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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sayın mebuslardan bâzılarına izin verilme
sine, 

Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 
alan Seyhan Mebusu Salim Serçe'nin tahsisatı
na dair Riyaset tezkereleri kabul edildi. 

Ruznamede bulunan kanun, lâyiha ve teklif
lerinin suallerden önce görüşülmesine dair tak
rir kabul olundu. 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri
nin tadiline dair kanun lâyihasının birinci mad

desinin müzakeresine devam edildi. 
23 . V . 1956 Çarşamba günü saat 15 te top

lanılmak üzere înikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 

Übeydullah Seven 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyiha 
1. — Gider vergileri kanunu lâyihası (1/471) 

(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 
Tezkere 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğünün 1954 bütçe yılı Hesabı Katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/360) 
(Divanı Muhasebat Encümenine) 

Mazbatalar 
3. — Köy ebeleri ve köy sağlık .memurları 

teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve 

içtimai Muavenet Vekâleti teşkilâtı ve Memurin 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 4459 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin bi
rinci fıkrasının tadili hakkında kanun lâyihası 
ve Dahiliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet encü
menleri mazbataları (1/391) (Ruznameye) 

4. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna yeni bir madde ilâvesine dair 6571 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin tadili hakkında ka
nun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/455) (Ruznameye) 

B l R Î N C Î GELSE 
Açılma saati : 15,10 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), îhsan Gülez (Bolu) 

S. — YOKLAMA 

RElS — Yoklama yapacağız, efendim. i 

(izmir mebusluklarına kadar yoklama ya- I 
pildi) 

REÎS — Celseyi açıyorum. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden ev-

} vel müzakeresini arz ve teklif ederim. 
Burdur Mebusu 
Mehmet özbey 

RElS — Teklifi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. — Millî Korunma Kanununun tadiline da
ir kanun lâyihası ile Trabzon Mebusu EmruUah 

Nutku'nun, zaruri ihtiyaç maddelerinin kontrol 
ve tevzii, Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, 
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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 özçoban'ın, Millî Korunma Kanununun 
4945 say ıh Kanunla değiştirilen 64 ve 69 ncu 
maddelerinin tadili hakkında kanun teklifleri 
ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/386, 2/30. 
83, 155) 

REÎS — Müzakereye devam ediyoruz. 
31 nci maddenin IV ncü bendi hakkında ta

dil teklifleri mevcut idi. Encümen yeni bir me
tin hazırlamıştır, IV ncü bent olarak o metni 
okuttuktan sonra tadil tekliflerini de reylerini
ze arz edeceğim. 

Yüksek Riyasete 
IV - İmalâtçı, ithalâtçı, toptancı ve peraken

deci hakiki veya hükmi şahıslar arasında yapı
lan ticari alım ve satım muamelelerinde fatura 
verilmesi ve alıcı tarafından fatura alınması ve 
bu faturanın saklanması mecburidir. 

Alâkalı mercilerce tâyin edilen mutemetler 
de bu fıkra hükmüne tâbidir. 

250 kuruşu geçen alışverişlerde müşterinin 
isteği üzerine satıcı fatura vermeye mecburdur. 

Faturanın şekil ve muhteviyatı ve ne kadar 
müddetle saklanacağı hükümetçe tesbit edilir. 

Muvakkat Encümen Reisi 
Ercüment Damalı 

REÎS — Şimdi IV ncü bent hakkında veri
len tadil tekliflerini okutup sırasiyle reylerini
ze arz edeceğiz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyihasının 31 nci maddesinin (B) 

fıkrasının IV, V, VI nci bentlerin hükümet tek
lifinde olduğu gibi kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Sinob 
Server Somuncuoğlu 

Riyasete 
IV Numaralı bendin, cereyan eden müzakere

ler nazara alınarak yeniden tedvini için encü
mene iadesini arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak Van 
Sebati Ataman Kemal YÖrükoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
IV No. lu bendin 1 nci fıkrasının şu şekilde 

. 1956 C J I 
tadilini arz ve teklif ederim. (Hükümetçe ima
lâtçı, ithalâtçı, toptancı ve perakendeci gibi 
tüccar vasfını haiz hakiki veya hükmi şahıslar 
arasında yapılan ticari alım ve satım muamele
lerinde fatura verilmesi ve alıcı tarafından fa
tura alınması ve bu faturaların saklanması mec
buridir.) 

Afyon Mebusu 
Kemal özçoban 

Yüksek Reisliğe 
Müzakeresi yapılan 31 nci maddenin IV ncü 

bendinin imalâtçı, ithalâtçı, toptancı ve pera
kendeci, hakiki veya hükmi şahıslar arasında 
yapılan bilûmum ticari alım ve satım muamele
lerinde aralarında fatura verilmesi, alınması ve 
saklanması mecburidir. Hükümetin tâyin edece
ği mutemetler de bu fıkra hükmüne tabidirler. 
Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Çoruh Mebusu 
Mecit Bumin 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen izah eylediğim veçhile 31 nci madde

nin IV ncü bendinde ithalâtçı kelimesinden son
ra (ihracatçı) kelimesinin konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu 
Hilmi Dura , 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ve izah ettiğim sebeplere bina

en 31 nci maddenin IV ncü bendinin ilk fıkra
sındaki «ve bu faturaların saklanması mecbu
ridir.» ibaresinin «ve bu faturaların, suçun mü

ruruzaman haddine kadar saklanması mecburi
dir.» şeklinde değiştirilmesini teklif ediyorum. 

Konya Mebusu 
Reyhan Gökmenoğlu 

Yüksek Reisliğe 
31 nci maddenin 4 numaralı bendine aşağı

daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim : 
Perakendeciler, 250 kuruşu geçen satışlarda 

talep vukuunda, 100 lirayı geçen satışlarda mec
buri olarak fatura vermekle mükelleftirler. 

Afyon Mebusu 
Kemal özçoban 

B. M. M. Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta bulunan kanunun 

31 nci maddesinin 4 ncü bendine aşağıda yazılı 
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olduğu veçhile 4 ncü bir fıkranın ilâvesini arz 
ve teklif ederim : 

Kastamonu Mebusu 
Süleyman Çağlar 

Az veya çok kullanılmış olsun veya olmasın 
her çeşit malzeme ve vasıtalar, yenisinin satış 
bedelinden yüksek bir bedel ile satılamaz. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ EKREM ANIT (Samsun) — Muhte
rem arkadaşlarım; Âli Meclisin temayülünü de 
nazarı dikkate almak suretiyle, dün Muvakkat 
Encümen bir toplantı yaptı. Arkadaşlarımızı 
tatmin edecek bir metin vermiş bulunuyoruz, 
kabulünü rica ediyoruz. 

REÎS — Encümenin verdiği metni tadil tek
liflerinden evvel okuduk. Mamafih bir daha 
okutayım : 

IV - imalâtçı, ithalâtçı, toptancı ve peraken
deci hakiki veya hükmi şahıslar arasında ya
pılan ticari alım ve satım muamelelerinde fatu
ra verilmesi ve alıcı tarafından fatura alınması 
ve bu faturaların saklanması mecburidir. 

Alâkalı mercilerce tâyin edilen mutemetler 
de bu fıkra hükmüne tâbidir. -

250 kuruşu geçen alışverişlerde müşterinin 
isteği üzerine satıcı fatura vermeye mecburdur. 

Faturanın şekil ve muhteviyatı ve ne kadar" 
müddetle saklanacağı hükümetçe tesbit edilir. 

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

Efendim; encümen nispeten takrirlerimizin bâ
zılarını nazarı itibara almış ve ona göre tadil
ler yapmıştır. Böyle olmakla beraber bir nokta 
üzerinde nazarı dikkatinizi celbetmek isterim. 
Demin bir arkadaşım gayet güzel ve sarahaten 
bildirdi, Batı - Almanya'da fatura mecburiyeti 
varmış. Şimdi biz de Batı - Almanya'dan daha 
başka' piyasa durumu olduğu içindir ki, Batı -
Almanya gibi en küçük satışlara fatura mecbu
riyetinin tahmilini bendeniz de doğru görmü
yorum. Verdiğim önergenin ancak 250 kuruş
tan yukarısı için ve talep vukuunda mecburiye
tini kabul etmişler. Halbuki hiç olmazsa bir had
den sonra talebolmasa bile mecburiyeti koyalım 
demiştim. Bir önerge verdim; bu önergede 250 
kuruştan fazla olan alış verişlerde talep vuku
unda, 100 liradan fazla satışlarda mecburi olarak 
fatura verilmesini sizlerden rica ediyorum. 
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Ret hususunda encümenin noktai nazarları şu

dur : Talep vukuunda isterse üç liralık olsun 
fatura istesin. Büyük kütleyi nazarı itibara al
mamız lâzımdır. Vakıa kanunu bilmemek maze
ret değildir ama itiraf ederim ki, vâzıı kanun 
olarak şu Meclisin çatısı altında vazife gören 
heyetiniz arasında bir arkadaşınız sıfatiyle be
nim dahi çıkardığımız kanunların pek çoğundan 
malûmatım yoktur. Nerede kaldı ki, fatura ta-
lebetme hakkını 24 milyona teker teker söyleyip 
duyurmamıza imkân olsun. Bina yapan bir va
tandaşa 15 bin liralık malzeme satan tüccar, ta-
lebetmedi diye fatura vermiyecek, bunun arka
sından çıkardığı ucuz bir malı faturasız satmış 
olacak. Hem Gelir Vergisi bakımından Maliye 
Vekâletine hizmet etmiş olmak için, hem de ka
çakçılığın ve dolayısiyle karaborsanın önünü al
mak bakımından 100 liradan fazla satışlar için 
fatura mecburiyeti koyarsanız büyük bir vazife 
yapmış olursunuz. Bunu rica ediyorum. 

REtS —Hilmi Dura. 
HlLMl DURA (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar; encümen tarafından bugün teklif 
edilen metinde de yine faturaların saklanması 
hükmü konulmuş bulunmaktadır. Yalnız bu 
bentte faturaların ne kadar müddetle saklanaca
ğına dair bir sarahat yoktur. Toptancıdan mal 
aldığını kabul ettiğimiz bir parekendeci, fatu
ra mevzuu olan malın satışının sonuna kadar mı. 
yoksa dâva müruru zamanı sonuna kadar mı bu 
faturayı saklıyacaktır ? Bu hususlar tatbikatta 
mucibi münakaşa olacaktır. Bu bakımdan encü
men görüşünün belirtilmesi faideli olur kanaa
tindeyim. 

İkinci mesele; ihracatçıların da fatura alıp 
vermesini teklif etmiştim. Bu teklifime encümen 
iltifat etmemiş. Bu mevzuu iyi anlatamadığım için 
olacak ki, encümen bu hususta teklifimi şaya
nı kabul görmemiş, ihracatçının fatura alıp 
vermek mecburiyetine tâbi tutulmasını isterken 
ihracatçının dışarıya sattığı malı kasdetmiyo-
rum. İhracatçının memleket dâhilinde toptancı
dan, perakendeciden veya başka ticari şahıs
lardan mal satmalırken, ihracatçıya mal satan 
kimselerin bugünkü madde metnine göre fatu
ra vermek mecburiyetinde olmadığını anlatmak 
istemiştim, ihracatçı toptancıdan mal alırken 
bugünkü maddeye göre toptancı ihracatçıya fa
tura vermek mecburiyetinde değildir, dolayı
siyle ihracatçı fatura istemeye mecbur değildir, 
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Bu mecburiyet olmayınca bizim bu madde ile I 
tesis etmek istediğimiz murakabe ve kontrol 
zincirini kopartmış ve murakabesizliğe götür
müş olacağız. Burada bir itiraz vâki oluyor. 
İhracatçı umumiyetle müstahsıldan mal almak
tadır ve bu maddeye ihracatçıyı dâhil edecek 
olursak müstahsili fatura vermeye mecbur tut
muş oluruz. Böyle bir endişeye mahal yoktur. 
Çünkü maddede «müstahsil, imalâtçı, ithalâtçı, | 
toptancı» 1ar arasında yapılan muamelelere fa
tura mecburiyetini koyuyor. Bunların haricinde ı 
bir şahısla yapılan bir muamelede, müstahsılla 
yapılan bir muamelede, esasen fatura alınıp 
verilmesi mecburi değildir. Binaenaleyh encü- j 
menin bu mesele üzerinde biraz daha düşünme
sini rica edeceğim. 

RElS — Encümen 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ EKREM ANIT (Samsun) — Muh
terem arkadaşlarım; biraz önce arz etmiştim, 
faturaların saklanması mecburiyeti kondu; fa
kat, suçun mahiyetine göre, irtikâbedilen fiilin 
derecesi, vehameti, önemi dikkat nazarına alına
rak, suçluya verilecek ceza müruruzaman müd
detinin hesaplanarak her fiil için müddet tâ
yinini biz doğru bulmadık, bu yetkiyi Hükü
mete bıraktık. Tadil teklifimizde de bu durumu 
açıklamış bulunuyoruz. 

Şimdi Hilmi Bey arkadaşımızın ikinci suali
ne arzı cevabediyorum. (Birinciyi anlamadık ki, 
sesleri) 

Efendim; birincide faturaların saklanması 
mecburiyeti kanunda mevcuttur. Ama ne kadar 
müddetle saklanacağı keyfiyetini Hükümet tâ
yin ve ilân edecektir. Yetki Hükümete bırakıl
mıştır. Şimdi sunduğunuz tadil teklifimizde bu
nu kapsıyan hüküm vardır. İhracatçı, toptancı
dan mal aldığı takdirde, evleviyetle toptancı ih
racatçıya fatura kesmek mecburiyetindedir. Bu
na ait hüküm mütaakıp maddede geliyor. 

Esasen ihracatçının ihracettiği mallar için 
ayrıca bir fatura mecburiyetini kendisine tah
mil etmiyoruz. Çünkü ihracedilen mallar üze
rinde malî kontrol mevcuttur. 

Bu bakımdan eğer ihracatçı ihracedeceği me
tal pazardan almışsa ve ihracedemiyecek durum
da ise kendisi toptancı sıfatını iktisabedecek ve 
toptancı kârı almak suretiyle satabilecektir. 

Vaziyet bundan ibarettir. | 
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REİS — Etem Aybar, buyurun. 
ETEM AYBAR (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlar, ben faturanın fiyatlar üzerinde bir 
tesir icra edeceğine kaani değilim. Çünkü bun
lara zaman zaman şahit olmuşuzdur, 100 liraya 
alman bir mal için 80 liralık bir fatura tan
zim etmek suretiyle müşteriye verildiği hepi
mizin bildiği bir vakıadır. Binaenaleyh, bil
hassa bu gibi hâdiselerin önüne geçmek için 
tedbir alınmasını arkadaşlarımdan rica ediyo
rum. Esasen encümence tanzim olunupta ge
tirilen bu madde değişikliğinin gerek halkı ge
rekse esnafı bir müşkilâttan kurtarmaya hiz
met edeceğine kaani değilim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) —Çokmuh

terem arkadaşlar; fatura mecburiyeti üzerinde 
Kemal özçoban arkadaşım 100 liradan sonra 
parakendeci esnafın fatura verme mecburiyeti
ni istiyor. Encümenin teklifi, «250 kuruştan 
sonra isteyen vatandaş parakende alışverişler
de fatura isteyebilir» şeklindedir. 

100 liradan sonra paraıkende alış verişler
de fatura mecburiyeti çok güç olur. Tatbi
katından çok iyi neticeler beklediğimiz bu ka
nun hem vatandaş ve hem de esnaf için çok 
müşkül olacaktır. Fatura vermedi, istemedi, 
şeklinde müşküllerle, itirazlarla karşılaşacağız. 
Onun için encümenin teklifi veçhile kabulünü 
rica ederim. 

REİS — Hilmi Dura, buyurun. 
HİLMİ DURA (Kastamonu) — Efendim, 

muhterem encümen sözcüsü ile anlaşamadığımız 
noktalar var. Encümen sözcüsü toptancı, ihracat
çıya mal satarken bu maddeye göre fatura vermek 
mecburiyetindedir, buyurdular. Halbuki böyle bir 
mecburiyet yoktur. Çünkü madde imalâtçı it
halâtçı, toptancı ve parakendeci, hakiki ve hük
mi şahıslar arasında yapılan muamelelerde fa
tura alıp verme mecburiyetini vaz'etmiştir. Bu 
şahıslar haricinde yapılan muamelede ve bu 
arada ihracatçı ile yapılan muamelede fatu
ra vermek mecburiyeti yoktur. Bu gayet sa
rihtir. Encümenin bunun hilâfına bir görüşe 
sahibloması maddeyi temelinden sarsar. O va
kit encümen, maddenin ifade ettiği mâna dı
şında bir görüşe sahiptir demektir ki, bu gö
rüşü genişleterek müstehlike, yapılan satış için 
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<îe fatura alıp vermek mecburiyeti vardır de
mek icabeder. ihracatçının dış memleketlere 
yaptığı satışlarda fatura aramak mecburiyeti 
maksadın dışındadır. Vergi mevzuatımıza göre 
ihracatçıya mal satan da fatura vermeye mec
burdur denilebilir isede bu kâfi değildir, kâfi 
olsaydı bu maddeyi sevka lüzum yoktu. Ver
gi mevzuatı dışında b i r Millî Korunma müeyyi
desi koymak istiyoruz. Bu müeyyideyi koyma
dığımız takdirde ihracatçıya satış yapan top
tancı murakabe edilemiyeeektir. Encümenin 
bu nokta üzerindeki görüşleri, zannediyorum ki, 
isabetli değildir. 

REÎS —• Server Somuncuoğlu. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) —Efen

dim, muhterem Hilmi Dura arkadaşımızın hakkı 
vardır. Şimdi ihracatçı fatura saklamak mecbu
riyetinde değildir, bir bakıma malî ahkâma göre 
de mecburdur, ama yeni bir nizam getiren ve 
başka bir noktadan işi ele alan Millî Korunma 
Kanunu hükümlerine göre mecbur tutulmakta
dır. Eğer bir ihracatçı elindeki malı ihracedemez 
ve bir başka ihracatçıya satarsa bu muamelesi 
Millî Korunma hükümlerine dâhil olmıya-
caktır. Bu adam bilfarz kâr haddini aşa
rak satışını yapmış ve bunları da olduğu gi
bi defterlerine işlemişse bunun hakkında 
malî bakımdan da bir muamele yapmaya imkân 
yoktur. 

İkinci nokta; encümen, Ticaret Kanununun 
kabul ettiği birtakım müesseseleri inkâr ve on
ları yoketmeye müteveccih olan çalışmalarında 
devam etmektedir. Arkadaşlar; imalâtçı, itha
lâtçı, toptancı ve perakendeci sınıf dışında sınıf 
vardır ve bugün bunların fonksiyonları mev
cuttur. Eğer onları bu mecburiyet içine almaz
sak, fatura mecburiyeti koymazsak kendilerine 
bu suretle açık kapı bırakmış olacağız. Bunu 
sizlere bir misalle arz edeyim : Anadolu'daki 
müstahsil, istanbul'daki, izmir'deki ve Mersin'
deki komüsyonculara malını yollar. Oradaki ko-
müsyoncu kendi namına ve fakat müstahsil he
sabına satışını yapar. Şimdi mutavassıt olan bu 
komüsyoncu ne toptancıdır, ne perakendecidir, 
ne ihracatçıdır ve ne de imalâtçıdır. Ticaret Ka
nununa göre bu nev'i ticaret muamelesi yapan
ların elinden haklarını almadığınıza göre bun
lar yapacakları muamelelerde fatura kesecekler
dir. Bu kanun muvacehesinde ise tesbiti im
kânsız oluyor. Şimdi ben encümenden soru-
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yorum : ıBöyle bir muamelede komüsyoncu fa
tura kesecek mi? Kesecekse kendi nam ve hesa
bına mı kesecek, kesmiyecekse bu açık kapıyı 
mevzuatta nasıl kapıyacaklar ? 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ EKREM ANIT (Samsun) — Muhte
rem arkadaşlar, «ihracatçı, komüsyoncu» yu 4 
ncü bende aynen alıyoruz. Madde bu şekilde de
vam ediyor. 

REİS — Yani metinde bir ilâve vardır? 
EKREM ANIT — Evet. 
REÎS — Hüseyin Çimen. 
HÜSEYİN ÇİMEN (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, günlerden beri elde olan bu mevzu 
üzerinde duruluyor. 

Ben yalnız bir nokta hakkında söz aldım. Bir 
arkadaşımız diyor ki; her hangi bir kimse 250 
kuruşluk satış için fatura vermek mecburiyetin
dedir. Bundan yukarısına ne yapacağız? Ara
dığı mal piyasada yoktur. Gizlenmiştir, alıcı da 
fatura istemiyor, aman benim ihtiyacımı verin 
ben sizden fatura falan istemem diyor. İstenilen 
fiyatı verecek, yeter ki malı bulsun. Ne yapa
lım arkadaşlar? Her şeyden evvel, vekâlet vali
liklere ve belediyelere yetki vermelidir, buna 
mecburiyet vardır. Sıkı, sıkıya murakabe lâzım
dır. Ben size bir misal vereyim; ben keresteci
yim, orman işleriyle iştigal ederim, kereste tüc
carıyım. Orman Umum Müdürlüğü ormandan 
istihsal ettiği malı haraç mezat satıyor, 60 - 70 -
100 liraya mal ettiği malı 500 liraya satıyor. Bu
nun faturasını nasıl verecek? Bir defa fatura 
verebilecek mi? 

ENCÜMEN M. M. EKREM ANIT (Samsun) 
— Verecek tabiî... 

HÜSEYİN ÇİMEN (Devamla) — Verirse 
mesul mevkie düşer. Bir defa bu başta gelir ar
kadaşlar. Benim yukarda bahsettiğim mevzular 
üzerinde alâkalı vekâletin valilere ve belediye
lere yetki verme suretiyle sıkı bir murakabeye 
tâbi tutulması lâzımdır ve bundan başka da ça
re yoktur; çünkü bu fatura işinde uyuşulur. Bir 
de yine biraz evvel bahsettiğim orman satışla
rında fatura verilemez. Aksi takdirde kötü du
ruma düşeriz. Maruzatım bundan ibarettir. 

REÎS — Kemal Yörükoğlu. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) —Muhterem 

arkadaşlar; encümenin tadilli olarak takdim et-
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tiği bu metinde de pek sarahat ve vuzuh yok. 
Metnin okunmasını mütaakıp birkaç hatip ar
kadaşın beyan ettikleri fikir üzerine encümen, 
komüsy oncuyu, ihracatçıyı metne ilâve etti. Hü
kümet metninde mutavassıtlar da maddenin 
şümulüne giriyor. Bu mutavassıtlar hakikaten 
mühimdir ve birçok hâdiselerde mühim rol oy-
nıyan unsurlardır. Acaba komüsyoncuyu encü
men, mutavassıt mânasına mı almıştır, başka 
bir mânaya mı almıştır? Bu cihetin tasrihini ri
ca ediyorum. Kaldı ki; hükümetin metni, ben-
denizce, ticari realiteye daha uygundur. Hü
kümet hangi maddeler, hangi işler için fatura 
verilmesi, fatura alınması lâzımgeldiği husu
sunda salahiyetli olmalıdır. Bu, ticaretin sey-
yaliyeti ve serbestisi bakımından da zaruridir. 
Bütün mallar için fatura verme ve alınmasında 
bendenizce fayda yoktur. Hükümet, hayati olan, 
nedreti halinde darlık yaratan maddeler için, 
lüzum gördüğü takdirde, fatura mecburiyetini 
koyar. Bu hali, hükümetin takdirine bırakmak 
yerinde olur. Bu bakımdan Server Somuncu-
oğlu arkadaşımızın, hükümet metninin aynen 
kabulü hususundaki teklifinin kabulünde isa
bet vardır, bendeniz de bunu istirham ederim, 
takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REÎS — Tadil tekliflerini sıra ile reylerinize 
arz edeceğim. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Sual so
racağız, mutavassıtlar dâhil mi? Sualimize ce
vap versinler. 

REÎS — Encümen söz istiyor mu? Buyurun. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA'MU

HARRİRİ EKREM ANIT (Samsun) — Efen
dim; Ticaret Kanununda komüsyoncunun va
zifesi net olarak bildirilmiştir. Malûmâliniz ko
müsy oncu kendi adına ve başkası nam ve he
sabına çalışan bir. kimsedir. Binaenaleyh esa
sen encümen bunu kabul ederken mucip sebeb-
olarak suçun muallakta kalmamasını temin ve 
suçluyu muhakkak bulmak bakımından bunu 
kabul etmiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Sebati Ataman. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar; bu kanun lâyihasında istihdaf 
edilen gayenin pahalılığa mâni olmak, pahalılı
ğın muhtelif sebeplerinden birini teşkil eden 
karaborsacılık ve ihtikâra mâni olmak olduğu 
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aşikârdır. Binaenaleyh bu kanunla serdedeceği-
miz hükümlerin, ticaret serbestisini ihlâl etme
meye çok dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Bu
raya koyduğumuz, ticaret serbestisini takyide-
den her kayıt ancak bir maksada masruf ve 
maksur olmalıdır. (Bravo sesleri) Bundan bir 
milimetre inhiraf bizi bu gayeden uzaklaştırır. 
Bu fıkra, bu bentte mevzuubahsolan; Türkiye-
ye'de bilcümle ticari alışverişlerin, her maddeye 
mahsus olmak üzere hepsinin, fatura mecburi
yetine tâbi tutulmasının esbabı mueibesi yoktur. 
Pahalılığa, karaborsaya ve ihtikâra mâni olmak 
için hükümete verilen salâhiyet hükümetin lü
zum gördüğü maddelere münhasırdır. Hüküme
tin lüzum gördüğü maddeler dışında kalan bü
tün maddeleri ihtiva etmek üzere ve bütün ti
caret hayatını ihtiva etmek üzere böyle bir mec
buriyet koymanın lüzum ve hikmeti yoktur. On
dan dolayıdır ki, hükümet, mutlak olarak tah-
didettiği, piyasada müdahaleye lüzum gördüğü 
maddelere ve müdahaleye lüzum gördüğü vazi
yetlere maksur olmak üzere bu salâhiyeti iste
mektedir. Komisyon ise ıtlak ifade eden, yani 
gayenin dışına çıkıp serbest ticareti tamamen 
bir tarafa bırakarak rejim tesis etmektedir. Ko
misyonun bu bendi bir müdahale rejimi tesis 
etmekte, ticareti tamamen tanzim etmek iddia
sını ihtiva etmektedir. Bu ise; kanunun şümu
lünden, hududundan çok dışarı çıkan bir şey
dir. Bu kanun münhasıran pahalılığı önlemek 
için hükümete fevkalâde ve istisnai salâhiyetler 
veren bir kanundur, istisnanın mevridine mak
sur olması gerekir. Binaenaleyh bendeniz hiç 
olmazsa hükümet metninin kabul edilmesi yo
lundaki Server Somuncuoğlu'nun takririnin ka
bul edilmesini bilhassa istirham ederim. 

REÎS •— Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ ERCÜ

MENT DAMALI (Sivas) — Muhterem arkadaş
lar, hakikaten encümen; hükümetin görüşü hi
lâfına, aşağıda biraz sonra huzurunuza arz edi
lecek olan IX ncu bentle yeni bir prensip ge
tirmiştir. Bu prensibe varmak için şimdiye ka
dar çok geniş müzakere ve münakaşalar olmuş
tur. 

Millî Korunma Kanununun 15 seneyi aşan 
tatbikatında muvaffak olamaması esbabı tezek
kür etmiş ve bu esbap arasında fatura mecbu
riyetinin bütün mallara âm ve şâmil olmaması 
keyfiyeti mühim, çok mühim bir yer almıştır. 
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Türkiye'deki bütün malları, kanun vâzıı, mali-
yeti noktasından takibetmenin çok muvafık ola
cağı kanaatiyle hareket etmektedir. Ama bun
daki müşkülâtı takdir ederiz. Bunda ticaret 
serbestisini ihlâl eden bir zihniyetçilik mevcud-
olduğunu da kabul ediyoruz. Buna rağmen yi
ne tüccarın bütün mallarını faturaya raptetme
sinin faidelerini müştereken müşahede ettik. Ni
hayet hükümete 31 nci madde ile bırakılan sa
lâhiyete rağmen, hükümetin Türkiye'de bütün 
pazar yerlerini her zaman, her an kontrol im
kânı maddinsinden uzak olması ve bir malın be
delinin ne zaman hükümet salâhiyetinin istimali 
suretiyle meşru hadlere indirilmesi lâzımgelece-
ği kanaatine vâsıl oluncıya kadar zaten o mal 
üzerindeki gayrimeşru menfaatlerin çoktan te
min edilmiş bulunması muvacehesinde, biz pe
şinen beynettüccar bütün malların faturaya rap
tetmek yoliyle maliyetleri takibetmenin faide-
sinde ısrar etmekteyiz. 

Hakikaten gayet mühim bir konudur, takdir 
edilir, ama biz malı (istihsal malı, imal malı, it
hal malı) olarak mütalâa etmekteyiz. Bilhassa 
istihsal malı üzerinde maliyet bedellerini çok 
defa takip ve tesbit etmenin müşkülâtı aşikâr
dır. Aşağıda yeri ve maddesi geldiği zaman hu
zurunuza sunulup münakaşası yapılacaktır. İs
tihsal ve onun yanmda imal mallarının maliyet 
bedellerinde ve kâr hadlerinde hükümete bir 
yetki tanınmasını alâkalı maddede kabul ettik. 
Fakat ithal malını kontrol ve takip daha kolay, 
daha mümkün olduğu cihetle onu kanunun mut
lak hükmü içerisine aldık. Ancak o mal üzerin
de hükümetin, malın hususiyetine göre, aksine 
kanaati tecelli ettikçe, o malın kâr hadleri üze
rinde değişiklik yapılması hususatmı derpiş ede
bildik. Şimdi maliyet bedelleriyle fatura mecbu
riyeti hakkında bendeniz prensip yönünden müş
terek olan kanaati izhar ettim. Çünkü prensibin 
izahı için, fatura ile birlikte başka bir bendin 
mevzuu olan maliyet bedeli ilâvesi gereken kâr 
hadlerini de müşterek mütalâa etmek zarureti 
var idi. 

Şimdi efendim; malı takibetmek, bütün mal
ların satışını beynettüccar faturaya rabtetmek 
gayet mühim bir meseledir. Muhterem arkadaş
larım, vâsıl olduğumuz kanaate göre maatteessüf 
karaborsa imkânlarının, yegâne demiyeceğim, fa
kat hemen hemen en mühim membaı işte bu hâdise
dir. Bu hâdiseye parmak basıldığı anda birçok 
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gayrimeşru menfaatler, mal bedellerinin suni şe
killerde yükseltilmesi imkânları ortadan kalkacak
tır. Bizde şimdiye kadar fatura mecburiyeti üze
rinde takip o kadar müessir olmadığı için bir 
arkadaşım haklı olarak dedi ki, «zaten faturala
rın sıhhatine berveçhi peşin kaani değiliz.» Ha
kikaten bu arkadaş haklıdır.. Çünkü filhal dahi 
futuralar üzerinde maatteessüf çok defa gayrisa-
hih miktarların yazıldığı ve gayrisahih miktarlar 
da hiç şüphesiz tarafların menfaati neticesinde 
yazıldığı sabit olmuş bir hakikattir. Ama bu ka
nun çıktıktan ve bu kanunu takibeden teşkilât 
bu mecburiyeti de vaz'ettikten sonra artık fatu
ralara, kolay kolay yahut hiç olmazsa şimdiki 
gibi, ademiitimat caiz olmıyacaktır. Faturalar; 
yüzde yüz demek haddim değildir, fakat şimdiki 
duruma göre büyük bir nispette sahih rakamları 
ihtiva edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, istirham ediyorum, 
bilhassa bu mevzu üzerinde bir hassasiyet göste
receğinizi tabiî addederim. İhtikârı önlemenin 
tam espirisi hemen hemen bu fatura mecburiye
tidir. Bütün malları faturaya raptetmek lâzım
dır. Hükümeti alâkadar etmediği noktasından 
meselâ büyük ihtiyaç maddeleri, lüks maddeler, 
şunlar, bunlar faturasız bırakıldı ama bunun 
akisleri büyük oldu. Arkadaşlar, bir çamaşır 
makinesi bir köylü vatandaşı alâkadar etmez, 
çünkü çok defa köylü vatandaş çamaşırını evin
de ve kollarının kuvvetiyle yıkar, bunu miha
niki surette yapar ve bir çamaşır makinesine 
ihtiyaç hissetmez; fakat bir çamaşır makinesi
nin .fiyatının vitrinde bin liradan üç bin, dört 
bin liraya çıkması, o çamaşır makinesinin köy
lü vatandaşı hiç alâkadar etmemesine rağmen, 
bu derhal reaksiyon gösterir ve köylü de kö
yünde istihsal ettiği malı 20 liradan satacaksa 
30 liradan satarak psikolojikman fiyat yüksel
mesi yoluna sapar. Eğer bir malın normal be
delle satılmasını derpiş ediyorsak bütün mal
ları fiyat, maliyet bakımından kontrola tâbi 
tutmak bunun için de fatura mecburiyetini ka
bul etmek durumundayız. 

REÎS — Cemal Kıpçak buyurun. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, ihtikârla mücadele mevzuu diye 
bir yol tutturduk, ne kadar sıkı tedbir alalım 
diye düşünerek mevzuat ihdas ederken bunun 
ne şekilde tatbik edileceğini de düşünmek mec
buriyetindeyiz. Nazari olarak düşünülen ve çok 
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iyi neticeler vereceği tahmin edilen birçok me
seleler tatbikata aksettiği zaman, tatbikat un
surunun kifayetsizliği yüzünden, iş aksi netice
lere gider. Hükümet bir teklifte bulunmuş, ihti
kârla mücadele Millî Korunma formülü içinde 
şu tedbirleri alalım diyor. Komisyon bunu kâfi 
bulmuyor. 

Nazari olarak düşünürsek daha sıkıya doğru 
gitmek lâzımdır. Mademki ihtikârla mücadele 
edeceğiz, ne kadar sıkı, ne kadar*akla hayale ge
len tedbirler varsa hepsini sıralayıp ortaya ko
yup bunu tatbik yoluna gitmek lâzımdır. Elbette 
ki bu tarz, nazari bakımdan tatmin edici bir 
netice olarak öne sürülebilir. Ama işin bir de 
amelî ve tatbikat safhası vardır. Orta yerde bü* 
Millî Korunma Kanunu var, bunlardan yüzde 
yüz netice aldık da şimdi onların noksanlarını 
görüp takviye etmek için mi mevzuu müzakere 
ediyoruz? Mevcut sistemden netice alamamışız. 
sebebini tetkik ettiğimiz zaman kifayetsizliği 
görüyoruz, durumun vakıa halindeki tecelliyalı 
göze çarpmaktadır. Düşünülmiyen bir safha var 
hükümete mütemadiyen vazife veriyoruz, yayı
yoruz, yayıyoruz, yayıyoruz, ticari hayata mü
dahale ediyoruz. Murakabe ve kontrol unsurları 
bu kadar yayılabilir mi? Hadleri küçük, yayılan 
saha ne kadar büyük olursa, onların murakabe 
imkânları üzerinde durulunca suiistimale imkân 
veren bir kanun üzerinde olduğumuzu hatırlama 
mız icabeder. Bu kürsede müzakere edildi, çıkar
dığımız bâzı kanunların tatbikatta suiistimale 
imkân verdiği söylenmiştir. Memleketin dövize 
olan ihtiyacı malûmunuzdur. Bir dolar mukabi
linde bir Türk lirası alındığı hakkındaki rivayec-
ler burada beyan edilmiştir. Burada kulakları
mıza akseden bu beyanlar dururken, vatanperve-
rane bir eda ile ticaret aleminin içine bir da
lavere sisteminin yayılması suretiyle suiistimale 
meydan verilmesini ne ile önliyeceksizin? Fazla 
yayıma gittiğimiz takdirde müspet netice alalım 
derken menfi netice alacağımızı sanıyorum. Müs
tehlik bir mal alacaktır, satıcının bana vereceği 
faturanın kıymeti, benim malı bulmuş olmam ile 
mal kıymet bulmakta ise tüccar o fatura üzerine 
ne yazarsa yazsın alır faturayı geçer giderim. 
Bu faturadaki kıymet ister düşük, ister yüksek 
olsun, bunu müşteri aramaz. Hangi müstehlik 
nedret ifade eden bir malı bulmanın sevinci için
de illâ malı bana sattığın fiyattan fatura vere
ceksin diye ısrar edebilir! Müstehlik malı aldığ» 
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zaman tüeear isterse iki buçuk liralık mala 26 
liralık fatura ve isterse 25 liralık mala 2,5 lira
lık fatura verir ve hesabına gelen şekilde hare
ket eder. Bunu ne ile murakabe edeceksiniz? 

Gelelim; Server Somuncuoğlu arkadaşımızın 
mütalâasına: Diyorlar ki, «komüsyoncu toptancı
nın malını satan bir adamdır. Bu adam ne şe
kilde fatura verecektir?» Komisyondan cevap 
bekledi, hiçbir cevap çıkmadı. Bir kalemde içeri
ye komüsyoncu, toptancı ve ithalâtçı girdi. Ko
misyon bunu evvelce neden mütalâa etmemiş? 
Neden evvelâ komisyon bütün dikkat ve itinasına 
rağmen, ihracatçıyı ve komüsyoncuyu nazara al
madı da şimdi bir ufak izahla bunu halletmeye 
çalışıyor? Bütün bunlar burada izahları gereken 
meselelerdir. 

Mevzu sadece bir tedbir mevzuu değildir. 
Mevzu memleketin umumi ticari hayatı üzerin
de vâki bir aksaklığa karşı tedbir alınması me
selesidir. Vâki aksaklık karşısında tedbir alma 
tek taraflı olamaz. Alınacak tedbirin şümulü 
ve etraflı olması lâzımdır. Evvelâ bu aksaklığın 
giderilmesi gayesi istihdaf edilerek meseleleri 
ona göre ele almak lâzımgelir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Bu gayeyi sarahaten açıklayınız. 

CEMAL KIPÇAK (Devamla) — Sarahatle 
söylüyorum, kanunun müzakeresi kabul edilmiş, 
madde üzerinde konuşuyoruz. Madde üzerinde 
konuşurken bizi yoran safha komisyonun hazır
lıksız gelmiş olmasıdır. Komisyonun kanunu 
geri alıp (o o o maşaallah sesleri) üzerinde et
raflıca düşünerek daha iyi bir şekle sokması 
lâzımdır. Bunun başka bir çaresi yoktur. 

REÎS — Avni Yurdabayrak. 
AVNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlarım, tümü kabul edilen bir 
kanunun maddelerine geçildiğine göre maddele
ri en uygun şekilde ve neticeyi en iyi istihsal 
edecek surette formüle etmemiz icabeder. 

Halen tadiline çalıştığımız 4945 sayılı ve 1946 
senesinde tadil edilen Millî Korunma Kanunu
nun 4 ncü bendini okumak suretiyle sözlerime 
başlıyacağım. Onun için de hükümet tasarısının 
kabulünü istiyen arkadaşlarıma cevapta bulun
mak istiyorum. 

Hükümet neden bunu tadil etmek lüzumu
nu hissetmiştir? Çünkü bugün getirdiği tasarı 
ile halen tatbikatta bulunan IV ncü bent ara-
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Sında hemen hemeıl hiçbir fark yoktur. Tadil 
edilmesine rağmen 10 seneden beri tatbik edil
mesi icabeden bu maddenin sadre şifa veren 
bir tarafı kalmamıştır ve bugün büyük bir kit
lenin hakikaten büyük bir ıstırap içinde bulun
duğunu biliyoruz. 

Şimdi birçok muhterem, arkadaşlar ticari 
serbestiden bahsediyorlar. Arkadaşlar, bugün 
memlekette normal ticaret kalmamıştır ki, biz 
normal bir ticaret serbestisinden bahsedelim. 
(Sağdan, bravo sesleri) Artık ak borsa, karabor
sa teşekkül ettikten sonra, benim şahsi kanaa
time göre, komisyon kabul ettiği metne sıkıca 
tutunmalıdır. Eğer biz bu kanunda bu fatura 
meselelerinde sıkı durmaz, Hükümetin takdiri
ne bırakırsak netice evvelkinin aynı olur. Ba
kınız ; «4945 sayılı Kanun ile 20 . VI . 1946 tari
hinde tadil olunan 36 ncı maddenin 4 ncü bendi 
ne diyor : (Toptan ve parekende ticarette ger
çek veya tüzel kişiler arasında yapılan alım ve 
satım muamelelerinde satılan mal için satıcı ta
rafından fatura verilmesi ve faturalarda belirli 
bir süre içinde satanlar, satmalanlar ve var ise 
aracılar tarafından saklanması mecburi kılına
bileceği gibi tacir sıfatını haiz kişilerin ticaret 
için faturasız mal satmalması menedilebilir.) 
Demek ki, bu işlere riayet edilmemiştir. Şura
dan çıkınız, Ulus'tan Anafartalar'a kadar gidi
niz, göreceğiniz manzara yürekler acısıdır. He
pimiz her gün görüyoruz. Dar gelirlilere ikrami
ye mi veriliyor fiyatlar derhal yükseltiliyor. 
(Bfravo, sesleri) Harman zamanı çiftçinin, köy
lümün eline 3 - 5 kuruş mu geçti, pazarlara in
diğimiz zaman aksi derhal kendisini göstermek
tedir. Kendi bölgemde her zaman görürüm, haf
tanın muayyen zamanlarda pazarlar kurulur her 
haftanın pazarında fiyatlar tebeddül eder. Dün 
iki yüz, üç yüz kuruşa yaptırdığınız bir iş, bugün 
o fiyata yaptıramaz, ancak birkaç misline yap
tırabilirsiniz. Sorarsınız, vergide bir değişiklik 
mi var, kirada bir artış mı var, fazla ücret mi 
veriyorsunuz? Yook, alış pahalı, bilmem falan 
da ondan. 

Tekrar ediyorum, komisyonun teklif ettiği 
gibi faturalar çok sıkı bir kayıt altına alınmazsa 
işin içinden çıkılmaz arkadaşlar, başka çaresi de 
yoktur. 

Yalnız bir nokta üzerinde durmak isterim, 
250 kuruş mecburiyeti eski kanunda da vardı, 
4945 sayılı Kanunun 31 nci maddesinin 5 nci 
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fıkrasında (250 kuruştan fazla alış verişlerde 
satıcı fatura vermeye mecburdur.) kaydı vardı. 
Bu, azdır, bu haddi biraz yükseltmek lâzımdır, 
on lira veya hiç, olmazsa beş liraya çıkarmak mu
vafık olur. Bendeniz bir teklif yapmıyorum, ko
misyonun takdirine bırakıyorum. 

Bugün arz ve talep kanunu, memlekette 16 
seneden beri cari olmamaktadır. Arz ve talep 
kanunu cari olmadığına, Millî Korunma Kanunu 
cari olduğuna göre, biz bunun üzerinde durmak
tayız, arkadaşlar. 

Ben, komisyon teklifinin esas kabul edilerek, 
diğer tekliflerin reddini rica etmekteyim. 

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

rem arkadaşlar, tekrar huzurlarınızı taciz et
mekten maksadım şudur .- Komisyonun ve muh
terem Başkanının bu ve bundan sonraki dokuz 
numaralı bentler ile tesbit etmeye çalıştıkları 
rejim; fatura mecburiyetini tesis ve bu arada 
kâr hadlerini tanzim suretiyle pahalılığı, ihti
kârı önlemek için gayet müessir ve katı tedbir
ler almaya matuftur, teklifler bu maksatla ted
vin edilmiştir. 

Komisyon Başkanı arkadaşımız; bilhassa fa
tura mecburiyetinin tesisi ile maliyetlerin taki-

' bedilmesinin mümkün olacağını söylediler. Ev
velâ Komisyon Reisi arkadaşımızın tesbit ettiği 
metin, Ali aha çok şükür, bu ifadelerini tamamen 
temin eder mahiyette değildir. Ama temin eder 
mahiyette olsaydı netice ne olacaktı? Netice şu 
olacaktı? Dünyada alış - verişlere mevzu olan 
malların fiyatlarının teşekkülü o cemiyetlerde 
normal iktisadi kaidelere tâbidir. Devlet o ik
tisadi kaideleri bertaraf ederek fiyatların teşek
külüne müdahale etmek lüzumunu ancak buh
ran ve enflâsyon zamanlarında hisseder. Ve bu 
müdahale demin arz ettiğim gibi esas rejimi 
serbestiye, hürriyete istinadeden devletlerde is
tisnai müdahaleler şeklinde görülür. Kollektİ-
vist rejimlerde ne arz ve talep kanunu, ne re
kabet ne de diğer iktisat kanunları derpiş edile
mez. Bu devletlerde plânlı bir ekonominin için
de fiyatlar derpiş edilir. Şimdi Komisyon Başka
nı arkadaşımın arzusu tamamen bu metinlerle 
tahakkuk etmiş olsaydı Türkiye'de fiyat dediği
miz şey politik fiyat olacaktı. Yani âmme kud
retinin tesbit ettiği bir fiyat olacaktı. Çünkü 
arkadaşımız maliyetlerden itibaren başlıyarak 
alışveriş mevzuu olan bütün fiyatların Hükü-
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met tarafından tâyin ve tesbit edilmesini pren
sip olarak kabul ettiklerini söylediler. Halbuki 
Hükümetin teklif ve gayesi bu değildir. Hükü
met münhasıran piyasadaki arz ve talep muva
zenesizliği karşısında husule gelen anormal fi
yat yüksekliklerini, karaborsayı önlemek için 
lüzum gördüğü maddeler, yani stratejik madde
ler üzerinde tedbir almak istiyor. Şimdiye ka
dar gerek bizim Devletimizin, gerek dünyanın 
hattâ her devletinde tatbik edilmiş "sistemde 
doğrudan doğruya bu fiyatlarına müdahale edi
len malların miktarı fevkalâde mahdut kalmış
tır. Bütün fiyatların Devlet tarafından kontrol 
edilmesi ve bütün fiyatlara müdahale edilmesi, 
caiz olmamasından sarfınazar, mümkün de de
ğildir. (Soldan, sadede sesleri) 

Şimdi arkadaşlar; bu maddedeki fatura mec
buriyeti Komisyon Başkam tarafından 9 neu 
bende raptedildiği için bendeniz de maruzatımı 
9 ncu bende sirayet ettirdim. Hata ediyorsam, 
sadet dışı konuşuyorsam Sayın Reis ikaz eder
ler. 

Muhterem arkadaşlar; fatura mecburiyetini 
•kim için kabul ediyoruz1? Yani fatura ile mali
yeti tesbit edilmiş olan malın muayyen maliye
tinin, resmî vesikaya istinaden icabında Hükü
met tarafından kontrol edilmesi imkânını elde 
etmek istiyoruz. Bunu iktisadi faaliyetin ticaret 
safhasında tatbik ediyoruz. İktisadi faaliyetin 
istihsal ve imal safhaları bunun dışında kalıyor. 
Maliyeti teşkil eden unsurların % 90, hattâ 99 u 
istihsal ve imal safhalarında tesirini gösterir. 
Eğer biz istihsal ve imal safhalarını kontrol dışı 
bırakırsak, maliyetlerin yükselmesine ve maliyet 
esasına göre yüzde olarak tatbik edilen kâr had
lerine mâni olamayız. Bilâkis maliyetlerin yük
selmesi nispetinde kâr hadleri de yükselecektir. 
Yüz kuruşa mal edilecek şeyden 20 kuruş kaza
nan, 200 kuruşa mal edilmişse 40 kuruş kazanacak-
caktır. Çünkü ticarette malın fiyatı arz ve talebe 
göre sabit olarak taayyün eder. Meselâ bir malı 90 
kuruşa mal ederse ondan 108 kuruş kazanmış olur. 
Fiyatı, kâr haddini, bütün mallara teşmil ede
cek şekilde kabul edersek, bir malın maliyetinin 
yükseltilmesi tüccarın menfaatine olur. Esasen 
bir malın maliyetinin yükselmesini tüccar teşvik 
edecektir. Bir malın maliyeti yükselecek olursa, 
imalât safhasında işçi ücretleri de yükselecektir. 
Bu vaziyette kaliteler de düşecektir. Yani arka
daşlar, istihdaf edilen gaye, bu vaziyette tahak-
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kuk etmiyecek, memlekette arzla talep arasında
ki muvazenesizlik devam edecektir. Lüzumsuz ve 
icapsız kayıtlar koymıyalım. Hükümetin maddesi 
«lüzum görürse» diyor. Arkadaşımın çamaşır 
makinesi misali.. Hükümet hükümettir, çamaşır 
makinesi 4 bin liraya çıkarsa Hükümet âzami fi
yat da koyar, kâr hiddi de koyar, her şeyi yapa
bilir. Ama bir rejim tesis etmek meselesine ge
lince iş değişir. Yani Türkiye'deki bilcümle alış
veriş mevzuu olan malların hepsinin fiyatlarının 
- piyasada değil - Hükümetçe tesbit edilmesi re
jimi diye bir rejim tesis edilmesi asla doğru ol
maz ve zaten böyle bir rejim dünyanın hiçbir 
yerinde yoktur. Böyle bir rejim mevcut da de
ğildir. Serbest piyasada fiyatlar teşekkül eder. 
Biz ancak bunlardan fahişleri varsa onlara mü
dahale edebiliriz. Bu bakımdan bendeniz fatura 
mecburiyetinin umumi olmasına taraftar değilim. 
9 ncu bentte istihdaf edilen gayeye kâfi gelmi-
yen bir şekil, bir rejim tesis ediyorlar. Hüküme
tin maksadı bu değildir. Ama hükümet de bu
rada yok ki, orada senin maksadın bu mu idi di
ye sorabileyim? (Burada sesleri). Affedersiniz 
efendim, Ticaret Vekilinin burada olmadığından 
kasdetmek istemiştim. Binaenaleyh arkadaşlar, 
şimdi fatura mecburiyeti, aidindi, verdindi, sak-
ladındı.... Bunun mecburi olarak bütün mallara 
ve bütün ticari muamelelere teşmil edilmesi fay
dasız ve lüzumsuzdur. Lüzumsuz yere bir tahdit 
koymıyalım. Hükümet ne de lüzum görürse (ça
maşır makinası, otomobil) ona mecburiyet vaz'-
etsin. Hükümetin konpetan uzuvları, teşkilâtı 
vardır, bunlar vasıtasiyle vaz'edebilir. Aksi aktir-
de bütün ticarete şâmil bir fiyat rejimi tesis eder 
bir yola gitmiyelim. Benim mâruzâtım budur. 

REİS — Halil îmre. 
HALÎL iMRE (Balıkesir) — Muhterem ar

kadaşlarım; geçen celsede bu madde üzerin
deki umumi anlayışımı muhterem heyetinize 
arz etmiştim. Bu celseden evvelki celsede ve
rilen takrirleri nazara alınıp encümence tedvin 
edilen metin bir veya iki defa okundu. 

Şimdi; onun zaptı ile meşgul idim. 
Fakat heyeti umumiyesiyle biz bu kanunda, 

bir kanunun muhtelif maddeleri ve hattâ bir 
maddenin muhtelif bendlerini tetkik etmekte 
olduğumuza göre bentler arasındaki ahengi mu
hafazaya muhtacolduğumuz anlayışından başla* 
mak istiyorum. 
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Birinci bendi, tekrar arz edeyim, bilindiği | 

gibi: «Hükümet, dâhilde lüzum gördüğü mad
delerin maliyet unsurlarını, bu maliyete zamme
dilecek âzami kâr hadlerini ve saireyi tâ
yin edebilir. 

Ve muayyen kanunlara göre tutulması ica-
beden defterlerden başka lüzumlu göreceği def
terleri tutmaya tüccar, esnaf ve sair alâkalı
ları mecbur kılabilir.» dedikten sonra bunu Hü
kümet salâhiyetleri içinde muhtelif bentleri de 
tedvin etmiştir. 2 nci bentte ve halen müzake
resini yaptığımız bentte hattâ komisyonun, muh
terem Heyetiniz önünde müzakerelerin kendine 
telkin ettiği yeni yeni anlayışlardan derin su
rette mülhem olmamış bulunsa idi Hükümetin 
salâhiyetlerine mütaallik maddenin ahengine 
nasıl bağlı bulunmadığı görülürdü. Binaenaleyh 
ikinci bentte Hükümetçe denmiş: İmalâtçı, it
halâtçı, toptancıya fatura mecburiyetini, Hü
kümetçe lüzum görülen maddeler için tedvin 
etmiş iken müzakerelerin devamında yeni hü
kümlerle yeni anlayışı sevk etmek' mecburiye
tinden kendini alamamıştır. Fakat ne olursa ol
sun benim arz etmek istediğim şey şudur: Bu 
defa fatura mecburiyetini perakendeciye kadar 
indirdik. Şu kayıtla indirdik, ihracatçı ile ko-
müsyoncuya teşmil ettik. Ona da talep mecbu
riyetini koymadık. Fakat perakendeciye de 250 
kuruşluk bir alımdan sonra müşteri talebeder-
se, fatura vereceksin, diyor, tasrih etmiyor. Be
nim endişem, burada: Kim verecek faturayıf... 
Bu maddede faturanın verilmesi derpiş edilir
ken Hükümetçe bu komisyonun bu müzakere
sinde bu fatura derpiş edilirken bunun birinci 
maddesinde bâzı kayıtların ve defter tutulması 
mecburiyeti olduğunu bilerek hareket etmek 
mecburiyetindeyiz. O da fatura alıyordu. Bina
enaleyh müdahale edilmemiş ve maddenin, sa
tıcının, dolayısiyle ne Ticaret Kanununa ne ver
gi kanunlarına, ne bu kanunlarda her hangi bir 
kayıt tesisine tüccar olmıyan bir satıcıdan 250 
kuruş veya daha fazla mal alan fatura isterse 
vermek mecburiyetinde mi? Tüccarsa tuhaf 
olur. Bir şey ki, bütün sistemi her tarafından 
takyitlere bağlarsak 250 kuruşluk bir alım kar
şısında fatura vermeye mecbur tutulsun. Ethem 
Beyin temas ettiği, faturanın sıhhati meselesi 
çok mühimdir. 

Faturalar ancak, bir muhasebe kaydına isti-
nadettirildiği nispette sıhhat temin edebilir, 
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Yoksa alelade bir pullu kâğıtların, bir müesse
senin kayıtlariyle, muhasebesiyle teyidi müm
kün olmıyan bir vesikayı fatura olarak, bu ka
nunun tatbikatında bir yardımcı unsur olaca
ğını pek tahmin etmiyorum. 

Bunları arz ettikten sonra endişemin teka
süf ettiği noktayı tebarüz ettireyim; ben ya
rın manavdan, bakkaldan, şuradan, buradan 
2 kilo, 3 kilo bir şey alırsam bunun için fatura 
istersem verilecek mi, verilmiyecek mi? 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Verilecek. 

HALÎL ÎMRE (Devamla) — Yarım kilo zey
tin alsam fatura vermek mecburiyeti var mı, 
yok mu? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 
ANIT (Kocaeli) — 250 kuruşluk mal alındı mı 
fatura verilecek. 

HALÎL ÎMRE (Devamla) — Eğer yarım ki
lo zeytin için fatura vermek mecburiyeti varsa 
bu madde komisyona mübarek olsun. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Millete mübarek olsun Halil Bey. 

HALÎL ÎMRE (Devamla) — Şimdilik ko
misyona, sonra zatıâlinize ve bendenize, sonra da 
millete. 

RE.ÎS — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar, çok mühim olan Millî Korunma Ka
nunu üzerinde, arkadaşlarımın hassasiyetle alâ
kadar olduğunu görmekle bahtiyarım. Ancak 
bâzı arkadaşlarımızın bu kanun üzerindeki ko
nuşmalarını gayrisamimî diye tasvir etmiyece-
ğim, kendi görüşlerinin yanlış bir istikamette 
olduklarım söylemekle kendilerinden özür diye-
yeceğim. 

% Şimdi bâzı arkadaşlar diyorlar ki, memle
kette serbest ticaret hayatı yeni bir rejimle tak-
yidedilmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde ser
best ticaret rejimi yoktur. Çünkü kendi ekono
misini birtakım mücadelelerle düzeltmek istiyen 
devletler daima fiyat kontrolları yapmakta, 
fiyatları tahdidetmektedirler. Ticaret âlemi için
de öyle unsurlar vardır ki, onlarda insaf yok
tur. Fırsat bulduğu zaman her şeyi yapar. Tadil 
edilen kanun maddeleri arasında alışverişten 
dolayı fatura vermek mecburiyeti esasen vardır. 
Hattâ müstehlik, perakendeciden 250 kuruştan 
fazla mal aldığı takdirde fatura istiyebilir ve 
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satıcı da fatura vermek mecburiyetindedir. Ver
mediği takdirde bunun cezası hafif olup hatı
rımda kaldığına göre 10 liradır. Zaten mevcu-
dolan bir şeyi daha kuvvetli müeyyidelere bağ
lamaktan başka hiçbir gaye istihdaf etmiyen 
bu madde üzerinde bu kadar uzun boylu ve 
aleyhinde konuşmaya değmez sanırım. Şimdi 
bizim asıl maksadımız, - piyasayı ucuzlatmak
tan vazgeçtik, - hiçolmazsa piyasanın yükselme
sine mâni olacak tedbirler almaktır. Daha ev
velki konuşmalarımda da arz ettiğim gibi bu 
kanunla mutlaka muvaffak olacağımız iddia edi
lemez. Bunun yanında paralel olarak iktisadi 
tedbirler zaten alınmaktadır. Fakat ne yazık 
ki, alınmakta olan iktisadi tedbirler çok kısa bir 
zamanda semeresini verecek tedbirler değildir. 
Bunlar uzun vadeli tedbirlerdir. 3, 4, 5 sene 
sonra semeresini göreceğimiz tedbirlerdir. O 
halde bugün fatura mecburiyetini koyalım mı, 
koymıyalım mı? Diye düşünmek zaittir. (Ko
yalım sesleri) Elbette fatura mecburiyetini ko
yalım. Bunu yalnız fiyat bakımından değil, ay
nı zamanda Gelir Vergisi bakımından da düşün
mek mecburiyetindeyiz. Bu kanunu iyi çıkara
lım diye rasgeldiğimiz tüccarlardan istifsar 
ediyoruz, soruyoruz. Diyorlar ki, öyle tüccarlar 
vardır ki, sen şu malı 10 kuruştan alacaksın 
eğer fatura istemezsen sana 9 kuruştan veririm, 
diyorlar. Neden? Çünkü ciro yükselmiyecek ve 
bu suretle Gelir Vergisinden istifade edecek. 
Biz bu rejimi tesis ederken fiyat yükselmeleri
ne mâni olmakla beraber ayrıca vergi kaçakçı
lığına da mâni olacağız. 

Dünyanın hiçbir yerinde böyle rejim yok
tur diyorlar. Evet, dünyanın hiçbir yerinde de 
bizimki kadar karaborsacı yoktur. 

Bir arkadaşımız kanun komisyona gitsin di
yor. Komisyona iadesini istiyen arkadaşların 
bir kısmı esasen komisyon âzası idiler, fakat 
bir gün dahi devam etmediler. Hattâ kanun 
teklifinde bulunan arkadaşlar bile komisyon 
mesaisine iştirak etmediler. Şimdi komisyona 
iadesini istiyen bu arkadaşlar, komisyona gidip 
de yeni bir fikir mi beyan edecekler? Hayır, 
arkadaşlar. Bu kanunu sabote etmiyelim. Bunu 
efkârı umumiye bekliyor. Arkadaşlar mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

REÎS — Muhtar Başkurt. 
MUHTAR BAŞKURT (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlar; deminden beri birçok arka-
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daşlarımız fatura verilsin mi, verilmesin mi diye 
birtakım münakaşalara girdiler. Ticaret haya
tında fatura verilmesi esasen usuldür. Fatura-
sız ticaret olmaz. Malını kaça aldığını, kaça sat
tığını bilmesi kadar tabiî bir şey yoktur. Maliye
ye hesap vermesi için de tüccar fatura almak 
ve vermek mecburiyetindedir. Ve bunları def
terine işler. En son Halil îmre arkadaşımız işi 
parakendecilere intikal ettirerek bunlar fatura 
versinler mi dedi. Parakendeci de maliyetini tes-
bit ihtiyacmdadır. Bir malı fatura ile almıştır 
ve satacaktır. Maliyetini tesbidetmezse nasıl sa
tacak. 

Sonra, farzedelim ki, şahıslar değil bir mües
sesede gelir mal alır, yarım kilo çivi ve saire 
eşya alır, bunların faturasını alacaktır, ki hesa
bına masraf kaydedebilsin. Hakikati halde mua
melât böyle işler, böyle cereyan eder. Bundan 
kimse de şimdiye kadar şikâyet etmemiştir. An
cak parakendeci eğer karaborsacı değilse rahat 
rahat fatura kesiyor, veriyor, eğer karaborsacı 
ise vermiyor. Yani fatura verilmemesi mevzuu 
üzerinde bu kadar inceden inceye durmak zait
tir. Zaten malî kanunlar da fatura kesmeyi icbar 
eder. 

Yalnız muhterem arkadaşlar; beklediğimiz 
ucuzluğu, halkın çektiği ıstırabı hangi mal üze
rinde arıyoruz? Bu mevzuu esaslı olarak düşün
mek mecburiyetindeyiz. Birinci derecede şikâyet 
mevzuu yiyecek maddeleri, ikinci; giyecek mad
deleri, üçüncüsü; yakacak. Bunların ucuzlatma
nın bir unsuru münakaledir. Yiyecek maddeleri 
müstahsıla bağlıdır. Müstahsilin maliyet fiyatını 
bulamıyoruz, murakabe edemiyoruz ve imkân da 
yok. Yiyecek maddelerini ucuzlatmak veya bugün
kü kıymetinde durdurmak için müstahsilin istihsal 
ettiği malın esas fiyatını ayarlıyamaymea hiçbir 
netice elde edemiyeceğimize şahsan kaaniim. Gi
yecek maddelerine gelince, Ticaret Vekâleti
nin, vekâlet erkânının beyanına göre eşya çeşidi 
40 - 50 bini buluyormuş. Millî Korunma madde
leri çerçevesi içinde almamazmış. 

Dediler k i ; eşya fiyatlarını kül olarak kon
trol imkânını bulamıyoruz, teşkilâtımız müsait 
değildir. îmkân ve lüzum yoktur, dediler. 

Bu miktar 40 - 50 çeşit olarak büyütülmek
tedir. Bunu 3 - 4 binde toplamak mümkündür, 
diğerleri bunun müştakatıdırlar. Bunların da 
murakabesi mümkündür. 
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Mahrukat meselesine gelince; hükümetin ı 

elindedir, istediği zaman artırır, istediği zaman 
indirir. Ama mütemadiyen artırılmaktadır. 

Münakale ücretlerine gelince; maliyet üze
rinde rolü büyüktür. Kilosunu 50 kuruşa da ta
şır 20 kuruşa da ve istediği gibi de fatura tan
zim eder. Bunların murakabesi mümkün olamı-
yacaktır. Sonra hangi esas üzerinde duracağız? 

Kanunu elbette çıkaracağız, fakat beklenen 
netice istihsal olunamıyacaktır. Kira Kanunu 
gibi ölü doğmasın. 

Ticaret Vekâleti hangi maddeleri bu kanu- , 
nun şümulüne almak istiyorlarsa bunu açıkla
sınlar, ki tenevvür etmiş olalım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
RElS — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Arkadaşlar; Halil tmre arkadaşımızın serdettiği 
fikirlerden yalnız birisine iştirak ediyorum. Şu 
31 nci madde arap saçma döndü. Bentler hakika
ten karmakarışıktır. Bakarsınız fatura meselesi, 
perakendeci, toptancı birbirine girmiştir. Bent
ler ve fıkralar üzerinde inceleme yapmak, kanun 
yapma tekniğine uygun ibareler koymak lüzumu 
vardır. Bu, itibarla komisyon 31 nci maddenin 
heyeti umumiyesini bir defa daha ele alıp ince
lerse yerinde hareket olur kanaatindeyim. 

Bâzı arkadaşların, Cemal Kıpçak, Halil Imre 
arkadaşlarımızın bir kısım fikirlerine iştirak et
miyorum. Meselâ Cemal Kıpçak arkadaşım di
yor ki : Fatura mecburiyeti dâvayı halletmez. 

Bu dâva şümullü bir şekilde alınacak tedbir
lerle hallolunur, yerimden bağırdım. Nedir bu 
tedbirler dedim, maddelere geçilmiştir, söyliye-
mem dediler. Söylemelerine zaten lüzum j'oktıır, 
hepimiz biliyoruz. Dövizimiz çok mu arkadaşlar, 
çoksa dünya piyasasından normal fiyatlarla ithal 
edeceğimiz malları piyasaya yığarlarsa bir anda 
ucuzluk olur. Bizim istediğimiz budur, Cemal 
Bey, memlekette darlık vardır. Bu darlıktan is
tifade ederek halkı kemirmek istiyen bir kara
borsa vardır, bunu önlemek için biz bu kanunu 
yapıyoruz. Ben de bunları biliyorum. Esasen ka
nun teklifinde bulunan bir arkadaşınız sıfatiyle, 
15 - 16 senenin verdiği tecrübeden istifade ede
rek hükümetin daha esaslı hükümler tedvin ede
ceğini düşünerek bendeniz yalnız cezai müeyyi
deler üzerinde kanun teklifimi yaptım. Fakat 
kemali teessürle arz ediyorum ki, beklediğimiz 
şekilde bir kanun metni gelmemiştir, sadece iç j 
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ticaret müdürünün birkaç günde karaladığı bir 
kanun teklifi karşısındayız. Dâvayı kökünden 
halledemez ise de, madem ki maddelere geçilmiş
tir, artık heyeti umumiyesi hakkında itiraz et
memek lâzımgelir. Şu halde Sayın Cemal Kıp
çak; fikir dermeyan etmek lâzımdır. Filân falan 
şeklinde tasarıya itiraz zamanı artık bitmiştir. 

Bu memleket sıkıntı içindedir. Dövizimiz yok
tur. Madem ki mahdut miktarda mal getiriyoruz, 
şu halde bunların fiyatlarını sabit tutmak lâzım
dır. Tedbir nedir? Dövizimiz çok az olduğuna 
göre, kontrol nedir; şudur; fazla fiyatla mal sat
tırmamanın tedbiri. Biz bunu şöyle düşünüyo
ruz; tüccar alacağı malı fazla fiyatla almasın. 
Fatura ile alsın. Perakendeci 250 kuruştan fazla 
mal satarken fazla fiyatla satmasın. Bu fatura 
alıp vermek onu ürkütür. Belki firmamın ismi 
yazılı faturam memurların eline geçer de şu ce
zayı yerim diye kçrkar, iki kuruş fazlasına sata
maz. 

Kontrol diyorsunuz. Kontrolör olarak hükümet 
nasıl kontrol edecek? Hükümet nasıl murakabe 
etsin. Ona imkân vermemiz lâzımdır. Çok iyi bi
lirsiniz, dini imanı olmıyan insanlar inkâr eder
ler, ben vermedim, yalan söylüyor derler. Onun 
için bir vesika lâzımgelir. Vâzıı kanunun kasdet-
tiği mânada, ceza hâkiminin aradığı mânada bir 
vesika lâzımdır. Bu vesika da faturadır. Ne ya
palım, büyük bir zaruret karşısındayız. 250 ku
ruşu geçen mallarda fatura versin. Bir yakalan
maz, iki yakalanmaz, Cemal Kıpçak gibi münev
ver birisi çıkar, fatura der, gelir ihbar eder. O 
zaman yandı tüccar. îşte Sayın Cemal Kıpçak 
tedbir budur. 99 kere yakalanmaz yüzüncüde 
adalet yerini bulur. 

Benim noktai nazarım budur. Fatura mecbu
riyeti üzerinde titizlikle durmamızın sebepleri 
budur arkadaşlar. Başka çare yoktur. 

İthalâtçıyı da faturaya tâbi tutacağız, fazla
ya mal sattırmayacağız. Benim teklifimi encümen 
kabul etseydi. Ben ticaret kasdiyle fazla fiyatla 
mal satınalan tüccarı bile tecziye edecektim. Fa
kat kabul etmediler. Bu hususta ısrarda buluna
cağım. Bu noktalar üzerinde sizlerden ısrarla ri
calarda bulunacağım. 

Ticarette mikroplar nasıl teselsül ve tekessür 
ediyor, bunları biliyoruz. Bâzı tüccar, perakende
ci kârından vaz geç diyor. Resmî kâr haddinden 
çok fazla fiyatla mal satıyor. Bunu fatura dışı 
fazla fiyatla alan tüccar şeriki cürüm değil midir? 
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Mikrop İstanbul'dan bu suretle Anadolu'ya si
rayet ediyor. Faturasına kâr haddini zammede
cek öyle satacak iken fatura dışı kâr istiyor. Faz
la para verirsen malı verir fakat faturayı kü
çük fiyatla keser tanzim ederim, diyor. Fatura. 
dışında zammedecektir. 

Bizim istediğimiz bu oyunlara son vermektir. 
Nedret, fiyat tereffüünü icabettirir. îşte biz bu 
fiyat tereffüünün önüne geçmek itiyoruz, diyor 
vâzıı kanun. Ben daha ileriye gideceğim. Bizim 
Almanya kadar, Belçika kadar ileri olduğumuzu 
iddia edecek değilim. Sonra garip bir mütalâa 
var, işimize geldiği zaman Almanya'da şöyle, Bel
çika'da böyle deriz, işimize gelmediği zaman ne 
siyasi, ne iktisadi kanunlarına kıymet vermez 
ve biz onlara ayak uyduramayız, bizim millî bün
yemiz bunu icabettirir, deriz reddederiz. Bu ne 
demektir arkadaşlar. Mademki oralarda fiş usulü, 
fatura usulü varmış, o halde bizde yapalım. Fa
tura, muamele 100 lirayı geçerse mecbur olsun. 
Ben nereye sığdıracağımı bilemediğim için bu 
31 nci maddenin sonuna bir bent ilâvesini rica 
ettim. Bu hususta da bir önerge vermiştim ar
kadaşlar, bunun üzerinde geçen sefer de konu
şuldu, kabulünü encümenden istirham ediyorum. 
Encümendeki arkadaşlarımın kendileri ile ko
misyonda uzun bir müddet hemen her gün bu 
mevzular üzerinde durduk. Üyesi olmadığım 
halde devam ettim. Eksik olmasınlar fikirlerimi 
dinlediler. Bir kısmı müstesna, diğer hususlarda 
anlaştık. Nedense bu hususta çekingen davra
nıyorlar. 

«Kullanılmış olan veya müzayede ve buna 
benzer sebeplerle rayicinden fazlaya alınıp, ti
caret kasdiyle piyasaya arz edilen mallar ayni 
cins ve benzerlerinin fiyatlarından fazlaya sa
tılamazlar.» 

Bakınız karaborsa nereden geliyor. Ormancı 
ucuza, kereste almış, müzayededen iki misli faz
lasına aldığı keresteyi karıştırarak hepsinin fi
yatını yükselterek satıyor. Sonra demirci de 
enkazdan satmaldığı yüksek fiyatlı demir diye 
yenilerini o fiyata satıyor. Karaborsayı doğu
ran âmil ve oyunlar bunlardır. 

Getirmiş. Benzinin hakiki fiyatından fazlaya 
satıyor. Diyor ki, bu kullanılmıştır, faturalı de
ğildir. 

îşte bunları önlemek için... 
NUSRET KÎRÎŞClOĞLU (Zonguldak) — 

Onuncu madde. 
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KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Ben rica 

ediyorum komisyonda. Eğer buraya girmiyorsa 
onuncu bent olarak ilâve etsinler. Yok, giri
yorsa burada konuşalım. 

Sonra bir mevzu var ; Türkiye'de bu malın 
bu emsali yoksa. Meselâ bir Amerikalı şişirmek 
suretiyle şilte gibi tuhaf bir şey getirmiş, üfle
nip hava ile şişiyor. Bunu Türkiye 'de hiçbir ma
ğazada bulamazsınız. Görmedim. Adamcağız 
oturmuş bunun kıymeti iki yüz liradır diyor. 
Efendim, her tarafı lâstik. Ben hasta olduğum 
için Almanya'ya gittim; baktım ki, bunun fi
yatı yedi buçuk Türk lirası. Böyle emsali bu
lunmayan malları fazla fiyatla sattirmamak 
için şu teklifi de yaptım: «Türkiye'de emsalibu-
lunmıyan veya faturalara dayanmıyan malla
rın kıymeti Ticaret Vekâletinin tensibedeceği 
heyetler tarafından takdir edildikten sonra bu 
fiyatlar üzerinden satışa arz edilir» Diye bir 
hüküm koydum. Ama arkadaşlar bunu söyler
ken, evini veya vaktiyle yıkılmış bulunan mül
küne ait demirin kilosunu 80 kuruştan hesapla
mışken, bunu satmalan tüccar kilosunu 
150 kuruşa geldi diye 80 kuruştan fazlasını 
istiyemez veya piyasadaki yenisinin fiya
tından satamaz. Evin sahibi mesul değil. 
Çünkü ticaret kasdiyle satmamıştır. Bu ceza-
onlara şâmil değildir. Eski bir ayakkabınız var. 
Bunu eskiciye sattınız; piyasadaki ayakkaplar-
dan 10 lira fazlasına sattınız. Suçlu değilsiniz 
ama satınalan ticaret kastiyle fazlaya satarsa 
suçlu olur. 

Sonra bir de tarihî kıymeti haiz eski eser
lerden ibaret eşyaların satışını da bentteki hük
mün dışında tuttum. Komisyondan ricam bura
ya 10 ncu bent olarak ilâvesini rica ederim. 
Çok teşekkür ederim. 

Yüksek reisliğe 
Müzakere kâfidir. Maddenin oya arzını yük

sek tasviblerine sunarız. 
Kocaeli Kocaeli Kocaeli 

S. Yalım C. Tüzün K. Meriç 

REİS — Kifayeti müzakereyi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tadil tekliflerini tekrar okuyoruz efendim. 
En aykırı teklif Sebati Ataman ve arkadaşları
nın, bendin encümene iadesini teklif eden tek
lifidir. Onu okutuyorum efendim. 
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(Zonguldak Mebusu Sebati Ataman ve bir 

arkadaşının takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Bendin eneümene iadesine dair olan 

teklifi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir, efen
dim. 

Server Somuneuoğlu'nun takririni okuyo
ruz, efendim. 

(Sinob Mebusu Server Somuneuoğlu'nun 
takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Server Somuneuoğlu'nun teklifi, 
Hükümet teklifinin kabulü mahiyetindedir. Re
yinize arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

(Afyon Karahisar Mebusu Kemal özçoban'm 
birinci takriri tekrar okundu.)' 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Encümen, teklifimin aynını kabul ettiği için ben 
takririmi geri alıyorum. 

RElS Kemal özçoban teklifini geri aldığı 
için reye arz etmiyorum. 

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

MECÎT BUMÎN (Çoruh) — Takriri geri alı
yorum-. 

REÎS — Teklif sahibi takririni geri aldığı 
için reye arz etmiyorum. 

(Kastamonu Mebusu Hilmi Dura'nm takriri 
tekrar okundu.) 

HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Encümen 
kabul ettiği için takririmi geri alıyorum. 

REÎS — Teklif sahibi takririni geri aldığı 
için reye arz etmiyorum. 

(Konya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu'nun 
takriri tekrar okundu.) 

REYHAN GÖKMENOĞLU (Konya) — Tak
ririmi geri alıyorum. 

REÎS — Teklif sahibi takririni geri aldık
ları için reyinize arz etmiyorum. 

(Afyon Karahisar Mebusu Kemal özçoban'
ın 100 lirayı geçen alışverişlerde fatura mecbu
riyetinin konulmasına dair takriri tekrar okun
du.) 

REÎS — Bu takrire komisyon iştirak etmi
yor. Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Teklif kabul edilmemiştir. 

(Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'm 
takriri tekrar okundu.) 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Kastamonu) — Ge
ri alıyorum. 
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REÎS — Geri aldığı için reye arz etmiyorum, 

efendim. 
Metni komisyonun yapmış olduğu ilâvelerle 

okuyup reylerinize arz edeceğim, efendim. 
IV - İmalâtçı, ithalâtçı, ihracatçı, komis

yoncu, toptancı ve perakendeci hakiki veya 
hükmi şahıslar arasında yapılan ticari alım ve 
satım muamelelerinde fatura verilmesi ve alıcı 
tarafından fatura alınması ve bu faturaların 
saklanması mecburidir. 

Alâkalı mercilerce tâyin edilen mutemetler 
de bu fıkra hükmüne tâbidir. 

250 kuruşu geçen alışverişlerde müşterinin 
isteği üzerine satıcı fatura vermeye mecburdur. 

Faturaların şekil ve muhteviyatı ve ne kadar 
müddetle saklanacağı Hükümetçe tesbit edilir. 

REÎS — Metni reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Reis Bey, zanne
dersem reyler iyice tesbit edilmedi. 

REÎS — îzzet Bey, benim ihtisasıma riayet 
buyurunuz. 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Bir defa daha re
ye koyunuz. 

REÎS — Aksini reye koymasaydım hakkı 
âliniz vardır. Sizin arkanız rey sahiplerine mü-

' teveccihtir, benim yüzüm. 
Şimdi 5 nci bendi okuyoruz : 
V . Zirai istihsal maddelerinden hangileri

nin ne miktar ve kiymetten fatura mecburiye
tine tâbi tutulacağı hükümetçe tesbit edilebilir. 

HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar, az evvel kabul buyurulan 4 ncü 
bent ile ithalâtçı, imalâtçı, toptancı, komüsyon-
cu ve perakendeci şahıslar birbirleri arasında 
yaptıkları muameleler dolayısiyle fatura alıp 
vermeye mecbur tutuldular. Bu bentte müstah
sil bulunmadığı için, öyle zannediyorum ki, ko
misyon hükümet tasarısında mevcudolmamasına 
rağmen bâzı zirai istihsal maddeleri için müs
tahsili dahi fatura vermeye mecbur kılmak 
maksadiyle bu bendi ilâve etmiş bulunuyor. Fa
kat bent dikkatle mütalâa edildiği zaman bu 
bentle müstahsil değil, istihsal maddesinin fa
tura mecburiyetine tâbi tutulduğu görülür. 
Halbuki kabul edilen 4 ncü bentte zaten bütün 
maddeler ve bu arada istihsal maddeleri fatura 
mecburiyetine tâbi tutulmuştur. 4 ncü bentte 
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istihsal maddeleri faturaya tâbi geğilmiş gibi 
burada tekrar edilmesi zannıma göre hatalıdır 
ve maksadı ifade etmemektedir. 

Encümenin de benimsiyeeeğini ümidederek 
bu bendi şu şekilde kaleme aldım : 

Müstahsil ile, 4 ncü bendin birinci fıkrasın
da sayılan hakiki ve hükmi şahıslar arasında 
yapılan alım ve satım muamelelerinde zirai is
tihsal maddelerinden hangileri ve ne miktar ve 
kıymette olmaları için fatura verilip alınacağı
nı hükümet tesbit edebilir. 

Bunu bir teklif olarak arz ediyorum. 
REÎS — Başka söz istiyen yoktur, tadil tek

liflerini okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen izah eylediğim gibi 31 nci maddenin 

beşinci bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hilmi Dura 

V. Müstahsil ile IV ncü bendin birinci 
fıkrasında sayılan hakiki ve hükmi şahıslar 
arasında yapılan alım ve satım muamelelerin
de zirai istihsal maddelerinden hangileri ve 
ne miktar ve kıymette olanları için fatura ve
rilip alınacağını Hükümet tesbit edebilir. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 

ANIT (Samsun) — Esasen maksat budur. İşti
rak ediyoruz. 

REÎS —• V nci bent hakkındaki Hilmi Du
ra 'nm tadil teklifine filhal komisyon iştirak 
ediyor, takriri metin olarak reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

VI - İmalâtçı, ithalâtçı ,toptancı, yarı top
tancı, ye parakendeci hakiki ve hükmi şahıs
lar arasında yapılan ticari alım ve satım mua
melelerinde bir malın mevcudu bulunmadığı 
veya istenilen miktarda verilemiyeceği satıcı 
tarafından beyan edildiği ve alıcı keyfiyeti 
gösteren bir vesika istediği takdirde bu ve
sikanın verilmesi mecburidir. 

Bu vesikanın şekli, muhteviyatı ve sureti
nin ne kadar müddetle saklanaceğı ve ne vü
satte ve hangi mevzularda zirai istihsal yapan 
müstahsıllarm bu bent hükümlerinden istisna 
edileceği hükümetçe tesbit edilir. 
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REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ EKREM ANIT (Samsun) — Efen
dim; birinci fıkrada «Yarı toptancı» ibaresi 
kaldırılmıştır. İkinci fıkra da «Bu vesikanın 
şekli, muhteviyatı ve suretinin ne kadar müd
detle saklanacağı ve ne vüsatte ve hangi mev
zularda zirai istihsal yapan müstahsıllarm bu 
bent ihükümlerine tâbi tutulacağı Hükümetçe 
tesibt edilir.» şeklinde değiştirilmiştir. 

REİS — Tashih edilmiş şekliyle okuyoruz 
efendim. 

VI - İmalâtçı, ithalâtçı, toptancı ve pera
kendeci hakiki ve hükmi şahıslar arasında ya
pılan ticari alım ve satım muamelelerinde bir 
malın mevcudu bulunmadığı veya istenilen 
miktarda verilemiyeceği satıcı tarafından be
yan edildiği ve alıcı keyfiyeti gösteren bir ve
sika istediği takdirde bu vesikanın verilmesi 
mecburidir. 

Bu vesikanın şekli, muhteviyatı ve sureti
nin ne kadar müddetle saklanacağı ve ne vü
satte ve hangi mevzularda zirai istihsal ya
pan müstahsıllarm bu bent hükümlerine tâbi 
tutulacağı hükümetçe tesbit edilir. 

REİS — Söz istiyen... Yok. Bendi reylerini
ze arz ediyorum, kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

VII - Her dükkân, mağaza, ticarethane veya 
satılmak üzere mal teşhir edilen mahallerde ve 
pazar yerlerinde perakende veya toptan satışa 
arz edilen mallara veya aynı cinsten mal grup
larına cins, maliyet, satış fiyatı ve lüzumlu gö
rülecek sair malûmatı gösteren etiketin konul
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. 

REİS — Bent hakkında söz istiyen yoktur, 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

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

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

REÎS — Nuri Sertoğlu, buyurun. 
NURİ SERTOĞLU (Sinob) — Aziz arkadaş

larım; 31 nci maddenin sekizinci bendi tatbikat
ta büyük güçlükleri ve imkânsızlıkları doğura
cak bir mahiyet taşımaktadır. Bu bentte ithalât
çılık ile iştigal eden müesseselerin, ticaret er
babının aynı zamanda perakendecilik yapmasını 
meneden bir hüküm vardır. Keza, toptancı bir 
firmanın aynı zamanda perakendecilik yapma
sını meneden bir hüküm vardır. Ticarette itha
lâtçı ile toptancının, ithalâtçı ile perakendeci
nin ve yine toptancı ile perakendecinin müna
sebetleri ayrı ayrı olduğu gibi fonksiyonları da 
tamamiyle başka başkadır. İthalâtçı memleke
tin ihtiyacı olan maddeleri dış piyasalardan bu
lan, en ucuz fiyatla en uygun şartlarla ve en iyi 
vasıftaki malı memlekete sokmaya gayret eden 
şahıstır, müessesedir. Onun harizteki fabrikalar
dan bulacağı malı dünya ticari teamüllerine uy
gun olarak memlekete getirmesi ve memleket 
ihtiyaçlarına arz etmesi başlı başına bir hizmet 
ve bir ticari faaliyettir. Ve bunun karşılığında 
da ithalâtçı için tâyin ve tesbit edilmiş olan ve
ya tâyin ve tesbit edilmemişse müteamil olan 
kâr haddini alır ve mallar ithalâtçının deposun
dan itibaren ya toptancılar vasıtasiyle veya pe
rakendeciler vasıtasiyle iç piyasalara dağılır, 
müstehlike intikal eder. Fakat perakendeci böy
le değil.. Perakendeci bir ithalâtçı firmanın ve
ya imalâtçı bir müessesenin ve fabrikanın veya 
bir toptancının deposundaki malı alır, dükkâ
nına yerleştirir, tezgâhtarlar faaliyete geçer, 
vitrinlerini süsler ve malını doğrudan doğruya 
müstehlikin istifadesine arz eder. O da bu hiz
metlerin ve istihdam ettiği elemanların ücretle
rinin karşılığında tesbit edilmişse kâr hadleri 
dâhilinde, edilmemişse teamül olan miktarlar 
üzerinden kendisine bırakılan kâr haddini ala
rak perakendecilik vazifesini ve fonksiyonunu 
ifa eder. 

Memleketimizde bâzı ithalâtçı müesseseler 
vardır ki, ithal ettikleri eşyanın bir kısmını top
tan, sadece bir ithalâtçı müessese olarak satar. 
Bir kısım ithalâtçı müesseseler vardır ki getir
dikleri emtiayı tamamen toptan olarak devreder. 
Yine bir kısım ithalâtçı müesseseler vardır ki 
getirttikleri eşyanın tamamen perakendeciliğini 
yaparlar, 
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Şimdi, realite bu iken biz 31 nci maddenin 

sekizinci bendi mucibince ithalâtçıyı veya toptan
cıyı perakendecilik yapmaktan menedici hüküm
ler koyarsak şöyle bir vaziyet ortaya çıkacaktır. 
İthalâtçı ve aynı zamanda toptancı müesseseler 
bir sarsıntı geçirecekler. Ya ithalâtçılığı terk ede
cekler, yahut ithalâtçılığa devam edecekler fakat 
perakende satış müesseselerini, dükkânlarını, ma
ğazalarını kapatacaklar. Her iki halin de imkân
sızlığını takdirlerinize arz ederim. Alışılmış ve 
normal istikamette çalışmakta olan bis müessese
yi durup dururken böyle bir hükümle âtıl va
ziyette bırakmaya, hakkımız olmasa gerektir. 

Toptancı için de. aşağı - yukarı, vaziyet budur. 
Toptancının fonksiyonu ve hizmetleri mahduttur. 
Aynı zamanda perakendecilik yapan toptancı
nın, deruhde ettiği külfetler mukabilinde bit' 
perakendeci kâr haddi alması tabiî bir hakkıdır. 
Toptancı, bir satış müessesesinde perakendeci 
olarak bir vazife ifa etmekte ise, ya perakendeci 
müesseseni kapat veya toptancılıktan vazgeç! De
mek hakkını haiz değiliz, zannederim. 

Şimdi arkadaşlarım; biraz basit olmakla hv 
raber bu noktai nazarımı sizlere bir misalle izah 
etmiye çalışacağım. Tahmin ederim ki hükümet 
teklifinde yer almamış bulunan bu hükmü, Mu
vakkat encümen şöyle bir mülâhaza ile koymuş 
olabilir. İthalâtçı, hizmeti mukabilinde getirdiği 
malın kârını alıyor. Bunu perakende olarak sat
ması halinde ise; fazla bir külfet de ihtiyar et
mediği gibi, hem ithalâtçı kârını ve hem de pe
rakendeci kârını almak suretiyle aşırı bir kâr 
sağlamasına aynı zamanda da fiyatların yükeî-
mesine sebebolmaktadır. Fakat, realite hiç de 
böyle değildir. Perakendecilik yapacak olan bir 
müessesenin evleviyetle ayrıca bir perakende sa
tış yeri tesis etmiş olması, ve orada perakendeci
lik yapan tezgâhtarlarını, iş adamlarını çalıştırır 
hale gelmiş olması esasen teamüldür. Ve bundan 
evvelki mevzuatta da yer almıştır. 

, Şimdi, acaba sayın komisyon farkında mıdır* 
ki, bir perakendecinin normal olarak ithalâtçı
dan olup müstehlike sattığı maldaki fiyatla ay
nı zamanda ithalâtçılık yapan bir perakendecinin 
aynı malı müstehlike satışı arasındaki fiyat far
kı müstehlikin lehinde midir aleyhinde midir? 
Muhterem komisyon bunu biliyor mu? 

Vereceğim hesap biraz düşündürücüdür. Me
selâ bir ithalâtçı yüz kuruşa mal ettiği bir ithal 
malını % 20 kâr esası üzerinden satıyorsa 120 

— 440 ~ 
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kuruş ithalci satış fiyatıdır. Yüz yirmi kuru
şa ithalciden bu malı satınalan perakendeci de 
120 kuruş esası üzerinden yüzde 25 perakendeci 
kârını hesaplamak suretiyle yani 120+30=pl50 
kuruşa satışa arz edecektir. Müstehlik de bunu 
bu şekilde alacaktır. Halbuki aynı zamanda pe
rakendecilik yapan bir ithalâtçı elindeki malı 
müstehlike satarken vaziyet değişiyor, ithalâtçı 
maliyeti 100 kuruş. İthalâtçı kâr haddi yüzde 
20, aynı zamanda perakendecilik yapan ithalât
çı yine yüz kuruş üzerinden hesaplıyacağı pe
rakendeci kân ile 25 kuruşa ilâve ettiği zaman 
145 kuruşa müstehlike satacaktır. 

Demekki aynı zamanda perakendecilik ya
pan bir ithalâtçı o malı gayrı bir perakendeci
ye nazaran yüzde 5 daha eksiği ile, satmak im
kânını bulacaktır. Binaenaleyh burada hayatı 
ucuzlatmak bakımından müstehlik lehine bir 
fayda sağlanması düşünülürse bu mekanizmanın 
işlemesine müsaade etmek elbette ki, birinci 
plânda hatıra gelir. 

Sonra, bir ithalâtçının ithal ettiği maldan 
yüzde 20 kazanmasına müsaade ediyoruz da, 
onu müessesesinde perakende satışına niçin mü
saade etmiyoruz? Eğer basit, zincirleme tica
rete mâni olmak idi ise, buraya vaz'edilecek 
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hüküm bu değildi arkadaşlar, o zaman vaz'edi
lecek hüküm şu olmalı idi: Bir mal kaç el de
ğiştirirse değiştirsin satış fiyatı bir ithalâtçı, 
bir toptancı ve bir perakendeci kârından fazla 
kârı ihtiva edemez. Hükmünü koyacaktınız. Ve 
bunu koymakla ticari teamüllere ve içinde bu
lunduğumuz şartlara ve realitelere çok daha uy
gun bir hareket yolu takibetmiş olurdunuz. Bu 
itibarla bendeniz 31 nci maddenin bu 8 nci ben
dini sadece lüzumsuz değil, aynı zamanda mah
zurlu telâkki etmekteyim. îç piyasada lüzum
suz yere bir darlık, bir sarsıntı yaratacaktır. 
Senelerden beri perakendeciliği ve ithalâtçılığı 
beraberce ve usulü dâhilinde, kanun ölçüleri 
içinde yapmakta olan müesseselerimizi lüzum
suz yere iş hayatlarını, iş faaliyetlerini değiş
tirmek gibi bir vaziyete sevk edeceksiniz. Bunda 
Hazinenin de, Gelir Vergisi bakımından, zarar 
göreceği muhakkaktır. Bu bendin tamamen çı
karılmasını rica ediyorum ve bu maksatla bir de 
takrir hazırladım, Yüksek Riyasete takdim edi
yorum, kabulünü rica ederim. 

REİS — Daha söz alan arkadaşlarımız mev
cuttur. 25 Mayıs 1956 Cuma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,05 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'-
ün, Maarif Vekâletince 1955 bütçe yılında okul 
inşaatı için vilâyetlere ne kadar para tahsis edil
diğine dair sualine Maarif Vekili Ahmed özeVin 
tahriri cesvabı (7/148) 

16 . II . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1955 bütçe yılında Maarif Vekâletince vilâ
yetlere : 

1. Derneklere yardım olmak, 
2. Sanat okulu binası yapılmak, 
3. Ortaokul veya lise binası yapılmak, 
4. İlkokul binası yapılmak, 
5. Pansiyon binası yapılmak, 
üzere ne miktar para tahsis edilmiş olduğu

nun bu kategorilere ve vilâyet adlarına göre 
liste halinde yazılı olarak cevaplandırılmasına 

delâlet Duyurulmasını saygı ile arz ederim. 
Niğde Mebusu 

Hasan Hayati Ülkün 

T. C. 
Maarif Vekâleti 18 . V . 1956 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 1117 

özet : Hasan Hayati Ülkün'ün 
sual takriri H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Niğde Mebusu Sayın Hasan Hayati Ülkün'-

ün, Yüksek Riyasetinize verdiği vekâletimizle 
alâkalı tahrirî sual takririnin cevaplarını ilişik 
olarak saygılarımla arz ederim. 

Maarif Vekili 
A. özel 
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Vilâyetler 

Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Sakarya 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

î : 
Ortaokul 
veya lise 

binası yap
mak üzere 

- 100 000 
— 
— 
— 

80 000 
— 

98 997 
77 765 

— 
557 535 
30 000 

— 
— 
— 
— 

85 800 
50 000 
80 000 

— 
— 

75 000 
— 
— 

67 23.5 

Sanat 
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Köy ilkokul 
okulu binası 
yapmak ih 

__ 
40 976 

— 
— 
— 
— 

36 540 
— 

11 068 
574 145 
302 720 

— 
— 

87 590 
173 306 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

76 470 
20 425 

:ere 

93 

66 

28 
81 
69 

83 
50 

57 
11 

binası yap
mak üzere 

400 000 
350 000 
450 000 
150 000 
325 000 
225 000 
441 000 
350 000 
417 000 
430 027 
375 000 
172 000 
612 500 
200 000 
140 00Ö 
350 000 
464 000 
275 000 
450 000 
225 000 
475 000 
350 000 
310 000 

okul yaptırma derneklerine 
Ortaokul 

yaptırma der
neklerine yardım 

13 000 
45 000 

— 
23 000 
5 000 
15 000 
10 000 
49 500 
41 000 
36 185 
5 000 

— 
49 753 
12 500 
5 000 

12 000 
10 000 

— 
5 000 

30 000 
60 000 
30 000 
17 500 

yardım 
İlkokul 

yaptırma der
neklerine yardım 

15 000 
45 000 

— 
28 000 
35 000 
17 000 

— 
22 000 
34 000 
15 000 
10 000 

— 
—. 

20 000 
10 000 

— 
— 

18 000 
7 000 

— 
—, 

S0 000 
12 000 

Not 

Bütçede pansiyon yaptırma konusunda ayrı bir tahsisat faslı mevcut değildir. 
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