bu gibi iş yerlerinde çalışan de-

1 dim. 
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NUSRET KİRÎŞClOĞLU (Zonguldak) — iş 

Kanununun iş yeri olarak tanıdığı yerlerdeki 
işçi ve işçi vasfını haiz müstahdemlere tatbik 
edilecektir) derseniz mesele kalmaz. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
iş yerlerinde yevmiye ile çalışan ambar memu
ru gibi müstahdemler olması 'kaydiyle mi? 

DOĞAN KÖYMEN (Devamla) — Evet, 
MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 

Kabul. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Bir kimse ya 

işçidir, ya memurdur; ya işçi zamimı alacaktır, 
ya memur ikramiyesi alacaktır, işçi zammı al
madığı zaman, ikramiye alacak mıdır? 

DOĞAN KÖYMEN (Devamla) — işçi te
lâkki edilen, iş Kanununa göre bir iş yerinde 
çalışan işçi ilâve tediye alacaktır. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — işçi zam al
madığı memur sayıldığı takdirde, memur ik
ramiyesi alacak mıdır? 

DOĞAN KÖYMEN (Devamla) — Evet. 
EÜ. REİSİ MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — 

Fakat burada mevzubahsedilenler memur de
ğildir. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — izah ede
yim. Kendisi işçidir, fakat bilmem nerede çalış
tırılır, o vakit ona, sen ne işçisin, ne memursun, de
nebilir. Halbuki işçi ise işçi ikramiyesi, memursa 
memur ikramiyesi verileceğine göre iki ikrami
yeden birisini behemehal alması lâzımdır. Bunun 
tavzihini rica ediyorum. 

ÇALIŞMA ENCÜMENİ M. M. DOĞAN 
KÖYMEN (Devamla) — Demin Goloğlu arka
daşımız da izah ettiler : 'Meselâ iktisadi Devlet 
Teşekküllerinde; Karayollarında çalışan işçiler, 
bir de müstahdemler var, bunlar yevmiyelidir, 
Devletin esas memuru vasfında değildir. Halen 
Devlet sektöründe çalışanlara birer maaş nis
petinde ikramiye veriyoruz. Şimdi «bu vatan
daşlar bu ikramiyeyi alamazlar, çünkü bunlar 
işçi değildir» diye Divanı Muhasebat ikramiye
lerini verdirmedi. Bu itibarla iş Kanununun ve 
Çalışma Vekâletinin Devlet sektörü içinde yeri 
olarak kabul ettiği bu nevi müstahdemlere de 
bu şekilde birer maaş nispetinde ilâve tediye ya
pılacaktır. 

Vaziyet budur, efendim. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Bir sual. 
REİS — Doğan Köymen Bey, bir dakika, ce

vap vermeyin lütfen. 
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Efendim; Riyaset, gerök 'komisyondan ve ge

rekse Hükümetten kısa sualler sorulması sure
tiyle müzakerenin bir an evvel intacına medar 
olur ümidiyle geniş bir şekilde tafsilen cevap 
verilmesi için müsaade etmekte idi. Halbuki ar
kadaşlarımızın sualleri söz mahiyetinde ve mü
zakereyi işgal edecek mahiyettedir, Dahilî Ni
zamnamemizin 111 nci maddesine göre sualleri 
müzakerenin sonuna bırakıyoruz, efendim. 

Çalışma Vekili, buyurun. 
ÇALIŞMA VEKlLl MÜMTAZ TARHAN 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar; Hâdise da
ha ziyade Karayollarında çalışan bir kısım va
tandaşların ikramiye alıp almamaları meselesin
den doğmuştur. Karayollarında çalışan arkadaş
lar birkaç gategoride mütalâa edilebilir : 

1. Maaşlı ve kadro dâhili aylık ücretli per
sonel. Bunlar esasen kanun gereğince beş maaş 
ikramiye almaktadırlar. 

2. Yevmiyeli mühendis ve avukatlar; zan
nediyorum ki; bâzı arkadaşlarım bu noktada 
yanlış bir hükme varmışlardır. Arkadaşlar zan
nediyorlar ki ; otuz lira yevmiye alan mühendis
lere de bu tefsir ile ikramiye verilmek istenmek
tedir. Böyle bir şey yoktur. Bu mühendisler ara
sında otuz, belki kırk lira yevmiye alanlar var
dır. Fakat asla bunlar işçi telâkki edilmemekte. 
Ve kendilerine bir maaş nispetinde ikramiye ve
rilmemektedir ve verilmesi de düşünülmemekte
dir. Çünkü bunlar işçi telâkki edilmemiştir. 

Asıl mesele şudur : Bir kısım daktilo, depo 
memuru, telefoncu, mutemet ve saire gibi büro 
personeli vardır ki, bu memurlar yevmiye ile 
çalıştırılırlar. Pazar günleri, bayram günleri 
yevmiye almazlar vaziyetleri ve çalışma tarzları 
itibariyle işçiden farksızdırlar. Tasavvur edildi
ği gibi büyük yevmiyeler de almazlar. En çok 
aldıkları yevmiye miktarı 10 - 12 lira arasında
dır. Daha da az alanları vardır. Şimdi, acaba 
bunları işçi sayıp bir maaş nispetinde ilâve te
diye yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Şûrayı Dev
let bunları muhtelif vesilelerle işçi saymıştır. 
Karayolları da bu karara uyarak bunları yev
miyeli telâkki etmek suretiyle bir maaş nispe
tinde ikramiyelerini ödemiş. Divanı Muhasebat 
ise hesaplarının tetkiki sırasında, «bunlar işçi 
değildir» demiştir. Bu, bir noktai nazar., öyle
sine bir noktai nazar ki, Şûrayı Devletin dü
şüncesinin tamamiyle zıddıdır. Ve verdiği bu 
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karar gereğince de evvelce ödenmiş olan ikra
miyeler bu vatandaşlardan istirdada kıyam 
olunmuştur. Bu vaziyet karşısında vatandaşla
rın şikâyetleri artmıştır. Nafıa Vekâletimiz, bu 
mevzuu ele alınış ve Çalışma Vekâletiyle yaptı
ğı müşterek tetkik neticesinde vardığı kanaati 
Yüksek Heyetinize arz etmiştir. Ortada büyük 
yevmiye alan mühendislere ikramiye verilmesi 
diye bir gayret yoktur. Devlet dairelerinde ça
lışan ve bunun için Devletten 5 maaş tahsisat 
alan memurlar misillû ikramiye vermeye matuf 
bir çalışma da değildir. Bu itibarla meseleyi bu 
kadar geniş tutarak, büyük yevmiye alan fikir 
işçilerine ikramiye verilmesine doğru yöneltil
miş bir mesai şeklinde de tasavvur edilmez. Ma
halli tefsir olan nokta şudur; İş Kanunu işçiyi 
tarif ediyor. Bir iş yerinde bedenen çalışan kim
se işçidir. Bir iş yerinde bedenen ve fikren çalı
şanlar da işçi sayılır. Fakat bir iş yerinde hem 
fikren ve bedenen çalışanların, bedenen ne ka
dar çalıştıklarını, fikren ne kadar çalıştıklarını 
tesbit etmek öyle kolay bir iş değildir. Bu iti
barla Çalışma Vekâleti, kendi Teşkilât Kanunu
nun bu vekâlete tanıdığı iş yerlerini tâyin ve 
tesbit hususundaki yetkisine dayanmak istemiş
tir. Çalışma Vekâleti bu hükme dayanarak bu 
hususta işçiyi tâyin ve tesbit edecektir, iş Kanu
nunun tesis ettiği menfaatlerden ve himaye hü
kümlerinden istifade meselesi her türlü zıt an
layışları bertaraf edecek surette bu suretle hal
ledilmiş olacaktır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Naci Kurt. 
NACİ KURT (İstanbul) — Muhterem arka

daşlarım, Çalışma Vekili hâdiseyi olduğu gibi 
açıkladılar. Hakikaten hâdise büyütülecek ma
hiyette değildir. Mazhar Şener arkadaşımız dak
tilo mevzuu üzerinde durdular. Bir iş yerinde 
iki sınıf daktilo mütalâa edilmesi iktiza eder: 
Ya memurdur, yahut da yevmiyeli ise hakikaten 
işçidir. Aynı işi yaptıkları halde birisi ya saat 
hesabına göre, veya günlük olarak veyahut da 
başka bir sistemle ücret alır. Ücret sisteminin 
değişik olduğu bir işte ikisini de müşterek mü
talâa etmek doğru olmaz. Eğer barem içi bir 
memur veya ücretli ise tabiî ki, memurların is
tifade ettiği bütün haklardan istifade etmesi 
icabeder. Ancak bir depo memuru ismen memur 
ise fakat fiiliyatta kendisi işçi ise, yevmiyesi 
ücretle tahdidedilmiş bir insandır. Bunu memur 
zümresine ayırmak suretiyle kendisini hem bu 
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zümreden ve hem de diğer zümreden mahrum 
etmek imkânını bulamayız. 

Binaenaleyh, Çalışma Vekilinin izahı gayet 
normaldir. Ben de Çalışma Encümeni mazbata
sının aynen kabulünü istirham edeceğim arka
daşlar. 

REİS — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim, kısaca arz edeyim: Bir kere bu işin tatbi
katı vardır. 1954 senesi içinde ikramiyeleri ve
rilenler bellidir. Bahsedilen büyük yevmiyeli 
işçilere ikramiye verilmemiştir. Bunların fikrî 
mesai yaptıkları vekâletçe tesbit edilerek ka
nun dışı tutulmuşlar ve ikramiye alamamışlar
dır. Ama şimdi bunların da. umumi bir tefsire 
gidilmesi yolunda bir gayret sarf ettikleri gö
rülmektedir. Hattâ evvelce de işçi oldukları 
yolundaki bir beyan üzerine bu yüksek yevmi
yeli arkadaşlar Meclise geldiler ve işçi oldukla
rını beyan ettiler. Mesele kim işçidir, kim de
ğildir şeklinde değildir. Ambar memuru fikrî 
mesai mi yapar, yoksa bedenî mi? Biz burada 
Meclis olarak bunu tesbit edecek değiliz. Bu
nun teker teker tefrikini yapacak olan makamı 
arıyacağız. Meclis şu fikrîdir, şu bedenîdir diye 
bir tefsir yapacak durumda değildir. Çalışma 
Vekâleti, bu İş Kanununun mevzuubahis madde
sine göre, kimin bedenî, kimin fikrî mesai yap
tığını ayıracak bir makamdır. Başka makam 
aramasına lüzum yoktur. Birinci madde gayet 
sarihtir: (Bir iş akdi dolayisiyle başka bir şah
sın iş yerinde bedenen veyahut bedenen ve fik
ren çalışan kimseye işçi denir) Binaenaleyh 
Yüksek Heyetinizin yapacağı bir iş varsa bu da 
çalışan işçilerin durumlarının tesbiti salâhiyeti 
Çalışma Vekâletine aittir veya değildir diyecek
tir. Bu salâhiyet Çalışma Vekâletine aidolduğu-
na göre yeni bir tefsire lüzum yoktur. 

Yüksek Heyetiniz şimdi tekei* teker sayacak, 
bu ya Çalışma Vekâletine aittir diyecek veya 
hayır diyecek. Hayır dediği takdirde başka 
merci arama zarureti hâsıl olacaktır. Aksi tak
dirde, Çalışma Vekâleti ile Şûrayi Devlet ara
sında mütemadiyen bir ihtilâf mevzuu olup gi
decektir. Ama işçi vasıflarını tesbit salâhiyeti 
- ki sarih olarak kanunda vardır - Çalışma Ve
kâletine verilmiştir. Çalışma Vekâleti kanunun 
uygulanma alanını tesbit ettikten sonra bir idari 
muamele yapmıştır. İdari muamele eğer kendi 
kanununun şümulü dâhilinde kabili itirazsa 
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veya değilse ona göre kanununun hükmü daire
sinde muamele olacaktır. Aksi bir karar değilse 
bu karara karşı vatandaş Şûrayı Devlete gide
bilecektir. Meselâ iş yerlerinin tâyini salâhiye
tinde, bu hususta maddesinde olduğu gibi itiraz
lar, hükmü kanunla Çalışma Vekâletine veril
mişse, yapılacak bir şey yoktur. Binaenaleyh 
Yüksek Heyetinizden işçi vasıflarını tâyin ede
cek merciin mevcut kanuna göre, Çalışma Vekâ
letinde olduğunu tesbit eden ve tatbikattaki te
reddüdü halleden komisyon raporunun aynen 
kabulünü rica ederim. 

HİLMÎ DURA (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar, bâzı işçilere yılın muayyen zamanla
rında ilâve tediye yapılması hakkındaki 6452 sa
yılı Kanunun Yüksek Huzurunuzda müzakeresi 
sırasında bu mesele ortaya atılmış bulunuyordu. 
O zaman îş Kanunumuzda işçinin ne şekilde ta
rif edildiği meselesi ele alınmış ve ilâve tediye 
bahsinde kanunun tatbikatında büyük müşkül
lerle karşılaşacağımız, gerek hükümete, gerekse 
encümene hatırlatılmıştı. Bendeniz o zaman arz 
etmiştim, işçiyi iş Kanunumuzun birinci madde
si : (Bir iş akdi dolayısiyle başka bir şahsın iş 
yerinde bedenen veya bedenen ve fikren çalışan 
kimse) olarak tarif etmektedir. Zannediyorum 
ki, aksaklık bu tariften doğuyor ve biz de işçiye 
ilâve tediye vermek için, bu tarife göre, işçi ol
maları kaydını aradığımız için aksaklık neşet et
mektedir. îş Kanunumuz işçiyi tarif ederken 
(iş yerinde çalışan kimse) ye işçi diyor. Aynı 
kanun iş yerini tarif ederken de : (işçinin çalış
tığı yer iş yeridir) diyor. Zaten bizi, bu çıkmaza 
götürmektedir. Yani her iş yerinde çalışan kim
seye işçi diyeceksek «iş yeri neresidir?» diye mu
kadder bir sual ile karşılaşmak lâzımdır. Kanuna 
bakıyoruz; (iş yeri, işçinin çalıştığı yerdir) di
yor. Bununla beraber ilâve Tediye Kanunu mev
zuunda, bu iş Kanununun birinci maddesindeki 
işçi tarifini esas tutarak kabul ettiğimize göre, 
meseleyi bu madde çerçevesi içinde mütalâa et
mek mevkiindeyiz. 

Az evvel muhterem Çalışma Vekili, 30 - 40 
lira ve daha yüksek gündelik alan mühendislerin 
yahut başka kimselerin bu kanundan faydalana
rak ilâve tediye alamıyacaklarını söylediler. Ben
deniz tatbikata istinaden bu görüşe iştirak ede-
miyeceğimi arz etmek isterim. 30, 40, 60, 70 lira 
ve daha fazla yevmiye alanlar ikramiye almış
lardır ve alacaklardır. Esasen bu tefsir yine bu 
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mevzuu halletmemektedir. Bir defa mütehassıs 
işçi namiyle devlet dairelerinde çalışan personel 
vardır. Bir mühendisi mütehassıs işçi olarak al
mıştır. Bunun unvanı mütehassıs işçidir, yevmi
yesi de 80 liradır. Hattâ, Divanı Muhasebat bile 
bu işçinin mühendis olduğunu bilmez. Yalnız mü
tehassıs işçi olarak bilir ve evrakları Divandan 
bu şekilde geçirilerek ikramiyelerini alırlar ve 
halen de almaktadırlar. 

Komisyon mazbatasında işçi tarifi meselesin
de Çalışma Vekâleti tamamen serbest bırakıl
makta ve bu hakkı mezkûr vekâlete tevdi eyle
mektedir. Çalışma Vekâletinin bu mevzuda bu
güne kadarki tatbikatı daima isabetli olmamış
tır. Çalışma Vekâleti birbirine zıt kararlar ala-
gelmiş ve meselâ, daktiloyu önce işçi saymamış, 
bilâhara saymıştır. Bu gibi bâzı meslek şubele
rini bazan işçi saymış, bazan da saymamıştır. 
Vekâletin bundan sonraki çalışma seyrinin daima 
böyle tereddütler ve isabetsiz kararlardan uzak 
olacağını da kestirmek zordur. Bunun için iş 
Kanunumuz işçiyi, bedenen ve fikren çalışan ve
yahut yalnız bedenen çalışan kimse olarak tarif 
ettiğine göre, kanaatimce, mazbatada da yazılı ol
duğu gibi, keyfiyet Çalışma Bakanlığına bırakıl
makla beraber zapta geçmesi için encümenin şu
nu tebarüz ettirmesi lâzımdır: Çalışmalarının 
galip vasfı fikrî olan kimseler ilâve tediye alamı-
yaeak ve îş Kanununun muaddel birinci madde
sine göre işçi sayılmıyacaklardır. Aksi takdirde, 
ilâve tediye kanunu kabul olunduğu zaman da 
söylediğim gibi, 100 lira yevmiye alan bir şahıs 
da çatır, çatır ilâve tediye alacaktır. 

ÇALIŞMA ENCÜMENİ KEÎSÎ MEHMET 
ÜN ALDI (Seyhan) — Muhterem arkadaşlarım, 
tefsir talebi, bedenen ve fikren çalışmanın hudu
dunu çizmek değil, bu tefriki yapma salâhiyeti
nin Çalışma Vekâletine mi, yoksa başka makam
lara mı aidolduğunu tesbit içindir ve bu husus 
tesbit edilmiştir, izahlardan da anlaşılıyor. 

Yalnız Hilmi Dura arkadaşımız bir fikir ile
ri sürdüler: «Fikrî faaliyeti, bedenî faaliyetin
den galip ise şöyle olsun, bedenî faaliyeti galip 
ise şöyle olsun.» dediler. Bu, tehlikeli bir yoldur. 
Bugün iş hayatı o kadar ilerlemiş bir durumda
dır ki, katî bir hudut çizmek zordur. Zapta böy
le bir kayıt geçse dahi o takdirde fikren mi, be
denen mi çalışması galip diye tesbit edecek ma
kam yine Çalışma Vekâleti olacaktır. Binaena
leyh encümenimizee böyle bir şeyin zapta geçmiş 
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olmasının fiilî bir faydası olmıyacağı kanaatinde
yiz. Binaenaleyh mazbatanın kabulünü istirham 
ederiz. 

RElS — Hikmet Bayur Bey, sualinizde ısrar 
ediyor musunuz? 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Verilen ce
vap beni tatmin etti. 

REİS — Murad Âli Ülgen. (Yok sesleri) 
Başka söz istiyen olmadığına göre, mazbatayı 

reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurmuş olduğunuz karar gereğince, 
kanunların müzakeresine geçiyoruz, efendim. 

2. — Millî Korunma Kanununun tadiline dair 
kanun lâyihası ile Trabzon Mebusu Emrullah 
Nutku'nun, zaruri ihtiyaç maddelerinin kontrol, 
ve tevzii, Tokad Mebusu Ahmet Gürhan'ın, 
Millî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanunla 
tadil edilen 31 nci maddesinin 1 nci bendi ile 
57 nci maddesinin II, III, IV ve V nci bentleri
nin değiştirilmesi ve Afyon Karahisar Mebusu 
Kemal Ozçoban'ın, Millî Korunma Kanununun 
4945 sayılı Kanunla değiştirilen 64 ve 69 ncu 
maddelerinin tadili hakkında kanun teklifleri 
ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/386, 2/30, 
83, 155) (1) 

REÎS — Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler arasında üçüncü numarada, Millî Korun
ma Kanununun tadiline dair kanun lâyihası var, 
encümence takdimen görüşülmesi teklif edilmek
tedir. 

Takdimen müzakeresini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tak
dimen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyenleri sı
rası ile okuyorum : 

Feridun Ergin Hürriyet Partisi Meclis Gru-
pu adına. 

Mehmet özbey (Burdur), 
Sıtkı Koraltan (Afyon Karahisar), 
Ahmet Gürkan (Tokad), 
Zeki Başağa (Gümüşane), 
Emrullah Nutku (Trabzon), 
Ekrem Alican (Kocaeli), 
Ömer Sunar (Tokad), 
Hikmet Bayur (Manisa), 
Cemal Tüzün (Kocaeli), 

(1) 137 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Mehmet Hazer (Kars), 
Nuri Ocakçıoğlu (Malatya), 
Başka söz istiyen arkadaşımız var mı efendim? 
Hürriyet Partisi Meclis Grııpu adma Feri

dun Ergin, buyurun. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 

ADINA FERİDUN ERGlN (Urfa) — Muhte
rem arkadaşlar, pahalılıktan ve yokluktan sı
kıntı çeken müstehlik kütlesinin istismara uğ
ramasını fiilen önleyebilecek teşriî ve icrai 
tedbirlere müzaheret göstermeyi vazife saydı
ğımızı ifade etmek isteriz. 

Pahalılık, fakir ve orta halli aileler hesa
bına müzmin ve tahripkâr bir dert halini al
mıştır. Geçim masrafları, işçi ve memur ai
le rinin vasati gelir seviyesini hayli aşmıştır. 
Fiyatların yüksekliği, bilhassa maaş ve ücret 
geliri ile yaşıyan aileler hesabına ağır mah
rumiyetlere sebebiyet vermektedir. Köylü ve
ya şehirli olsun, az kazançlı ve mahdut ge
lirli halkın hayatı günden güne zorlaşmakta
dır. Mal darlığı da ayrı bir sıkıntı kaynağı
dır. İhtiyaç maddelerinin yekdiğerini taki
ben geçici veya devamlı olarak piyasalar
dan çekildiği görülmektedir, içinde bulundu
ğumuz müzmin arz ve talep muvazenesizliği
ni biran evvel giderilmek üzere yeni ve mü
essir tedbirlere ihtiyaç duyulduğuna şüphe 
yoktur. Demokrasilerde, iktisadi hükümranlık 
müstehlik sınıfına aittir. Pahalılık ve yokluk 
devam ettiği müddetçe, müstehlik sınıfının 
haklarına hürmetkar bir piyasa nizamı kurul
ması vâridolamaz. 

Huzurunuzda müzakeresine başlanan lâyi
ha, Türkiye'nin karşılaştığı en ehemmiyetli ik
tisadi meseleyi bir hal tarzına bağlamak üze-
hükümet tarafından teklif olunan şiddetli ted
birleri ihtiva etmektedir. 

Hükümet ve encümen pahalılığa karşı ted
bir ve çare olarak kuvvetli cezai müeyyide
lerle desteklenen sıkı kontrol tedbirleri alın
masına lüzum göstermektedirler. Maliyet ve 
satış fiyatlarını gösteren etiketler konulması
nı mecburi kılmak, kontrol memurlarına re'sen 
istimal edebilecekleri geniş salâhiyetler ta
nımak, muhbirlerin faaliyetini teşvik ve te
min etmek, muhakemeleri mevkufen yaptır
mak ve belediyelerce ifa olunan murakabe 
tedbirlerini de millî rejimi içine almak sure-
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tiyle otoriter bir piyasa nizamı vücuda ge-

• tirmek istenilmektedir. 
Kanuna hâkim kılınmak istenen bu zihniyet 

pahalılık ve yokluğun hakiki sebebini büyük 
vatandaş kütlelerinden gizlemekte ve güçlük
lerin mesuliyetini piyasa erbabına yüklemekte
dir. Hakikatte ise, hayat pahalılığı sadece ti
cari ahlâk buhranından değil, büyük kısmiyle, 
umumi iktisadi âmillerin bir neticesidir. En
flâsyon, bütçe açıkları, dış ticaret ahenksizlik
leri ve yatırımlar fiyatlar üzerinde daimî bir 
tazyik yaratmaktadır. Bu tazyiki hafifletici ik
tisadi ve malî tedbirler üzerinde durulmıyarak, 
harb ekonomisi rejimlerinde dahi nadir rast
lanan ağır cezai müeyyideleri sulh zamanında 
tatbika kalkmak, izahı müşkül bir meseledir. 
Hatalı iktisat siyaseti, para kıymetini bir ta
raftan düşürürken, pahalılık cereyanının bü
tün mesuliyetini topyekûn bir içtimai sınıfa, 
tüccar ve esnafa yüklemek âdil bir netice teş
kil etmese gerektir, iktisat siyaseti bir taraf
tan fiyat mekanizması üzerinde tahrik edici te
sirler yaratırken, diğer taraftan sırf müeyyide 
kuvvetiyle fiyat hareketleri durdurulmak iste
nirse, piyasa nizamının teşevvüçlere mâruz ka
lacağı ve bundan müstehlik sınıfının da zarar 
göreceği tabiîdir. Pahalılığa karşı mücadele 
açılırken, evvelâ fiyat mekanizmasına istikrar 
verecek iktisadi tedbirlerin alınması ve sonra 
bu tedbirlerin müeyyidelerle takviye edilmesi 
icabederdi. Durmak istiyen bir süvarinin, ilk 
olarak, mahmuzlarını bineğinin karnından çek
mesi şarttır. Pahalılığa karşı münhasıran ida
ri murakabe tedbirleriyle ve cezai müeyyide
lerle mücadele edilmesi, iktisat tekniğinde mo j 

dası geçmiş usullerdendir, ikinci Cihan Harbi
ne kadar, fiyat murakabesi hakkında yazılan 
eserler hayli kabarık bir yekûn tutuyordu. Umu
miyetle doktora tezi olarak neşredilen bu tet
kiklerle fiyat kontroluna, kâr hadlerine, tev^ 
zi usullerine, el koyma tedbirlerine ve cezai mü
eyyidelere ait geniş malûmata raslannıâkta idi. 
Fakat harbden sonra bu nevi tezler üniversite
lerde ancak tarihî birer araştırma mahsulü ola
rak hazırlanmaktadır, iktisadi eserler yaym-
lıyan müesseselere müracaat ederek fiyat mu
rakabesi, pahalılık ve ihtikâr hakkında en ye
ni malûmatı ihtiva eden neşriyatın listesini so
racak olursanız, artık bu mevzuların para ve 
maliye siyasetine ait eserlerde yer aldığı şeklin-
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de bir cevapla karşılaşırsınız. Muasır iktisat 
ilmine göre pahalılık para, kambiyo, bütçe ve 
vergi meselelerine bağlı bir hâdisedir. Piyasa
nın üzerinde Demokles'in kılıcını sallandırarak 
fiyatları düşürmek imkânından, 20 nci asrın 
ikinci yarısında bahsedilmemelidir. 

Fiyat hareketlerinin iktisadi kanunlara tâbi 
olduğunu ve arz ve talep muvazenesinin müeyyi
de kuvvetiyle teessüs edilemiyeceğini daima ha
tırlamalıyız. Harb ekonomisi rejimi içinde, Av
rupa memleketleri istihlâki tahdidetmek, kredi 
hacmim daraltmak, piyasadaki iştira kuvvetini is
tikrazlarla geri çekmek suretiyle pahalılığı önle
meye çalışmışlardır. Harbin tecrübeleri, enflâs
yonun durdurulamadığı hallerde, cezai müeyyi
delerin de büyük fayda vermediğini ortaya koy
muştur. Son üç sene zarfında, yalnız bir memle
kette, enflâsyona karşı alınması gereken iktisadi 
ve malî tedbirler ihmal edildiği halde, ihtikâra 
karşı en ağır cezanın en süratli icra usulü ile tat
bik edilmesinden çekinilmemiştir. Bu memleket 
Çin'dir. Harbin başlangıcında, Amerikalı iş ve 
siyaset adamları ile temas eden Çin'li şahsiyetler 
memleketlerinin zirai bir nüfusa sahibolduğunu 
ve gıda maddeelrinin pahalılanmasiyle refahın 
arttığını ileri sürüyorlardı. Fakat enflâsyon çarkı 
harekete geçtikten sonra, zirai ve sınai fiyatların 
birbirlerini takiben yükselmesi önlenememiştir. 
Nihayet 1946 da, huzursuzluğun yayıldığını gören 
Çan - Kay - Çek Hükümeti, ihtikâra karşı idam 
cezasını tabika karar vermiş; idam cezasının tat
biki, pahalılığı önliyeeeği yerde, bilâkis piyasa
nın bomboş bir çöl haline gelmesini ve hüküme
tin halk arasında son mesnedlerini de kaybetme
sine sebebiyet vermiştir. Bu ağır müeyyideler, an
cak birkaç ay, yani Çan - Kay - Çek Hükümetinin 
bakiye ömrünce tatbik olunabilmiştir. Takibedi-
len ceza hükümlerinin lüzumsuz bir mahiyet arz 
ettiğini anlamak için eski kanunla yeni tasarı 
arasında bir mukayese yapmak kâfidir. 4945 sa
yılı Kanunun halen meriyette bulunan 57 nci 
maddesi esasen 15 yıla kadar hapis ve 10 bin li
raya kadar para cezası koymaktadır. 15 yıl hapis 
az değildir. Acaba 14 Haziran 1946 da yürürlüğe 
giren bu kanunun on jıllık tatbikatı esnasında 
kaç muhtekir bu cezaya çarptırılmıştır? 15 sene 
hapis cezası pahalılığı önlemeye ne dereceye ka
dar hizmet etmiştir? Hükümetin esbabı mucibe 
lâyihasında, 15 senelik ağır cezaya rağmen netice 
alınamaması şöyle izah edilmektedir; Denilmek-
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tedir ki, bâzı tacirler, cezası fazla olan suçlardan 
kurtulmak maksadiyle delilleri gizlemektedirler. 
Fatura, etiket ve sair müspet evrakı ibraz etme
mek suretiyle ika edilen suçun cezası, bu vesai
kin ibrazı neticesinde sabit olacak suçun cezasın
dan çok daha hafif olduğu cihetle bu yol ihtiyar 
edilmektedir. 

Mucip sebepler lâyihasmdaki bu mütalâa ye
ni tasarının 30 seneye kadar yükselttiği, ve muh
telif cürüm, kademelerinde ağırlaştırdığı ceza mü
eyyidelerini, hukuk zaviyesinden ve mesnetten 
mahrum bırakmaktadır. Bizzat Hükümet, kanun
daki boşluklar yüzünden 15 senelik ağır hapis ce
zasının tatbik edilemediğini kabul ettiğine göre, 
şimdiye kadar tatbik edilmemiş cezalar ağırlaştı-
rılacağı yerde yalnız boşluklar doldurulup kanun 
işler hale sokulsa idi teşriî tekniğe elbet daha 
uygun düşerdi. Hükümet ve encümenin tecrübe 
edilmemiş cezaları ağırlaştırmak teklifinde bu
lunması, tasarının yalnız iktisadın artık makbul 
saymadığı bir zihniyetle değil, aynı zamanda esas
lı bir tetkik yapılmaksızın hazırlandığına sarih 
bir delildir. Hükümet ve encümenden sormak is
terim. 4945 sayılı Kanunun 57 nci maddesi geniş 
bir tatbikata mevzu teşkil etmediği halde, hangi 
kıymet ölçüsüne göre 30 senelik bir ceza müddeti 
teklif etmeye lüzum görülmüştür. Hangi nazari
ye ve tatbikata istinaden 30 senelik hapis müey
yidesinin müstehliki istismardan koruyacağına 
kanaat getirmiştir? 

Arkadaşlar; iktisat siyasetini düzeltir, iktisa
di hayatı istikrara kavuşturursanız, bu hükümler 
lüzumsuzdur. Para ve kredi enflâsyonu, kambiyo 
buhranı, ithalât sıkıntısı ve istihsal güçlükleri de
vam ettiği takdirde ise, idam hükmü koymak da
hi faydasızdır. Elde edeceğiniz tek netice namus
lu tüccarın huzurunu kaçırmaktan, piyasayı bo
şaltmaktan ve işlerin birtakım maceraperestler 
elinde toplanmasından ibaret kalacaktır. 

Bu tasarı kanunlaştıktan sonra, her takdir 
ve tesbit hatasının piyasa bünyesinde bir yara 
açacağı düşünülebilir. Kontrol ve takibatın tar
zı icrasını tâyin ve tesbit eden maddeler göz
den geçirildiği vakit, tatbikatın hata ve hak
sızlıklara bütün menfezleri kapayacak şekilde 
tanzim edilmemiş olduğu dikkate çarpmaktadır. 
Mer'i kanun, belediye narhlarına tâbi maddeler 
hakkında, belediye mevzuatının uygulanmasını 
âmirdir. Mer'i kanunda belediyece tâyin edilen 
fiyatların Millî Korunma hükümlerine bağlan-

1956 C : 1 
maması sebepsiz değildir. Bu grapa giren mad
delerin sitandart vasıf taşımadıkları, maliyet
lerinin mütemadi temevvüçlere bağlı olduğu, 
maliyet ve kalite şartlarının kolaylıkla tesbit 
olunamadığı malûmdur. 31 nci madde hükmü, 
belediyece fiyatları tesbit olunan maddeler hak
kında tatbika başlanınca büyük güçlükler be
lirecektir. Hükümetin ve belediyelerin kadrola
rı, bu kadar güç bir mevzuda fiyat tesbit, kon
trol ve kovuşturma mekanizmasını aksamadan 
işletmeye müsait değildir. Bu kadrolar, gerek 
kemiyet ve gerek keyfiyet bakımından, kanu
nun verdiği salâhiyet ve vazifeleri ifa edemi-
yecektir. Millî Korunma Kanununun tatbikatı, 
bu ağır vazifelere mülkiye, hukuk, iktisat veya 
yüksek ticaret mezunu elemanların geniş bir 
rağbet göstermediğini, hizmete alman eleman
ların ilk fırsatta başka vazifelere geçmek iste
diklerini göstermektedir. 

Bu kadroları vasıflı ve tecrübeli elemanlar
la doldurmak fiilen imkânsızdır. Tatbikatta, ih
tiyaçları karşılıyamadığı tesbit edilmiş bulunan 
bu kadrolarla ifa edilecek vazifeler ise ağırdır, 
Kontrol ve takip ekipleri mahkeme 'kararı ol
maksızın iş yerlerini aramak, hesaplan ve ve
sikaları tetkik etmek ve zan altına aldıklarını 
derhal mevkufiyet hâline sokmak salâhiyetini 
haizdirler. Maliyenin hesap mütehassısı bulmak
ta müşkülât çektiği ve malzeme mütehassısı di
yebileceğimiz bir meslekin henüz teessüs etme
miş olduğu bir memlekette iki ayrı ihtisas şu
besinin şümulüne giren bir resmî faaliyetin Ti
caret Vekâleti, belediyeler ve zabıta vasıtasiyle 
bütün piyasa sathında nasıl yürütülebileceği 
hususu, bir istifham teşkil etmektedir. Ve bu 
istifhamın gölgesi altında piyasa erbabı her an 
haklı veya haksız bir ihbar üzerine kapularma 
bir ekibin dayanmak, belki ikramiye hırsiyle 
boş atup dolu tutarız mülâhazasiyle yapılan ih
bar neticesinde bütün evrak ve muamelelerinin 
ortaya dökülen, ayak üstü bir takdirle malları
na el. konulmak ve mevkûfen mahkemeye sevk 
edilmek korkuşa ile yaşayacaktır. Tatbikat iki 
ihtimalden birini hakikat haline getirecektir. 
Tüccar ve esnaf, devamlı bir huzursuzluğa mâ
ruz kalacaktır. Yahut fiyat kontrolü ve piyasa 
murakabesi mahdut bir sahaya inhisar ettirile
cektir. Kanunun politik maksadı her iki halde 
de hâsıl olmıyaeak. Fakat memleket zarar gö
recektir. 
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Arkadaşlarım; huzurunuza getirilen lâyiha

daki hükümler kanunlaştığı takdirde, takibata 
uğrayacak tüccar ve esnafın itibarını, sermaye
sini ve hattâ sıhhatini beraet kararı alıncaya 
kadar muhafaza edebilmeleri hakikaten müşkil-
dir. Bütün harb yılları boyunca düzünelerle 
tadillere uğrıyan Millî Korunma Kanununu çok 
daha ağır hükümlerle takviyeden müspet neti
ce alınacağını sanmıyoruz. Şiddet tedbirlerinin 
ticaret ve istihsal üzerinde menfi tesir yarata
cağına kaaniiz. Meşru ticari faaliyetlerde korku 
havasını hâkim kılacak, iş adamlarının cesare
tini kıracak ve piyasanın biraz daha boşalma
sına sebebiyet verecek bir müeyyide rejimini, 
pahalılıktan sıkıntı çeken müstehlik tabakaları
nın da menfaatlerine aykırı görmekteyiz. 

Arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken, ilk cüm
lemi tekrarlıyacağım, pahalılıktan ve yokluktan 
sıkıntı çeken müstehlik kütlesinin istismara uğ
ramasını fiilen önliyebilecek teşriî ve icrai ted
birlere müzaheret göstermeyi vazife sayarız. 
Karşılaştığımız iktisadi güçlükler, neslimizin 
mukadderatı üzerinde teessür yaratacak bir 
ehemmiyet iktisabetmiştir. Bu kanun ise, iktisa
di güçlüğün ve pahalılığın sebeplerinden hiçbi
rini izale edecek mahiyette değildir. Bunun ya
nında kaydetmek lâzımdır ki teklif olunan hü
kümler, geniş mikyasta politik istismarlara im
kân hazırlıyacak, fakat hakiki muhtekiri mey
dana çıkarıp cezalandırmaktan uzak kalacak 
vasıftadır. Bu kanunla memleketin iktisadi dert
leri halledilemez. İktisat siyaseti henüz para kıy
metine istikrar kazandıracak ve müstehliki pa
halılık tahribatından koruyacak bir istikamete 
girmemiştir. Memleket hesabına temennimiz, 
enflâsyon denilen iktisadi hastalığa karşı Mec
lisin bir an evvel fiilî netice verecek tedbirler ve 
kararlar almasıdır. 

Netice olarak : 
1. Hükümetin takibettiği dozu çoktan kaç

mış ve hatası aşikâr hale gelmiş bir iktisat si
yasetinin neticesi olarak darlık ve pahalılığı 
sadece esnaf ve tüccarın ihtikâr temayüllerin
den ve kazanç hırsından doğmakta imiş gibi 
göstermek ve büyük kütleyi bu zanna inandır
maya çalışan bir gayreti böyle bir lâyiha ile 
dile getirmeyi katiyen doğru bulmuyoruz. 

2. îhibar müessesesinin maddi menfaat hır
sını tahrik edecek ve içtimai ahlâkımıza menfi 
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tesir icra edebilecek bir hale getirilmesinden 
kaçmayı zaruri görüyoruz. 

3. Yalnız hakiki muhtekirlerin takibedilme-
si gerekirken ağır müeyyidelerin korkusu altın
da namuslu tüccar ve esnafın mefluç hale gel
mesiyle ve bunların yerine maceraperest ve kor
kusuz spekülatörlerin kaim olmasına sebebiyet 
verebilecek bir nizamın ihdasına asla taraftar 
değiliz. 

4. Ve nihayet siyasi hislere kolay kapılabi-
lecek bir iktidar elinde vatandaşların hürriyet 
ve masuuiyetlerinin teminatını azaltabilecek tat
bikata dahi yer verebilecek lâyihanın, belirttiği
miz görüşlerin ışığı altında ıslah ve ikmali için 
komisyona iadesini lüzumlu görüyoruz ve bu 
maksatla Riyaset Divanına bir takrir takdim 
ediyoruz. (Hürriyet Partisi mebuslarından al
kışlar) 

REÎS — Mehmet Özbey, Burdur... 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, bundan on altı sene önce yani 1940 
da kabul edilen Millî Korunma Kanunu zaman 
zaman bâzı değişikliklere uğramasına rağmen 
maalesef gezdiğimiz her yerde köylü, kasabalı, 
şehirli her cins meslek erbabı ile yaptığımız bü
tün temaslarda cezai hükümlerin kifayetsiz ol
duğu kanatine varılmıştır. 

Büyük bir süratle ve şuurla kalkman Tür-
kiyemizde iktidarımızın aldığı çok cesur ve ba
siretli kararlar neticesinde Türk milletinin ma
kûs talihi değişmiş Ve istihlâk gücü artmıştır. 
Bu arada şüphesiz bâzı zorluklar meydana gel
miştir. 

Gerek dışardan gelen eşyalarda gerekse içer
de yaptığımız mallarda Millî Korunma Ka
nununun boşluklarından istifade ederek vur
gunculuk, istifçilik ve karaborsacılık gibi ta
mamen karanlık ve gayrimeşru yollardan yü
rüyerek Türk milletinin zararına ve kısa bir 
zamanda muazzam servet sahibi olan muhtekir
ler çoğalmıştır. 

Bu millî ahlâk düşkünlerinin lâyık oldukları 
cezalara süratle çarptırılmaları zamanı gelmiş
tir. Türk milletinin bu ıstırabını hal bakımından 
gayretler sarf ederek bu kanun teklif ve lâyi
hasını Büyük Meclisimize getiren mebus arka
daşlarımıza ve Hükümetimiz erkânına bu kür
süden teşekkürü vicdani bir borç sayarım. 

Evet, mal çok olacak, piyasa kendiliğinden 
ucuzlıyacak. Arz ve talep kanununa göre bu böy-
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ledir. Fakat öyle hâdiseler vardır ki, alacağımız 
tedbirlerle umumi nizamda ferahlık yaratmak 
mümkün olacaktır. Meselâ, aynı malın yanyana 
dükkânlardaki fiyatı yine başkadır. Sabahleyin 
aldığınız malın fiyatı ertesi günü derhal değişi
yor. Misal arz edeyim. Geçen gün çocuğa bir 
oyuncak alacaktım. Dükkâna girdim, sordum 
100 kuruş, dedi. Almadım. Ertesi günü almak 
için uğradım, 125 dedi. Nasıl olur, dün 100 ku
ruşa verecektiniz?, dedim. Eğer yarın gelirseniz 
150 kuruş, dedi. Sonra arkadaşlar, bir gün evi
me memleketten bir misafir geldi. Güzel bir oto
mobili de var. Zengin olduğu aşikâr. Nasıl ka
zandın, dedim. Ne var bunda, dedi, elmayı 50 ye 
alırsın 80 den etiket koyarsın, memur maaşını 
aklımı 8 den evvel bir (1) yazarsın, elma piya
sada azalmca (1) i silip (2) yaparsın, dedi. (Bu 
da doğru sesleri) Arkadaşlar, şeker fiyatlarında 
hükümet her hangi bir değişiklik .yapmış değil
dir. Buna rağmen, hiçbir sebep yokken son gün
lerde bildiğimiz kırmızı akide şekeri 240 kuruş
tan birdenbire 360 kuruşa terfi etti. 

Hulâsa arkadaşlar, vurguncu, cezadan asla 
korkmamakta eski Millî Korunma Kanununun 
namütenahi boşluklarından istifade .ederek Türk 
Milletinin şerefiyle, hâmiyetiyle ve haysiyetiyle 
oynamaktadırlar. Bu hal, medeni dünyanın hiç
bir tarafında yoktur. 

1950 den bu yana, müthiş bir surette kalkı
nan vatanımızda istihsal genişlemiş, buna karşı
lık büyük müstehlik kütlesi meydana gelmiş, 
memleketimiz' de muazzam tesislere kavuşmuş 
buna karşılık ithal mallarının adedleri çok art
mış, yerli ve ithal malları ihtiyacı karşılıyamaz 
hale geldiği bir zamanda ortaya karaborsacı 
pervasızca çıkarak ve Türk ahlâkı ile Türk ada
letiyle alay ederek, millî nizamı yıkmaya başla
mıştır. Hattâ o kadar ki, hükümetin bir tedbir 
olarak kurduğu migrosla dahi mücadele etme 
cesaretini kendinde bulmuştur. 

Vurguncu da, Millî Korunma Kanunundaki 
bu cezanın azlığı ve kifayetsizliği karşısında ve 
bu kanunun namütenahi açık kapılarından ve 
muvazaalı yollarından geçerek milyonlar vur
muş ve asla lâyık olmadığı şımarık bir hayata 
başlıyarak katiyen almteri mahsulü olmıyan mil-
yonlariyle bir otomobili 100 bin liraya almakta, 
lüzumsuz yerlere 10 binlerce lira sarf ederek ve 
Türk cemiyetine fena örnekler vererek Türk ah
lâkını yıkmak için vicdanı sızlamadan ne müm-
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künse yapmakta, diğer taraftan fakir memur, 
öğle yemeğinde yemeğine dut kurusunu katık ya
parak yemekte, birçok muhtekirlerin mahkemeye 
verildiği görülmekte fakat bir tanesinin hapse 
girerek ceza aldığı görülmemektedir. 

Hulâsa, vurguncu Millî Korunma Kanunu
nun kifayetsiz cezalarından korkmamaktadır. 
Şekerde, zeytin yağında, yağda, sabunda olduğu 
gibi suni darlık husule getirilmektedir. Bazaıı 
suni buhranın muhalif partilerin de propaganda-
siyle yaratıldığı, söyleniyor. Bu tabiî doğru de
ğildi. Buna ait müeyyideler koymak da lâzım ve 
zaruridir. 

Para ve mevki hırsı ile vicdanları perdelen
miş olan bu vurguncular, menfaatleri uğruna 
vatanını ve milleti dahi düşünmüyor, onların sı
kıntıda kalmasına hattâ ölmesine razı oluyor, 
malî ve iktisadi düzenimizin bozulmasını hoş gö
rüyor ve bu hareketleriyle milletimize ihanet 
ediyorlar. 

Türk Milletinin nizamını bozan bu hainleri 
asmak belki doğru olur. Fakat idamı medeni mil
letler dünyadan kaldırırken bizim bu sahada as
mak gibi bir yola gitmemiz doğru olmaz. En ağır 
cezalar verilmelidir, elindeki mal ve emlâki alı
narak, bunu Türk vatanının bakir havasından 
mahrum ederek vatan sathı dışına atmak yerin
de olur. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün huzurunuza 
gelen Millî Korunma Kanunu bir, iki noksanını 
da Meclisimizde tamamlarsak mükemmel dene
cek kadar güzeldir, ve kabule şayandır. Bu ka
nunda; muhtekirlere ağır cezalar verilmekte, sa
tılan bütün inalların üzerindeki etiketle alıcının 
ve satıcının kontrolü sağlanmakta, şiddetli bir 
kontrol sistemi kurulmakta, belediyemize âzami 
salâhiyetler verilmekte, ihbar müessesesi emni
yete alınmakta, vali, belediye ve ticaret odaları
na tarife yapmak salâhiyeti verilmekte, itha
lât mallarının zincirleme satışları da önlenmek
tedir. Ayrıca hükümet ucuzluğu temin etmek 
maksadiylc 50 milyon sermaye ile bir şirket ku
rulmasını hazırlamaktadır., 

Yalnız bu kanun lâyihasında bâzı hususlar 
unutulmuştur, onun da maddelerde yer alma
sını bilhassa rica edeceğim. 

1. Fazla mal. istihsal edenlerin mallarını imha
dan menetme]iyiz. Bunlara cezalar verilmelidir. 

L Meselâ, fazla balık çıkaran birisi, piyasayı ucuz-
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latmamak için bunları imha ediyor, denize dö
küyor. Bunları men etmemiz lâzımdır. 

2. Tüccar ticarethanesi için beyanname ve
riyor, deposu için vermiyor, depolarda mallarını 
gizliyor. Beyannameye depolarının da ithali ye
rinde olur. 

o. Karaborsaya, vurguncuya idam cezası 
yoktur. Fakat bunlar vatandaşlık hakkından 
ıskat cezasına lâyıktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Karaborsa ve ihtikâr oyunları en çok İstan

bul'da oluyor. 
NECMİ ATEŞ (İstanbul) — İstanbul'daki 

tüccarların yüzde onu Burdur'ludur. 
MEHMET ÖZBEY (Devamla) — İstanbul 

tüccarlarının çoğu, İstanbul istifçileri, çeşitli 
yollardan yürüyerek Türk iktisadi nizamını yık
mak için ne lazımsa yapmaktadır. Bu gibileri 
İstanbul'un ve Türkiye'nin temiz havasından 
mahrum ederek ve vatandaşlık haklarından ıs
kat ederek Türk vatanı dışına atmak lâzımdır. 

Anadolu tüccarları bir senelik kazançlarını, 
İstanbul'a gelerek bir günde veriyorlar. 

Hulâsa arkadaşla!*; vurgueulara, istifeilere, 
muhtekirlere idam ağırdır. Fakat, ıskat bir hak
tır ve Amerika'da bu böyledir. 

Huzurunuza gelen kanunun bir noksanlığı 
vardır. İstanbul, İzmir, Ankara ve Erzurum'da, 
Türk vatanının neresinde olursa olsun, vurgun
cu, istifçi, karaborsacı, Türk vatanı sınırları dı
şına atılmalıdır ve bunlara Türkiye'de hakkı 
hayat verilmemelidir. 

Türk milletinin, nizamını bozanın, biz de yu
vasını bozacağız. Muhalifi, muvafıkı buna karar 
vereceğiz. Türkiye'yi vurgunculardan kurtara
cağız, Türkiye'nin iktisadi nizamı ancak bu yol
da olacaktır. Takdir sizlerindir., hepinizi hür
metle selâmlarım. 

REİS — Sıtkı Komitan. 
SITKI KORALTAN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar; 16 . I . 1940 tarihli Millî 
Korunma Kanununun esbabı mucibesine şöyle 
başlanır : «Bugünkü dünya vaziyeti karşısında 
her milletin maddi ve mânevi bütün kuvvetleri
nin heyeti mecmuasiyle mücadelesi demek olan 
hali hazır harbi; hükümetin iktisadi mesaiyi 
tanzim ve teksif ve spekülâsyonu men'i bakımın
dan istihsalden istihlâke kadar bütün iktisadi 
manzumede müdahale ve nâzındık rolünü nor-
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I mal zamanlardan çok geniş ve çok hassas bir şe

kilde tatbikini âmirdir. Encümenimiz, bu zaru
reti nazarı itibara alan hükümet projesinin hal
kı ve millî müdafaayı her türlü tehlikeden ikti-
saden korumak için lâzımgelen esaslı hükümleri 
ihtiva ettiğini nıüşahade etmektedir.» 

26 . I . 1940 tarihinde kabul olunan 3780 
sayılı ilk Millî Korunma Kanunu 1940, 1941, 
1942, 1944, 1946, 1947, 1948, 1951, 1953, 1954 se
nelerinde daha on aded tadil görmüş ve 27 . V . 
1955 gün ve 6570 sayılı tadil ile bugünü idrak 
etmiştir. 

Gayesi, cemiyeti fevkalâde zamanların getir
diği suni piyasa darlığından ve bu sebeple vâki 
fiyat tereffüünden kurtarmak olan bu kanun 
yıllar boyunca cereyan eden tatbikat ve tatbi
kattan alman neticelere muvazi ek ve tadillere 
rağmen yine üzerinden yıllar gecen mütaakıp 
tatbikat göstermiştir ki kanun, isminin delâlet 
ettiği gayeyi bir türlü tahakkuk ettiremiyor. 
Şimdi müzakerelerine başladığımız yeni tadil 
teklifleri de evvelkiler istikametinde ve az çok 
evvelkiler mahiyetinde bir kararla kanuniyet 
iktisabederse yine istihdaf olunan gayeye 
vusul imkânı olmıyacak ve uzun teşriî faaliyet 
ve kazai tatbikat yine semeresiz kalacak ve 
bu faaliyetlerin intacettiği masraflar yine 
heba olup gidecek, kanunun boşluğundan isti
fade eden karaborsanın geyrimeşru kazanç hırsı 
yine şahlanacak ve bir zamanlar dağ başında 
icrayi habaset eden eşkıyanın medeni şehirler 
içinde birtakım hukuk formüllerine sığınarak yi
ne karargâh tesis etmiş olduklarını göreceğiz. 
Ye tekrar yine aynı mevzuun üzerine eğilmeye 
mecbur kalacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; karaborsadan bağrı 
yanmış bir milletin naçiz bir vekili olarak Türk 
Milletinin selim ruhundan aldığım mukaddes il
hamın lisanıma intikaliyle feryadımı, bu mille
tin münevver evlâtları ve Teşriî Meclisinin de
ğerli uzuvları olarak ve fakat biraz tahammülle 
dinlemenizi ve naçiz mütalâa ve mülâhazaları
mın Heyeti Muhteremeniz tarafından tasvibedi-
len noktalarını kıymetli mütalâalarınızla des
teklemenizi ve teyit buyurmanızı ve hatalı nok
taları işaret ederek müzakerelerin devamı müd-
detince kabul buyuracağınız kanunu, mükem-
mellen başlıyarak en mükemmel dereceye isal 
için yüksek himmetlerini bilhassa istirham ede
ceğim. 
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Muhterem arkadaşlar, iğrenç varlığını orta

dan kaldırmaya azmederek müzakeresine baş
ladığımız ihtikâr umumi tarifelerine göre; pi
yasada nedret tevlidederek bir malı değer paha
sından fazlaya satmaktır, ihtikârın gayesi, bir 
kelime ile gayrimesru servet iktisabıdır. Yüksek 
malûmlarıdır ki ihtikârla kıtlık zaruri ihtiyaç 
maddelerinin istihlâke nispetle azalması nokta
sından şeklen birbirine müşabih ise de haddi za
tında her ikisi arasında mahiyet farkı olduğu 
aşikârdır. Birinde zaruri maddelerin umumi 
âfetler sebebiyle azalması diğerinde zaruri mad
delerin ihtiyaca yeter miktarının suni yollar
dan azaltılması suretiyle pahalı satılması esastır. 

Muhterem arkadaşlar, bilindiği üzere iktisa
di hâdiseler arz ve talep kanununa bağlıdır. 
Bir malın piyasada mevcudu istihlâk seviyesin
den çok ise ucuzluk, istihlâkten az ise panalılık 
vardır. Karaborsa denilen ejder tarih boyunca 
ve tıpkı yağmurun yağması, güneşin doğması 
ve mevsimlerin açılması gibi cereyan eden tabiî 
hâdiselere muvazi olarak hükmünü icra eden 
iktisat kanunlarının yürüyüşünü bozmaya ça
lışır. Ve bu müesseseyi içinden kemiren bir 
kurt gibi tahribe gayret eder. 

Muhterem arkadaşlar, tarihin her devrinde 
kendini göstermiş olan bu yeraltı faaliyetinin 
ifriti gayeye vâsıl olmak için teşkilât kurar, şe
bekenin her biri kendine verilen vazifeyi noksan
sızca yerine getirir. 

Karaborsanın yürüyüş istikameti, piyasadan 
ucuz fiyatla çok mal almak ve bu malı hatır 
ve havale gelmiyen yerlerde istif ederek piyasa 
mevcudu azalmea satışa çıkarmakta ifadesini 
bulur. Eğer kendisinin külliyetli malı piyasaya 
çıkarmasında hayatı için tehlike sezerse bunu 
parçalara ayırmak suretiyle şebekeye dağıtır ve 
bu yoldan kötü gayesine vâsıl olur. 

Karaborsa zincirleme satış yapar. Haddiza
tında ilk satış yapanla mütaakıp eller ayrı ayrı 
şahıslar gibi gözükürse de ilk ve son satışın 
hakiki sahibi, çoğu zaman, yine aynı şahıstır. 
Buna kendi aralarında bir menfaat gözetmek
sizin ilk şahıs namına yapılan satıştan kinaye 
olarak imece satış ismini verirler. Nitekim bi
rinci şahıs bu suretle mühim bir parti kaldıra
rak servete kavuşunca şebekeye dâhil arkadaş
ları adına bir başka zamanda aynı muameleyi 
kendisi de yapacak, o da şebeke mensubundan 
diğer birinin gayrimesru kazanç elde etmesine 
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çalışacaktır. Millet kazan, vurguncu kepçe ola
rak bu hal devam edip gidecektir. 

Bundan başka karaborsa, bir malı satmış gi
bi gösterir. Haddizatında satmamıştır ve fakat 
bnjtakım evrak ve senedatla satışın resmî for
malitesini ikmal eder ve satışın zamanı müna
sibine intizar eder. 

Sevgili arkadaşlarım, karaborsa şebekesi bun
dan başka imalâtçı ise imalâtı, müstahsil ise 
istihsali karanlık emellerine göre ayarlamasını 
bilir. 

Bu cümleden olmak üzere dalyan sahipleri 
bir gecenin sabahında karasularımıza akın eden 
yüz binlerce kilo balık mahsulünü fazla para 
hırsiyle evvelâ çıkarır, koyun ve sığır sevkiyatı 
dolayısiyle veya başka bir sebeple piyasanın düş
tüğünü görünce onu tekrar denize döker. 

Celep etin bir şehirde ucuzladığını, kabzımal 
sebze ve meyvanm tasavvur ettiği fiyattan aşağı 
düştüğünü görür görmez istihsal bölgelerine: Ço -
cuklar hasta, Ahmet iyi, Neclânm hareketini te
hir et, ben geliyorum, gibi mânasını ancak keşi-
deci ile muhatabının anlayabileceği şifreli teller 
çeker. 

Kendilerine % de hesabiyle kâr haddi tanın
mış esnafın noktai azimeti şudur. Ucuz bir malın 
az miktardaki yüzdesine katlanmaktansa ve bil
farz ıspanağın kilosunu 20 kuruşa satarak % 5 
ten bir kuruş almaktansa kilosunu 200 kuruşa 
satarak 10 kuruş almak ve böyle az zamanda çok 
para kazanmak hevesine düşerler. 

Muhterem arkadaşlar; vurguncu bununla da 
iktifa etmez. Onun bellibaşlı marifetlerinin biri 
de suni olarak yarattığı piyasayı, suni efkârı 
umumiye tesis suretiyle payidar etmek arzusu
dur. Bu cümleden olmak üzere halkı heyecana 
düşürecek haber yaymakta maharet gösterir, böy
lece piyasa mevcudu fazla malı, halka kapıştır
dıktan sonra mevcudu kalmıyan veya azalan ma
lını rahat rahat piyasaya arz ederek bu satıştan 
külliyetli para kaldırır. 

Muhterem arkadaşlar; yukardan beri arzına 
çalıştığım ve birine yüzler katılacak misaller az 
çok cüretkâr ve küstah vurguncuların işidir. Kor
kak ve fakat menfaat düşkünü vurguncuların 
hareket noktası daha başkadır. Bunlar cüret ve 
cesaret istiyen tertiplere girişmekten korkarlar. 
Bu kategoriye mensubolanların faaliyet tarzları 
malın terkip, evsaf ve nefasetini bozmaktır. Za-
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ruri ihtiyaç maddelerine ucuz malzeme karıştı
rarak beyan ettikleri vasıflar dışında terkibi bo
zuk ve kalitesi düşük mal satmak yönünden iğ
renç gayelerine varırlar. Şekerin ve tahinin pa
halı zamanlarında tahin helvasına nişai maddeler 
katmak, şekerli mamullere glikoz yerine sakarin 
ilâve etmek, süte, sirkeye su katmak, zeytin ya-
ğme diğer maliyeti düşük bir madde ilâve etmek, 
Kars, Urfa, Siverek namlariyle satılan yağlara 
nebati yağlar ve hayvan iç yağları katmak, ba
dem ezmesine fasulye, kestane; kaymağa Gıda Ni
zamnamesinin tecviz ettiği miktardan fazla kola 
ilâve etmek; kalaya diğer zehirli maddeler ilâve 
ederek, kablara sürmek, odun, kömür gibi yaka
cak maddelerini ıslatmak ve bunların çuvallarını 
suya batırarak noksan vezinle satış yaparak aynı 
gayeye, pahalıya satmak gayesine vâsıl olurlar. 

Muhterem arkadaşlar, yüksek müsaadenizle 
küçük bir hâtıramı Heyeti Muhteremelerine arz 
etmek istiyorum. 

Bundan on yıl kadar evvel Kadıköyü'ndc hâ
kim bulunduğum sırada muttali olduğum bir hâ
dise şudur: 

Anadoludan gelen canlı hayvanlardan telef 
olanları vaktin celebi Hayırsızada'ya atmak üze
re bir vatandaşı mütaahhidolarak istihdam 
ediyor. Bu vatandaş ölü hayvanları motora 
doldurarak onu Yedikule'de Yani isminde 
bir vatandaşa götürüyor. Yani bu hayvan
ların etini kavurma yaparak halis Kara
man kavurması unvaniyle toptancılara satı
yor. Hayvanların kuyruk, iç ve et yağlarını da 
kalıplara dökerek Balıkpazarı'nda faaliyette bu
lunan mahlut yağ fabrikalarına gönderiyor. Mah
lut yağ fabrikaları bunları biraz süt, biraz elma 
kabuğu ve biraz halis tereyağı ile muamele ede
rek piyasaya halis Urfa, Kars, Siverek namlariy
le arz ediyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu güruhi lâyiflihunun sonuncu kademesini 

de ölçüde ve tartıda hile kullanmak yolu ile aynı 
gayeye varanlar teşkil eder ki, bunlar günlük ha
yatımızda daima tesadüf ettiğimiz örneklerdir. 

Muhterem arkadaşlar, yukarıki misallerin 
cümlesi adalete intikal etmiş vakalardır. 1940 yı
lından bu ana kadar geçen zaman içinde yapılan 
gayrikanuni hareketlere ait kazai örneklerin ha
tır ve hayale gelmez pek çok emsaline şahidolmak 
mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarını, hulâsa bir âlemi fe-
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sat ile mücadeleye katı surette azmettiğimiz bu
gün de Heyeti Muhteremenizin kabul buyuraca
ğı kanunların her madde ve fıkrası üzerindeki 
incelemelerin mahiyeti kendiliğinden ortaya çı
kacaktır sanırım. 

Muhterem arkadaşlar, karaborsayı nasıl ten
kil edeceğiz. Yıllar boyunca milletimizi yed-i 
kahrında inleten bu menfaat bezirganlarının sır
tını nasıl yere getireceğiz. Mânaya yüz çeviren 
maddeye bakan bu gözleri ne zam, 

REÎS — Dahilî Nizamnamenin 88 nci madde
si gereğince tahrirî beyanlar muayyen müddet
le mukayyettir. Müddetinizin bitmesine iki daki
ka kalmıştır. 

SITKI KORALTAN (Devamla) — Peki efen
dim. Ne zaman kendi iç âlemlerinin tefahhusuna 
imale edebileceğiz. Vicdanları; materyalist bir fel
sefe görüşünün kesif menfaat bulutlariyle hale-
lenmiş, hilkatin sırrına bigâne, insanca yaşayı
şın zevkinden mahrum, vatan hissinden cüda, 
başkasının felâketinde kendi saadetini bulan in
san suretinde, canavar suretinde yaratılmış mah
lûku, adem çukuruna göndereceğimiz zamana 
büyük Türk milleti sabırsızlıkla intizar etmekte 
haklı değil midir? 

Muhterem arkadaşlar; Şark membalarmda 
devden, Yunan membalarmda Kikloptan, 
çocuk masallarında sık sık bahsedilir. 
Bunlar hodkâmlığın sembolü olarak çocuk 
hafızalarında zengin intibalar bırakan birer mi
tolojik hikâyelerdir. Hikâyeye göre dev, şehrin 
tek çeşmesine ağzını dayar günlerce su içer, fakat 
kanmaz. Şehir halkı susuzluktan yanar dev'e ri
ca ederler. Dev, bana bir körpe çocuk getiriniz 
onu yiyinceye kadar bu çeşmeden su alırsınız der. 
Dev'in önüne atılan çocuk bir lokmada karnına 
gider, şehir halkı yine susuzluktan feryat eder, 
çaresiz kalırlar yüzlerce çocuğu sıra sıra dizerler 
dev baba onları yerken şehir halkı da biraz su
suzluk ihtiyacını giderir. 

Şark membalarmda devin egoizmine onun son
suz iştihası sembol olarak gösterildiği gibi Yunan 
mcmbalarmdaki Kiklop tek gözlü bir devdir. Ta
savvuf kaynaklarına göre insan, biri içine biri 
dışına bakmak üzere iki göze maliktir. Kiklop 
kendisinden başkasını düşünmediği için tek göz
lüdür. 

Muhterem arkadaşlar, benim nazarımda esa
retin devleri ne ise zamanımızın vurguncuları da 
odur. Zamanla bunlar isim 'değiştiren mahlûklar-
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dır. Artık modern çaplı, kadillâk bakışlı, apart
man cüsseli devlerimize karşı tam bir meydan mu
harebesi verecek zaman gelmiş çatmış bulunuyor. 
Artık yeraltı ve kanunüstü mezbuhane faaliyet
lerin kahramanı olan bu sefillerin şerefsiz vücu
dunu milletin ayakları altında çiğneme anı hulul 
etmiş bulunuyor. 

Ceza hukuku prensiplerine göre bir adamı te-
ammüden öldüren, öldürülür. 

REÎS — Sıtkı Bey, vaktiniz bitmiştir, cüm
lenizi tamamlamanızı rica ederim. 

SITKI KOEALTAN (Devamla) — Ya millî 
hükümranlık haklarını hiçe sayarak ezelden gel
miş, ebede gidecek bir milleti, Türk milletini top
tan ölüme mahkûm eden bu efendilerin cezası ne 
olmalıdır? (Ölüm sesleri) 

RE IS — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Çok kıymetli 

arkadaşlarım; efkârı umumiyenin, dolayısiyle siz 
kıymetli arkadaşlarımın bir an evvel müzakere 
edilip kanunlaşmasını beklediğiniz teklif huzuru-
nuzdadır. Bu teklifin iktisadi bâzı zorlukları ta-
mamiyle gidereceği hususunda bendenizin her 
hangi bir iddiam yoktur. Yalnız bu kanunu kabul 
buyurduğunuz takdirde memlekette hiç olmazsa, 
evvelâ psikolojikman olarak bir fayda sağlıyacak 
ikinci defa hiç değilse yüzde elliden daha çok 
maddi menfaat temin etmiş bulunacaktır. Bu ben
denizin kanaatidir. 

Ben çok temenni ederdim ki, bunu millî bir 
dâva, millî bir mesele olarak muvafıkiyle, mu-
halifiyle el birliği yapmak suretiyle tezekkür 
edelim. Noksan taraflarını muhalefette bulu
nan arkadaşlarımızın da inzimam edecek kıy
metli fikirleriyle ve diğer arkadaşlarımızın da 
bu mesele üzerinde, kanun teklifine ekliyecek-
leri, öne sürecekleri fikirleri meczetmek sure
tiyle mümkünse ekmel bir kanun olarak vücu
da gelmesini isterdim. Fakat ne fayda, her ne 
sebeple olursa olsun, her hangi bir mesele mev
zubahis olursa mutlaka içerisinde politik bir 
pay çıkarılmaktadır. İnsanlık icabı mıdır bil
miyorum. Başka yerlerde böyle midir, değil 
midir? Bizde maalesef böyledir. 

Sevgili arkadaşlarım, memleketin refaha 
doğru gitmekte olduğunu inkâr etmemekle be
raber elbette bunun içerisinde halkımızın bâzı 
sınıfların, yani dar gelirlilerin sıkıntı çekmek
te olduklarını inkâr edemeyiz. Esasen bunları 
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mümkün mertebe sıkıntıdan vareste tutmak, hiç 
değilse sıkıntılarını azaltmak gayesi ile bende
niz bu teklifi tam bir buçuk sene evvel yapmış
tım. 

Şimdi karaborsa diyoruz: Bu karaborsa 
belki de Devlet olarak, Türk Devleti, Osmanlı 
Devleti kurulalıdan beri var olagelmiştir. Ama 
hiçbir zaman kanuni müeyyidesiz kalmamış, fer
manlarla iradei seniyeler ısdariyle bunlarla mü
cadele edilmiştir. Biz ise asla bu işi kendi başı
na bırakamayız ve bırakmamamız lâzımdır. 

İktisadi tedbirler: İktisadi tedbirleri beş on 
gün içerisinde almak imkânı yoktur. İktisaden geri 
kalmış, ihmal edilmiş bizim gibi bir memlekette 
buna asla imkân yoktur, iktisadi tedbirler bir 
taraftan alınmaktadır. İktisadi tedbirlerden ev
vel eğer bu memlekette biz müstehlikin * nıuh-
tacolduğu maddeleri istihsal etmek suretiyle ya
ni onun muhtacolduğu şeyi kendisine temin ede
bilirsek o takdirde esasen bu kanuna hacet kal
ma?, hükümden düşer. 

Şimdi biz istihlâki karşılıyaeak istihsal yolun
dayız, büyük fabrikalar, barajlar, yollar, köp
rüler, bunların hepsi istihsal için belki pek ya
kında bize hakiki istihsal membaları vücuda ge
tirecektir. O halde o zaman gelinceye kadar ve 
bugün ekilmiş olan tohumların mahsulünü alın
caya kadar elbetteki kanuni tedbirleri almak lâ
zımdır. Madde yokluğundan değil, menfi pro
pagandalar yüzünden bu memleket çok sıkıntı 
çekmiştir, istanbul'un ekmek sıkıntısı çektiği 
günleri unutmıyalım, geçen sene idi, bir gaze
te yazıyor, istanbul'a un gelmiyecek, İstanbul'
da un azaldı, ekmek kalmıyacak. Bu vaziyet kar
şısında halk ne yapar? Furunlara hücum baş
lar, fırınlarda ekmek biter. O fırında yok, koş 
bu firma, bu fırında yok, koş öbür fırına gibi 
hâdiseler oldu. Halbuki memlekette buğday da 
var, un da var. Fakat o anda halkın tehacü
mü karşısında İstanbul ekmek sıkıntısı çekmiş
tir. Yalnız İstanbul'da mı? iki, üç gün sonra 
Ankara'ya da intikal etti, İstanbul'daki sıkıntı 
gibi burada da sıkıntı oldu. 

Demek ki, bütün bunlar, bu ihtikâr, bu sı
kıntı nihayet bir taraftan da menfi propagan
danın mahsulüdür diyebiliriz. Bendeniz bu 
mevzuda, vatanperver olduğundan şüphe etme
diğim matbuatın içerisine karışan bâzı betnam-
ların rolü olduğunu, eğer bendenizi mazur gö
rürseniz, sizlere şikâyet edeceğim. 
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Bakınız arkadaşlar; bir yerde, bir partinin 

genel sekreteri, şöyle bir ifadede bulunuyor; 
Artık Devlet iflâs durumuna düşmüştür, pet

rol borcunu ödiyemiyor, petrol şirketleri de bi
ze petrol vermiyor, diye bir yaygara, çıkarı
yor. 

Birtakım muhabirler havadis kabilinden, ga
zetelerine intikal ettiriyor ve gazete büyük 
manşetlerle yazıyor, birtakım gazeteler de yine 
havadis kabilinden, fakat ikinci üçüncü sahi-
felerine alıyorlar. 

Bu haber duyulur duyulmaz; iki üç litre 
gaz alanlar teneke teneke gaz, benzin almaya 
başlıyor. Bir günde Erbaa gibi bir kazanın için
de üç bin teneke gaz satıldı. Tabiîki kazada sa
tılık gaz kalmadı. 

Çıkıyor birisi konuşuyor, söylüyor halkı 
inandırıyor. Hattâ bundan sonra söyliyecek 
olursa ben de inanacağım. Çünkü bunu söyli-
yen, jOruç tutuyorum» diyor. Bilmem, «Ben 
kendimi hanımlara öptürmem orucum bozulur» 
diyor. Sonra resim çekmeleri için gazete muha
birlerine haber verip teravih kılmaya gidiyor. 
Resimler çektiriyor. Bütün bunları yaptıktan 
sonra dini siyasete alet etmiyor (!) îşte en bü
yük maharet burada, işte böylesi çıkarsa halk 
inanmaz mı?... Ben de inanırım arkadaşlar. 

OSMAN ALÎŞÎROÖLU (Kırşehir) — Bu
nun mevzu ile ne alâkası var? (Soldan, var var, 
sesleri) 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Şimdi, 
kanunun eksik gördüğüm taraflarına geçiyo
rum. Hilafı hakikat olarak neşredilen beyanlar
la halkın ihtiyaç maddelerine tehacümünü tes-
bit edeeek ve buna vesile verecek gerek sözlp 
ve gerekse yazı ile olsun bilcümle beyanları 
yasak etmek lâzımdır. Eğer hakikat ise yazsın, 
fakat hilafı hakikat ise yazmasın arkadaşlar. 

Bunun için daha acı bir şey söyliyeceğim, 
bendeniz âcizane böyle şeylere çok dikkat ede
rim, birkaç gün evveline kadar memleketimiz
de bir kuraklık vardı, bâzı gazeteler bunu bü
yük harflerle yazdılar ve hepimizi korkuttular. 
Ondan sonra yağmur yağdı. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Onlar yağdığını yazmazlar. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Evet, bir 
kaç gazeteden başkasında görmedik. Halbuki 
gazeteler, bu bereketli yağmurları da yazma
lıydı. 
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Şimdi bendeniz; muhalif olarak, muvafık 

olarak, matbuat olarak arkadaşlarımdan istir
hamım şudur : Bu mevzuu politik bir mevzu 
olarak ele almıyalım, bunu millî bir dâva ola
rak ele alalım, hepimizin de bunda, bu hizmet
te bir katra suyu bulunsun ve bunu çok mü
kemmel bir kanun olarak çıkarmaya çalı şalın1., 
arkadaşlar. 

Bir de kanunun içine alınması lâzımgelen 
bâzı şeyler vardır. Gecende bendeniz demir al
mak istedim. Permiyle 104 - 105 kuruştur. Fa
kat şurada piyasada iki liraya demir satılıyor 
diye üzerinde levha vardır. Kaç lira dedim, iki 
lira dediler. Nasıl olur dedim. Müzayede ile sa
tın aldık dediler. Bakın arkadaşlar, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin bir kanunla salâhiyettar 
oldukları bir mesele vardır. O da şu; her hangi 
bir malını müzayede ile satar. Nitekim orman 
mahsulleri de öyledir. Tüccar elindeki ucuz te
min ettiği malı gider müzayededen artırarak 
alır, gelir eski maliyle karıştırır ve pahalı fiya
ta satar. Meselâ, filân müessese bir inşaat yap
mıştır, inşaattan şu kadar demir artmıştır, mü
zayede ile satar, tüccar alır. Fakat onun arka
sından 500 ton demir sevk eder. Onun için buna 
mâni olacak tedbir almak lâzımdır. 

Bir de memurların vazifesi meselesi var : 
Esasen bâzı arkadaşlar temas ettiler. İkramiye 
mevzuu.. İkramiye mevzuu mali mevduatım-zda 
vardır. Demek ki bundan bir fayda ummuyor. 
Malî mevzuatta muhbire ikrarı'.yo haVu yaşa
maktadır. Ne yapacak bu ikramiye işi? Hiç-
olmazsa ihtikâr yapmak istiyen soysuzu korku
tacak, kendi kâtibine karşı olan, hattâ belkide 
çok yakîni olan oğluna karşı itimadı sarsılacak
tır. İkramiye mümkün mertebe muhtekiri mâne
vi bir tazyik altında bulundurabilir. 

Şimdi, müfterinin cezasını üç misli artırıyo
ruz ama bunun yanında bir de vazife gören me
murlar suç işliyorsa bunların da cezasını Ceza 
Kanunundaki cezalarına paralel olarak üç defa 
artırmak lâzımdır. Hattâ bunları Memurin Mu-
hakemat Kanunundan da vareste tutmak ve ay
nı mahkemede cezalarını vermek icabeder. Ek
sik bulduğum bir nokta da budur, Derpiş edil
mesini istirham ediyorum. 

Sonra, arkadaşlar; bu kanunda bir de ikti
sadi tedbirler almak yolunda hükümete 250 
milyon lira sarfı diye bir salâhiyet veriliyor, 
hükümet bu para ile icabederse müstahsil mm-
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takalardan birtakım mallar alıp müstehlik mm-
takalara getirecek ve tanzim satışı yapacaktır. 
Bugün Öğrendim, eski Ziraat Vekili Nedim Ök-
men bir karar almış. Bu kararında, on beş bin 
dönümlük bir arazide sebze yetiştirilecekti. Su
lak araziden istihsal edilecek bu sebze mahsu
lü eğer büyük şehirlere intikal ederse, memle
ketin birçok mmtakalarmdaki sebze ihtiyacı 
karşılanmış olacaktır. Bunu da bir temenni ola
rak hükümetin dikkatine arz ederim. Bu vesile 
ile de kanunun kabulünü istirham ederim. 

RElS — Zeki Başağa. 
ZEKÎ BAŞAĞA (Gümüşane) — Muhterem 

arkadaşlarım, Birinci Cihan Harbinde büyük 
ihtikârlar yapmak suretiyle büyük servetler 
iktisabetmiş bir adamı 1943 senesinde tanımış
tım. Bu zatın bir tek çocuğu vardı. ÎBir gün bu 
çocuğu bendeniz muayene ettim ve verem ol
duğunu gördüm. Adamcağız muazzam servetine 
rağmen sytroptomisin dediğimiz ilâcı bulabil
mek için çalmadığı kapı kalmadı. Çocuğun has
talığı kalopan fitizi dediğimiz bir ay içerisinde 
ölüme doğru götüren bir hastalıktı. Nihayet ço
cuk vefat etti. Vefatından bir saat sonra adam 
kan ter içerisinde geldi, ilâcı bulmuştu. Dedi 
ki : Siz gidip filân filân yerlere baktığınız za
man size yok dediler, fakat benden 10 lira fazla 
almak suretiyle ilâcı verdiler. Bu, işin mânevi 
cephesi, ihtikâr yapan bir adam onun mânevi 
cezasını diğer bir muhtekirin elinde çocuğunu 
kaybetmekle ödemiş oldu. Bu baba tam beş se
ne her gün çocuğunun odasına girdi, ağladı. Bir 
gün ağlarken kalb krizi geldi, öldü gitti. Muh
tekir ölüyor, fakat ne yapalım ki geriden gelen 
muhtekirler alabildiğine yaşıyorlar. Bugün he
pimizin birçok ıstırap çektiğimiz muhakkak; 
hastalarımız var iyi olması için gayet basit bir 
ilâcı, iyi etmek için arıyoruz, bulamıyoruz. 
Hastalarımız var, bâzı gıda maddelerine ihtiyaç 
hâsıl oluyor, bunları da piyasada bulmaya im
kân yok. Sonra 100 kuruşa olan bir mal sebep
siz olarak 150 kuruşa satılıyor. Bu nasıl bir ah
lâktır, nasıl bir ticari anlayıştır? Bunu anlama
ya ve kavramaya maatteessüf imkân bulamıyo
ruz. Şu halde mânevi cephemiz o kadar çok za
yıflamış bulunmaktadır ki kanunun açık kapı
sından girmek suretiyle ahlâktan nasibini ala
mamış o]an kimseler kanunun bu kaçamakların
dan istifade etmek suretiyle, milletin gırtlağını 
sıkarak ağzındaki lokmayı almaya mademki ce-
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saret ediyor; bu bir kısım insanlara karşı kanu
nun jkahhar pençesini onların suratına yapıştır
mak da bu Büyük Meclisin vazifeleri arasına 
giriyor. 

Feridun Ergin arkadaşımız bu kanun karşı
sında namuslu tüccarın endişeye düşeceğinden 
bahsetti. Böyle bir şey akla gelemez. Bu kanun, 
namuslu tüccarları ilgilendirmez arkadaşlar, is
tanbul'da öteden beri isimlerini duyduğumuz 
büyük ticarethaneler vardır. Bunlar daima aynı 
statüyü muhafaza etmişlerdir. Namus dairesinde 
ticaret yapmışlar ve en küçük dedikodunun doğ
masına meydan vermiyecek şekilde kanunlara 
riayetkar olmuşlardır. Ama bunlar muazzam 
milyonlar toplamaya imkân bulamamışlar fakat, 
namus ve şerefleriyle yaşamışlardır. 

Bunların yanında ise dün manav, kasap, işçi 
yamağı bugün milyarder... Buna bir cemiyet ni- . 
zammın müsaade etmemesi icabeder. Bu bakım
dan ihtikâr yapan zümre mahdut bir zümredir. 
Büyük tüccar kütlesini ilgilendirmemesi gere
kir. Şu halde bugün huzurunuza gelmiş olan ka
nunun benim kanaatimce; noksan bir tarafı var
dır ki, o da idam cezasını koymamış, olmasıdır. 
Ben şahsan idam cezasının kanuna konması ta
raftarıyım. Arkadaşlar, bu cemiyetin nizamını 
korumak azminde olduğumuza göre, ağır ceza
nın konulmasına bugün her zamandan daha faz
la ihtiyaç vardır. Eğer Demokrat Parti 1950 se
nesinde iktidara geldiği zaman bu kanunu çıkar
mış olsaydık ve eğer bu kanunla muvazi şekilde 
yürüyecek, ceplerini dolduracak, karınlarını do
yuracak, kontrol sistemini de esaslı bir şekilde 
ortaya atmış olsaydık bugün ıstırabını çektiği
miz hâdiselerin hemen hemen % 80 ini memle
ket ufkunda görmeye imkân olmıyacaktı. Ne ya
palım, geç kalınmıştır. Şimdi kanunu çıkardığı
mız takdirde bunun yanında kontrol sistemine 
bilhassa ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. 
Arkadaşların bugün ortada bulunan kontrol sis- f 
temi içinde çalışmış olanlardan bir kısmı hangi 
sebeplerle olursa olsun bence söylemeye lüzum 
yok. işin kurnazlık tarafını öğrenmiştir. Bunla
rın bir kısmı kontrolü bir kenara atarak işin hır
sızlığı tarafını takibederler, bu sebeple kontrol 
çok mühimdir. Yoksa, Türk Milleti kanunlara 
karşı riayetkardır. Bir misal daha vereyim; se
çim bölgem dâhilinde bir mağazadan metresi 17 
liradan üç metre kumaş almıştım. O zaman hü
kümet radyolarla karaborsa ile mücadele mev-
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zuunda beyanlarda bulunuyordu. Bir hafta son
ra idi, aynı kumaştan bir metre daha almak 
icabetti, bir hafta evvel 17 liraya aldığım ku
maşı 14 liraya aldım. Bunun üzerine sordum : 
Bir hafta evvel siz bu kumaşı 17 liradan vermiş
tiniz, şimdi 14 lira istiyorsunuz, bunun sebebi 
nedir? Radyoyu dinlemediniz mi bey, başımıza 
belâ mı açacağız, dedi. Şu halde demek oluyor 
ki, birçok tüccar cezai müeyyidenin ağırlaşaca-
ğından, kontrol sisteminin iyi işliyeceğinden 
emin olduğu andan itibaren ihtikâra doğru kaç-
mıyacaktır. Bu kanun memlekette içtimai niza
mın kurulmasında ve daha iyi işlemesinde âmil 
olacağı için, mümkün olduğu kadar cezaların şid-
detlendirilmesi suretiyle kanunun çıkarılmasını 
bendeniz sizlerden rica ediyorum. 

REÎS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, konuşan arkadaşlarımın bâzıla
rını dinlerken dâvanın mücerret bir muhtekiri 
tepelemek olduğu üzerinde kendileriyle mutabı
kım. Hiç şüphesiz bu memlekette ihtikâr yapan, 
memleketin içtimai nizamını ihlâl edip birçok 
buhranlara sebebiyet veren insanları ağır şekilde 
cezalandırmak icabeder. Fakat, konuşan arka
daşlarımız eğer konuşmadan evvel önümüze gel
miş olan lâyihanın üzerine biraz başlarını eğmiş 
olsalardı, görürlerdi ki, bu tasarı sadece bir 
muhtekiri tepelemekten ibaret değildir. îşin yal
nız bir cepheden düşünülmüş olması ise kâfi de
ğildir. Çünkü bu kanun tatbikatta muhtelif şe
kilde birçok keyfi muamelelere ve birçok suiisti
mallere, kontrol sistemindeki memurlara, 
büyük rüşvetlere, büyük suiistimallere mey
dan verecek kapıları açık bırakmıştır. Her 
bakımdan keyfîliğe müsait bir yol tut
turmuştur. Bu itibarla bir kanun yaparken ve 
bilhassa gayrimeşru kazananları tecziye etmek 
için bir sistem kurarken, gayrimeşru kazanacak
lara, başka türlü kazanç fırsatları vermemek lâ
zımdır. 

Halbuki bu kanun, birçok bakımdan büyük 
mikyasta gayrimeşru servetler iktisabeden in
sanların alâkalılara büyük mikyasta rüşvetler 
vermek suretiyle, kendilerini kurtarmak yolunu 
açık bırakmıştır. (Anlıyamadık, misal ver ses
leri.) 

Maddelerine geleceğiz, müsaade ediniz. Ben de 
aynı zamanda burada bir teklif sahibi olarak ko
nuşuyorum. Demin Ahmet Bey arkadaşımız de-
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diler ki, isterdik ki, muhalefet de bizimle bera
ber bu işe başını eğseydi de daha salim, dört ba
şı mamur bir kanun çıkarsaydık. 

Arkadaşlar; bakınız Ahmet Gürkan da, ben 
de birbirimize muvazi olarak bir buçuk yıl evvel 
bir gün yahut iki gün farkla bu teklifleri 1954 
senesinin Ekim ayında vermişiz. Ahmet Gürkan'-
in teklifi, için cezai müeyyidelerini ve adlî kıs
mını tâyin eden bir teklifti. Benimkisi ise zaru
ri ihtiyaç maddelerinin tevziine dair, az çok ik
tisadi tedbirleri ihtiva eden bir teklif idi. 

Şu halde soruyorum, hükümete, lâyihasını 
getirirken bu iki teklifi telif eden esasları naza
rı dikkate almadılar da yalnız cezai müeyyide
leri artırma sistemi üzerine mi mesaiyi teksif 
ettiler? Şu halde alman tedbir noksandır. 

Arkadaşlar; bir sistem kuruyoruz. Etiket sis
temi, bir kâr haddi sistemi... Güzel... Bu kâr had
dini nasıl tâyin edeceksiniz?. Asıl dâva burada. 
Bir muhtekire ceza vereceksiniz. O halde muh
tekirin kim olduğunu tâyin etmek lâzımdır. 
Muhtekir şudur, şu insandır, demek lâzımdır. 
(İçerideki maddelerde var, sesleri) 

Arkadaşlar, kâr hadlerine bakıyorsunuz, 
maliyeti nasıl tesbit ve hesabedeceksiniz ? De
min Ahmet Gürkan söyledi, iki liraya demir sa
tıyorlardı, gittim, faturasını aldım, meğer resmî 
daireden müzayede ile iki liraya demiri almış 
dediler. 

Ben başka misal vereyim, EPU dan gelen de
mirin maliyeti 40 - 50 kuruş iken Çekoslavakya'-
dan gelen demir 180 kuruş. Şimdi faturalara 
bakmak suretiyle hakikaten o demirin 50 kuruş
luk mu, yoksa 180 kuruluk mu olduğunu tesbit 
etmek mümkün değil. (Mümkün, sesleri) Müm
kün demek kolaydır ama mümkün değil, arka
daşlar. 

Şu halde bu kanun tedvin edilirken maliyet 
sisteminin, maliyet unsurunun nasıl tâyin edile
ceğini göstermemiz lâzımdır. Kanunda böyle bir 
şey yoktur. Aynı zamanda bu farkları önliyecek 
tedbirler de almak lâzım. Maliyet bilinmeyince kâr 
haddine müstenidolan etiketin nazari bir kıymet
ten başka şey ifade etmediğini görürüz. 

Etiket sisteminin hatalı olduğu iddiasında 
değilim. Elbette etiket konulmalıdır. 

Avrupanm birçok memleketlerinde, Alman
ya'da, buraları gezen arkadaşlar biliyorlar, falan 
yerde gördüğünüz bir mal, etiketle filân yerde 
göreceğiniz aynı malın etiketi aynı olduğunu bi-
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lirsiniz ve görürsünüz. Bu bir teşkilât, bir nizam 
işidir, nizam meselesidir. 

Maliyetleri tâyin etmek mümkün olan bir 
memlekette bu sistemi tatbik etmek kolaydır. 
Ama bizim gibi, mallarının bir kısmını Alman
ya'dan bir kısmını Çekoslovakya'dan alan, kimi
sini buğday ile, kimini pamuk ile getiren ve bir 
sürü fiyat farkları gösteren mallar üzerinde 
maliyeti tâyin etmek mümkün müdür? Müm
künse bu, âdilâne bir tesbit olur mu? Şu halde 
âdilâne bir tesbit yapamadıktan sonra etiket far
kı gördüğünüz bir mal için tüccarı nasıl on sene, 
on beş sene hapse -mahkûm edeceksiniz?.. İnsaf 
etmek lâzım. 

Arkadaşlar, Millî Korunma Kanunu âmme in
tizamını koruyan eezrî bir kanundur. Ve bu ye
ni'bir kanun değildir. Yani önümüze gelen kanun 
lâyihası ile yeni. bir kanun vaz'etmiyoruz. Bu 
esasen mevcut idi. Güya noksanlarını ikmal için 
tekrar ele aldık. Fakat bunu yaparken şimdiye 
kadar, tatbikatta görülen, eksiklikleri üzerinde 
durmuyoruz da cezaları artırmaya gidiyoruz. 

Şimdiki Millî Korunma Kanununun âmme ni
zamını tesis edecek müeyyideleri haiz olduğunu 
biliyoruz. Millî Korunma Kanununun noksan
ları, bu kanunun tatbiki için kurulması iktiza 
eden müesseseler; kontrol teşkilâtı, tevzi teşkilâtı 
gibi müesseselerdir ve kanun gereğince yapıl
ması icabeden nizamnameler yapılmamıştır. Bun
ların yapılmaması, bu teşkilâtın kurulmaması 
yüzünden bu kanun senelerden beri istifade edi
lemez hale gelmiştir. 

Şu halde bugün bu kanunu tadil ederken asıl 
üzerinde duracağımız noktalar o aksaklıkları 
tevlideden teşkilâtı kurmaktır. (O da kanunda 
var sesleri) 

Arkadaşlar, ben kanunu okudum ve komis
yonda da fikirlerini söyledim. Bugün tevzi siste
mimizi gayrimesul şahısların elindedir, keyfî 
muameleler halinde cereyan etmektedir. Bunu 
inkâr edebilir misiniz? (Haklısın sesleri) Bugün 
tevzi sistemi diye bir sistemimiz yoktur, bir teş
kilâtımız yoktur. Malı istediğiniz adama istediği
niz şekilde verebilirsiniz. Ve bunun müeyyidesi 
de yoktur. Şu halde keyfîdir. Ve bir teşkilât 
yoktur. Her teşkilât için bir nizamname bir ka
nun lâzım iken böyle bir konun yoktur. Kontrol 
sistemi de aynıdır. Belediyenin kontrolörleri; 
gayrimesul şahıslar kim olduğu belli değil, bun-
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lar çalışırlarken hangi* sistem üzerinde çalışacak
lar, kontrolü nasıl yapacaklar, bunlara ne gibi 
esaslar verilecek, maliyet unsurunu tesbit eder
ken hangi metoda, nelere dikkat edecekler, bun
lar yok, bunların hiçbirisi yok. Binaenaleyh me
mur bir yere gidip de bir suiistimal keşfettiği 
takdirde eğer namuslu bir adam ise muhtekir 
meydana çıkacak. Ama bunun aksi de vardır. Ma
demki, keyfîdir iş, baskı yapmak da var. Himaye 
etmek de mümkün. (Şu halde ne yapmalı ses
leri). Bunların hepsi tesbit edilecek meseleler
dir. Üzerine düşmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu kanun esasen Adliye Vekâle
tinin bir kanunu halindedir, hukuki müeyyide
ler koyuyor. Halbuki biz karşımızda İktisat ve 
Ticaret Vekâletini görüyoruz. Ama iktisat ve Ti
caret Vekâletinin alması iktiza eden iktisadi ted
birleri bu lâyihada göremiyoruz, işte mesele bu
rada. 

Arkadaşlar, pahalılığı önlemek için elimizde 
bir tasarı var. Bu tasarı gayesine erişecek mi, 
yani pahalılığı önliyebilecek mi? Bunu tetkik 
etmek icabeder. 

Bu memlekette, pahalılığı önlemek için mevzu 
yalnız ihtikâr mevzuu değildir. Murabahacılık 
da vardır. Hattâ resmî murabahacılık vardır. Bu 
memlekette faiz hadlerini biliyorsunuz, resmî fa
iz haddini ve gayriresmî faiz hadlerini biliyor
sunuz, kredi şekillerini biliyorsunuz. 

Şu halde bir yandan da muhtekiri teşvik et
miş oluyorsunuz. O itibarla böyle bir tedbir alır
ken murabaha için de bir madde koymak lâzım
dır. Yüzde 7 den fazla faiz alanları mahkûm et
mek lâzımgelir. Sonra arkadaşlar, niçin sadece 
muhtekire ceza veriyorsunuz? Muhtekiri teşvik 
eden alıcılar vardır. Geliyorlar «Sende mal yok 
mu, sana 10 misli, 15 misli fazlasını vereyim bul!» 
diyorlar. Böyle diyenler var. Bu, iki taraflı bir 
suç halindedir. Niçin alıcıyı da cezalandırmıyor
sunuz? Alıcıya da aynı cezayı verin ki, muhtekiri 
teşvik etmesin. 

Sonra arkadaşlar, biliyorsunuz, bu enflâsyon 
durumumuzdan mütevellit gayrimenkul spekü
lâsyonları, şunlar, bunlar... Bunların hepsinin 

j neticesi bugünkü pahalılık bir fasit daire haline 
• gelmiştir. 

Şimdi, pahalılığı önlemek için bütün tedbir-
! lerin birden ele alınması lâzımdır. Sonra bu 

memlekette daha ziyade ahlâki nizami, kanun kor-
| kuşunu tesis etmek lâzımdır. Size bir misal söy-
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liyeyim; geçen sene bir kira kanunu çıkardık, kon
trata bağlı 1953 kiralarını dondurduk. Sizi temin 
ederim ki, bir âmme müessesesi olan belediyeler 
bile, 1953 kontratosu ile dondurulmuş olan gay-
rimenkullerin kiralarını yeniden takdir edip mal 
sahibini istediği gibi kiraya vermeye teşvik edi
yorlar. Bu vaziyette ne oldu sizin koyduğunuz 
ağır müeyyideler? Hattâ size şu kadarını da ifa
de edeyim ki, 1953 kontratosu ile dondurulmuş 
olan evimin kirasını artırmak için mal sahibi 
bana teklifte bulunmakta ve kirayı artırma ce
saretini göstermektedir. Altı ay hapis cezası teh
didi altında iken bile.. Biz evvelâ nizam fikrini 
ve kanun korkusunu bu memlekette tesis etmeye 
mecburuz, arkadaşlar. Yaptığımız kanunların 
müeyyidelerinden ancak o zaman müsmir bir şe
kilde fayda temin edebiliriz. 

Arkadaşlar, şahıs ve hattâ parti olarak biz 
muhtekirlere ağır cezalar verilmemesi gibi bir 
fikri hiçbir zaman düşünemeyiz. Yalnız şu kada
rını söyliyeyim. Noksan tedbirli ağır cezalar 
memlekette normal hayatı felce uğratır. Piyasa 
gizli ticaretlere, eroinciler gibi gayrimeşru ka
zanç teminine çalışanların ellerine düşer. Bu 
ağır cezalardan hakikaten namuslu tüccar ve has
sasiyet gösterenler korkarlar ve çekinirler. Çün
kü, bir tacir satacağı malın menşeini kendi elin
de bulunduramamışsa, istediği malı getirtemezse, 
bir ithalâtçı dışardan mal ithal edebilmek için 
ancak hükümetin kendisine verdiği transferle iş 
görmek durumunda olursa, düşününüz, bu işlerin 
içinde ne gibi keyfî muameleler, ne gibi keyfî 
tasarruflar yapılabilir. Şu halde normal olmıyan 
bir iktisat sistemi içinde, bir tüccarın kendi tica
ret metamı menşeinden kendi insiyatifi ile ge-
tirtemedikten sonra, siz onu bir de böyle ağır 
cezalar tehdidi altına sokarsanız, tüccar : «lanet 
olsun yapmam, bu işi» deyip piyasadan çekile
cektir. 

Sonra arkadaşlar, bu kanunun bir de gayri-
ahlâki tarafı vardır. Bir ihbar sistemi kurulu
yor. Bu ihbar sistemi o kadar feci bir şeydir ki; 
bunun bilhassa otoriter rejimlerde çok büyük 
mahzurları görülmüştür. îhbar sistemi, cemiyeti 
içtimaiyeyi rahnedar eden, tezlil eden bir sis
temdir. Bunu ancak, Faşist ve Nazi sistemleri ka
bul etmiştir. Böyle ihbar müessesesiyle, bilhassa 
ihbar edene mükâfatlar vadetmek sistemiyle kon
trol sistemine gitmenin çok feci neticeler doğu-
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racağmı bilmek lâzımdır. Normal rejimlerde 
böyle sistemler düşünülemez. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 
Vergide var; kaçakçılıkta var. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Vergi
de varsa o da yanlıştır; kaçakçılıkta varsa o da 
öyle. 

Arkadaşlar, meselelerin üzerine hakikaten 
ciddiyetle eğilmek lâzımdır. Durumumuz istira
hatı kalb ile yaşanacak bir durum değildir, pa
halılık, birsürü iktisadi sıkıntılar ve bir yanda 
sefalet çeken zavallı halk ile öbür yanda bir gün
de milyonerler yetiştiren bir cemiyetin dâvaları 
üzerine çok daha titizlikle eğilmek icabeder. He
pinizi hürmetle selâmlar bu kanunun bu şekilde 
çıkmasına müsaade etmemenizi istirham ederim, 
arkadaşlar. 

RE IS — Ekrem Alican. 
EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Sevgili 

arkadaşlarım, Muhterem Ahmet Gürkan, mü
zakere mevzuu olan meselenin muhalefet 
partileri mensupları tarafından da millî 
bir .mesele telâkkisini arzu ederim, bu is
tikamette müşterek çalışmalarımız neticesin
de, kanuna, memleketin menfaatlerine en uy
gun şekli vermek isterdik, buyurdular. 

Şu hususu peşinen ve samimiyetle ifade ede
yim ki, arkadaşlar, gerek şu şahsi konuşmam, 
gerekse partimiz adına yapılan konuşma tama
men bu istikamette, bu görüşlerin çerçevesi içinde 
yapılmış konuşmadır. Bütün maksadımız, bütün 
gayemiz, önümüzdeki şu kanuna hakikaten mem
leketin millî menfaatlerine en uygun şekli ver
mek maksadına müteveccihtir. Bu hususta cüm
lenizin bize inanmanızı ve inanmakta bulundu
ğumuzu ümidetmek isterim. 

Sevgili arkadaşlarım, ne istiyoruz? Memle
kette pahalılık var mı1? Var. Madde darlığı me
selesi var mı? Var. Peki, bunların halli mevzu
unda da bir tarafta iktisali tedbirler var, di
ğer tarafta da hukuki ve cezai tedbirler var. 
Önümüzdeki kanun, yalnız cezai tedbirlerle, bu 
meselenin hukuki ve cezai kısımlarını halletmek 
maksaliyle huzurunuza getirilmiş bulunmakta
dır. Pekâlâ, diyoruz, evvelâ bu meselelerin halli 
için esaslı nokta, iktisadi meselelerin hallidir 
ama bunu izah etmekle, ifade etmekle iktifa 
ediyoruz. 

Önümüzdeki kanunun düzeltilmesi lüzumlu 

- 303 



î : 62 7 .5 
olan taraflarını da Yüksek Heyetinize arz etmiş 
bulunuyoruz. Bendeniz şahsan konuşmakla be
raber partimiz adına konuşan arkadaşımızın 
bunu ifade etmek istediğini Yüksek Heyetinize 
bir defa daha arz etmekte fayda mülâhaza edi
yorum. Muhtekiri tedib edelim, ihtikârı önliye-
lim, bu mavzuda tamamen mutabıkız. Demin 
arkalaşımm da temas ettiği gibi, bu kanun lâ
yihası bu istikamette hazırlanmış bir lâyiha 
mıdır? Biraz üzerinde durmamız lâzımgeliyor. 
Size maddeyi söyliyeyim; Millî Korunma Kanu
nunun 31 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkra
sında yapılan tadilâtla, Hükümetin tesbit ede
ceği maliyetlerden, belediyelerin tesbit edeceği 
fiyatlardan, yani tesbit edilecek kâr haddinden 
fazlaya mal satmak, ticaret yapmak yasak
tır. Bunda mutabıkız ama 57 nci madde. 
bunun müeyyidesini tesbit ediyor. Bu müeyyi
dede seyyanen, bu çeşit yasaklara riayetsizlik ha
linde on seneden otuz seneye kadar mahkûmiyet • 
cezası koyuyor. Öte taraftan suç hafif olursa bu 
mahkûmiyet bir miktar azaltılıyor ve suç biraz 
daha hafif olursa yine mahkûmiyet bir miktar 
daha azaltılıyor. Fakat en hafif ceza bir seneden 
üç seneye kadardır, deniyor. Bunu takibeden bir 
fıkra vardır ki, muhterem arkadaşlar, sizlere bil
hassa bunu arz etmek isterim, bütün bu suçlarda 
ceza ne kadar hafifletilmiş olursa olsun, bu suç
ları, işlemiş olanların ticarethanelerinin tasfiyesi
ni ve ticaretten meni gibi gayet ağır hükümler 
vaz'etmiş bulunmaktadır, işte ihtilâfımız bura
dan doğuyor. Suç ağır da olsa, hafif de olsa hep
sine bu hüküm vaz'edilmiş bulunmaktadır. 

NUSRET KÎRİŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Bunlar maddelere taallûk etmektedir. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Her ne ka
dar maddelere taallûk etmekle beraber kanunun 
heyeti umumiyesini de alâkadar etmektedir. 

REİS — Maddelere taallûk etmekle beraber 
heyeti umumiyesi esnasında da onlardan bahse
debilirsiniz. Devam ediniz. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Ticaret haya
tını hepiniz bilirsiniz, sevgili arkadaşlarım, geçen 
devrede 5815 sayılı Vergi Usul Kanunu çıkardık 
ve ondan sonra kanunun doğurduğu birtakım 
mahzurlarla karşılaştık, tadil etmek lüzumunu 
hissettik. Aşağı - yukarı aynı vaziyet burada da 
doğabilir. 

Ticaret hayatında maliyet unsurlarını büyük 
hassasiyetle % 100 katiyetle tesbit edebilmek im-
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kânları çok zaman bulunmayabilir. Hata yapmak 
imkânları mevcuttur. Bu çeşit hatayı yapmış bir 
tüccarı tasavvur edin. Binlerce kalem eşya
nın ticaretini yapan vatandaşlar vardır, tasavvur 
edin, bunun yapacağı ufak bir maddi hata onu
nun bir suç işlemiş olmasına âmil olacaktır. 

MUHİTTİN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Hep 
aleyhine, lehine düşünülmez. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Muhterem 
Özkefeli arkadaşıma hatırlatırım, lehte de olan 
kısımları düşünüyoruz ve böylece diyoruz ki, ha
kikaten muhtekiri bulalım ama hakiki muhteki
ri, vasfını tam tesbit edelim, idam sehpasına çe-
kelim de diyoruz. Şu hükümlerle, muhtekir ol-
mıyan, fakat beşerî birtakım ufak tefek hatalar 
işliyenler şu ağır cezalarla karşılaşmasın, böyle 
bir duruma girebiliriz. Bunu ıslah edelim, diyo
rum ve ıslah etmek mecburiyeti de vardır. 

Demin arz ettim; maddi menfaat az olursa ce
zalar, bir ilâ üç seneye kadar düşebiliyor. Ama 
altındaki fıkrada ticarethaneyi tasfiye gibi bir 
hüküm var. 

Muhtekir kimdir? Birtakım ticari kombinezon
larla gayrimeşru kâr sağlıyan adam demektir. 
Muhtekiri bu kadar şiddetli, bu kadar âmir ce
zalarla cezalandırmaya kalktığımız gün, adalet
ten uzaklaşmış, vatandaşı tedhiş rejimi altında, 
korku rejimi altında bırakmış oluruz. Birçok va
tandaşlar böyle bir tethiş altında kalmamak için, 
emin olun arkadaşlar, ticareti terk etmek mecbu
riyetinde kalabilir. 

Sonra tatbikat... Birtakım takdire bağlı hü
kümler var. Memur ticarethaneye geliyor, vesi
ka, defter soruyor, tüccar istediği şeyi ibraz ede
mezse bulunmadı diyor, ticarethaneyi kapatıyor. 
Vesika kaybolabilir, arkadaşlar. Bu hususta hü
kümler yok. Vesika bulunmadığı için, memur 
bir ay kadar ticarethaneyi derhal kapatma kara
rı veriyor. Halbuki tüccar vesikayı derhal ibraz 
edemez; ticaret işlerinde birtakım hafifletici hü
kümler lâzımdır, arkadaşlar. 

Bizler, bu hususları nazarı dikkate alarak, 
partimizin görüşünü aksettirmiş bulunmaktayız. 
Ve kanunun bu istikamette boşluklarının doldu
rulmasını ve bu maksatla komisyona iadesini is
temiş bulunmaktayız, asıl gayemiz, Millî Korun
ma Kanununun boşluklarını doldurmaktır. 

Bu boşluklar nereden geliyor? Senelerden be
ri bu işin içindeyiz. Tevzi ve tahsis sistemlerimizi 
bir türlü yoluna koyamamış durumdayız. Biliyor-
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sunuz, hükümet bir, K. 44 Kararnamesi çıkardı. 
Şimdi de K.951 meriyette. Bu kararnameye gö
re, I I tanesini Ticaret ve İktisat Vekâleti tara
fından bir tanesi de Sağlık Vekâletinden olmak 
üzere 12 tebliğ çıkarılmıştır. 

Bu tevzi ve tahsis işlerimiz arz ettiğim gibi 
bir türlü yoluna sokulamamıştır. Birgün vilâ
yete tevzi ettiriliyor, birgün ticaret odaları tev-
zie memur ediyor, birgün meslekî teşekkülleri 
memur ediyor. Böylece Hükümet bu işleri bir 
türlü yoluna koyamamaktadır. Tevzi ve tahsis 
müşkülâtı her gün biraz daha artmaktadır. Bi
naenaleyh kanunun asıl boşlukları buralarda
dır. Hükümet bu işleri tedvire çeşitli müessese
leri, makamları memur eder, fakat bir türlü işi 
yoluna koyamaz. 

Bu işleri yakından bilen bir arkadaşınız ola
rak arz edeyim: Bir taraftan mal yok deriz, bir 
taraftan, meselâ bir kamyon lâstiği mutemedi
ne tahsis yaparız. O da lâstikleri getirir, tica
rethanesine bırakır. Bu lâstikler orada bir iki 
ay yatar. Her gün zavallı şoför gelir; «Yahu 
bu lâstikler burada yatıyor. Fakat benim kam
yonum da takozda yatıyor.» der. 

Hükümet bugüne kadar bu meseleyi halle
demedi. Yüksek Meclisten ve onun namına bu 
lâyihayı hazırlamış olan komisyondan ben is
terdim ki, bu işlere dair, bunları bir nizama so
kacak tedbirlerle huzurumuza gelsin, bunları 
tanzim etsin, mevzuatımızdaki boşlukları dol
dursun. 

Bir hususu daha arz edeyim arkadaşlar. Kâr 
hadleri. 1951 sayılı kararnamede kâr hadleri 
tesbit ve tâyin edilmiştir. Bunun için belki Eko
nomi ve Ticaret Vekili arkadaşımla 2 - 3 defa 
temas ettim, şahsan temaslarım olduğu gibi ya
zılı olarak da/ muhabere ettim. Niçin; 50 - 55 
maddenin - ki şimdi seksen küsurdur - kâr had
leri tâyin ediliyor da bunun dışında kalan di
ğer maddeler için bir kâr haddi tesbit edilmi
yor1? Bunun bir esbabı mucibesi yoktur. Bilmi
yorum, içinizde bunu tetkik eden arkadaşla
rımız da vardır. Kararnamede deniliyor ki, fi
lân filân maddeler hakkında şu kâr hadleri tesbit 
edilmiştir. Peki, bunun dışında? Bunların dı
şında kalan maddeler için tüccar istediği kadar 
kâr yapma hakkına sahiptir, yüzde yüz mü ko
yar, yüzde beş yüz mü koyar, insafına kalmış 
bir şey. Asıl nizamlaştıracağımız taraf budur, 
bunu bir türlü tanzim ettireni edim. Yahu, bir 
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madde koyun (Bu maddeler dışında kalan bil
cümle ticari emtiada ithalâtçı kârı yüzde şu, 
toptancı kârı şu, imalâtçı kârı şu, perakendeci 
kârı yüzde şudur), deyin dedim, 'fakat bu kay
dı koyduramadım arkadaşlar. Şimdi listeyi tet
kik ederseniz bugün bu memlekette bir ithalât 
lisansı almak meselesi bir nevi imtiyaz haline 
gelmiştir. Buna rağmen ithalâtçıların kârını tet
kik edin listede, muazzam kârlar. Yedek parça 
ithalâtçısı kârı listede yüzde 70 dir. Niçin, bu 
kadar yüksek bir kâr haddi kabul ediyoruz ? Ha
kikaten nizamlanması icabeden taraflar bun
lardır. Bu yüzde 70 niçin kabul edilmiş, sebebi 
yok. Buzdolabı ithalâtçısı... Niye lüks eşya mem-

, lekete giriyor diyoruz, cetveli açın bunların 
kârları yüzde 50 dir. Bu kadar yüksek kâr had
dine ne lüzum vardır? Madem ki, lüks eşyanın 
ithalini doğrudan doğruya menedemiyorsun, 
bu istikametteki ekonomik tedbirle ithalâtı men-
etmiş olasın. Şu kâr hadlerini tesbit meselesi
ni dahi, bizim önümüze getirilen tasarı tam 
mânasiyle halletmemiştir. 

Yine diyor k i : İthalâtçılara yüzde 20 top
tancılara yüzde 10, perakendecilere yüzde 20 
den fazla kâr haddi kabul edilemez. Ama Hü
kümet aksini münasip görürse aksi kabul edi
lebilir. Bence ona da lüzum yoktur. Buna rijit 
kaideler koyalım. 250 milyon fonu niçin tesis 
ediyoruz? Suples sağlamak için. Bu zaruri mad
delerin ithali imkânsız hale gelirse o zaman 250 
milyon lira ile gerekli müesseseyi kurarım, it
halâtı bizzat yaparım. Burada kaideleri rijit 
olarak koyalım ki, her gün değişen istikrarsız 
kararlarla piyasanın nizamını allak bullak et-
miyelim. Gayemiz; maksadımız, asıl doldurul
ması icabeden boşluklar budur sevgili arkadaş
larım. 

Şimdi, tasarının hakikaten üzerinde durula
cak tarafları var. cezaların şahsiliği prensibi 
üzerinde duralım. 

Ceza; hukuki esaslardan biridir. Diyor 
ki : «Bir köşe bakkalı bu suçları işlerse şu ka
dar tenzilâtlı olarak ceza tatbik edilir.» Ama bir 
tüccar işlerse cezası şu kadar yüksektir.» Demin 
de arz ettim, bir köşe bakkalı hakikaten muhte
kirdir, ihtikâr yapmak için harekete geçmiştir. 
Bir teneke gaz 5 lira ise bunu vatandaşa 35 - 40 
liraya satmıştır. Bu bir mahalle bakkalıdır, di
yerek cezasını yarı nispetinde indireceğiz. Ama 
çeşitli servisler kullanan bir tüccarın bu ser-
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kalar alafbildiğini alır, diğer masraflar alabildi
ğine yükselir. Kâr Hadleri Kararnamesine göre, 
maliyetin % 70 i ithalâtçıya kâr 'olarak ayrıla
bilir. Ve isterse servislerinden birine perakende 
servisi olarak isim takar ve ayrıca perakendeci 
kârı olarak bunun üzerinden % 25 - 30 bir kâr 
alır. Ondan sonra bir mal menşeinde 100 lira 
iken müstehlik bunu 500 liraya alır. tşte bu 
kâr hadleri, bizim kabul ettiğimiz çok geniş 
esaslardan doğmaktadır. Bütün bunları tanzim 
etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Hükümet bu
güne kadar bunları tanzim edemedi, nizama-so
kamadı, neredeydi? Senelerden beri bu işlerin 
içindedirler, bir türlü ne tevzi sistemini ve tah
sisleri ve ne de maliyetleri bir yoluna koyama
dılar. Biz bu kanunu komisyona iade edelim, 
asıl kanunun 'boşluklarını halledici, doldurucu 
hükümleri de bu kanuna koyalım. Diğer taraf
tan da tethişe müsaidolan, namuslu vatandaş
ları büyük bir korku içerisinde bırakacak olan, 
birtakım siyasi istismarlara vesile teşkil edecek 
hükümleri ıslah edelim. Ancak ondan sonra bu 
kanun muhtekirleri tedip edici bir kanun vasfı
nı taşıyabilir. Bugünkü namuslu vatandaşları 
piyasadan kaçıracak, korkutacak bir durumu da 
önlemiş olalım. (Sağdan şiddetli alkışlar) 

REtS — 9 Mayıs Çarşamba günü saat 15 te 
toplanmak üzere İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,15 

T. B. M, *¥. Matbmîı 

vislerinden biri 5 - 10 kuruşluk bir yanlışlık yap
mıştır. Yakasına yapışıp diyeceğiz ki : «İşte 
muhtekiri yakaladım.» Ondan sonra ticarethane
deki bütün mallarını tasfiye edeceğiz. Bu ceza 
hukukuna aykırıdır zannediyorum. 

ihbar müessesesi mevzuunda muhbiri niçin 
gizli tutacağız? Müsaade ederseniz ben buna 
iştirak etmiyorum. Gürkan arkadaşımız bir şey 
söyledi ki, gayet tehlikeli 'buldum. Efendim; bu 
suretle oğul babasını ihbar edecekmiş, baba oğ
luna dahi itimat etmiyecek, bu şekilde aradaki 
itimatsızlık mânevi bakımdan teminat teşkil ede
cekmiş. Bu gibi haller tamamen polis rejimi tat
bik edilen memleketlerde câridir. Ben bu usu
lün tatbikini çok tehlikeli buluyorum. Eğer biz 
bu usulün tatbikine cevaz verirsek, bir muhbir
lik müessesesi yaratacak olursak, öyle zannedi
yorum ki, kanunen elde edeceğimiz menfaatten 
daha fazla içtimai usullerimizi zedelemiş olaca
ğız. 

Hulâsa muhterem arkadaşlar; maliyetleri da
hi bu kanunda tesbit etmek mecburiyetindeyiz. 
Filhakika K. 951 sayılı Kararname maliyetleri 
tesbit etmiştir ama, bugün bu memlekette itha
lât mallarında maliyetleri ne kadar yükseltebi-
lirseniz o kadar büyük kâr sağlamak imkânına 
sahibolursunuz. Buna dahi bir tahdit koymak 
lâzımdır. Bir malın maliyeti içerisine giren mas
rafların yüzdesini dahi bu kanuna esaslı bir tet
kik neticesinde koymak mecburiyetindeyiz. Ban-
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tş Kanununun 5518 sayılı Kanunca muaddel 1 nci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Çalışma Encümeni maz

batası (3 /318) 

T. .C 
Başvekâlet 10. IV. 1956 

'Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 72/21 -1264 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3008 sayılı iş Kanununun 5518 sayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesinde «Bir iş akdi dolayi-
siyle, başka bir şahsın iş yerinde bedenen veyahut bedenen ve fikren çalışan kimseye işçi» denile
ceği yazılı bulunmaktadır. 

iş Kanununun 5518 sayılı Kanunla tadil edilen 2 nei ve 4841 sayılı Kanunun 9 neu maddele
rinin (A) bendlerine göre mezkûr maddelerin mâna ve şümulünün tâyin ve tesbiti hususunda ve 
iş mevzuatının tatbikiyle vazife ve salahiyetli kılınmış bulunan Çalışma Vekâletiyle Divanı Mu
hasebat arasında görüş ve anlayış farkı mevcudolup mezkûr Vekâletin görüşüne müsteniden diğer 
idarelerce tesis edilen muamelât ve tahakkukat evrakı Divanı Muhasebatça vize edilmiyerek iade 
edilmekte olması sebebiyle tatbikatta istikrar vücut bulamamakta ve müşküllerle karşılaşılmakta
dır. Ezcümle Nafıa Vekâletinin ilgili bulunduğu bir hâdisede Karayolları Umum Müdürlüğü 
tarafından ve ayrıca Millî Müdafaa Vekâletince muhtelif unvanlarla çalıştırılmış olup işçi sıfa
tını haiz bulundukları ve çalıştıkları iş yerinin 3008 sayılı iş Kanunundaki tarife uygun olduğu 
Çalışma Vekâletince kabul ve tasdik edilmiş bulunan personele 6452 sayılı Kanunun birinci mad
desi gereğince yapılacak ilâve tediye hakkında tanzim edilen (ita Emirleri)nin vizesi münasebe-
tiylo Divanı Muhasebat Umumi Heyetince müttehaz 28 . I I . 1955 tarihli ve 2231 sayılı kararda; 
bir kimsenin iş Kanununun muaddel 1 nci maddesi gereğince işçi telâkki edilebilmesi için o kimse
nin istihdam edildiği hizmet itibariyle faaliyetinin sırf bedenî olması veya tavzif edildiği hiz
mete vusul için en çok müessir olan mesai unsurunun vo yetişme tarziyle çalıştığı işin mahiyetinin 
nazara alınarak fikrî mesaisi yanında bedenî mesaisinin galip bulunması lâzımgeleceği kanaatine 
varılmış olduğu mucip sebeplerine dayanılarak sözü geçen (ita Emirleri) vize edilmiyerek daire
lerine iadesine karar verilmiş bulunmaktadır. 

iş Kanununun bahis konusu edilen muaddel 1 nci maddesinin mâna ve şümulünün tâyin ve tes-
bitinde, Çalışma Vekâletiyle Divanı Muhasebat arasında, yukarda arz edildiği gibi, görüş ve an
layış farkının mevcudoluşu, iş ve Sigorta mevzuatının taallûk ettiği işlerde tatbikatta birçok aksak
lık vo müşkülâtın husulüne sebebiyet verdiği gibi birçok vatandaşın ve iş veren vekili sıfatiyle ida
relerin sebepsiz sigorta primleri ödemelerini ve bâzı külfetlere mâruz bulunmalarını, usulsüz ilâve 
tediye yapılmasını veya yapılmaması yüzünden tevali eden şikâyet ve sızlanmaları mucibolduğu ci
hetle iş Kanununun mevzuubahis muaddel 1 nci maddesinin tefsirine zaruret hasıl olmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 
Başvekil 

Â. Menderes 
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Çalışma Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Çalışma Encümeni 

Esas No. 3/318 
Karar No. 19 

27 . IV . 1956 

Yüksek Reisliğe 

îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla muaddel 
birinci maddesinin tefsiri hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresi Çalışma ve Maliye vekâletleri temsilci
lerinin de iştirakiyle encümenimizin 20 . IV . 1956 
tarihli toplantısında tetkik ve müzakere olundu. 

Mezkûr tezkereden, îş Kanununun birinci 
maddesindeki işçi tefrikinin mâna ve şümulünün 
tâyini ile ilgili olarak 6452 sayılı Kanunla işçi
lere ödenmesi derpiş olunan ikramiyenin müsta-
haklarmın tesbiti ve umumiyetle îş Kanununun 
tatbik sahasının tâyini bakımından tatbikatta, iş
çi vasfında olanların tefriki ve bu tefriki yapa
cak salahiyetli merciin tâyini hususlarında te
reddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır. 

îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla muaddel 
ikinci maddesinin A fıkrasına (Bu kanun mahi
yeti itibariyle yolunda işliyebilmesi için günde en 
az 10 işçi çalıştırmayı gerektiren iş yerlerine ve 
buralarda çalışan işçilerle bunların iş verenleri
ne uygulanır.) 

(Vukubulacak itirazlar kanunun uygulanma
sını durdurmaz. îtiraz bakanlıkça incelenerek ke
sin karara bağlanır.) 

Hükmü bulunduğuna ve bir iş yerinin îş Ka
nunu şümulünde bırakılmasının tâyini bu iş ye
rinde çalışanlardan hangilerinin işçi vasfında 
olup olmadığının tesbiti ile alâkalı bulunduğuna 

göre ve diğer taraftan Çalışma Vekâletinin ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesinin A fıkrasında Çalışma Ge
nel Müdürlüğünün görevleri meyamnda (îş Ka
nununun uygulanma alanının tâyini) hususu da 
tadadolduğuna ve îş Kanunun tatbik sahası 
şümulünün tesbitinde yalnız iş yeri değil, işçi 
ve iş veren bakımından da bahis mevzuu olaca
ğına göre bir i§ yerinde çalışanlardan hangileri
nin îş Kanununun muaddel birinci maddesi şü
mulüne giren işçi vasfında olup olmadığının tâ
yini hususunun Çalışma Vekâletine mevdu vazi
fe ve salâhiyetler cümlesinden bulunduğu aşikâr 
olduğundan mezkûr birinci maddenin ayrıca tef
sirine mahal bulunmadığına ittifakla karar veril
miştir. 

Keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. 

Çalışına Encümeni Reisi 
Seyhan 

M. Ü naldı 

Kâtip 
Urfa 

ö. öncel 
Malatya İzmir 

E. Boğan A. Tekön 

M. M. 
Giresun 

D. Köy men 

Bingöl 
E. Yıldız 

Zonguldak 
N. Diken 

( S. Sayısı : 136 ) 



Devre : X i A * f 
Mima: 2 S. S A Y I S I : | ö f 

Millî Korunma Kanununun tâdiline dair kanun lâyihası ile Trabzon 
Mebusu Emrullah Nutku'nun, zaruri ihtiyaç maddelerinin kontrol 
ve tevzii, Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, Millî Korunma Kanu
nunun 4945 sayılı Kanunla tadil edilen 31 nci maddesinin 1 nci 
bendi ile 57 nci maddesinin II. }III. IV ve V nci betlerinin değiş
tirilmesi ve Afyon Karahisar Mebusu Kemal Özçoban'm, Millî Ko
runma Kanununun 4945 sayılı Kanunla değiştirilen 64 ve 69 ncu 
maddelerinin tadili hakkında kanun teklifleri ve Muvakkat Encü

men mazbatası (1/386, 2 /30, 83, 155) 

Millî Korunma Kanununun bâza maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası (1/386) 

T. C. 
Başvekâlet l&.l. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-282/233 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair hazırlanan ve Yüksek Meclise tak-
^ dimi îcra Vekilleri Heyetince 17 .1.1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı muci-

besiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 
Başvekil 

Â. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Millî Korunma Kanununun 15 senelik tatbikatı neticesinde müşahede edilen boşlukların doldu
rulması, bugünün şartlarına uymıyan müeyyidelerinin icap ve zaruretlere intibak ettirilmesi mak-
sadiyle yapılan çalışmalar sonunda ilişik tadil tasarısı hazırlanmıştır. 

Bu tadil tasarısının mümeyyiz vasıfları aşağıdadır : 
1. Millî Korunma Kanununun tatbikatı cezası fazla olan suçlardan tevakki edilmek ve delil

lerin meydana çıkmasını önlemek için cezası daha hafif olan suçların işlenmekte bulunduğunu gös
termektedir. Fatura, etiket ve sair müsbit evrakı ibraz etmemek suretiyle ika edilen suçun cezası, 
bu vesaikin ibrazı neticesinde sabit olacak suçun cezasından çok daha hafif olduğu cihetle kanu
nun bu boşluğu doldurulmuştur. 

Bu maksatla Türkiye'de satışa arz edilen bütün malların üzerine etiket konulması piyasa ah
lâkı ve millî korunma nizamının tesisi bakımından zaruri mütalâa edilmiştir. 

Böylece, kâr hadleri veya âzami fiyat tahdidine tâbi olmıyan malların dahi pazarlık mevzuu 
teşkil etmeden satılması temin edilecektir. Tasarı bu mevzuda büyük bir yenilik getirmektedir. 
Etiketlere maliyet fiyatının doğru olarak yazılması mecburiyetinin vaz'ı halkın ve doğrudan doğ
ruya müstehlikin kontrola iştirak ettirilmesini sağlıyacaktır. Bu kontrol fiyat tahdidi olmıyan hal
lerde satıcı üzerinde derin bir tesir ika edecektir. Maliyet fiyatlarının vesikalara istinaden doğru 
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olarak yazılması mecburiyeti ve bu âmir hükme riayetsizliğin ağır müeyyidelere tâbi tutulması 
murakabeyi teshil etmekle kalmıyacak müstehlike satıcı üzerinde mânevi tazyik ve kontrol imkâ
nını bahşedecektir. 

Tasarıda derpiş edilen hükümlerle sağlanan yaygın müstehlik kontrol sistemi, memleketimiz 
için pek ehemmiyetli neticeler tevlidedecektir. 

Nitekim, K/944 ve bilâhara K/950 sayılı kararlarla sarih müeyyidesi bulunmamakla beraber 
Millî Korunma Kanununun ticaret usul ve şekillerini tanzim şeklindeki umumi ifadesine müsteni
den, etiketlere maliyet fiyatlarının derci mecburiyeti ilk defa tatbik edildiği zamanlarda halkın 
mânevi mukavemet ve kontrolundan ümidin fevkinde müspet neticeler alınmıştır. 

Müstehlikin kontrolü tesirini şiddetle hissettirmiş ancak yapılan takibat etikete maliyet fiyat
larının derci hakkında sarih bir kanun hükmü bulunmaması yüzünden daimî bir netice vermemiş
tir. 

Bu tatbikat da nazarı itibara alınarak fiyat murakabesine halkın da iştirakini sağlıyacak bir 
sistem, tasarıda sarih müeyyidelere istinadettirilmistir. Yeni tasarının getirdiği bu sistem fiyat 
murakabesinde yeni bir çığı açacak ehemmiyettedir. 

Etiketlere mütaallik hükümlere muvazi olarak fatura ve vesaikin ibraz edilmemesi, ağır müey
yidelerle cezalandırılmıştır. Bu hükümler talebedilen vesaiki ibraz etmemek suretiyle, kontrolü ön
lemek ve ağır cezalardan kaçınmak imkânlarını da selbetmiş olacaktır. Yeni hükümlere göre mura
kabe teşkilâtı tarafından talebedilen etiket, fatura ve vesikalar ibraz edilinceye kadar iş yeri ve 
iş yeriyle alâkalı mahaller kapatılacak ve mallar zaptedilecektir. 

2. Yine Millî Korunma Kanununun tatbikatı, belediyelerin salâhiyetlerinin murakabe nizamı
nın tesisine kâfi gelmediğini göstermiştir. Tasarıda kanunun bu boşluğu doldurulmuş, belediyelere 
yalnız âzami fiyat tâyini ve nark tesbiti salâhiyetleri tanınmakla iktifa edilmemiş, bâzı malların hu
susiyet ve cinslerine göre âzami fiyat tâyini, mümkün olmadığı zaman kâr haddi tesbiti imkânı 
derpiş edilmiştir. Belediyelerin şimdiye kadar ancak getirilen tarifeleri tasdik şeklinde olan salâhi
yetleri bu tarifeleri gereğinde alâkalı meslek teşekkülleriyle de istişare ederek re'sen tanzim ve 
tasdika da teşmil edilmiştir. Bu salâhiyetler iş yerini kapatmaktan başlıyan pratik, süratli ve mü
essir müeyyidelerle takviye edilmiştir. r 

3. îş yerlerinde yapılacak aramalar mer'i hükümlere göre, adlî mercilerin müsaadesine tâbidir. 
Bu müsaadenin istihsali uzun zaman almakta, murakabenin müessiriyeti de zail olmaktadır. Bu 
mahzurları önlemek için yeni tasarıda murakabe vazifesi verilecek memurlara evvelce de mevzuatı
mızda bulunan idari arama ve zabıt salâhiyeti tanınmıştır. Bu yeni hükümlerle suç delillerinin im
hasına mahal bırakmıyan süratli bir kontrol sistemi ihdas edilmektedir. 

4. Mer'i hükümlerin sarahatine rağmen tatbikatta ihbar müessesesi işliyememiş ve beklenilen 
faydaları sağlıyamamıştır. Tasarıda ihbar müessesesinin tekemmül ettirilmesi üzerinde ehemmiyetle 
durulmuş muhbirin emniyetini temin etmek maksadiyle hüviyetinin gizli tutulması esası kabul edil
miş ve mahkemelerce hükme bağlanacak ikramiye nispetleri artırılmıştır. 

5. Millî Korunma Kanununa muhalefet halinde verilecek cezaların müessiriyeti dâvaların sür
atle intacına bağlıdır. Vâzıı kanun bu hususu na:arı itibara alarak millî korunma suçlarını meşhut 
suç addetmiştir. Ancak mahkemelerin çok mahmul bulunması sebebiyle dâvaların süratle takibini 
temin maksadiyle, mer'i kanunun verdiği imkâna dayanarak, millî korunma mevzularında ihtisası 
bulunan hâkim ve müddeiumumilerden müteşekkil ve yalnız millî korunma dâvalariylo iştigal ede
cek ihtisas mahkemelerinin yeniden ihdası düşünülerek masrafları karşılamak üzere 43 ncü madde 
ile gerekli artırma yapılmıştır. 

6. Tasarıdaki hükümlerle satışa arz edilecek mallar üzerine etiket koymak ve bu etiketlere doğru 
olarak maliyet fiyatlarını da yazmak mecburiyeti konmuş ve bu suretle Millî Korunma Kanunun
daki büyük boşluk kapatılmıştır; ancak bir emek veya muayyen bir malzeme ve emek şeklinde pi
yasaya arz edilen hizmetlerin fiyatları hiçbir nidama tâbi bulunmamakta müstehliklerin istismarı
na ve devamlı şikâyetlere yol açmaktadır. Bu itibarla 31 nci madde ile valilere, belediyelere tica-

( S. Sayısı : 137 ) 
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ret ve sanayi odalarına bu hususlarda fiyat ve ücret tesbiti ve tarife yapılması salâhiyeti veril
miştir. 

Tadil tasarısında derpiş edilen yeniliklerden en mühimlerinden birisi de 31 nci maddenin ikinci 
ve üçüncü bentlerinde yazılı suçlarla 32 nci maddesinde yazılı suçların müeyyidesini teşkil eden 57 
nci maddenin I ve I I nci bentlerinde yazılı cezalarla mahkûm olanların ticari faaliyetleriyle ilgili 
mallarının üçüncü şahısların haklarını da himaye edecek ve onları zarara duçar etmiyecek şekilde 
tera ve İflâs Kanununun 209 ve mütaakıp maddeleri hükümlerine tevfikan tasfiyesiyle bakiyeleri
nin tamamen müsaderesine dair olan hükümdür. 

Keza bu maddede yazılı suçların ağırlığı ve iktisadi sahada yarattığı tesirler göz önünde tu
tularak maznunların tevkifleri halinde bunların ticaret yerlerinde mevcudolup ve piyasada dar
lığı hissedilen mallarının mahkemece tâyin edilecek bir memur marifetiyle tasfiyesi hükmü derpiş 
ve vaz'edilmiştir. 

Keza meri kanunda «bilerek yardım edenler» tâbiri tatbikatta faillerin suçlarının tesbitine en
gel olduğu ve esasen suçta kasdm asli bir unsur olması sebebiyle tereddütleri izale maksadiyle 
metinlerden çıkarılmıştır. 

Muhtelif maddelerin tadile tâbi tutulan bentlerinde tekerrür halinde artırmalar, esasen ceza
lardaki umumi artış nazara alınarak Türk Ceza Kanununun umumi hükümlerine tâbi tutulmak 
maksadiyle yeniden konulmamıştır. 

59 ncu maddenin VII nci bendi tatbikatta kontrollar sırasında memurların mâruz kaldıkları 
vaziyet ve güçlükleri ve büyük ihtikâr suçlarından, failleri az cezalarla kurtulmalarını önlemek 
maksadiyle ağır cezalarla müeyyide altına alınmış ve vesaik ve defterlerin kaçırılmasını önle 
mek maksadiyle kontrol yapan memurlara derhal kapatma salâhiyeti tanınmış ayrıca failin ticari 
yerlerinin tasfiyesi hükmü de derpiş ve vaz'edilmiştir. 

Teşhir cezasının birçok memleketlerde bu sahada müessir bir müeyyide olduğu nazara alına
rak 63 ncü maddedeki bu müeyyide genişletilmiş ve ağır suçlarda radyo ile de ilân keyfiyeti ka
bul olunmuştur. 

Lâyihamda 66 ncı maddeye 57 nci maddenin I ve I I nci bentleri ile 59 ncu maddenin VII nci 
bendindeki suçların vahameti göz önünde tutularak tevkif mecburiyeti vaz'edilmiştir. 

Kanundaki gerek para ve gerek hapis cezalarının artırılmış olduğu göz önünde tutularak mer'i 
şekilde tatbik kabiliyeti kalmıyan 68 nci maddenin V nci bendindeki asgari ceza 2 500 lira ağır 
para cezası ve altı aya kadar (altı ay dâhil) hapis cezasına yükseltilerek tadil edilmiş bulun
maktadır. 

Bu kanuna göre kurulacak mahkemelerde Temyiz Mahkemesince namzet gösterilmiş veya ikinci 
sınıfa ayrılmış hâkimler vazifelendirileceğine göre cezanın bu şekilde katı olarak hükmedilmesi 
tatbikatta teminatsızlık teşkil etmiyecektir. 

Lâyihada 69 ncu maddeye arama hakkına ilâve edilen hükme nazaran bu kanuna göre işlenen 
suçları takip yetkisi bulunan memurların da Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 97 nci mad
desinde zabıtaya tanınan salâhiyetle teçhiz edilmesi lüzumlu görülerek vaz'edilmiştir. Bu suretle de
lillerin kaçırılmasına mâni olunabilecek ve deliller süratle elde edilmiş olacaktır. Mütaakıp fıkrala
rın da tereddütlere meydan vermeme bakımından lâyihaya dercinde fayda mülâhaza olunmuştur. 

Tasarının 43 ncü maddesi ile Millî Korunma işleri için tahsis edilen 100 milyon liralık fon kul
lanılmış olduğundan gerek bu kanun tatbikatının kifayetli ve müesir şekilde yapılacak kontrol ve 
murakabe teşkilâtı ile mahkeme masraflarını karşılamak ve gerekse piyasada büyük müstehlik kit
lenin alâkadar olduğu mühim maddelerde lüzumlu el koyma istok yapma tevziata girişme mevcut 
veya kurulacak teşekküllere iktisadi müdahale ve tanzim vazifeleri verebilmek için 16 sene evvel 
tesbit edilmiş olan 100 milyon liralık had 250 milyon liraya çıkarılmıştır. Bu hemen ve hepsi kulla
nılacak bir miktar olmayıp kararnamelerle piyasa icap ve zaruretlerine göre istimal edilecek bir 
imkândır. 

( S. Sayısı : 137 ) 
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Trabzon Mebusu Emrullah Nutku 'mm, zaruri ihtiyaç maddelerinin kontrol ve tevzii hakkında ka

nun teklifi (2/30) 

16. X. 1934 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Mucip sebebini de ilişik olarak takdim ettiğim, Zaruri ihtiyaç maddelerinin kontrol ve tevzii 
hakkındaki kanun teklifimin gerekli muamelesinin yapılmasını arz eder, saygılarımı sunarım. 

Trabzon Mebusu 
E. Nutku 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Memleketimizdeki büyük kalkınma hamlelerinin feyizli semereleri olarak halkımızın iştira 
kabiliyetinin artmasını, istihlâk ve ihtiyacın yükselip şiddetlenmesini istismar ederek haksız ye
re gayri meşru servetler edinmek istiyen bir kısım insafsız, vurguncu muhtekirlerin yarattığı .gay
ritabiî hal karşısında hükümetimizin aldığı tedbirlerin uzun vadeli neticeleri elde edilinceye ka
dar müstehlik halkımızın hukukunu korumak ve bu gayritabiî durumdan mütevellit ıstırap ve 
huzursuzlukları gidermek maksadiyle teklif ettiğim bu kanun, zaruri ihtiyaç maddelerinin hükü
met mekanizmasının kontrolü altında bulunmasını ve mümkün olduğu kadar âdilâne bir şekilde 
ihtiyaç sahiplerine bedeli mukabilinde tevziini temin edecektir. 

Her medeni memlekette ve bilhassa demokrasilerde fevkalâde zamanların yarattığı »ıkıntıları 
gidermek hususunda alman tevzi sistemi tedbirinin, bugünkü durum karşısında, ele alınmasının 
en tabiî çare olduğunda şüphe yoktur. Kaldı ki, kanun teklifim halen meriyette bulunan ve bir
çok hükümleri tatbik edilmekte olan Millî Korunma Kanununun da ruhuna uygundur. 

Teklifimin, büyük mikyastaki müstehlik kitlesinin ıstırabını tehvin edeceğini ve anormal pi
yasa ve fiyat yükselişlerini önliyeceğini ve hattâ paramızın kıymetinin korunmasını temin edece
ğini ümidetmekteyim. 

Bundan bagka olarak, en kolay para kazanma ve servet yapma yoluna sapan muhtelif mes-
l«k sahiplerini başka kazanç yolları aramaya teşvik edeeeği kanaatindeyim. 

Trabzon Mebusu 
JB. Nutku 

( S. Sayısı : 137 ) 



TRABZON MEBUSU EMRULLAH 
NUTKU'NUN TEKLİFİ 

Zaruri İhtiyaç Maddelerinin Kontrol ve Tevzii 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tekiller Heyetince zaruri ih
tiyaç maddesi olduğuna karar verilen ithal mal
lan, bu maddenin (a) bendinde yazılı kontrol 
ve tevzi komisyonunun yazılı müsaadesi alınma
dıkça serbest olarak satılamaz. 

a) Birinci maddede yazılı ithal mallarının 
kontrol ve tevzi işleri, Başvekil Yardımcısı Dev
let Vekilinin veya onun tevkil edeceği zatın ri
yaseti altında her vekâletin bir mümessili ile 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Reisi ve Umu
mi Mağazalar Şirketi U. Müdüründen mürek
kep bir komisyon tarafından idare edilir. Bu 
komisyon Türkiye'ye ithal edilen zaruri ihtiyaç 
maddelerinin, vilâyetlerin ihtiyaçlarına göre 
tevziine karar verir. 

b) Bu komisyonun emrinde, her vilâyette, 
valinin riyaseti altında belediye reisi, mmtaka 
ticaret müdürü, ticaret ve sanayi odaları reis
leri ile, varsa belediye iktisat müdürü ve umu
mi mağaza müdüründen mürekkep bir kontrol 
ve tevzi komitesi kurulur. Bu komiteler tevzi 
edilen malların muntazam sicilini tutarlar. Bu 
sicillerin bir sureti Ankara'daiki (Kontrol ve 
Tevzi Komisyonu) na gönderilir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı zaru
rî ihtiyaç' maddelerini ithal etmeye salahiyetli 
bulunan hakiki ve hükmi şahıslardan, ithal ta-
îlepnameleriyle birlikte, bu maddeleri bulun
dukları vilâyetin (kontrol ve tevzi komitesi) 
emrine vereceklerine dair taahhütname alınır. 
Bu taahhütnamelerle ithal lisansının bir sureti 

ithalâtçının bulunduğu vilâyet fconftrol ve t tva 
komitesine tevdi edilir. 

Aynı veçhile ithalâtçı firmaların tesellüm 
ettikleri maların tesellüm mazbatalarının bir 
sureti, gümrük müdürlüğünce vilâyet kontrol 
ve tevzi komitesine gönderilir. 

MADDE 3. — ithalâtçı firma, gümrükten 
tesellüm ettiği zaruri ihtiyaç maddıesini kontrol 
ve tevzi komitesinin ordinolarına göre, itha
lâtçı ve toptancı kârı ile ve muntazam fatura
larla tevzi etmeye mecburdur. Bu tevzi işinde 
umumi mağazaların vesait ve teşkilâtından ba
deli mukabilinde istifade edilebilir. 

MADDE 4.' — Gerek bu kanuna aykırı ha
reket eden ithalâtçı firmaların ve gerekse tevzi 
edilen malları sakhyanların veya talepnamesin
de yazılı mahalle sarf ettiğini faturalariyle is
pat edemiyen paraikendecilerden veya bu mal
ların satışında sahte fatura verenler ve alan
ların diğer kanunlarla müstahak olduMları ce
zalara halel gelmemek şartiyle müebibeden 
meslek ve sanattan memnuiyetine karar verilir. 

MADDE 5. — Bu kanun, Millî Korunma Ka
nunu ile buna müsıfceniıt kararnameler hükümle
rine halel vermez. 

MADDE 6. — Bu kanunun hüJkümlerini îe« 
raya Vekilller Heyeti §alâhiyetlidir. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihînde» 
muteberdir. 

( S. Sayısı : İ37 ) 
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Tokad Mebusu Ahmet Türkan'ın, Millî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanunla tadil edilen 31 
nci maddesinin birinci bendi ile 57 nci maddesininll, III, IV ve V nci bentlerinin değiştirilmesi hak

kında kanun teklifi (2/83) 

B. M. M. Reisliğine 

Millî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanunla tadil edilen 31 ve 57 nci maddelerinin tadili
ne ait kanun teklifimi mucip sebeplerine ait mazbatasiyle birlikte takdim ediyorum. 

Kanunlaşması için gerekli komisyona havalesini derin bir hürmetle rica ederim. 
Tokad Mebusu 

A. Gürhan 

MUCİP SEBEPLER 

Yeni iktidarın almış olduğu iktisadi tedbirler sayesinde milletin iştira kabiliyeti gittikçe art
makta, dün için gayet lüks sayılan medeni ihtiyaçlar bile bugün zaruri ihtiyaçlar arasında yer 
almaktadır. Bundan başka, nüfusumuzun dörtte üçünü teşkil eden köylü vatandaşların vaktiyle 
mahrumiyet içinde kıvrandığı, hassaten kendilerinin istihsal ettiği maddelerin pek çoğunu yine 
kendilerinin istihlâk etmeye başladıkları ve bundan ötürü de yerli maddelerimizde bile fiyat te-
reffüünün husule geldiği aşikâr bir vakıadır. 

İthal mallarına gelince : 
Memleketimizin yeni baştan inşa halinde bulunduğu ve bu sebeple birhayli fabrika aksamı ve

ya makinenin ithaline zaruret hâsıl olduğu ve bu vaziyet ise ihracatımızın çok üstünde bir durum 
arz ettiği inkâr kabul etmez bir hakikattir. İşte ithalât ile ihracat arasında aleyhimize olmak üze
re husule gelen bu fark, hükümeti haklı olarak bâzı tahditlere sevk etmekte ve bu sebeple vücuda 
gelen nedret dolayısiyle ayrıca ithal emtiasına da keza fahiş bir fiyat tereffüü vesilesi doğmakta
dır. 

Yukarda arz edilen sebepleri fırsat bilen bâzı açıkgöz, nasıl ve hangi yoldan olursa olsun mut
laka kazanmak prensibini benimsiyen bâzı tüccarları görüyoruz ki ihtikâr yollarına sapıyorlar. 
Gerçi bâzı iktisadi ve kanuni tedbirler almak suretiyle bu kabîl tüccarlarla mücadele edilmekte ise 
de kâfi miktarda muvaffak olunamadığma maalesef şahidolmaktayız. Esasen bugünkü mevzuatı
mızda yer almış bulunan kanuni müeyyidelerin kazanç nispetlerinin çok dununda kalmış bulun
ması ve ayrıca, istihlâke tekabül edecek istihsal seviyesine de ulaşmadıkça halkı muhtekirin hain 
pençesinden kurtarmak mümkün olmıyacaktır. 

Bu vaziyet karşısında alınacak başlıca tedbir, kanuni müeyyideleri muhtekiri korkutacak şekil
de artırmak olabilir. Millî Korunma Kanununun tadilini istediğim maddeleri birkaç defa belki d-3 
bu mülâhaza ile tadil edilmiştir. Fakat ne fayda ki bu kanunun 31 nci maddesi aksine fiyatların 
yükselmesine değil inmesine mâni olacak şekilde tedvin edilmiştir. 

31 nci maddenin 1 nci bendine eklenen bir fıkrada fiyat tesbiti ticaret ve sanayi ve esnaf oda-
lariyle belediyelere terk ediliyor. Bundan başka kâr hadlerinin tesbitinde bu müesseselere âzami 
bir had dahi kabul edilmemiştir. 

Bir defa bu üç müessesenin bütün üyeleri değilse en az % 95 i ticaretle iştigal edenlerdendir. Bunla
ra fiyat tesbiti yaptırılınca hiç olmazsa âzami bir had kabul etmek zarureti vardır. Bu tedbir alın
madıkça ne kontroldan ve ne de gazetelere sık sık beyanat vermekten hiçbir fayda beklenemez. 

Bu kanunun tadillerinde ihtikârın tesbit edilen kısmiyle elde edilen menfaatin hafif veya çok 
hafif Kolup olmadığı noktasında ısrar edilegelmiştir. Bu doğru olamaz. İhtikârın binefsihi kendisini 
değil, asıl muhtekirin durumunu nazara almak lâzımdır. Bir milyon lira sermaye ile çalışan bir 
mağazadan fahiş fiyatla bir çift çorap alanın ihbarı veya sair sebeple cürmümeşhut yapılınca pek 
tabiî ki mahkeme, elde edilen cüzi menfaati nazara alacak ve ona göre cezanın en hafifini (15 gün) 
tâyin edecektir. Nitekim yakalanan birkaç tüccara verilen ceza bundan ibaret kalmış bulunmak-
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tadır. Buna ceza demek muhtekiri güldürmekten başka bir söz değildir. 

Muhtekiri en çok korkutacak ceza emvalini elinden almaktır. Diğer taraftan bu müeyyidelerin 
iyice işlemesi için de muhbire % nispetiyle bir ikramiye vermenin kanunu işletmek bakımından 
çok yerinde olacağı kanaatindeyim. 

Mâruz sebeplere binaen işbu tadil teklifimi sunuyorum. 

TOKAD MEBUSU AHMET GÜRKAN'IN 
TEKLİFİ 

Millî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanun
la tadil edilen 31 nci maddesinin birinci bendiyle 
57 nci maddesinin 2, 3, 4 ve 5 nci bentlerinin 

tadiline ait Kanun 
BÎRlNCÎ MADDE — Millî Korunma Kanu

nunun 4945 sayılı Kanunla tadil edilen 31 nci 
maddesinin birinci bendiyle, 57 nci maddesinin 
2, 3, 4 ve 5 nci bentleri aşağıdaki şekilde tadil 
edillmiştir : 

İKlNCÎ MADDE — 
Madde 31. — I - Hükümet, dâhilde lüzum 

gördüğü maddelerin âzami fiyatlarını maliyet 
unsurlariyle bu maliyete zammedilebilecek âza-
tmi kâr hadlerini ve bu maddelerin cinslerini, 
nevilerini ve vasıflarını tesbit ve tâyin ede
bileceği gibi, komüsyon, nakliye ve nakliye ko-
müsyonu, tellaliye, simsariye gibi ücretlerin 
ve bir hizmet ve sanat veya emek karşılığında 
alınacak sair ücretlerin âzami miktarını tâyin 
edebilir. 

Hükümet bu fıkrada yazılı ücretlerin âzami 
miktarlarını belediye, ticaret ve sanayi ve es
naf odalarına ayrıca da tesbit ettirebilir. 

Tesbit edilen kâr hadlerinin mecmuu, kaç 
el değiştirirse değiştirsin % 45 i geçemez. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 
Madde 57. — II - Yukarıki bentte yazılı hal 

haricinde 32 nci maddedeki suç'larla 31 nci 
maddenin 2 ve 3 ncü bentlerinde yazılı suçları 
işliyenler, işlemeye teşebbüs edenler, bu fiil
lere bilerek yardım edenler veya bu fiilleri 
yaptıranlar, 10 000 liradan 50 000 liraya ka
dar ağır para cezasiyle birlikte 5 seneden 15 
seneye kadar ağır hapse mahkûm edilirler. 

Bu bentteki suçları işliyenler, ithalâtçı, ih
racatçı, toptancı veya yarı toptancılardan ve
ya bunların hısım, akrabası veyahut da ücretli 
kimselerinden ise nakdî ceza yerine failin men

kul ve gayrimenkullerinin müsaderesine hük-
molunur. 

I I I - İkinci bentte yazılı suçlar, parakende-
ci veya sanat erbabı tarafından veya bunların 
hısım, akrabalrı veyahut da ücretlileri tarafın
dan işlenirse fail hakkında ticari ve sınai em
valinin müsaderesiyle birlikte 2 seneden 5 seneye 
kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Bu bentte yazılı cezalarla mahkûm olanla
rın aynı suçu tekrar işlemeleri halinde ikinci 
bentte yazılı cezalar tatbik olunur. 

IV - İkinci bentte yazılı cezaları müstelzim 
suçları işliyenler şehir içi seyyar satıcılar ve
ya bunların hısım, akraba veya ücretlileri ta
rafından işlenirse 500 liradan 2 500 liraya ka
dar ağır para cezasiyle birlikte fail hakkında 
6 aydan iki seneye kadar ağır hapis cezası 
hükmolunur. 

V - 31 nci maddenin 2 ve 3 ncü bentleriyle 
32 nci maddede yazılı suçlar, ticari faaliyetleri 
ve kazançları mahdut olan köy bakkalları ve 
bunlara mümasil satıcılar veya küçük tellâllar 
tarafından işlenirse fail hakkında bir aydan 6 
aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya ka
dar ağır para cezası hükmokmur. 

Bu maddenin 2, 3, 4 ve j5 nci bentleriyle ve
rilen hükümlerle tahsil olunan nakdî cezanın 
ve mağsup malların muhammen kıymet veya 
bedellerinin % 25 i muhbir lehine hükmolunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden itibaren mer'idir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunu İcra Ve
killeri Heyeti yürütür. 
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Afyon Karahisar Mebusu Kemal özçoban'ın, Millî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 57 nci maddesiyle 4648 sayılı Kanunla değiştirilen 64 ve 69 ncu maddelerinin tadili hak

kında kanun teklifi (2/155) 

25 . VII . 1955 
Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 20 . VI . 1946 gün ve 4945 sayılı Kanunla tadil edilen 
57 nci maddesiyle 11 . VIII . 1944 tarih ve 4648 sayılı Kanunla değiştirilen 64 ve 69 ncu madde
lerinin tadiline dair hazırladığım kanun teklifim ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına müsaade Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 
Afyon Karahisar Mebusu 

K. özçoban 

ESBABI MUCÎBE 

18.1.1940 tarihinde kabul edilen 3780 sayılı Millî Korunma Kanunu her ne kadar fevkalâde 
ahvalde tatbik edilmek üzere çıkarılmış ise de fevkalâde hallerin mündefi olmasına rağmen ikinci 
Cihan Harbi fırsatlarının verdiği bir ihtiyatla karaborsacı adını alan kötü bir zümrenin gayrimeş-
ru yollardan menfaat temini maksadiyle ticaret âleminde mühim roller oynıyarak bilhassa müs
tehlik zümreyi tahammülü güç durumlara düşürdüğünü kabul etmek lâzımdır. Bu sebepledir ki 
kifayetsiz görülen kanun maddeleri zaman zaman değiştirilmiştir. 

1950 den sonra memlekette umumi bir kalkınma müşahede edilmiş ve bilhassa zirai sahada alı
nan tedbirler muvaffak olmuş ve istihsalin genişlemesine muvazi olarak büyük bir müstehlik kit
lesi meydana getirmiştir. 

Aynı zamanda geniş çapta yatırımlarla memleketimizde yapılmakta olan muazzam tesisler ithal 
malları listesini şayanı hayret bir şekilde kabartmıştır. Gerek müstehlik kitlenin çoğalmasiyle yer
li ve ithal mallarının istihlâkinin artması, gerekse girişilen büyük işlerin muazzam miktarda ithal 
malına ihtiyaç hissettirmesi yüzünden yerli ve ithal malları ihtiyacı karşılıyamaz hale gelmiştir. 

Yıllardan beri uyuşmuş görülen karaborsa yılanı maalesef bu durumu sezmiş olacak ki son ay
larda pervasızca baş kaldırmış, en zaruri ihtiyaç maddelerinden başlıyarak bütün mallar üzerinde 
ihtikâr yoliyle milletimizi tazyika yeltenmiştir. 

Köylü, kasabalı ve şehirli ile ve nihayet büyük ticaret merkezlerindeki alâkalı ticaret erbabiyle 
yaptığımız temaslar halen yürürlükte olan kanunun 57 nci maddesindeki cezai hükümlerin kifa
yetsiz olduğu kanaatini vermiştir. Muazzam mal stokları yapan karaborsacılardan bir çoğunun be
yanname vermediği hususundaki kuvvetli tahminlerimizi zaman ve fiiliyat ispat edecektir. Anka
ra'ya 80, istanbul'a 25 aded otomobil lâstiğinin tahsis edildiği şu günlerde beyannameler veya ara
malar sonunda 30 binden fazla lâstik mevcudolduğu öğrenilmiştir ki bu hal bizi pervasızlığın sebep
leri üzerinde dikkatle durmaya sevk eder. 

ihtikârın âzami cezası üç yıldan başladığına göre maalesef birçok muvazaalı yollardan fakir ve 
cahil kimseler adına yapılan satışlarla milyonlarca vurgun vuran muhtekir farzımuhal mahkûm olsa 
bile milyonlarca liralık servetin bahşettiği rehavetle rahat rahat bu kısa zamanı geçirmekte ve ne
ticede asla hakkı ve lâyıkı olmadığı milyonlariyle müreffeh bir hayata başlamakta, alın - teri ile ka
zanmadığı içindir ki bir otomabili yüz bin liraya almaktan, en lüzumsuz yerlere binlerce ve on 
binlerce lirayı harcamaktan çekinmiyerek emsaline karşı çok fena örnek olmaktadır. 

Vurguncu cezalardan korkmamaktadır. Cezalar az gelmektedir. Suni bir darlık husule getirerek 
şekeri üç dört liraya satmak suretiyle karaborsaya intikal ettiren bu mikroplar yüz binlerce hastayı 
şekersiz birakmaktan ve on binlerce vatandaşın hakkını yemekten geri kalmamış, onlara merhamet 
etmemiştir. 
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Para hırsı île viedanlannı perdelemiş olan bu insanlar menfaati uğruna vatandaşını, milletini dü

şünmüyor, ölümüne dahi razı oluyor. Malî ve iktisadi düzenimizin bozulmasını hoş görüyor, bu ha
reketiyle milletine karşı ihanet ediyor demektir. Şu halde bu şenaat erbabına acımamak, hainli
ğinin cezasını lâyıkiyle vermek lâzımdır. Bu ceza ise ancak ölüm olabilir. 

Yukardaki düşünce iledir ki, malları gizlemeyi satıştan imtina etmeyi ve buna mümasil fiiller
de bulunmayı yasak eden 31 nci madde ile keza piyasada darlık, fiyatlarda yükseklik yaratmayı ve 
diğer malın satınalmmasını şart koşarak satış yapmayı velhasıl karaborsa denilen hareketlerde bulun
mayı meneden 32 nci maddedeki fiillerin mürtekiplerine ölüm cezası verilmesini muvafık bulduk. 
Ayrıca bu suçların faillerini kurtarmaya veya suçlan kapatmaya çalışmak suretiyle vazifelerini kötü
ye kullanan memur, müstahdem ve kanunun memur telâkki ettiği kimselere de aynı cezaların kesil
mesini, ayrıca suçlann meydana çıkanlması için ihbar edenlere fazlaca ikramiye verilmesini esas ola
rak ele aldık. Bir de ticaret kasdiyle fazla fiyatla mal alan tüccarlann tecziyerini de derpiş eyledik. 

Teklifimizin dayandığı prensipler şunlardır : 
1. Muhtekiri yaşatmamak, 
2. Muhtekirden ticaret kasdiyle ve yüksek fiyatla mal alan veya vâkıf olduğu bu< suçlan ihbar 

etmiyen ticaret erbabını da cezalandırmak, 
3. Muhtekirleri kurtarmak veya suçlan kapatmaya çalışmak suretiyle vazifelerini kötüye kulla

nan memurlara da aynı şekilde ağır cezalar vermek, 
4. Bu suçlan meydana çıkarmak için muhbirlere ve memurlara büyük miktarda ikramiye ver

mek. 
Hafif, pek hafif, tüccar, köy ve mahalle bakkalı, küçük tacir, esnaf ve tellallar gibi tefriklerle 

suçlulann tasnifini 'doğru bulmadığımızdan 57 nci maddedeki bu tasnifi terk ederek ^yalnız kasdi 
cürmiyi ele aldık ve ona göre ceza tertibettik. Bu tertip, doğan zararın veya temin veya temini kas-
dolunan menfaatin miktanna göre ayarlanmıştır. Bu sebepledir ki, 57 nci maddenin bir numaralı 
bendinde yazılı ceza kaldırılarak yerine ölüm cezası konulmuştur. 

II numaralı bentteki hükümler kaldırılarak hafif tâbir yerine (doğan zarar veya elde edilen 
veya edilmesi kasdolunan gayrimuhik menfaat miktarı bin lirayı geçmediği takdirde) unsurları 
konmuş ve eskisinden daha şiddetli ağır para ve ağır hapis cezaları verilmesi düşünülmüştür. 

I I I ncü bent ise ihtikâr mevzuunun 100 lirayı geçmiyen kısımlarına taallûk eder ki, müeyyi
desi bin liradan beş bin liraya kadar ağır para ve bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis cezalarıdır. 

IV ncü bent muhteviyatı yukardaki sebeplerden dolayı kaldınlarak çok şiddetli müsaderelere 
dair hükümler konmuştur. 

V nci bende yeni hükümler vaz'edilmiştir. Ticaret kasdiyle bilerek fazla fiyatla mal alan veya 
her ne suretle olursa olsun meslekinin icabı vâkıf olduğu suçları ihbar etmiyen ticaret erbabına 
ceza verilmesini derpiş etmektedir. Bu cezalar I, II ve I I I ncü bentlerdeki suçlara göre ayarlan
mıştır. 

VI nci bent aynen ipka edilmiştir. VII nci bentteki cezalar artırılmış, VIII nci bentteki ceza
lar teşdidedilerek hafif, pek hafif gibi tasnifler kaldırılmıştır. 

IX ncu bentteki ceza artırılmış, X ncu bentte ise yepyeni bir veçhe verilmiştir. XI nci bent 
ipka edilmiş ise de müeyyideleri şiddetlendirilmiştir. 

Istinadettiğimiz esaslardan ikincisi memurlann hareketlerine taallûk eder. Yürürlükteki 64 ncü 
maddenin birinci fıkrası aynen ipka edilmiş fakat, yeni bir bent ilâvesiyle memurların suçlan 
kapatmak ve suçluları kurtarmak kasdma matuf hareketlerini de idama kadar ağır cezalarla ön
lemeyi hedef tutmuştur. 

Dayandığımız esaslardan diğeri ise suçlulann meydana çıkarılması için muhbirlere cesaret ve 
ikramiye verilmesi prensibidir. Filhakika 69 ncu maddede bu hususta hükümler mevcut ise de bu 
maddenin asla işlemediği ve lüzumlu faydanın sağlanamadığı anlaşılmıştır. Zira bu maddede va-
dedilen ikramiyenin verilmesi ihtiyaridir. 

Biz bu maddedeki ikramiyenin mutlak surette verilmesini ve miktarının da yüzde kırktan aşağı 
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olmamasını düşünerek maddeyi ona göre hazırlamış bulunuyoruz. Keza memurlara da ikramiye 
verilmesi hususundaki düşünceyi yerinde bulduk. . 

Velhasıl memleket iktisadiyatını kemiren ve büyük kütleye ıstırap veren bir derdin devasını 
cezaların artırılmasında, suçluların meydana çıkarılarak acımadan tecziye edilmesinde bulduk. 

Kanaatimce bu teklifimizin kabulü suçun azalmasına yardım edecektir. 
Bu düşünce ile hazırlanan teklifim yukardaki mucip sebeplere dayanılarak sunulmuştur. 

AFYON KARAHÎSAR MEBUSU KEMAL ÖZ-
ÇOBAN'IN TEKLİFİ 

Millî Korunma Kanununun 57, 64 ve 69 ncu 
maddeelrinin tadiline dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
4945 numaralı Kanunla muaddel 57 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 57. — I - 32 nci maddedeki suçlarla 
31 nci maddenin 2 ve 3 ncü bentlerinde yazılı 
suçları işliyenler, işlemeye teşebbüs edenler, bu 
fiillere bilerek yardım edenler veya bu fiilleri 
yaptıranlar hakkında idam cezası verilir. 

II - Birinci bentte yazılı suçların işlenmesin
den doğan veya doğabilecek olan zarar, malın 
yahut temin edilen veya temini kasdolunan gay-
rimuhik menfaatin miktar ve mahiyetine göre 
bin lirayı geçmiyorsa 5 000 liradan 25 000 lira
ya kadar ağır para cezası ile birlikte 5 yıldan 
15 yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Ve hapis 
müddeti kadar dükkân, mağaza ve ticarethane
sinin kapatılmasına ve aynı müddet kadar suç
lunun ticaretten men'ine hükmolunur. 

Bu bentteki cürümlerin tekerrürü halinde 
birinci bentte yazılı ceza tatbik edilir. 

I I I - Birinci bentte yazılı suçların işlenme
sinden doğan veya doğabilecek olan zarar, ma
lın yahut temin edilen veya temini kasdolunan 
gayrimuhik menfaatin miktar ve mahiyetine gö
re yüz lirayı geçmediği takdirde 1 000 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezası ile birlikte 
bir yıldan 3 yıla kadar ağır hapis cezası verilir 
ve hapis müddeti kadar dükkân, mağaza ve ti
carethanesinin kapatılmasına ve aynı müddet 
kadar ticaretten men'ine hükmolunur. 

Tekerrürü halinde ikinci bentteki cezalar ve
rilir. 

IV - Suçları sabit olanlardan : 
A) Bu maddenin birinci bendinde yazılı fi

illeri işliyenlerin kendisine ait kıymetli evrak, 

para, menkul ve gayrimenkul malları ile karısı, 
usul veya füruunun meşru olarak iktisab ettikle
rini ispat edemedikleri para, kıymetli evrak, 
menkul ve gayrimenkul mallarının kâffesi müsa
dere olunur. 

B) I I nci bentte yazılı fiilleri irtikâbeden-
lerin ticarethane veya sair yerlerdeki bilcümle 
ticaret emtia ve malzemesi müsadere olunur. 

C) Üçüncü bentteki suçları işliyenlerin su
çun mevzuunu teşkil eden malları ile aynı cins
ten mevcut bakiyeleri, tamamının da müsade
resine hükmolunur. 

V - Birinci maddedeki suçu işliyenlerden ti
caret kasdı ve müşteri sıfatiyle fazla fiyatla mal 
alan veya her ne suretle olursa olsun mesleki 
icabı bu suçlara vâkıf olan esnaf ve tüccarlar
dan : 

a) Birinci bentteki suçları ihbar etmiyen-
lerin 5 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır pa
ra cezası ile birlikte bir yıldan üç yıla kadar 
ağır hapis cezasına ve o kadar müddetle tica
rethanesinin kapatılmasına ve kendisinin tica
retten men'ine, 

b) İkinci bentteki suçları ihbar etmiyenle-
rin bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
ve altı aydan iki seneye kadar hapis cezası ile 
birlikte o kadar ticarethanelerinin kapatılması
na ve aynı müddet kadar ticaretten menilerine, 

C) Üçüncü bentte yazılı suçları ihbar et-
miyenlerin yüz liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para ve bir aydan bir yıla kadar hapis 
cezasiyle birlikte o kadar müddet ticarethanele
rinin kapatılmasına ve aynı müddet kadar tica
retten menilerine hükmolunur. 

Bu bentte yazılı cürümlerin mükerrirlerine 
iki kat ceza verilir. 
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VI - 31 ve 32 nci maddelerde yazılı suçları 

işliyenlere müşteri tarafından bir para ödenmiş
se talebedildiği takdirde bu para derhal müşte
riye iade ve mal zaptolunur. Suç mevzuu olan 
mal müşteriye teslim edilmişse numunesinin alın
ması mümkün olan malların numunesi alındık
tan ve numune alınması mümkün olmıyanlarm 
evsafı derhal bilir kişilere tesbit ettirildikten 
sonra müşteriye teslim olunur. Suç mevzuu olan 
malın satıcı tarafından talebedilen bedeli henüz 
ödenmemişse müşteriden, ödenmişse suçludan 
alınır. Her iki halde de mal bedeli Ziraat Ban
kası şubesine ve bulunmıyan yerlerde malsan-
dığma emaneten teslim olunur. Yargılama so
nunda, satılan malın bedeli yüksek olduğu tes
bit edilirse fark re'sen müşteriye geriverilir ve 
artanı müsadere olunur. Satıcı beraet ettiği tak
dirde bankaya veya malsandığma yatırılan mal 
bedelinin tamamı kendisine verilir. 

VII - 31 nci maddenin 6 ncı bendi hükmüne 
riayet etmiyenler hakkında 500 liradan 5 bin li
raya kadar ağır para ve altı aydan iki seneye 
kadar hapis cezalariyle birlikte altı aydan aşağı 
olmamak üzere ticarethanesinin kapatılmasına 
ve o kadar müddet ticaretten menine hükmolu-
nur ve tekerrürü halinde bu bentte yazılı ceza
lar iki kat olarak verilir. 

VIII - 31 nci maddenin 4 ncü bendi hükmü
ne riayet etmiyenler hakkında 2 bin liradan 10 
bin liraya kadar ağır para ve bir yıldan beş yı
la kadar ağır hapis cezaları ile birlikte bir yıl
dan sağı olmamak üzere ticarethanesinin ka
patılmasına ve o kadar müddet ticaretten men
ine hükmolunur. Tekerrürü halinde ceza iki kat 
olarak verilir. 

IX - 31 nci maddenin 5 nci bendinde yazılı 
mecburiyete riayet etmiyenler hakkında 500 li
radan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükm
olunur. 

Tekerrürü halinde bu cezanın âzami haddi 
verilir. 

X - 31 nci maddenin 7 nci bendinde yazılı 
etiket ve fiyat listesi koymak mecburiyetine ria
yet etmiyenler hakkında 500 liradan 5 000 lira
ya kadar ağır para cezası ile birlikte 6 aydan iki 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. Tekerrü
rü halinde 2 kat ceza verilir. 

XI - Yukardaki bentlerde yazılı ticaretten 
meni ile dükkân, mağaza ve ticarethanelerin ka
patılması cezası, bu dükkân, mağaza ve ticaret-

( S. Sa; 

hanenin bulunduğu mevki için hayati ehemmi
yeti haiz olması halinde verilmez. Bu takdirde 
ağır para cezası bir misli artırılır. 

MADDE 2. — Millî Korunma Kanununun 
muaddel 64 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 64. — I - Bu kanuna taallûk eden 
işlerde vazife ve salâhiyetlerini suiistimal eden
ler veya bu suretle diğer bir suç işliyenler ve 
vazifede ihmal ve terahide bulunanlar hakkında 
Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda muay
yen olan cezalar 5 kat olarak hükmolunur. 

II - Bu hareketler 57 nci maddenin 1 nci 
2 nci veya 3 ncü bentlerinde yazılı suçları işli-
yenleri kurtarmaya ve suçu kapatmaya matuf 
ise faili asli ile birlikte o bentlerdeki cezalarla 
tecziye edilir. 

I I I - Memur ve müstahdemlerin bu kanunun 
tatbiki dolayısiyle işledikleri suçlardan veya bu 
kanunun tatbikiyle mükellef makam ve mahke
melerin emir ve taleplerini ve bu kanunla ken
dilerine mevdu takip ve tahkik vazifelerini ih
mal veya suiistimal etmelerinden dolayı hakla
rında yapılacak cezai takiplerde Memurin Mu-
hakematma dair Kanun hükümleri tatbik olun
maz. 

Vali ve vali muavinleri, kaymakamlar ve bele
diye reisleri ve heyet halinde ittihaz ettikleri 
kararlardan dolayı belediye daimî encümen 
azaları ve merkezin emriyle tahkik ve teftiş için 
gönderilenler 2 nci fıkra hükmünden müstesna
dır. 

IV - Millî Korunma Kanununa taallûk eden 
işlerde, iktisadi devlet teşekkül ve müessese
lerinin idare ve murakabe uzuvları ile memur 
ve müstahdemleri ve bu kanuna göre vazifelen
dirilen hususi hukuk hükümlerine tâbi müesse
selerin memur ve müstahdemleriyle bu müesse
selerden hükmi şahsiyeti haiz olanların idare 
ve murakabe uzuvları, hakiki şahıslara aidolan-
larının sahipleri ve müdürleri devlet memuru 
gibi cezalandırılır. 

MADDE 3. — Millî Korunma Kanununun 
69 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 69. — I - Bu kanunun hükümleri da
iresinde ittihaz edilecek karar ve muameleler 
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hakkında kaza mercilerinden tehiri icra, tedbi
ri ihtiyati, kararları verilemez. 

I I - Bu kanunun tatbikma mütaallik olarak 
kullanılan her türlü evrak veya hükümetçe is
tihlâki tahdidolunan maddelere mütaallik kar
ne veya vesikalar, resmî evrak ve vesikalardan 
mâdut olup bunlar üzerinde işlenecek sahtekâr
lık cürümleri hakkında Türk Ceza Kanununun 
resmî evrak üzerinde işlenen sahtekârlık cü
rümlerine mütaallik hükümleri tatbik olunur. 

I I I - Bu kanunla 1609 ve 4237 sayılı kanun
larda yazılı suçları salahiyetli merciler tarafın
dan haber alınmadan evvel müspet delilleriyle 
birlikte bu mercilere haber veren veya bu suç
ları fiilen meydana çıkaran kimselere aşağıda 
yazılı esaslar dairesinde ikramiye verilir : 

Muhbire ikramiye verilebilmesi için ihbarın, 
suç delillerinin de elde edilmesine imkân vere
cek surette ve vaktinde yapılmış olması şarttır. 
Verilecek ikramiye, ihbar mevzuuna dâhil suç
lardan dolayı hükmedilen para cezasiyle müsa
dere olunan malların satış kıymetinin yüzde 

kırkından aşağı ve yüzde 50 sinden fazla ola
maz. 

İkramiye hüküm katîleştikten sonra para 
cezasının tahsili ve müsadere olunan malların 
satışını mütaakıp verilir. 

Suçun meydana çıkarılmasında büyük gay
retleri sebk ettiği tahkikatla sabit olan memur
lar da yüzde 10 u geçmemek üzere bu ikrami
yeden istifade ettirilir. 

İkramiyeden istifade etmek yahut kendile
rine veya başkalarına haksız sair menfaatler 
temin eylemek kasdiyle suçsuz olduklarını bil-
dikleri kimseler hakkında suç tasni ve ihbar 
edenler veya bu maksatlarla şantaj yapanlar 
hakkında kanunen muayyen cezalar üç misli 
olarak hükmolunur ve bu kabîl suçların muha
kemeleri de 67 nci maddeye göre kurulan veya 
salahiyetli kılman mahkemelerde görülür. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 5. —• Bu kanunun hükümlerim tat-
bika İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 27 . IV . 1956 

Esas No. l/386£/30,2/83,2/155 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri
nin tadiline dair olan kanun lâyihası ile, Tokad 
Mebusu Ahmet Gürkan'm aynı kanunun 4945 
sayılı Kanunla tadil olunan 31 nci maddesinin 1 
nci bendi ile 57 nci maddesinin 2, 3, 4 ve 5 nci 
bentlerinin, Afyon Karahisar Mebusu Kemal öz-
çoban'm yine bu kanunun 4945 numaralı Kanun
la değiştirilen 57 nci maddesi ile 4648 sayılı Ka
nunla tadil edilmiş bulunan 64 ve 69 ncu madde
lerinin yeniden değiştirilmesi, Trabzon Mebusu 
Emrullah Nutku'nun «Zaruri ihtiyaç maddeleri
nin kontrol ve tevzii» hakkındaki kanun teklifleri 
Yüksek Meclis Umumi Heyetinin karariyle Mu
vakkat Encümenimize tevdi edilmiştir. 

Encümenimiz yaptığı içtimalarda, Millî Ko
runma Kanununun 15 senelik tatbikatında bu
güne kadar müşahede olunan aksaklıklarla, bu 
kanundan beklenilen randımanın tam mânasiyle 
alınmamasını intaceden diğer âmiller üzerinde 
hassasiyetle durmuş, ilgili bakanlıklar temsilci
lerinin bu konuya mütaallik açıklamalarını da 
dinliyerek hayati önemi aşikâr olan kanun lâyi
ha ve teklifleri üzerinde geniş görüşmelerde bu
lunmuştur. 

24 Kânunusani 1940 tarihinden beri yürür
lükte olan ve muhtelif zamanlarda tadilâta uğra
mış bulunan Millî Korunma Kanununun bugün 
yeniden ele alınmasını zaruri kılan sebeplerin ba
şında, hiç şüphe yokki; kalkman Türkiye'mizde 
son seneler zarfında istihlâk gücünün artmasın
dan doğan müşkülleri bertaraf etmek, gerek ha
riçten ithal olunan ve gerekse memleket dâhilinde 
imal ve istihsal edilen ve müstehlik halkın şiddet
le muhtacolduğu maddelerin kanunun boşlukla
rından faydalanılmak suretiyle istifçilik ve ka
raborsacılık gibi tamamen karanlık yollardan yü
rünerek müstehlik kütlenin zararına kısa bir za
manda muazzam servet edinmek istiyenlere karşı 
âmme vicdanında haklı olarak tepki uyandıran 
hâdiseleri önlemek ve muhtekirlerin lâyık olduk
ları cezaya çarptırılmalarını temin etmek, gel
mektedir. 

A) Kanun lâyiha ve teklifleriyle istihdaf 
olunan bu gayenin bir an önce tahakkuk ettirile
bilmesini sağlamak için Millî Korunma Kanunu
nun tatbikatında şimdiye kadar tesbit olunan boş
luklar aşağıda madde halinde yazılı olduğu veç
hile, kapatılmıştır. 

I - Türkiye'de satışa arz olunan bütün mal
ların üzerine etiket konulması ve bunlara maliyet 
fiyatının doğru olarak yazılması mecburi tutu
larak kâr hadleri veya âzami fiyat tahdidine tâ
bi olmıyan malların dahi pazarlık mevzuu teşkil 
etmeden satılması hususu müeyyide altına alın
mış ve bu suretle müstehlikin her an satıci üze
rindeki mânevi tazyik ve kontrol imkânı sağlan
mıştır. 

I I - Defter ve vesaikin kaçırılmamasını temi-
nen murakabe teşkilâtı tarafından talebedildiği 
anda, fatura ve vesaikin ibraz mecburiyeti mü
eyyide altına alınmış, imtina halinde murakabe 
personellerine, failin, iş yeri ve iş yeri ile alâkalı 
mahallerini kapatma yetkisi tanınmış, bu defter 
ve vesikalar bir ay zarfında mahkemeye tevdi 
edilmediği takdirde ticari yerlerinin tasfiyesi 
hükmü de vaz'edilmiştir. 

I I I - Murakabe nizamının tesisini temin ba
kımından, belediyelere yalnız âzami fiyat tâyini 
veya narh tesbiti vazifesi değil, aynı zamanda; bâ
zı mallara hususiyet ve cinslerine göre âzami fi
yat tâyini mümkün olmadığı zaman, kâr haddi 
tesbiti imkânı sağlanmakla beraber bugüne kadar 
getirilen tarifeleri tasdik etmekten ibaret olan be
lediye salâhiyetleri, bu tarifelerin alâkalı meslek 
teşekkülleriyle de istişare edilerek re'sen tanzim 
ve tasdik etmek şeklinde tevsi edilmiştir. 

IV - Murakabenin müessiriyetini temin et
mek maksadiyle vazifeli memurlara arama ve za
bit salâhiyeti tanınmak suretiyle suç delillerinin 
imhasına meydan vermiyecek sür/itli bir kontrol 
sistemi ihdas edilmiştir. 

V - îhbar müessesesine lâyık olduğu önem ve
rilmiş ve muhbirin emniyetini temin bakımından 
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hüviyetinin gizli tutulması esası kabul edilmiştir. 
Mahkemelerce hükme bağlanacak ikramiye nis
petleri araştırılmış, diğer taraftan suçsuz olduk
larını bildikleri kimseler hakkında suç tasni eden 
muhbirlerle şantajcılar hakkında ağır müeyyide
ler konulmuştur. 

VI - Millî Korunma Kanununa muhalefet 
halinde verilecek cezaların müessiriyeti dâvala
rın kısa bir müddet içinde intacına bağlı bulun
duğu hakikati göz önünde tutularak bu kabîl 
suçlar meşhut suç addolunmuş ve yalnız bu dâ
vaları görmek vazifesiyle yetkili ihtisas mah
kemeleri teşkili kabul edilmiştir. 

VII - Bir emek veya muayyen bir malzeme 
ve emek şeklinde piyasaya arz edilen hizmetler 
için 31 nci madde ile valilere, belediye, ticaret 
ve sanayi odalarına fiyat ve cüret tesbiti ve ta
rife yapılması salâhiyeti tanınmıştır. 

VIII - 31 nci maddenin 2, 3, 8, 9 ncu bent
leriyle 32 nci maddede yazılı suçların müeyyi
desini teşkil eden 57 nci maddenin 1, 2 nci 
bentlerinde yazılı cezalarla mahkûm olanların, 
ticari faaliyetleriyle ilgili mallarının 3 ncü şa
hısların haklarını da himaye edecek şekilde, 
îcra ve îflâs Kanununun 209 ncu ve mütaakıp 
maddeleri hükümlerine tevfikan tasfiyesi ile ba
kiyelerinin müsaderesi kabul edilmiştir. 

IX - 57 nci maddede yazılı suçların ağırlı
ğı ve iktisadi sahada yarattığı tesirler dikkat 
nazara alınarak, maznunların tevkifleri halin
de bunların ticaret yerlerinde mevcut ve piya
sada darlığı hissedilen mallarının mahkemece 
tâyin edilecek memur marifetiyle tasfiyesi hük
mü vaz'edilmiştir. 

X - 63 ncü maddedeki teşhire mütaallik mü
eyyide genişletilerek ağır suçlarda radyo ile de 
ilân keyfiyeti kabul edilmiştir. 

XI - 57 nci maddenin bir ve ikinci bentle
riyle 59 ncu maddenin 6 nci bendinde yazılı suç
ların vehameti göz önüne alınarak tevkif mec
buriyeti vaz'olunmuştur. 

X I I - 68 nci madde ile Millî Korunma mah
kemelerince hükmolunan altı aya kadar hapis 
ve 2 500 liraya kadar ağır para cezalarına ta
allûk, eden hükümler katî olup Temyiz edilemi-
yeceği prensibi kabul edilmiştir. 

X I I I - Gerek kontrol ve murakabe teşkilâ-
tiyle, mahkeme masraflarını karşılamak ve ge
rekse el koyma, stok yapma, mevcut veya yeni

den kurulacak teşekküllere iktisadi müdahale 
ve tanzim vazifeleri verebilmek için Millî Ko
runma Kanununun 43 ncü maddesiyle evvelce 
tahsis edilmiş olan yüz milyon liralık had, iki 
yüz elli milyon liraya iblâğ edilmiştir. 

B) Kanun lâyiha ve teklifleri üzerinde en-
cümenimizce yapılan çıkarmalarla değişiklik
ler ve ilâveler ve bunların mucip sebepleri : 

I - Lâyihanın 31 nci maddesinin 7 nci ben
dinin 3 ncü ve 59 ncu maddesinin 7 nci bendi
nin 3 ncü fıkraları, esasen bunlara mütenazır 
yeni hükümler getirilmiş olması hasebiyle tama
men çıkarılmıştır. 

II - İstifçilik yoliyle karaborsaya müsait du
rumları yaratmak ve bu suretle gayrimeşru 
menfaatler sağlamak temayülünde bulunanlara 
karşı şiddetli müeyyideler koymakta faide mü
lâhaza edildiği için 31, 43, 53 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 65, 69 ncu maddelerin cezaları daha zi
yade şitddetlendirilmiştir. 

I II - Bâzı malları imal etmemek tehdidi ile 
fiyat artırılması yolunun kapatılması maksadiy-
le 31 nci maddenin ikinci bendine bir fıkra ilâ
ve edilmiştir. 

IV - Zirai istihsalin fiyat kontrolünü sağla
mak maksadiyle 31 nci maddeye 5 nci bent ek
lenmiştir. 

V - İthalât mallarının salim yollardan müs
tehlike intikalini temin etmek ve alelûmum mal
ların zincirleme satışlarla fiyatlarının artmasına 
mâni olmak maksadiyle ithalâtçı, toptancı ve 
perakendeciler arasındaki ticari münasebetlerin 
tahdidi prensipi, 31 nci maddeye eklenen 8 nci 
bentle kabul edilmiş ve ikinci fıkra ile de Hü
kümete verilen salâhiyetle bu tahdidattan doğabi
lecek bâzı mahzurların önlenmesi imkânı sağlan
mıştır. 

VI - îthal mallarının, ithalâtçı, toptancı ve 
perakendeci kâr hadlerinin ayrı, ayrı tahdit ve 
tesbiti prensibi 31 nci maddeye eklenen 9 ncu 
bentle kabul edilmiş ve ancak Hükümete, icabın
da bâzı ithal mallarını bu tahdidin dışına çıkar
mak yetkisi tanınmış, ayrıca yine bu bentle imal 
veya istihsal edilen mallar için dahi tesbit edi
len kâr hadlerini tatbik etmek salâhiyeti veril
miştir. 

VII - Tevziat ve teşkilât masraflariyle tevzi 
işlerinde çalıştırılacaklara ikramiye veya fazla 
mesai ücreti verilmesini temin bakımından, tev-
zie tâbi mallardan satış bedellerinin yüzde ikisini 
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alabilmek salâhiyeti lâyihanın 43 ncü maddesine 
eklenen bir bentle Hükümete tanınmıştır. 

Netice : Lâyihanın Yüksek Meclisin tasvibine 
mazhar olması halinde piyasada görülen gayri-
meşru fiyat yükselmelerinin önlenebileceğine ve 
g'etirilen adaletli hükümlerin alıcı ve satıcının 
karşılıklı ve meşru menfaatlerini sağlamakta 
âmil olacağına kanaat getirmiş bulunmaktayız. 

Tercihan ve müstacelen görüşülmek karariyle 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Muvakkat En. Reisi M. M. 
Sivas Samsun 

E. Damalı E. Anıt 
Kâtip Amasya 
Çoruh Söz hakkım mahfuzdur 

Taraftarım, bâzı hususla- 31. Zer en 
rm ilâvesi için söz hak

kım mahfuzdur 
H. Çeltikcioğlu 

Ankara 
Taraftarım. Bâzı madde
ler için söz hakkım mah

fuzdur 
H. Bulgurlu 

Aydın 
N. Geveci 

Ankara 
N. înanç 

(İmzada bulunamadı) 

Çoruh 
M. Ünal 

(imzada bulunamadı) 
Kocaeli 

Söz hakkım mahfuz 
$. Yalım 
Malatya 

Birçok hususlara muhali
fim, tamamiyle mutabık 

değilim 
İV. Ocakcıoğlu 

Bursa 
Söz hakkım mahfuz kal

mak şartiyle 
M. Erdener 
Kastamonu 
/S. Çağlar 

Konya 
M. Güzelkılmç 

(imzada bulunamadı) 
Zonguldak 

N. Kirişcioğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

MüU Korunma Kanununun bası, maddelerinin 
tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
31, 43, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 69 
ncu maddeleriyle 36 ncı maddesinin III neü ve 
68 nci maddesinin V nci bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 31. —- 1. Hükümet, dâhilde lüzum 
gördüğü maddelerin maliyet unsurlarını, bu 
maliyete zammedilebilecek âzami kâr hadlerini 
veya âzami fiyatlarını ve bu maddelerin cinsle
rini, nevilerini ve vasıflarını tesbit ve tâyin ede
bileceği gibi komüsyon, nakliye ve nakliye ko-
müsyonu, tellaliye, simsariye gibi ücretlerin ve 
bir hizmet veya sanat veya emek karşılığında 
alınacak sair ücretleri ve bilûmum fiyat ve üc
ret tarifelerini tâyin edebilir ve muayyen ka
nunlara göre tutulması icabeden defterlerden 
başka lüzumlu göreceği defterleri tutmaya tüc
car, esnaf ve sair alâkalıları mecbur kılabilir. 

Hükümet yukardaki fıkrada yazılı fiyat, 
kâr haddi, maliyet unsuru, bir hizmet veya sa
nat veya emek karşılığı alınacak ücretler veya 
fiyat ve ücret tarifelerinin tesbitini belediyeye, 
ticaret ve sanayi odalarına ve belediyesi olmı-
yan yerler için valilere yaptırabilir. 

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

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

III - Belediye mevzuatı dışında kalan ve 
mahsus kanunları gereğince fiyatları hükümet-

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline dair kanun lâyihası 

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

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

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

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

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

B) Fiyatları, kâr hadleri, ücretleri veya 
tarifeleri, cinsleri, nevileri ve vasıfları hükü
metçe tâyin olunan veya belediye veya ticaret 
ve sanayi odalarına yahut valilere tesbit ettirilen 
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çe tesbit olunan bir malın bu fiyatlar üstünde 
satılması veya satışa arz edilmesi yasaktır. Be
lediyece fiyatları tesbit olunan maddeler hak
kında da Hükümet bu fıkra hükmünü tatbika 
salahiyetlidir. Hükümetçe böyle bir karar veril
medikçe belediyelerce fiyatları tesbit olunan 
maddeler hakkında belediye mevzuatı hüküm
leri tatbik olunur. 

IV - Hükümetçe müstahsil, imalâtçı, itha
lâtçı, toptancı, yarı toptancı ve perakendeci ve 
varsa mutavassıt hakiki ve hükmi şahıslar ara
sında yapılan teeari alım ve satım muamelele
rinde satılan mal için satıcı tarafından fatura 
verilmesi ve faturaların, muayyen bir müddet
le satanlar, satın alanlar ve varsa mutavassıt
lar tarafından saklanması mecburi kılınabi
leceği gibi bu muamelelerde faturasız mal sa
tın alınması menedilebilir. 

Faturaların şekil ve muhteviyatı hükümetçe 
tesbit edilir. 

V - Ne miktar alışverişlerde müşterinin is
teği üzerine satıcı tarafından fatura verilmesi
nin mecburi olacağı hükümetçe tesbit olunur. 

VI - Müstahsil, imalâtçı, ithalâtçı, toptan
cı, yarı toptancı ve perakendeci hakiki ve hük
mi şahıslar arasında yapılan ticari alım ve sa
tım muamelelerinde bir malın mevcudu bulun
madığı veya istenilen miktarda verilemiyeceği 
satıcı tarafından beyan edildiği ve alıcı keyfi
yeti gösteren bir vesika istediği takdirde bu 
vesikanın verilmesi mecburidir. 

Bu vesikanın şekli, muhteviyatı ve suretinin 
ne kadar müddetle saklanacağı hükümetçe tes
bit edilebilir. 

VII - Her dükkân, mağaza, ticarethane ve
ya satılmak üzere mal teşhir edilen mahaller
de ve pazar yerlerinde perakende veya toptan 
satışa arz edilen mallara veya aynı cinsten mal 
gruplarına cins, maliyet satış fiyatı ve lüzumlu 
görülecek sair malûmatı gösteren etiket konul
ması elverişli oimıyan hallerde etiket muhtevi
yatını havi listelerin herjkesin görebileceği yer
lere asılması mecburidir. 

Etiket ve listelerin şekli ve muhteviyatı ma
hallî belediyelerce ve belediye teşkilâtı oimıyan 
yerler için valilerce tesbit ve ilân edilir. 

Bu maddenin I I nci ve I I I ncü bentlerinde 
yazılı maddeler dışında kalan malların da eti-

j Muvakkat E. 
i 
| malların haklı sebep olmaksızın satışa arz edil-
i memesi veya satışından imtina olunması veya 

kaçırılması veya satılmadığı halde satılmış gibi 
beyan edilmesi yahut tarifeye dâhil hususların 
haklı sebep olmaksızın ifasından imtina olun
ması yasaktır. 

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

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

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

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

Faturaların şekil ve muhteviyatı Hükümetçe 
tesbit edilir. 

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

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

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

VII - Her dükkân, mağaza, ticarethane veya 
satılmak üzere mal teşhir edilen mahallerde ve 
pazar yerlerinde perakende veya toptan satışa 
arz edilen malları veya aynı cinsten mal grup
larına cins, maliyet, satış fiyatı ve lüzumlu gö
rülecek sair malûmatı gösteren etiketin konul-
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ketlerinde yazılı fiyatlar fevkinde satılması 
haklı bir sebep olmaksızın satışından imtina 
olunması ve satılmadığı halde satılmış gibi be
yan edilmesi yasaktır. 

Madde 36. -— 
III - Hükümet lüzum gördüğü takdirde ka

ra ve deniz nakil vasıtalarını bedeli mukabi
linde satmalabilir. 

Madde 43. — Bu kanunun derpiş ettiği iş
lerin icabettireceği tediyeler için hükümet em-" 
rine Hazinece iki yüz elli milyon liraya kadar 
bir sermaye temin olunur. Mütedavil sermaye 
ile sabit sermaye ve teşkilât masrafı karşılık
ları îera Vekilleri Heyeti karariyle bu serma
yeden tefrik edilir. 

Madde 53. — 1. a) Yedinci madde muci
bince yapılacak kontrola ve lâzımgelen faaliyete 
sevk kararma muhalefet edenler; 

b) 8 nci maddeye müsteniden sanayi ve 
maadin müesseseleri hakkında hükümetçe veya 
tavzif edilen müessese veya teşekküllerce isteni-

Muvakkat E. 

ması ve etiket konulması elverişli olmıyan hal
lerde etiket muhteviyatını havi listelerin herke
sin görebileceği yerlere asılması mecburidir. 

Etiket ve listelerin şekil ve muhteviyatı ma
hallî belediyelerce ve belediye teşkilâtı olmıyan 
yerler için valilerce tesbit ve ilân edilir. 

VIII - ithalâtçılık ile toptancılık veya pera
kendecilik ve alelûmum toptancılıkla peraken
decilik hiçbir suretle aynı şahıs uhdesinde birle
şenler. 

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

IX - Hükümet hilâfına karar vermedikçe it
halâtçı kârı % 20 yi ve alelûmum toptancı kârları 
yekûnu % 10 nu, perakendeci kârı % 25 şi ge
çemeyeceği gibi ithalâtçı veya perakendeciler yek
diğerinin kârlarını alamazlar. Hükümet lüzum 
gördüğü hallerde bâzı malların imalâtçı veya 
müstahsilim yukardaki fıkra hükmüne tevfikan 
kâr hadlerine tâbi tutabilir. 

Madde 36. — I I I - Hükümet, lüzum gördüğü 
takdirde kara ve deniz nakil vasıtalarını bedeli 
mukabilinde satmalabilir. 

Madde 43 — I - Bu kanunun derpiş ettiği iş
lerin icabettireceği tediyeler için hükümet emri
ne Hazinece iki yüz elli milyon liraya kadar bir 
sermaye temin olunur. Mütedavil sermaye ile 
sabit sermaye ve teşkilât masrafı karşılıkları icra 
Vekilleri Heyeti karariyle bu sermayeden tef
rik edilir. 

I I - Hükümet tevzie tâbi tutulacak mallardan 
satış bedelinin âzami yüzde ikisini tevziat ve teş
kilât masrafı olarak alabileceği gibi bu suretle 
toplanan paralardan tevzi işlerinde çalışanlara 
icra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek miktar ve 
esaslar dairesinde ikramiye ve fazla mesai ücreti 
ödemeye de salahiyetlidir. 

« 
Madde '53. — I - a) Yedinci madde muci

bince yapılacak kontrola ve lâzımgelen faaliyete 
sevk kararma muhalefet edenler; 

b) 8 nci maddeye müsteniden sanayi ve maa
din müesseseleri hakkında hükümetçe, veya tavzif 
edilen müessese veya teşekküllerce istenilen ma-
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len malûmatı vaktinde tam ve doğru olarak ver-
miyenler ve müttehaz karara riayet etmiyenler 
hakkında 2 500 liradan 25 000 liraya kadar ağır 
para cezası ve 6 aydan 3 seneye kadar hapis ce
zası hükmolunur. 

II - 9 ncu maddede yazılı ücretli iş mükel
lefiyetine riayet etmiyenler, alacakları günlük 
ücretin beş mislinden yirmi beş misline kadar 
ağır para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü 
halinde iki-misli para cezasiyle birlikte on beş 
günden iki aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

III - 10 ncu maddede yazılı sanayi ve maa-
din müesseselerindeki ve bu müesseselere bağlı 
olan veya hükümetçe tâyin edilen diğer iş yer
lerindeki hizmeti mazeretsiz terkedenler hak
kında 250 liradan 2 500 liraya kadar ağır para 
cezası ve tekerrürü halinde 1 000 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir 
aydan altı aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

IV - a) 11 nci madde hükümlerine riayet 
etmiyenler hakkında 2 500 liradan 25 000 lira
ya kadar ağır para ve fiilin ağırlığı halinde ay
rıca 6 aydan 3 seneye kadar hapis cezası ve her 
iki halde de suç mevzuunu teşkil eden malların 
aynı cinsten olup bu müesseselerde veya bu mü
esseselerin dükkân, mağaza, depo, ardiye ve 
bu mahiyette bulunan sair yerlerdeki bakiyele
rinin tamamının müsaderesine hükmolunur. 

b) Hükümetçe şahsi ihtiyaç ve istihlâk için 
tevzi edilen yiyecek ve giyecek maddeleri yuka-
rıki fıkra hükmünden müstesnadır. 

c) Hükümetçe mubayaasına karar verilen 
maddeleri kaçırmak maksadına matuf olmaksı
zın müsaade alınmadan bulundukları yerlerden 
başka yerlere nakledenler hakkında 1 000 lira
dan 5 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. 

V) Bu kanuna göre hükümetçe temin edi
len krediyi tahsis edildiği işten başka bir yer
de kullananlar hakkında 1 000 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasiyle birlikte üç 
seneden beş seneye kadar hapis cezası hükmolu
nur. 

Temin olunan krediyi, tahsis edildiği işten 
başka bir yerde kullanan kimsenin temin ettiği 
menfaat az ise 500 liradan aşağı olmamak üze
re ağır para cezasiyle birlikte bir seneden üç 
seneye kadar hapis, pek az ise 10O; liradan aşa
ğı olmamak üzere ağır para cezasiyle birlikte üç 

19 — 
[ Muvakkat E. 

lûmatı vaktinde tam ve doğru olarak vermiyen-
I 1er ve müttehaz karara riayet etmiyenler hak

kında 2 500 liradan 25 000 liraya kadar ağır para 
cezası ve 6 aydan 4 seneye kadar hapis cezası 

- hükmolunur. 
II - 9 ncu maddede yazılı ücretli iş mükel

lefiyetine riayet etmiyenler, alacakları günlük 
ücretin beş mislinden yirmi beş misline kadar 
ağır para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü 
halinde iki misli para cezasiyle birlikte on beş 
günden iki aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

III - 10 ncu maddede yazılı sanayi ve ma-
adin müesseselerindeki ve bu müesseselere bağlı 
olan veya Hükümetçe tâyin edilen diğer iş yer
lerindeki hizmeti mazeretsiz terkedenler hak
kında 250 liradan 2 500 liraya kadar ağır pa
ra cezası ve tekerrürü halinde 1 000 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle birlik
te bir aydan altı aya kadar hapis cezası hük
molunur. 

IV - a) 11 nci madde hükümlerine riayet 
etmiyenler hakkında 2 500 liradan 25 000 lira
ya kadar ağır para ve fiilin ağırlığı halinde 
ayrıca 6 aydan 3 seneye kadar hapis cezası ve 
her iki halde de suç mevzuunu teşkil eden mal
ların aynı cinsten olup bu müesseselerde veya 
bu müesseselerin dükkân, mağaza, depo, ardiye 
ve sair yerlerdeki bakiyelerinin tamamının mü
saderesine hükmolunur. 

b) Hükümetçe şahsi ihtiyaç ve istihlâk 
için tevzi edilen yiyecek ve giyecek maddeleri 
yukarıki fıkra hükmünden müstesnadır. 

c) Hükümetçe mubayaasına karar verilen 
maddeleri kaçırmak maksadına matuf olmaksı
zın müsaade alınmadan bulundukları yerler
den başka yerlere nakledenler hakkında 1 000 
liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası ve
rilir. 

V - Bu kanuna göre hükümetçe temin edi
len krediye tahsis edildiği işten başka bir yerde 
kullananlar hakkında 1 000 liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para cezasiyle birlikte üç se
neden beş seneye kadar hapis cezası hükmolu
nur. 

Temin olunan krediyi, tahsis edildiği işten 
başka bir yerde kullanan kimsenin temin etti-

I ği menfaat az ise 500 liradan aşağî olmamak 
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aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 
Şu kadar ki; bu bende göre hükmolunan pa

ra cezaları, maksat haricinde sarf edilen kredi
nin miktarından aşağı olamaz. 

Madde 54. — 1. 14 ncü maddenin 1 numa
ralı bendi hükmüne göre . el konulan maddeyi 
veya yardımcı malzemeyi teslimden imtina eden-
lar, saklıyanlar, kaçıranlar, saklamaya yahut 
kaçırmaya teşebbüs edenler, satanlar, her ne 
suretle olursa olsun başkalarına devredenler, 
rehin edenler bu fiillere yardım edenler veya 
bu fiilleri yaptıranlar hakkında 5 000 liradan 
50 000 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte 
bir seneden 5 seneye kadar hapis cezası hükm
olunur. 

Suça mevzu olan maddenin veya yardımcı 
malzemenin kıymeti az ise yukarda yazılı suç
ları işliyenler hakkında 1 000 liradan 20 000 liraya 
kadar ağır para cezasiyle birlikte altı aydan iki 
seneye kadar hapis cezası, pek az ise 500 lira
dan 10 000 liraya kadar ağır para cezası hükm
olunur. Bu bentte yazılı suçlara mevzu teşkil 
eden madde veya yardımcı malzemenin ve ay
nı cinsten olup dükkân, mağaza, depo, ardiye 
ve bu mahiyette bulunan sair yerlerdeki baki
yelerinin tamamının müsaderesine hükmolunur. 
Eğer bu madde ve yardımcı malzeme arama ne
ticesinde alınarak hükümetçe tesbit edilen ma
hallere sevk ve teslim edilmişse müsadere hük
mü bunların emaneten yatırılan bedelleri hak
kında tatbik olunur. 

I I - Birinci bentte yazılı suçlara mevzu olan 
madde toprak mahsulü olduğu takdirde, bu 
suçları işliyen müstahsıllar hakkında tâyin edi
lecek cezalar yarıya indirilerek hükmolunur. 
Ve bunlar hakkında müsadere hükmü tatbik 
edilmez. Arama neticesinde veya sair suretle 
elde edilen toprak mahsulü hükümetçe tesbit 
edilen bedel ödenerek alınır. El konulan top
rak mahsulünü hüküm katileşinceye kadar ta
mamen teslim eden müstahsıllar hakkında bu 
fıkraya göre yarıya indirerek tâyin edilecek 
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üzere ağır para cezasiyle birlikte bir seneden 
üç seneye kadar hapis, pek az ise 100 liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle birlik
te üç aydan bir seneye kadar hapis cezası hük
molunur. 

Şu kadar ki, bu bende göre hükmolunan pa
ra cezaları, maksat haricinde sarf edilen kre
dinin miktarından aşağı olamaz. 

Madde 54. — I - 14 ncu maddenin 1 numa
ralı bendi hükmüne göre el konulan maddeyi 
veya yardımcı malzemeyi teslimden imtina eden
ler, saklayanlar, kaçıranlar, saklamaya yahut 
kaçırmağa teşebbüs edenler, satanlar, her ne 
suretle olursa olsun başkalarına devredenler, 
rehin edenler bu fiillere yardım edenler veya bu 
fiilleri yaptıranlar hakkında 5 000 liradan 
50 000 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte 
3 seneden 5 seneye kadar hapis cezası hükmo
lunur. 

Suça mevzu olan maddenin veya yardımcı 
malzemenin kıymeti az ise yukarıda yazılı suç
ları işliyenler hakkında 1 000 liradan 20 000 
liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir se
neden üç seneye kadar hapis cezası, pek az ise 
500 liradan 10 000 liraya kadar ağır para ce
zasiyle birlikte 3 aydan bir seneye kadar ha
pis cezası hükmolunur. Bu bentte yazılı suçla
ra mevzu teşkil eden madde veya yardımcı mal
zemenin ve aynı cinsten olup dükkân, mağaza, 
depo, ardiye ve sair yerlerdeki bakiyeleri ala 
tamamının müsaderesine hükmolunur. Eğer bu 
madde ve yardımcı malzeme arama neticesinde 
alınarak hükümetçe tesbit edilen mahallere 
sevk ve teslim edilmişse müsadere hükmü bun
ların emaneten yatırılan bedelleri hakkında tat
bik olunur. 

I I - Birinci bentte yazılı suçlara mevzu mad
de toprak mahsulü olduğu takdirde, bu suçları 
işliyen müstahsıllar hakkında tâyin edilecek ce
zalar yarıya indirilerek hükmolunur ve bunlar 
hakkında müsadere hükmü tatbik edilmez. Ara
ma neticesinde veya sair suretle elde edilen top
rak mahsulü Hükümetçe tesbit edilen bedel öde
nerek alınır. El konulan toprak mahsulünü hü
küm katileşinceye kadar tamamen teslim eden 
müstahsıllar "hakkında bu fıkraya göre yarıya in-
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ağır para cezasının da yarısı hükmolunur; ve 
hapis cezası verilmez. 

I I I - 14 ncü maddenin 4 numaralı bendine 
muhalefet edenler hakkında bu maddenin 1 nci 
bendinde yazılı ceza hükümleri tatbik olunur. 

53 ncü maddenin 4 ncü bendinin (b) fıkrası 
hükmü burada da caridir. 

IV - 14 ncü maddenin II, III, V ve VI ncı 
bentleri hükümlerine riayet etmiyenler hakkın
da 500 liradan 10 000 liraya kadar ağır para 
ve bir aydan 6 aya kadar hapis cezası hükmo
lunur. 

Madde 55. — I - 15 nci maddeye göre hükü
metçe ittihaz olunan karara riayet etmiyenler 
hakkında 2 500 liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası hükmolunur. 

I I - 17 nci maddeye göre hükümetçe ittihaz 
olunan karara riayet etmiyenler hakkında 
1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para 
cezası hükmedilir; ve suç mevzuunu teşkil eden 
mallar müsadere olunur. 

I I I - 18 nci maddeye göre hükümetçe itti
haz olunan karara riayet etmiyenler hakkında 
bu maddenin 1 nci bendindeki ceza hükmolu
nur. 

IV - 19 ncu maddenin 5 numaralı bendine 
göre hükümetçe ittihaz olunan karara riayet 
etmiyenler hakkında 250 liradan 2 500 liraya 
kadar ağır para cezası ve tekerrürü halinde 500 
liradan i) 000 liraya kadar ağır para cezasiyle 
birlikte bir haftadan 3 aya kadar hapis cezası 
hükmolunur. 

V - 20 nci maddenin birinci fıkrasına göre 
hükümetçe ittihaz olunan kararlara riayet etmi
yenler hakkında 2 500 liradan, 25 000 liraya ka
dar ağır para cezasiyle birlikte 3 aydan bir se
neye kadar hapis cezası hükmolunur. 

VI - a) 21 nci maddenin I nci bendine mu
halefet edenlerle 2 nci bendinde yazılı maddele
ri hükümetçe ittihaz olunan kararlara muhalif 
olarak satan ve satmalanlar, başkasına devir, 
imal veya nakledenler veya 21 nci maddenin III 
ncü bendine aykırı hareket edenler hakkında 
5 000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para ve 
bir seneden 5 seneye kadar hapis cezası hükmo
lunur. 

b) 21 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne 
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direrek tâyin edilecek ağır para cezasının da ya
rısı hükmolunur ve hapis cezası verilmez. 

I I I - 14 ncü maddenin 4 numaralı bendine 
muhalefet edenler hakkında bu maddenin 1 nci 
bendinde yazılı ceza hükümleri tatbik olunur. 

53 ncü maddenin 4 ncü bendinin (b) fıkrası 
hükmü burada da caridir. 

IV - 14 ncü maddenin II, III , V ve VI ncı 
bentleri hükümlerine riayet etmiyenler hakkında 
500 liradan 10 000 liraya kadar ağır para ve 3 
aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Madde 55. — I - 15 nci maddeye göre Hükü
metçe ittihaz olunan karara riayet etmiyenler 
hakkında 2 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır 
par cezası hükmolunur. 

I I - 17 nci maddeye göre Hükümetçe ittihaz 
olunan karara riayet etmiyenler hakkında 1 000 
liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezası hük
medilir ve suç mevzuunu teşkil eden mallar mü
sadere olunur. 

I I I - 18 nci maddeye göre Hükümetçe ittihaz 
olunan karara riayet etmiyenler hakkında bu 
maddenin 1 nci bendindeki ceza hükmolunur. 

IV - 19 ncu maddenin 5 numaralı bendine gö
re Hükümetçe ittihaz olunan karara riayet etmi
yenler hakkında 250 liradan 2 500 liraya kadar 
ağır para cezası ve tekerrürü halinde 500 lira
dan 5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle bir
likte bir haftadan 3 aya kadar hapis cezası hük
molunur. 

V - 20 nci maddenin birinci fıkrasına göre 
Hükümetçe ittihaz olunan kararlara riayet etmi
yenler hakkında 3 000 liradan 30 000 liraya ka
dar ağır para cezasiyle birlikte 1 seneden 3 se
neye kadar hapis cezası hükmolunur. 

VI - a) 21 nci maddenin 1 nci bendine mu
halefet edenlerle 2 nci bendinde yazılı maddeleri 
Hükümetçe ittihaz olunan kararlara muhalif ola
rak satan ve satmalanlar, başkasına devir, imâl 
veya nakledenler veya 21 nci maddenin I I I ncü 
bendine aykırı hareket edenler hakkında 5 000 
liradan 50 000 liraya kadar ağır para ve 3 sene
den 5 seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

b) 21 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne tâ
bi tutulan maddelerden şahsi ihtiyaç ve istihlâk 
için olanlarının örf ve âdetin cevaz verdiği mik-
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tâbi tutulan maddelerden şahsi ihtiyaç ve istih
lâk için olanlarının örf ve âdetin cevaz verdiği 
miktarı tecavüz etmemek üzere alınması, kulla
nılması, imali, istihlâki, nakli ve kâr temini 
maksadına matuf olmaksızın yardım hissiyle ve
ya zaruret sebebiyle başkalarına devri yukarıki 
hükümden müstesnadır. 

c) 53 ncü maddenin 4 ncü bendinin (b) 
fıkrası hükmü burada da tatbik olunur. 

VII - 22 nci maddenin I nci fıkrası mucibin
ce hükümetçe ittihaz olunan kararlara riayet et-
miyenlerle 3 ncü fıkrasına muhalif olarak hükü
metçe yaptırılan istokları her hangi bir sebep
le bulundukları yerlerden başka yerlere müsa
ade almaksızın nakledenler hakkında 2 500 lira
dan 25 000 liraya ka,dar ağır para ve 6 aydan 3 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Döviz, kredi, akreditifle teçhiz edilenler bun
ları suiistimal ettikleri veya tahsis edildiği yer
lerde kullanmadıkları takdirde birinci fıkra ge
reğince hükmolunacak para cezası tahsis edilen 
döviz, kredi, akreditif miktarından aşağı ola
maz ve hapis cezasının âzami haddi ve bu suretle 
getirilen maddelerin müsaderesine hükmolunur. 

VIII - 22 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre 
hükümetçe veya tavzif edeceği müessese ve te-
şekküllerce yapılacak murakabeye muhalefet 
edenler veya her ne suretle olursa olsun bu mu
rakabeyi güçleştirenler ile 3 ncü fıkrasına tev
fikan hükümet tarafından yaptırılan istokları 
alâkadar makamların talimatı hilâfına istihlâk 
eden kullanan veya her ne suretle olursa olsun 
elden çıkaranlar hakkında 2 500 liradan 25 000 
liraya kadar ağır para ve 3 seneden 5 seneye ka
dar hapis cezası hükmolunur. 

Madde 56. — I - 24 ncü maddenin 1 nci ve 2 nci 
bentlerine göre hükümetçe yapılan teftiş ve mu
rakabeye muhalefet edenler, ticari kredilerin, 
şirket veya kooperatiflerin faaliyetlerinin tah
dit, takyit veya men'ine mütaallik olarak hükü
metçe ittihaz olunan kararlara riayet etmiyen-
ler, hükümetin kararma muhalif olarak şirket 
veya kooperatifleri teşkil veya tescil ettiren or
taklar ve bu suçlara iştirak edenler hakkında 
5 000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para ceza-
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t a n tecavüz etmemek üzere alınması, kullanıl
ması, imâli, istihlâki, nakli ve kâr temini maksa
dına matuf olmaksızın yardım hissiyle veya za
ruret sebebiyle başkalarına devri yukardaki hü
kümden müstesnadır. 

c) 53 ncü maddenin 4 ncü bendinin (b) fık
rası hükmü burada da tatbik olunur. 

VII - 22 nci maddenin 1 nci fıkrası mucibin
ce Hükümetçe ittihaz olunan kararlara riayet 
etmiyenlerle 3 ncü fıkrasına muhalif olarak Hü
kümetçe yaptırılan stokları her hangi bir sebep
le bulundukları yerlerden başka yerlere müsaade 
almaksızın nakledenler hakkında 2 500 liradan 
25 000 liraya kadar ağır para ve 6 aydan 3 sene
ye kadar hapis cezası hükmolunur. 

VII I - 20, 22 nci madde gereğince veya her 
ne suretle olursa olsun döviz, kredi, akreditifle 
teçhiz edilenler, t bunları tahsis edildiği madde 
veya yerler için kullanmadıkları takdirde 5 000 
liradan 50 000 liraya kadar ağır para cezası ve 
3 seneden 5 seneye kadar hapis cezasına mahkûm 
olurlar. Bu suretle getirilen malların ayrıca mü
saderesine hükmolunur. 

Şu kadar ki, verilecek para cezası tahsis edi
len döviz, kredi veya akreditif miktarından aşa
ğı olamaz. 

IX - 22 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre 
Hükümetçe veya tavzif edeceği müessese ve te-
şekküllerce yapılacak murakabeye muhalefet eden
ler veya her ne suretle olursa olsun bu muraka
beyi güçleştirenler ile 3 ncü fıkrasına tevfikan 
Hükümet tarafından yaptırılan stokları alâka
dar makamların talimatı hilâfına istihlâk eden 
kullanan veya her ne suretle olursa olsun elden 
çıkaranlar hakkında 5 000 liradan 50 000 liraya 
kadar ağır para ve 3 seneden 5 seneye kadar ha
pis cezası hükmolunur. 

Madde 56. — I - 24 ncü maddenin 1 nci ve 
2 nci bentlerine göre Hükümetçe yapılan teftiş 
ve murakabeye muhalefet edenler, ticari kredile
rin, şirket veya kooperatiflerin faaliyetlerinin 
tahdit, takyit veya men'ine mütaallik olarak Hü
kümetçe ittihaz olunan kararlara riayet etmi-
yenler Hükümetin kararma muhalif olarak şirket 
veya kooperatifleri teşkil veya tescil ettiren or
taklar ve bu suçlara iştirak edenler hakkında 
5 000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para ce-
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sı hükmolunur. Tekerrürü halinde ağır para ce
zası üç misline çıkarılır. 

Hükümetçe ittihaz olunan karara muhalif 
olarak teşekkül eden veya tescil ettirilen şir
ketler ve kooperatifler feshedilir ve tasfiye hü
kümlerine tâbi tutulur. 

II) 25 nci maddenin I nci, II nci ve III ncü 
bentlerinde yazılı stok yapmak memnuiyetine 
riayet etmiyenler hakkında 10 000 liradan aşağı 
olmamak üzere para ve 6 aydan 3 seneye kadar 
hapis cezası hükmolunur. 

III) 25 nci maddenin IV ncü bendinde ya
zılı mal biriktirmek memnuiyetine riayet etmi-
yenler hakkında 100 liradan 1 000 liraya kadar 
para cezası hükmolunur. 

Stok yapılan miktar, hükümetçe müsaade 
edilen miktarın bir mislinden fazla ise maznun 
hakkında ayrıca 3 aydan 2 seneye kadar hapis 
cezası hükmolunur. 

IV) II nci ve III ncü bentlerde yazılı hal
lerde yapılmış olan stokların ve biriktirilmiş 
olan malların müsaderesine hükmolunur. 

V) 28 nci maddede yazılı ilâna rağmen mu
hik sebep olmaksızın malını gümrükten çekmi-
yenler hakkında 5 000 liradan 50 000 liraya ka
dar ağır para cezasiyle 6 aydan 3 seneye kadar 
hapis cezası hükmolunur. 

Hükümetçe gümrükten çekilerek müracaat-
leri üzerine sahiplerine teslim edilen malları 
hükümetin gösterdiği yerlere veya ihtiyaç sa
hiplerine satmıyanlar hakkında 10 000 liradan 
50 000 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte 
bir seneden 5 seneye kadar hapis cezası hükmo
lunur. 

VI) 29 ncu maddenin 1 nci bendi mucibin
ce ithal veya ihraç maddelerinin hükümetçe 
tesbit edilen fiyatlarına riayet etmiyenler hak
kında bir aydan altı aya kadar hapis cezasiyle 
birlikte tesbit edilen ithal ve ihraç fiyatlariyle 
satış veya mubayaanın yapıldığı fiyatlar ara
sındaki fark tutarının beş misli ağır para cezası 
hükmedilir. Tekerrürü halinde cezalar iki kat 
olarak verilir. 

Madde 57. — I) 31 nci maddenin II nci ve 
III ncü bentleri ile VII nci bendinin son fıkra
sında yazılı suçlarla 32 nci maddede yazılı suç
lan işliyenler, işlemeye teşebbüs edenler, bu 
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zası hükmoluriur. Tekerrürü halindt ağır para 
cezası üç misline çıkarılır. 

Hükümetçe ittihaz olunan karara muhalif ola
rak teşekkül eden veya tescil ettirilen şirketler 
ve kooperatifler feshedilir ve tasfiyeye tâbi tu
tulur. 

I I - 25 nci maddenin I nci, II nci ve I I I ncü 
bentlerinde yazılı stok yapmak memnuiyetine 
riayet etmiyenler hakkında 10 000 liradan aşağı 
olmamak üzere para ve 3 seneden 5 seneye ka
dar hapis cezası hükmolunur. 

III - 25 nci maddenin IV ncü bendinde ya
zılı mal biriktirmek memnuiye,tine riayet etmi
yenler hakkında 100 liradan 1 000 liraya ka
dar para cezası hükmolunur. 

Stok yapılan miktar hükümetçe müsaade edi
len miktarın bir mislinden fazla ise maznun 
hakkında ayrıca 3 aydan 2 seneye kadar hapis 
cezası hükmolunur. 

IV - II nci ve III ncü bentlerde yazılı hal
lerde yapılmış olan stokların ve biriktirilmiş 
olan malların müsaderesine hükmolunur. 

V - 28 nci maddede yazılı ilâna rağmen mu
hik sebep olmaksızın malını gümrükten çekmi-
yenler hakkında 5 000 liradan 50 000 liraya ka
dar ağır para cezasiyle birlikte 3 seneden 5 se
neye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Hükümetçe gümrükten çekilerek müracaat-
leri üzerine sahiplerine verilen malları hüküme
tin gösterdiği yerlere veya ihtiyaç sahiplerine 
satmıyanlar veya tam olarak teslimden imtina 
edenler hakkında 10 000 liradan 50 000 liraya 
kadar ağır para cezasiyle birlikte 3 seneden 5 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

VI - 29 ncu maddenin 1 nci bendi mucibin
ce ithal veya ihraç maddelerinin hükümetçe 
tesbit edilen fiyatlarına riayet etmiyenler hak
kında bir seneden 3 seneye kadar hapis ceza
siyle birlikte tesbit edilen ithal ve ihraç fiyat
lariyle satış veya mubayaanın yapıldığı fiyat
lar arasındaki fark tutarının on misli ağır pa
ra cezası hükmedilir. Tekerrürü halinde cezalar 
iki kat olarak verilir. 

Madde 57. — I - 31 nci maddenin n nci, 
III ncü, 8 nci ve 9 ncu bentlerinde yazılı suç
larla 32 nci maddede yazılı suçları işliyenler, 
işlemeye teşebbüs edenler, bu fiillere iştirak 
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fiillere iştirak edenler veya bu fiilleri yaptı
ranlar hakkında 10 seneden 30 seneye kadar 
ağır hapis ve 10 000 liradan 30 000 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

II - Birinci bentte yazılı suçların işlenmesin
den doğan veya doğabilecek olan zarar, malın ya
hut temin edilen veya temini kasdolunan gayri-
muhik menfaatin miktar ve mahiyetine göre ha
fif ise faili hakkında 3 seneden 10 seneye kadar 
ağır hapis eezasiyle birlikte 5 000 liradan 20 000 
liraya kadar ağır para cezası ve pek hafif ise 1 
seneden 3 seneye kadar ağır hapis eezasiyle bir
likte 1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır pa
ra cezası hükmolunur. 

III -1 nci ve I I nci bentlerde yazılı hallerde fai
lin dükkân, mağaza, ticarethane, fabrika, imalâtha
ne ve benzeri ticari ve sınai faaliyetleri ve hissesine 
münhasır olmak üzere iştiraklerinin icra ve if
lâs Kanunu hükümlerine tevfikan tasfiyesine ve 
artacak kısmın müsaderesine ve 3 seneden 15 se
neye kadar ticaretten men'ine de hükmolunur. 

Mahkemece muvazaaya kanaat getirildiği tak
dirde failin 1 sene içinde devrettiği malların da 
müsaderesine hükmolunur. 

Bu bendin tatbikini icabettiren hallerde tah
kikata başlanır başlanmaz maznunun yukarda 
tadadolunan yerlerde bulunan malları üzerine 
derhal ihtiyatı tedbir ve alacakları üzerine de 
ihtiyati haciz vaz'olunur. 

IV - 31 nci maddenin II nci ve III. ncü bent
leriyle 32 nci maddede yazılı suçlar, ticari faali
yetleri ve kazançları mahdut olan köy ve mahalle 
bakkalları, seyyar satıcılar ve bunlara mümasil 
küçük tacir ve esnaf ve tellâllar tarafından işle
nirse bunlar hakkında 3 aydan 2 seneye kadar 
hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. Ayrıca 3 aydan 1 seneye 
kadar ticaretten men'ine ve bu kadar müddetle 
dükkânının kapatılmasına da hükmolunur. Te
kerrüründe hükmolunacak hapis cezası 1 seneden 
ve ağır para cezası 2 500 liradan aşağı olamaz. 

V - Bu maddenin I ve II nci bentlerinde ya
zılı suçlardan dolayı tevkif edilenlerin fabrika, 
imalâthane, dükkân, mağaza, ticarethane ve mü
masili yerlerde bulunan ve piyasada darlığı his
sedilen veya çabuk bozulur mallardan olduğu 
anlaşılan maddelerin tasfiyeye memur edilecek 
kimseler tarafından derhal satışı veya tevzie tâ-

( S. Saj 

edenler veya bu fiilleri yaptıranlar hakkında 
10 seneden 30 seneye kadar ağır hapis ve 10 000 
liradan 30 000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

II - Birinci bentte yazılı suçların işlenmesin
den doğan veya doğabilecek olan zarar, malın 
yahut temin edilen veya temini kasdolunan 
gayrimuhik menfaatin miktar ve mahiyetine gö
re hafif ise faili hakkında 3 seneden 10 seneye 
kadar ağır hapis cezası ile birlikte 5 000 lira
dan 20 000 liraya kadar ağır para cezası ve 
pek hafif ise 1 seneden 3 seneye kadar ağır ha
pis cezası ile birlikte 1 000 liradan 10 000 lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

III - I nci ve II nci bentlerde yazılı hallerde 
failin dükkân, mağaza, ticarethane, fabrika, 
imlâthane ve benzeri ticari ve sınai faaliyetleri 
ve hissesine münhasır olmak üzere iştirakleri
nin İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine tevfikan 
tasfiyesine ve artacak kısmın müsaderesine ve 
3 seneden 15 seneya kadar ticaretten men'ine 
de hükmolunur. 

Mahkemece muvazaaya kanaat getirildiği 
takdirde failin 1 sene içinde devrettiği malların 
da müsaderesine hükmolunur. 

Bu bendin tatbikini icabettiren hallerde tah
kikata başlanır başlanmaz maznunun yukarda 
tadadolunan yerlerde bulunan malları üzerine 
derhal ihtiyati tedbir ve alacakları üzerine de 
ihtiyati haciz vaz'olunur. 

IV - 31 nci maddenin II nci ve III ncü 
bentleriyle 32 nci maddede yazılı suçlar, ticari 
faaliyetleri ve kazançları mahdudolan köy ve 
mahalle bakkalları, seyyar satıcılar ve bunlara 
mümasil küçük tacir ve esnaf ve tellâllar tara
fından işlenirse bunlar hakkında 3 aydan 2 se
neye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. Ayrıca 3 
aydan 1 seneye kadar ticaretten men'ine ve bu 
kadar müddetle dükkânının kapatılmasına da 
hükmolunur. Tekerrüründe hükmolunacak hapis 
cezası 1 seneden ve ağır para cezası 2 500 lira
dan aşağı olamaz. 

V - Bu maddenin I ve II nci bentlerinde ya
zılı suçlardan dolayı tevkif edilenlerin fabrika, 
imalâthane, dükkân, mağaza, ticarethane ve mü
masili yerlerde bulunan ve piyasada darlığı his-

! sedilen veya çabuk bozulur mallardan olduğu 
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bi mallardan ise tevzi işleriyle tavzif olunan alâ
kalı makamlara teslimi yapılır ve bedelleri VI ncı 
bent gereğince muamele yapılmak üzere T. C. 
Ziraat Bankasına veya malsandığma yatırılır. 

Bu husustaki karar hazırlık tahkikatı sıra
sında sulh ceza hâkimi ve dâva açılmış ise dâ
vayı rüyet eden mahkeme tarafından verilir. 

VI - 31 ve 32 nci maddelerde yazılı suçları 
işliyenlere müşteri tarafından bir para ödenmiş
se talebedildiği takdirde bu pa-ra derhal müşte
riye iade edilir. Ve mal zaptolunur. Numunesi
nin alınması mümkün olan malların numunesi 
alındıktan sonra bakiyesi müşteriye teslim olu
nur. Suç mevzuu olan malın satıcı tarafından 
talebedilen bedeli henüz ödenmemişse müşteri
den, ödenmişse suçludan a]mır. Her iki halde de 
mal bedeli Ziraat Bankası şubesine ve bulunmı-
yan yerlerde malsandığma emaneten teslim olu
nur. Muhakeme sonunda, satılan malin bedeli 
yüksek olduğu tesbit edilirse fark re'sen müşte
riye verilir ve artanı . müsadere olunur. Satıcı 
beraet ettiği takdirde bankaya veya malsandığı-
na yatırılan mal bedelinin tamamı kendisine ve
rilir. 

VII - 31 nci maddenin IV ncü bendi hükmü
ne riayet etmiyenler hakkında 3 aydan 2 seneye 
kadar hapis ve 5 000 liradan 25 000 liraya ka
dar ağır para cezası ile birlikte 3 aydan 2 se
neye kadar dükkân, mağaza ve ticarethanesinin 
kapatılmasına ve o kadar müddetle failin tica
retten men'ine hükmolunur. 

Bu bendin I nci fıkrasında yazılı suça mev
zu olan faturanın taallûk ettiği malın değeri 
hafif ise hapis ve para cezaları yarıya indirilir. 

Faturanın tallûk ettiği malın değeri pek ha
fif ise veya bu suç ticari faaliyetleri ve kazanç
ları mahdudolan köy ve mahalle bakkalları, 

. seyyar satıcılar ve bunlara mümasil küçük ta
cir, esnaf ve tellâllar tarafından işlenirse 3 ay
dan 2 seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezası ile birlikte 3 ay
dan 1 seneye kadar ticaretten men'ine hükmo
lunur. 

VIII - 31 nci maddenin V nci bendinde ya
zılı mecburiyete riayet etmiyenler hakkında 250 
liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

(Muvakkat E. 

anlaşılan maddelerin tasfiyeye memur edilecek 
kimseler tarafından derhal satışı veya tevzie tâbi 
mallardan ise tevzi işleriyle tavzif olunan alâ
kalı makamlara teslimi yapılır ve bedelleri VI 
ncı bent gereğince muamele yapılmak üzere Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına veya mal 
sandığına yatırılır. 

Bu husustaki karar hazırlık tahkikatı sıra
sında sulh ceza hâkimi ve dâva açılmış ise dâva
yı rüyet eden mahkeme tarafından verilir. 

VI - 31 ve 32 nci maddelerde yazılı suçları 
işliyenlere müşteri tarafından bir para öden
mişse talebedildiği takdirde bu para derhal müş
teriye iade edilir ve mal zaptolunur. Numunesi
nin alınması mümkün olan malların numunesi 
alındıktan sonra bakiyesi müşteriye teslim olu
nur. Suç mevzuu olan malın satıcı tarafından 
talebedilen bedeli henüz ödenmemişse müşteri
den, ödenmişse suçludan alınır. Her iki halde 
de mal bedeli Ziraat Bankası şubesine ve bulun-
mıyan yerlerde mal sandığına emaneten teslim 
olunur. Mahkeme sonunda, satılan malın bedeli 
yüksek olduğu tesbit edilirse fark re'sen müşte
riye verilir ve artanı müsadere olunur. Satıcı 
beraet ettiği takdirde bankaya veya mal sandığı
na yatırılan mal bedelinin tamamı kendisine ve
rilir. 

VII - 31 nci maddenin IV ncü bendi hük
müne riayet etmiyenler hakkında 1 seneden 3 
seneye kadar hapis ve 5 000 liradan 25 000 li
raya kadar ağır para cezası ile birlikte ve o ka
dar müddetle dükkân, mağaza ve ticarethanesi
nin kapatılmasına ve ticaretten men'ine hükm
olunur. 

Bu bendin 1 nci fıkrasında yazılı suça mev
zu olan faturanın taallûk ettiği malın değeri ha
fif ise hapis ve para cezaları yarıya indirilir. 

Faturanın taallûk ettiği malın değeri pek ha
fif ise veya bu suç ticari faaliyetleri ve kazanç
ları mahdudolan köy ve mahalle bakkalları, sey
yar satıcılar ve bunlara mümasil küçük tacir, 
esnaf ve tellâllar tarafından işlenirse üç aydan 
iki seneye kadar hapis ve bin liradan beş bin li
raya kadar ağır para cezasiyle birlikte o kadar 
müddetle ticaretten men'ine hükmolunur. 

VII I - 31 nci maddenin V nci bendinde ya
zılı mecburiyete riayet etmiyenler hakkında 250 
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IX - 31 nci maddenin VI ncı bendi hükmü
ne riayet etmiyenler hakkında 500 liradan 5 000 
raya kadar ağır para cezasına ve bir haftadan 
bir aya kadar dükkân, mağaza ve ticarethane
nin kapatılmasına ve aynı müddetle failin tica
retten men'ine hükmolunur. 

X - 31 nci maddenin VII nci bendinde yazılı 
mecburiyetlere riayet etmiyenler hakkında 3 ay
dan 2 seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezası ve 3 aydan 1 sene
ye kadar ticaretten men'ine ve bu kadar müd
detle dükkân ve mağaza ve benzeri satış yerleri
nin kapatılmasına da hükmolunur. 

Şu kadar ki, fiilin hata veya zühul eseri ol
duğu anlaşıldığı takdirde yalnız para cezası ve 
dükkân, mağaza ve benzeri satış yerlerinin bir 
aydan 3 aya kadar kapatılmasına hükmolunur. 

XI - Yukarda/ki benitterde yazılı ticaretten 
meni ile dükkân, mağaza ve benzeri satış yer
lerinin kapatılması cezası bu dükkân, mağara 
ve benzeri satış yenilerinin bulunduğu mevki 
için hayati ehemmiyeti haiz olması halinde ve
rilmez. Bu takdirde ağır para ve hapis cezala
rının âzami haddi hükmolunur. 

Madde 58. — I * 34 ncü madde mucibince 
kurulan birlfflklere girmiyen veya girdikten 
jsonra kendiliğinden çı/kan yahut birlik statü
süne göre çıkarılan taciriler ve sanayi erbabı bu 
'birliklere girmedikçe veya tekrar alınmadıkça, 
birliklerin mevzuu olan işlerle iştigalden mem
nudurlar. Bu memnuiyete rağmen bu birlik
lerin mevzuu olan işlerle doğrudan doğruya 
veya bilvasıta iştigal edenler hakkında 3 aydan 
2 seneye kadar hapis ve 2 500 liradan 25 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

II - 36 ncı maddenin 1 nci bendine göre 
deniz nakil vasıtalarının çalıştıri/Uması hakkın
da hülküım'etçe ittihaz edilen karara muhalefet 
edenler veya ettirenler veya bu fiillere yar
dım edenler hakkında 1 000 liradan 10 000 li
raya kadar ağır para ve bir seneden beş se
neye kadar hapis cezası hükmolunur. Bu fi
ilin işlenmesinden tevellüdeden veya edebilecek 
olan zarar hafif fee yufkardaki suçları işlliyen-
ler hakkında 250 liradan 2 500 liraya kadar 
ağır para ve üç aydan bir seneye kadar hapis, 
pek hafif ise 100 liradan 1 000 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

( Ş; $K 
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J liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

IX - 31 nci maddenin VI ncı bendi hükmü
ne riayet etmiyenler hakkında 500 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezasına ve bir haftadan 
bir aya kadar dükkân, mağaza ve ticarethanenin 
kapatılmasına ve aynı müddetle failin ticaretten 
men'ine hükmolunur. 

X - 31 nci maddenin VII nci bendinde ya
zılı mecburiyetlere riayet etmiyenler hakkında 
üç aydan iki seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezası ve üç aydan 
bir seneye kadar ticaretten men'ine ve bu kadar 
müddetle dükkân, mağaza ve benzeri satış yer
lerinin kapatılmasına da hükmolunur. 

Şu kadar ki fiilin hata veya zühul eseri ol
duğu anlaşıldığı takdirde yalnız para cezası ve 
dükkân, mağaza ve benzeri satış yerlerinin bir 
aydan üç aya kadar kapatılmasına hükmolunur. 

XI - Yukardaki bentlerde yazılı ticaretten 
meni ile dükkân, mağaza ve benzeri satış yerle
rinin kapatılması cezası bu dükkân, mağaza ve 
benzeri satış yerlerinin bulunduğu mevki için 
hayati ehemmiyeti haiz olması halinde verilmez. 

Madde 58. — I - 34 ncü madde mucibince 
kurulan birliklere girmiyen veya girdikten son
ra kendiliğinden çıkan yahut birlik statüsüne 
göre çıkarılan tacirler ve sanayi erbabı bu bir
liklere girmedikçe veya tekrar alınmadıkça, bir
liklerin mevzuu olan işlerle iştigalden memnu
durlar. Bu memnuiyete rağmen bu birliklerin 
mevzuu olan işlerle doğrudan doğruya veya bil
vasıta iştigal edenler hakkında 3 aydan iki se
neye kadar hapis ve 2 500 liradan 25 O00 lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

11-36 ncı maddenin 1 nci bendine göre de
niz nakil vasıtalarının çalıştırılması hakkında 
Hükümetçe ittihaz edilen karara muhalefet 
edenler veya ettirenler veya bu fiillere yardım 
edenler hakkında 1 000 liradan 10 000 liraya 
kadar ağır para ve bir seneden beş seneye ka
dar hapis cezası hükmolunur. (Bu fiilin işlenme
sinden tevellüdeden veya edebilecek olan zarar 
hafif ise yukardaki suçları işliyenler hakkında 
250 liradan 2 500 liraya kadar ağır para ve üç 
aydan bir seneye kadar hapis, pek hafif ise 100 
liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası 

I hükmolunur. 
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III - 36 ncı maddenin 1 nci bendine göre 
(kara naikil vasıtalarının çalıştırılması hakkın
da hükümetçe ittihaz edilen kararlara muhale
fet edenler haJkkında bir aydan altı aya kadar 
hapis ve 250 liradan 2 500 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

IV - 36 ncı maddenin 1 nci bendine göre 
seyrüseferin tanzim, tahdit veya men'i ve âza
mi naikil) ücretlerinin tâyini hususunda hükü
metçe ittihaz olunan karara riayet etmiyenler 
halklkında 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır 
para ve bir aydan altı aya kadar hapis cezası 
hükmolunur. 

V) 36 ncı maddenin 1 nci bendine göre lü
zum görülen yerlerde çalıştırümasma karar ve
rilen hususi nakil vasıtalarında çalışanların ka
bule şayan mazeretleri olmaksızın işlerini terket-
melerinin memnuniyeti hakkında Hükümetçe it
tihaz olunan karara riayet etmiyenler alacakları 
günlük ücretin beş mislinden 25 misline kadar 
ağır para cezasına mahkûm edilir. 

VI) 36 ncı maddenin V inci hükmüne riayet 
etmiyenler hakkında bir aydan 3 aya kadar ha
pis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. 

VII) 36 ncı maddenin VI nci bendi hükmü
ne muhalefet edenler hakkında 1 000 liradan aşa
ğı olmamak üzere ağır para ve üç seneden on 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. Şu kadar 
ki, 100 rüsum tonilâtodan yukarı buhar, ve mo
tor ile işliyen gemilerde hükmolunacak ağr para 
cezası geminin rayiç kıymetinden aşağı olamaz. 

VIII) 37 nci maddede yazılı zirai iş mükel
lefiyetine riayet etmiyenler hakkında alacakları 
günlük ücretin beş mislinden yirmi beş misline 
kadar ağır para cezası hükmolunur. Tekerrürü ha
linde para cezasının iki misli ve ayrıca on beş 
günden iki aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

IX) Zirai iş mükellefiyeti tatbik edilen böl
gelerde sahibine katı lüzumu olmıyan her nevi 
ziraat vasıtlarmdan kira mukabilinde istifade 
edilmesi hakkında Hükümetçe ittihaz edilen ka
rarlara riayet etmiyenler 100 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

(Muvakkat E. 

I I I - 36 ncı maddenin 1 nci bendine göre ka
ra nakil vasıtalarının çalıştırılması hakkında 
Hükümetçe ittihaz edilen kararlara muhalefet 
edenler hakkında bir aydan ajtı aya kadar ha
pis ve 250 liradan 2 500 liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. 

IV - 36 ncı maddenin 1 nci bendine göre 
seyrüseferin tanzim, tahdit veya men'i ve âzami 
nakil ücretlerinin tâyini hususunda Hükümetçe 
ittihaz olunan karara riayet etmiyenler hakkın
da 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para ve 
bir aydan altı aya kadar hapis cezası hükmolu
nur. 

V - 36 ncı maddenin 1 nci bendine göre lü
zum görülen yerlerde çalıştırılmasına karar ve
rilen hususi nakil vasıtalarında çalışanların ka
bule şayan mazeretleri olmaksızın işlerini terk et
melerinin memnuiyeti hakkında Hükümetçe it
tihaz olunan karara riayet etmiyenler alacakla
rı günlük ücretin beş mislinden 25 misline ka
dar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

VI - 36 ncı maddenin V nci bendi hükmüne 
riayet etmiyenler hakkında bir aydan üç aya 
kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

V n - 36 ncı maddenin VI nci bendi hük
müne muhalefet edenler hakkında 1 000 lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para ve üç sene
den 10 seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 
Şu kadar ki 100 rüsum tonilâtodan yukarı bu
har ve motor ile işliyen gemilerde hükmoluna
cak ağır para cezası geminin rayiç kıymetinden 
aşağı olamaz. 

VII I - 37 nci maddede yazılı zirai iş mükelle
fiyetine riayet etmiyenler hakkında alacakları 
günlük ücretin beş mislinden 25 misline kadar 
ağır para cezası hükmolunur. Tekerrürü halinde 
para cezasının iki misli ve ayrıca 15 günden iki 
aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

IX - Zirai iş mükellefiyeti tatbik eden bölge
lerden sahibine kati lüzumu olmıyan her nevi 
ziraat vasıtalarından kira mukabilinde istifade 
edilmesi hakkında Hükümetçe ittihaz edilen,ka
rarlara riayet etmiyenler 100 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 
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Madde 59. — I) 38 nci maddenin 1 nci 

•bendinde yazılı zeriyatm çeşit, nevi ve nispeti 
hakkında Hükümetçe ittihaz olunan karara mu
halefet edenlere bir haftadan üç aya kadar ha
pis ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. 

II) 38 nei maddenin 1 nci bendinde yazılı 
her hangi bir mahsulün ekimini meni hakkında 
Hükümetçe ittihaz olunan karara muhalefet 
edenlere 1 000 liradan 15 000 liraya kadar ağır 
para, altı aydan üç seneye kadar hapis cezası 
hükmolunur. Şu kadar ki, ekim sahası küçük ve 
ekilen mahsulün kıymeti az ise bu cezaların ya
rısına hükmolunur. 

I I I ) 38 nci maddenin 1 nci bendinde yazılı 
ziraatin ve hayvan yetiştirmenin usul ve istika
metleri hakkında Hükümetçe ittihaz olunan ka
rarlara riayet etmiyenlere 100 liradan 1 000 li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

IV) 38 nci maddenin II nci bendinde yazı
lı küçük ve büyük baş hayvanları hükümetçe 
ittihaz olunan kararlara muhalif olarak ticaret 
kastiyle satmalanlar, satanlar, her hangi bir 
surette başkasına devredenler, nakledenler ve 
kesenler veya kesimi zaruri kılacak şekilde kü
çük ve büyük bas hayvanları sakatlıyanlar hak
kında bir seneden üç seneye kadar hapis ve 
5 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezası, kıymetleri az olduğu takdirde altı aydan 
bir seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezası, pek az ise 500 li
radan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hük
molunur. 

V) 40 nci maddede yazılı araziye hububat 
ekmek ve ektirmek hakkında hükümetçe ittihaz 
edilecek karara riayet etmiyenler hakkında bir 
aydan altı aya kadar hapis ve 250 liradan 2 500 
liraya kadar para cezası hükmolunur. 

VI) 42 nci maddenin II nci bendi hükmü
ne riayet etmiyenler hakkında 100 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur. Şu kadar ki, tâyin olunacak para cezası, 
tesbit edilen ihtiyaç haricinde kullanılan veya 
sarf ve istihlâk edilen madde ve hayvanların 
bedelinden ve ödünç verilen paraların tutarın
dan aşağı olamaz. 

VII) 65 nci maddenin I nci bendi muci
bince salahiyetli memurlar tarafından istenilen 
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Madde 59. — I - 38 nci maddenin 1 nci ben
dinde yazılı zeriyatm çeşit, nevi ve nispeti hak
kında Hükümetçe ittihaz olunan karara muha
lefet edenlere bir haftadan üç aya kadar hapis 
ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para ce
zası hükmolunur. 

II - 38 nci maddenin I nci bendinde yazılı 
her hangi bir mahsulün ekimini meni hakkında 
Hükümetçe ittihaz olunan karara muhalefet 
edenlere 1 000 liradan 15 000 liraya kadar ağır 
para, altı aydan üç seneye kadar hapis cezasına 
hükmolunur. Şu kadar ki, ekim sahası küçük 
ve ekilen mahsulün kıymeti az ise bu cezaların 
yarısına hükmolunur. 

III - 38 nci maddenin I nci bendinde yazılı 
ziraatin ve hayvan yetiştirmenin usul ve istika
metleri hakkında Hükümetçe ittihaz olunan ka
rarlara riayet etmiyenlere 100 liradan 1 000 li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

IV - 38 nci maddenin II nci bendinde yazı
lı küçük ve büyük baş hayvanları Hükümetçe 
ittihaz olunan kararlara muhalif olarak ticaret 
kasdiyle satmalanlar, satanlar, her hangi bir 
surette başkasına devredenler, nakledenler, ve 
kesenler veya kesimi zaruri kılacak şekilde kü
çük ve büyük baş hayvanları sakatlıyanlar hak
kında bir seneden üç seneye kadar hapis ve 
5 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezası, kıymetleri az olduğu takdirde altı aydan 
bir seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezası, pek az ise 500 li
radan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hük
molunur. 

V - 40 neı maddede yazılı araziye hububat 
etmek ve ektirmek hakkında Hükümetçe ittihaz 
edilecek karara riayet etmiyenler hakkında 
bir aydan altı aya kadar hapis ve 250 liradan 
2 500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

VI - 42 nci maddenin I I nci bendi hükmüne 
riayet etmiyenler hakkında 100 liradan 1 000 li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur. Şu ka
dar ki, tâyin olunacak para cezası, tesbit edilen 
ihtiyaç haricinde kullanılan veya sarf ve istihlâk 
edilen madde ve hayvanların bedelinden ve ödünç 
verilen paraların tutarından aşağı olamaz. 

VII - 65 nci maddenin I nci bendi mucibince 
salahiyetli memurlar tarafından istenilen malû
matı vermiyen ve vesika ve defterleri gösterini-
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malûmatı vermiyen ve vesika ve defterleri gös-
termiyenler ve kendileri hazır bulunm asalar bi
le bu defter ve vesikaları kontrol etmek üzere 
gelen memurların derhal tetkik edebileceği şe
kilde fabrika, imalâthane, müessese, ticaretha
ne, dükkân, mağaza ve mümasili yerlerde hazır 
bulundurmıyan müessese sahipleri veya vekil
leri veya bu yerlerin mesul müdürleri hakkında 
üç aydan iki seneye kadar hapis ve 2 500 lira
dan 25 000 liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur. 

Kontrola gelen memur defterleri ve vesika
ları bulamadığı takdirde bunların ibrazına ka
dar ve bir ayı geçmemek üzere mahkeme kara
rma hacet kalmaksızın bu yerleri kapatır. Şu 
kadar ki bu müddet zarfında defter ve vesika
lar ibraz edilmediği takdirde kapatma devam 
etmekle beraber bu kanunun 57 nci maddesinin 
üçüncü ve beşinci bendine tevfikan failin fab
rika, imalâthane, müessese, ticarethane, dükkân, 
mağaza ve mümasili yerlerin tasfiyesine hükmo-
lunur. 

Defterler ve vesikalar birinci fıkrada sayı
lan müessese sahibinin iş yerinden başka bir 
yerde zuhur ettiği takdirde birinci fıkrada ya
zılı cezalar iki misline çıkarılır. 

Madde 63. — Bu kanuna göre verilip kati-
leşen hükümlerin hulâsaları, masrafı mahkûma 
aidolmak üzere gazetelerle ve 57 nci madde ile 
59 ncu maddenin VII nci bendine tevfikan 
mahkûmiyet ve yapılan muamelelerin ayrıca 
radyo ile de neşir ve ilânına hükmolunur. An
cak, mevzuu itibariyle neşrinde fayda tasavvur 
olunmıyan seyyar satıcıların ve sair küçük ta
cirlerin işledikleri basit suçlara veya iş mükel
lefiyetine riayet etmiyenlere taallûk eden hü
kümler mahkeme karariyle neşirden istisna edi
lebilir. Fer'î ceza olan dükkân, mağaza ve tica
rethanenin kapatılması hakkındaki hükümlerin 
hulâsaları büyük harflerle yazılarak dükkân 
ve mağaza ve ticarethanenin göze çarpan yeri
ne yapıştırılır. 

Madde 65. — 1 - Bu kanun hükümlerinin 
tatbikatında salahiyetli memurlara, lüzum gö
rülen her türlü malûmatın verilmesi ve her 
nevi vesikaların ve defterlerin gösterilmesi mec
buridir. 
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j yenler ve kendileri hazır bulunmasalar bile bu 
j defter ve vesikaları kontrol etmek üzere gelen 
! memurların derhal tetkik edebileceği şekilde fab-
| rika, imalâthane, müessese, ticarethane, dükkân, 
I mağaza ve mümasili yerlerde hazır bulundur-
| mıyan müessese sahipleri veya vekilleri veya bu 

yerlerin mesul müdürleri hakkında üç aydan iki 
seneye kadar hapis ve 2 500 liradan 25 000 lira-

| ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 
I Kontrola gelen memur defter ve vesikaları 

bulamadığı takdirde mahkeme kararma hacet 
kalmaksızın bu yerleri kapatır. Tanzim edeceği 
evrakı derhal Cumhuriyet müddeiumumiliğine 
tevdi eder. 

Defter ve vesikalar bir ay içinde mahkemeye 
ibraz edilmediği takdirde kapatma devam etmek
le beraber bu kanunun 57 nci maddesinin 3 ve 5 
nci bentlerine tevfikan fabrika, imalâthane, tica
rethane, dükkân, mağaza ve mümasili müessesele
rin tasfiyesine hükmolunur. 

Madde 63. — Bu kanuna göre verilip katî-
! leşen hükümlerin hulâsaları, masrafı mahkûma 
i aidolmak üzere gazetelerde ve 57 nci madde ile 
i 59 ncu maddenin VII nci bendine tevfikan mah-
I kûmiyet ve yapılan muamelelerin ayrıca radyo 
, ile de neşir ve ilânına hükmolunur. Ancak, mev

zuu itibariyle neşrinde fayda tasavvur olunmı
yan seyyar satıcıların ve sair küçük tacirlerin 
işledikleri basit suçlara veya iş mükellefiyetine 
riayet etmiyenlere taallûk eden hükümler mah-

I keme karariyle neşirden istisna edilebilir. Fer'î 
j ceza olan dükkân, mağaza ve ticarethanenin ka-
I patılması hakkındaki hükümlerin hulâsaları bü-
I yük harflerle yazılarak dükkân ve mağaza ve 

ticarethanenin göze çarpan yerine yapıştırılır. 

j Madde 65. — I - Bu kanun hükümlerinin tat-
I bikmde salahiyetli memurlara, lüzum görülen 
I her türlü malûmatın verilmesi ve her nevi vesi-
j kalarm ve defterlerin gösterilmesi mecburidir. 
i I I - Bu memurlar, vazifelerinin ifası sırasm-
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II - Bu memurlar, vazifelerinin ifası sıra
sında bu kanunun cezalandırdığı fiillere mut
tali olduklarında, meşhut suçların Muhakeme 
Usulü Kanununun dördüncü maddesi hüküm
lerini tatbik ederler. Talep vukuunda zabıta 
makam ve memurları bu memurlara yardım et
meye mecburdurlar. 

I I I - a) Bu kanunun tatbikinde salahiyet
li ve vazifeli memurlar tehirinde mazarrat umu
lan hallerde her türlü mal konulan yerlerle, 
mağaza, dükkân, ticarethane, depo, ambar, sa
manlık gibi yerlerde arama yapabilirler. 

b) Bu arama sırasında mahallî zabıta ve
ya memurunun ayrıca huzuru şarttır. Arama 
sırasında aranılacak yerin ve malın sahibi ve
ya zilyedleri ve bunlar bulunmazlarsa sırasiyle 
mümessilleri veya hısımlarından veya kendisiy
le sakin olanlardan veyahut komşularından mü
meyyiz biri hazır bulundurulur. 

c) Köylerde yapılan aramalarda muhtar 
ile ihtiyar heyetinden biri ve muhtar bulunma
dığı zaman ihtiyar heyetinden biri ile komşu
larından biri ve ihtiyar heyetinden kimse bu
lunmadığı zaman komşularından iki kişi hazır 
bulundurulur. 

d) Gecikmesinde zarar görülen fevkalâde 
haller müstesna olmak üzere binalarda gece 
arama yapılamaz. 

e) Her arama neticesinde kanun hükümle
rine muhalif olarak saklanmış veya saklanmak 
istenilmiş mallar zuhur ederse bu mallar alına
rak hükümetin evvelce tesbit etmiş olduğu ma
hallere sevk ve teslim edilir ve bunlara el ko
nulduğu veya satıldığı hallerde bedelleri ema
neten Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şu
belerine ve bulunmıyan yerlerde malsandıkla-
rma yatırılır. Bu suretle malları alman hükmi 
ve hakiki şahıslar aleyhine Millî Korunma Ka
nununa tevfikan ayrıca cezai takibat yapılır. 

f) Arama neticesinde kanun hükümlerine 
muhalif olarak saklanmış veya saklanmak iste
nilmiş mallar zuhur etsin, etmesin, hazır bulu
nanların ayrı ayrı imzalarını ihtiva eden iki 
nüsha zabıt varakası derhal mahallinde tutu
lur. Eğer kanun hükümlerine muhalif olarak 
saklanmış veya saklanmak istenilmiş mallar zu
hur etmişse bunların miktarı ve müfredatı ve 

da bu kanunun cezalandırdığı fiillere muttali 
olduklarında, meşhut suçların Muhakeme Usulü 
Kanununun dördüncü maddesi hükümlerini tat
bik ederler. Talep vukuunda zabıta makam ve 
memurları bu memurlara yardım etmeye mecbur
durlar. 

I I I - a) Bu kanunun tatbikinde salahiyetli 
ve vazifeli memurlar tehirinde mazarrat umulan 
Jıallerde her türlü mal konulan yerlerle, mağaza, 
dükkân, ticarethane, depo, ambar, samanlık gibi 
yerlerde arama yapabilirler. 

b) Arama sırasında mahallî zabıta âmir 
veya memurunun ayrıca huzuru şarttır. Ara
ma sırasında aranılacak yerin ve malın sahibi 
veya zilyedleri ve bunlar bulunmazlarsa sırasiyle 
mümessilleri veya hısımlarından veya kendisiy
le sakin olanlardan veyahut komşularından mü
meyyiz biri hazır bulundurulur. 

c) Köylerde yapılan aramalarda muhtar 
ile ihtiyar heyetinden biri ve muhtar bulun
madığı zaman ihtiyar heyetinden biri ile kom
şularından biri ve ihtiyar heyetinden kimse 
bulunmadığı zaman komşularından iki kişi ha
zır bulundurulur. 

d) Gecikmesinde zarar görülen fevkalâde 
haller müstesna olmak üzere meskenlerde gece 
arama yapılamaz. 

e) Her arama neticesinde kanun hüküm
lerine muhalif olarak saklanmış veya saklan
mak istenilmiş mallar zuhur ederse bu mallar 
alınarak Hükümetin evvelce tesbit etmiş olduğu 
mahallere sevk ve teslim edilir. Ve bunlara el 
konulduğu veya satıldığı hallerde bedelleri ema
neten Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şu
belerine ve bulunmıyan yerlerde mal sandık
larına yatırılır. Bu suretle malları alman hük
mi ve hakiki şahıslar aleyhine Millî Korunma 
Kanununa tevfikan ayrıca cezai takibat yapılır. 

f) Arama neticesinde kanun hükümlerine 
muhalif olarak saklanmış veya saklanmak is
tenilmiş mallar zuhur etsin etmesini hazır bulu
nanların ayrı ayrı imzalarını ihtiva eden iki 
nüsha zabıt varakası derhal mahallinde tutu
lur. Eğer kanun hükümlerine muhalif olarak 
saklanmış veya saklanmaya teşebbüs edilen 
mallar zuhur etmişse bunların miktarı ve 
müfredatı ve o günkü hal ve vasıfları zalbıt va-
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o günkü hal ve vasıfları zabıt varakasında ay-
ri ayrı gösterilir. 

Arama neticesinde tutulan bu zabıt varaka-
sının bir nüsahası derhal mal sahiplerine veya 
zilyedlerine ve mal zuhur etmemişse aranılan 
yerin sahibine veya zilyedine verilir. 

Madde 66. — 57 nci maddenin I ve II nci 
bendi ile 59 ncu maddenin VII nci bendinde ya
zılı suçlardan maznun olanların duruşmaları 
mevkufen yapılır. Şu kadar ki, muhakeme sıra
sında maznunun kefaletle tahliyesine karar ve
rilebilir. 

Mahkûmiyet halinde suçlu mevkuf değilse 
mahkeme tevkife mecburdur. 

Madde 68. — 
V - Bu kanuna göre toplu olarak kurulan 

Millî Korunma mahkemelerince hükmolunan al
tı aya kadar hapis ve 2 500 liraya kadar ağır 
para cezalarına taallûk eden hükümler katî olup 
temyiz edilemez. 

Madde 69. - I) Bu kanun hükümleri daire
sinde ittihaz edilecek karar ve muameleler hak
kında kaza mercilerinden tehiri icra ve tedbiri 
ihtiyati kararları verilemez. 

II - Bu kanunun tatbikatına mütaallik ola
rak kullanılan her türlü evrak veya Hükümetçe 
istihlâki tahdidolunan maddelere mütaallik kar
ne veya vesikalar, resmî evrak ve vesikalardan 
madut olup bunlar üzerinde işlenecek sahte
kârlık cürümleri hakkında Türk Ceza Kanunu
nun resmî evrak üzerinde işlenen sahtekârlık 
cürümlerine mütaallik hükümleri tatbik olunur. 

III - Bu kanunla 1609 ve 4237 sayılı kanun
larda yazılı suçları salahiyetli merciler tarafın
dan haber alınmadan evvel müsbit delilleriyle 
birlikte bu mercilere haber veren veya bu suç
ları fiilen meydana çıkaran kimselere aşağıda 
yazılı esaslar dairesinde ikramiye verilir. 

Muhbire ikramiye verilebilmek için ihbarın, 
suç delillerinin elde edilmesine imkân verecek 
surette ve vaktinde yapılmış olması şarttır. Ve-
rilecek ikramiye, ihbarın mevzuuna dâhil suç
lardan dolayı hükmedilen para cezasiyle mü
sadere olunan malların satış kıymetinin % 25 
sini tecavüz edemez, ikramiye para cezasının 

Muvakkat E. 

rakasmda ayrı ayrı gösterilir. Arama neticesin
de tutulan bu zabıt varakasının bir nüshası 
derhal mal sahiplerine veya zilyidlerine ve mal 
zuhur etmemişse aranılan yerin sahibine veya 
zilyedine verilir. 

Madde 66. — 57 nci maddenin I ve II nci 
bendi ile 59 ncu maddenin VII nci bendinde 
yazılı suçlardan maznun olanların duruşmala
rı mevkufen yapılır. Şu kadar ki; muhakeme 
sırasında, maznunun kefaletle tahliyesine karar 
verilebilir. 

Mahkûmiyet halinde suçlu mevkuf değilse 
mahkeme tevkife mecburdur. 

Madde 68. — 
V - Bu kanuna göre toplu olarak kurulan 

Millî Korunma Mahkemelerince hükmolunan 
altı aya kadar hapis ve 2 500 liraya kadar ağır 
para cezalarına taallûk eden hükümler katî 
olup Temyiz edilemez. 

Madde 69. — 1 - Bu kanun hükümleri 
dairesinde ittihaz edilecek karar ve muameleler 
hakkında kaza mercilerinden tehiri icra ve ted
biri ihtiyati kararları verilemez. 

II - Bu kanunun tatbikatına mütaallik ola
rak kullanılan her türlü evrak veya Hükümet
çe istihlâki tahdidolunan maddelere mütaallik 
karne veya vesikalar, resmî evrak ve vesikalar
dan madudolup bunlar üzerinde işlenecek 
sahtekârlık cürümleri hakkında Türk Ceza Ka
nununun resmî evrak üzerinde işlenen sahtekâr
lık cürümlerine mütaallik hükümleri tatbik olu
nur. 

III - Bu kanunda yazılı suçlarla irtikâp, 
rüşvet alıp vermek, ihtilas, zimmete para geçir
mek, gerek doğrudan doğruya ve gerekse me
muriyet vazifesini suiistimal suretiyle kaçak
çılık, resmen vukubulan alım ve satımlara fe
sat karıştırmak, Devlet hariciyesine ait gizli 
evrakı veya şifreleri ifşa veya ifşaya sebebiyet 
vermek suçlariyle 4237 sayılı Kanunda yazılı 
suçları salahiyetli merciler tarafından haber 
alınmadan evvel müsbit delilleriyle birlikte bu 
mercilere haber veren veya bu suçları fiilen 
meydana çıkaran kimselere aşağıda yazılı esas-
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tahsilinden ve müsadere olunan malların satı
şından sonra verilir. 

Susun meydana çıkarılmasında büyük gay
retleri sebk ettiği tahkikatla sabit olunan me
murlar da yukarıki fıkrada yazılı ikramiyeden 
istifade ettirilir. 

İhbarın mahiyeti hakkında suç teşkil etme
dikçe muhbirin hüviyeti rızası olmadıkça açık
lanmaz. 

Muhbire ve memurlara verilecek ikramiye
nin nispeti mahkemece re'sen takdir ve hükmo-
lunur. 

İkramiyeden istifade etmek yahut kendileri
ne veya başkalarına haksız sair menfaatler te
min eylemek kasdiyle suçsuz olduklarını bildik
leri kimseler hakkında suç tasni ve ihbar eden
ler veya bu maksatlarla şantaj yapanlar hakkın
da kanunen muayyen cezalar üç misli olarak 
hükmolunur ve bu kabîl suçların muhakeme
leri de 67 nei maddeye göre kurulan veya sala
hiyetli kılman mahkemelerde görülür. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

17 . I . 1956 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili 

ve Millî Mü. V. V. 
Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
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lar dairesinde ikramiye verilir. 
Muhbire ikramiye verilebilmek için ihbarın, 

suç delillerinin elde edilmesine imkân verecek 
surette ve vaktinde yapılmış olması şarttır. Ve
rilecek ikramiye', ihbarın mevzuuna dâhil suç
lardan dolayı hükmedilen para cezasiyle müsa
dere olunan malların satış kıymetinin % 25 ini 
tecavüz edemez. İkramiye para cezasının tahsi
linden ve müsadere olunan malların satışından 
sonra verilir. 

Suçun meydana çıkarılmasında büyük gay
retleri sebk ettiği tahkikatla sabit olan memur
lar da yukarıki fıkrada yazılı ikramiyeden is
tifade ettirilir. 

İhbarın mahiyeti hakkında suç teşkil etme
dikçe muhbirin hüviyeti rızası olmadıkça açık
lanmaz. 

Muhbire ve memurlara verilecek ikramiye
nin nispeti mahkemece re'sen takdir ve hük
molunur. 

İkramiyeden istifade etmek yahut kendileri
ne veya başkalarına haksız sair menfaatler te
min eylemek kastiyle suçsuz olduklarını bildik
leri kimseler hakkında suç tasni ve ihbar eden
ler veya bu maksatlarla şantaj yapanlar hak
kında kanunen muayyen cezalar üç misli ola
rak hükmolunur ve bu kabîl suçların muhake
meleri de 67 nci maddeye göre kurulan veya 
salahiyetli kılman mahkemelerde görülür. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Durumları 31 
nci maddenin 8 nci bendine uymıyan hakiki ve 
hükmi şahıslar bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren altı ay içinde bu mecburiyeti yerine 
getirmekle mükelleftirler. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun tatbikine İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İktisat ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

(!. v© İnhisarlar Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
N. ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
işletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

Muvakkat E. 
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