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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ruznamede bulunan kanun lâyiha ve teklif
lerinin suallerden önce müzakere edilmesine 
dair takrirler kabul edildi. 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri
nin tadiline dair kanun lâyihasının birinci mad
desinin müzakeresine devam olundu. 

28. V. 1956 Pazartesi günü saat .15 te top-

lamlmak üzere İnikada nihayet verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Antalya Mebuıu 
Fikri Apaydm Attüâ Konuk 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan GMM 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku 'nuıı, 

yabancı memleketlere sipariş edilen 17 aded ti
caret gemisirie dair şifahi sual takriri Münaka
lât Vekâletine gönderilmiştir. (6/237) 

2. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nurı, 
Denizcilik Bankası tarafından inşa ettirilen 
«Abidin üaver» şilebine dair şifahi sual 
takriri, Münakalât Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/238) 

Tahrirî sualler 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 

antidemokratik kanunların tâyini ve Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun yeniden tedvini için bir 
ilmî heyet kurulması, memur meselesinin halli, 
vergi adaletinin tesisi, başlanılan ve başlanıla 

„cak olan işlerin plân ve programa bağlanması 
hususlarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
tahrirî sual takriri, Başvekâlete gönderilmiştir. 
(7/172) 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 14 
Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar hangi 
maddelerin maliyet unsurlariyle âzami kâr had
lerinin, cins ve vasıflarının tesbit edildiğine ve 
tâyin edilen hususlara muhalif hareket edenler 
hakkında ne muamele yapıldığına dair tahrirî 
sual takriri, Adliye, İktisat ve Ticaret vekâlet
lerine gönderilmiştir. (7/173) 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
Elâzığ vilâyeti dahilindeki köylerde mevcut 
mazbut ve mülhak vakıf arazinin miktarına ve 
ne kadarının topraksız köylüye dağıtıldığına 
dair tahrirî sual takriri, Devlet Vekâletine gön
derilmiştir. (7/174) 

4. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
Erzurum'da yapılması kararlaştırılan Atatürk 
Üniversitesine dair tahrirî sual takriri, Başve
kâlete gönderilmiştir. (7^175) 

5. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
Temyiz Mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinde 
halen kaç reis ve azanın vazife gördüklerine ve 
bunların hizmet müddetleriyle yaş hadlerine, 
son defa tekaüde sevk edilen Temyiz Reis ye 
âzalariyle diğer hâkimlere dair tahrirî sual 
takriri, Adliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/176) *; 

6. — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'm, vekil 
lerin vazife ve mesuliyetlerini tâyin edecek olan 

?&anun lâyihasının hazırlanıp hazırlanmadı
ğına dair tahrirî sual takriri. Başvekâlete gön
derilmiştir. (7/177) 

7. — Sivas Mebusu Nuri Demir ağ'm, Teşki
lâtı Esasiye Kanununda yapılacak tadiller için 
çalışmalara başlanıp başlanmadığına dair olan 
tahrirî sual takriri, Adliye Vekâletine gönderil* 
mistir. (7/178). 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Teklifler 
1. — İstanbul Mebusu Tahsin Yazıcı'nın, 

6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun 
11 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi (2/306) (Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menlerine) 

2. — Kocaeli Mebusu Nüzhet Unat ve 3 ar
kadaşının, Ziraat Vekâleti ve bu vekâlete bağlı 

Umum Müdürlükler kadrolarında vazifeli tek
nik elemanların maaş derecelerinde yapılacak 
değişiklik hakkında kanun teklifi (2/307) (Zi* 
raat ve Bütçe encümenlerine) 

3. ~r Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak'm, 
Subay yüksek mühendis, askerî yüksek mühen
dis ve askerî mühendislere verilecek ihtisas üc
reti hakkındaki 4335 sayılı Kanuna bir madde 

ARA 
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eklenmesine dair kanun teklifi (2/308) (Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

4. — Rize Mebusu Ahmet Morgil'in, Maarif 
Vekâletine bağlı meslek okulları öğretmenleri 
hakkındaki 3007 sayılı Kanunun 7 ve 8 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/309) (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

5. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa bir madde ve bir geçici madde 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Kars mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

1. — İzmir Mebusu Mehmet Ali Sebille'ün, 
suçlu olmadığı halde tevkif edilenlere tazminat 
verilmesi hakkındaki k'anun teklifinin geri veril
mesine dair takriri (2/133, 4/204) 

Yüksek Reisliğe 
Tâli Encümende müzakere edilmekte olan 

Ceza Muhakemeleri Usulü kanunu lâyihasiyle 
birlikte teklifimin müzakere edilmesinde fayda 
mülâhaza ettiğimden daha etraflı bir teklif ver
mek üzere halen Adliye Encümeninde müzakere 
edilmekte olan haksız tevkif edilenlere tazminat 
verilmesi hakkındaki teklifimi şimdilik geri al
dığımı arz ederim. 

İzmir Mebusu 
Mehmet Ali Sebük 

REİS — Geriverilmiştir, efendim. . 

2. — Maliye Vekili Nedim Ökmen'in, Gider 
vergileri kanunu lâyihasını görüşmek üzere Mu
vakkat Encümen teşkiline dair takriri (1/471. 
4/203) 
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eklenmesine dair kanun teklifi (2/310) (Sıhhi
ye,. Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

6. — içel Mebusl Aziz Köksal'ın, Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâleti teşkilât ve memur
ları hakkındaki 3017 sayılı Kanunun 6205 sa
yılı- Kanunla muaddel 49 ncu maddesinin tadi
line ve 6205 sayılı Kanuna bağlı kadro cetve
linin değiştirilmesine dair kanım teklifi (2/311) 
(Sıhhat ve içtimai Muavenet ve Bütçe encü
menlerine) 

REÎS — Celseyi açıyorum, efendim. Takrir
ler- var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Muamele vergisinin memleketimizdeki bu

günkü tatbikat ve şeklini kaldırmak, bâzı vası
talı vergilerimizi günün icaplarına uygun bir 
düzene kovuşturmak ve bunları bir metinde 
toplamak maksadiyle hazırlanıp Yüksek Mec
lise takdim olunan Gider* vergileri kanunu lâyi
hası Yüksek Başkanlıkça Bütçe ve Maliye encü
menlerine havale buyurulmuş bulunmaktadır. 

Lâyihanın memleket ekonomi ve ticareti ile 
yakından ilgili bulunması, Nakliyat vergisi ile 
ilgili hükümleri ihtiva etmesi, ithalâttan alın
ması derpiş olunan istihsal vergisi dolayısiyle 
de ahitlerimizle münasebetli bulunması hasebiyle 
adı geçen iki encümenin lâyiha hakkında ikti
sat, Ticaret, Münakalât, Gümrük ve inhisarlar 
ve Hariciye encümenlerinden mütalâa isten
mesi gerekecektir ki, bu durum lâyihanın ka
nunlaşmasını önceden kestirilemiyecek bir süre 
için geciktirebilir. Türk sanayi müntesipleri 
bu lâyihanın bir an evvel görüşülmesini ısrarla 
istediklerinden bu neticeyi t e minen Bütçe, Ma-

B I R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,10 

REÎS — Reisvekili ihsan Baç 

KATİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Edibe Sayar (Zonguldak) 

3. — YOKLAMA 

4. — RIYASET DÎVANININ HEYETÎ ÜMUMÎYEYE MÂRUZATI 
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liye, iktisat, Ticaret, Gümrük ve İnhisarlar, Mü- I 
nakalât ve Hariciye encümenlerinden dörder 
âzanm iltihakı ile bir Muvakkat Encümen ku
rulmasını ve lâyihanın bu encümende müzake
resini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Nedim ökmen 

EEÎS — Nedim ökmen. 
MALÎYE VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Maraş) 

— Çok muhterem arkadaşlarım; Muamele Ver
gisinin kaldırılmasını sağlıyacak ve yerine sa
nayiimizi asla tazyik etmiyecek yeni bir sistem 
vaz'edecek olan bu kanunu bütün memleket sa
bırsızlıkla bekliyor. Takririn kabulünü bilhassa 
rica ediyorum. 

REÎS — Halil Imre. 
HALÎL ÎMRE (Balıkesir) — Muhterem ar

kadaşlar ; kanunların tetkikinde ve ihzarında 
İçtüzükte tesbit edilmiş bulunan komisyonlar
dan geçirerek tetkik sistemini şimdiye kadar ta- ı 
kibetmekteyiz. Sık sık teklif edilen karma ko
misyonların işleri Heyeti Umumiyeye, hazırlama-
smdaki zorlukları ve bu yüzden Heyeti Umu-
miyenin kanunlar üzerinde ne derece büyük 
sarfı mesaiye mecbur olduğunu takdir buyu
rursunuz. 

Kaldı ki şimdiye kadar akçalı olmak yüzün
den Bütçe Encümenine havale edilmiş filhal 12 
aded geçici komisyon vardır. Bütçe Encümeni 1 
halen çalışmakta olan 12 komisyona âza vermek 
mecburiyetinde kalmıştır. Bu yüzden Bütçe En
cümeninde biriken işlerin tetkikine imkân bu
lunamamaktadır. Kaldı ki muhterem arkadaş
larım,' yine İçtüzüğün âmir hükümlerinden biri 
Bütçe Komisyonunun başka komisyonlara işti- I 
rak etmemesi yolundadır. Bu hükmü yine muh
terem heyetinizin 9 ncu Devredeki karariyle 
tatbikten geri bırakmış bulunuyoruz. İşte bu 
sebepledir ki tevali eden muvakkat encümenle
rin mahzurunu ve halen birçok komisyonların 
artık âza vermeye tahammülü kalmadığını arz 
ve izah etmek isterim. 

REİS — Burhanettin Onat, buyurun. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh- | 

1. — Millî Korunma Kanununun tadiline dair 
kanun lâyihası ile Trabzon Mebusu Emrullah 
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terem arkadaşlar, Maliye Vekilimiz çok haklı ve 
esaslı sebeplere dayanarak Muamele Vergisinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının geçici bir 
komisyonda görüşülmesini beyan ettiler. Buna 
mukabil Halil Imre arkadaşımız da, belki haklı 
olduğu mütalâalarla, bunun normal yollardan 
yürüyerek kanuniyet kesbetmesinin daha mu
vafık olaeağı noktainazarını serdederken bilhas
sa Bütçe Komisyonunun birçok tâli komisyon
lara üye verdiğinden dolayı müşkül durumda 
olduğunu ileri sürdüler. 

Halil Imre arkadaşımız noktainazarlarında 
haklı olabilirler. 13 geçici komisyona üye veril
diğinden bahsettiler. 13 ün olduğu yerde 14 ncü 
de olabilir. Fakat icabederse 13 nü de iade ede
lim, lâkin Muamele Vergisi gibi memleketin 
büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu, bizim 
sanayiimizi köstekliyen, birçok kalkınma hare
ketlerimizi engelliyen bu eski kanunun bir an 
evvel ortadan kaldırılması için Gider vergisi 
kanununun müstacelen çıkması lâzımdır. Bunun 
için de Maliye Vekilimizin çok yerinde olarak 
Heyeti Aliyehize arz ettiği bu takririn kabulünü 
istirham ediyorum. 

REİS — Efendim, takrirde Gider Vergisi 
kanun tasarısının tetkiki için; Bütçe, Maliye, İk
tisat, Ticaret, Gümrük ve İnhisarlar ve Hariciye 
encümenlerinden seçilecek 4 er kişiden mürekkep 
bir muvakkat encümen kurulmasına karar veril
mesi talebedilmektedir. Bu ciheti yüksek reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, efendim. 

Ruznameye mütaallik bir takrir var, okuyo
ruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden ev

vel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Tokad Mebusu 
Ahmet Gürkan 

REİS — Efendim, takrirde kanun lâyihaları
nın suallerden evvel görüşülmesi teklif edilmek
tedir Bu ciheti yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Nutku'nun, zaruri ihtiyaç maddelerinin kontrol 
ve tevzii, Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

- 4 8 6 -
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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 Karahısar Mebusu 
Kemal Özçoban'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) 

REÎS — Millî Korunma Kanununun tadiline 
dair olan lâyihanın müzakeresine devam ediyo
ruz. Geçen inikatta 31 nci maddeye X ve XI nci 
bentler ilâve edilmesine dair nazarı dikkate alı
nan tadil takrirleri dolayısiyle encümence hazır
lanan iki bendi okuyoruz : 

X - Yurda muvakkat müddetle vazifeli veya 
yolcu olarak girenlerin beraberinde getirdikleri 
eşya yurt içinde iki sene kullanılmadıkça satıla
maz. 

iki sene kullanılmış olsa dahi bu kabîl eşya 
ticaretiyle iştigal memnudur. 

Kulllanılmış eşya yenisinden fazla fiyatla sa
tılamaz. Müzayede ve sair suretle alınıp satışa 
arz edilen malların aynı cins ve evsaftaki benzer
lerinden fazla fiyatla satılması memnudur. 

Tarihî kıymeti haiz eşya ile ticaret kastı ile 
olmıyan satışlar bundan evvelki fıkra hükmüne 
tâbi değildir. 

REÎS — Bendi yüksek reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 

XI - 6084 sayılı Kanun mucibince turizm mü
essesesi belgesi almış olanlar hakkında bu madde
nin birinci bendi hükmü tatbik olunur. 

REÎS — Bendi yüksek reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçen inikatta Bursa Mebusu Muhlis Erde-
ner tarafından verilen bir takrir üzerine müza
kere cereyan ediyordu. Bu takriri tekrar okuyo
ruz, efendim.. 

Yüksek Riyasete 
Otuz birinci maddenin sonuna yeni bir bent 

olarak aşağıdaki bendin ilâvesini ve kabulünü ri
ca ederim. 

Bursa Mebusu 
Muhlis Erdener 

X - «Bu madde de gösterilen kâr hadleri bir 
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baz olarak vaz'edilmiştir. Bu kâr hadlerine sadık 
kalmak şartiyle neticei hesabiyelerini zararla ka-
pıyan müesseseleri zarardan kurtarmak ve sây ve 
sermayelerinin meşru nemasından mahrum bı
rakmamak için bu zararlar % 20 kârla birlikte 
kendilerine tazmin edilir. Buna mukabil fazla ta
hakkuk etmiş olan kârlardan da bu fark mües
seselerden istirdad edilir. Kâr fazlasını senei ma
liye sonunda kontrol ve takibattan evvel kendi
liğinden iade eden müesseselerden bu fark aynen 
ve kontrol neticesinde meydana çıkan farklar ise 
yine o müesseselerden bir misli zam ile istirdad-
edilir.» 

REÎS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlarım; perakendeci, toptancı ve 
ithalâtçı kâr hadleri tesbit edildikten sonra ticari 
müesseselerin bu kârı aldıkları halde hakikaten 
ticaretlerinin hacmini lüzumundan fazla geniş 
tuttukları takdirde zarar etmeleri mümkündür. 
Anc'ak ticaret sanki devletin sigortası altında bir 
çalışma şubesi imiş gibi mütalâa edilemez. Her 
tüccar ticarete başladığı zaman bu ticaret ne
vinden kendisine kâr gelip gelmiyeceğini hesap 
etmek mecburiyetindedir. Muhlis Erdener'in mü
talâası kâr hadleri sebebiyle güya vâzıı kanunun 
bu zarara sebep olduğu merkezindedir. Hakikat-
ta böyle bir şey tasavvur edilemez. Muayyen kâr 
hadlerine rağmen tüccar hangi sahada hangi iş 
hacmmdan kâr edeceğini hesaplamak ve ona göre 
hareket etmek imkânına maliktir. Yoksa ticareti 
devletin garantisi altında tutan ve tüccarı zarar 
ettiği takdirde zararı ödenen veya kâr ettiği tak
dirde fazla kârı elinden alman bir memuriyet 
haline getiren bir memleket oluruz. Reddini istir
ham ediyorum. 

REÎS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu. 
ÖMER LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-

gad) — Muhterem arkadaşlar, Muhterem Muh
lis Erdener arkadaşımızın yapmış olduğu bu tek
lif kabul olunursa bu kanun, adeta üzerinde 
Meclisi Âlinin epey bir müddetten beri tasarruf-
da bulunduğu bu kanun, güya vatandaşı zarara 
sokacak, ticaret hayatına atılmış olan ve meşru 
yollarla ticari hayata devam eden vatandaşı zara
ra uğratacak bir kanun mahiyetini arz etmiş olur. 
Hiçbir şekil ve şartla bu kanun meşru yollarla ti
cari hayatını devam ettiren vatandaşı ziyana sok
maz. Bu kanunla kendisine muayyen, meşru yol
lardan kazanç temin etmesi imkânı bahşedilen 

— 487 — 
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tüccar kendi ticaretinde bâzı aksaklıklardan zi
yan ediyorsa bunun bu ziyanını bir sene sonra 
vergiden tenzil ederek tekrar vatandaşa aksettir-

** mek yoluna gidilmesi doğru olmaz. Kaldıki bu 
kanun vatandaşa % 20 kâr haddini de tanıyor. 
Saniyen bu teklif ticaretteki acemilikten ve di
ğer sebeplerden mütevellit zararları devletin öde
me cihetine gitmektedir. Bu teklif kanunun gaye
si ile kabili telif olmıyan bir tekliftir. Bu bakım
dan bir dereceye kadar meşru yollardan ticareti
ni devam ettirmek istiyen vatandaşları bu meşru 
yoldan adeta çevirmiş oluyoruz. Bu işe Meclisi 
Âlinin tedvin etmekte olduğu bu kanunlar elde 
edilmek istenen gayeye aykırıdır. Bu sebeple tek
lifin reddini teklif ediyorum. 

REİS — Muhlis Erdener, buyurun. 
MUHLİS ERDENER (Bursa) — Sayın ar

kadaşlar, evvelâ üzülerek arz edeyim ki, her iki 
arkadaşımın da takririmi mâna ve meal bakı
mından bihakkın anlamadıklarını anladım.Arka-
daşlar, ben her hangi normal şekillerde cereyan 
eden bir ticaret meslekinin icabı, zararların hü
kümetçe sigorta ve tanzim edilmesini talebetme-
dim. Böyle bir şey aklımdan geçmiyor. Mü
saade buyurursanız buna dayanarak takrimimi 
kısaca izah edeyim. 

Arkadaşlar, kanun çıktığı günden itibaren 
memleketin bütün ithalât ve ticareti görülen 
lüzum üzerine gelen bu kanun çerçevesi içinde 
cereyan etmeye mecburdur. Yani tüccar, ser
bestisini, inisiyatifini kaybetmiştir, ticari işler 
buradaki ahkâma riayeten yapılacaktır. Şu hal
de bütün müesseseler, firmalar, ticarethaneler 
ve esnaf bu kanunun emrettiği şekilde kendi 
sâi ve sermayesiyle fakat hükümetin talimat ve 
direktifi altında ve koyduğu kâr hadleriyle ha
rekete edecektir. Şimdi arkadaşım diyor ki : Tüc
car sezer. Neyi sezer? Her müessesede masrafa 
ve maliyete tesir eden faktörleri (A) ve (B) 
sınıflarına ayırarak bunlardan malın İstanbul 
gümrüklerine geldikten sonraki gümrüğü, ardi
yesi, belediye ve muamele vergileri, ambara ka
dar nakli, akreditif için banka masrafları ve 
nihayet depoya kadar yapılan gümrükçü ko-
müsyonu ve saire bunların hepsi malûmdur. Bu 
işi malla beraber o malı satacak, firmanın ma
lûmatı tahtında yapacaktır. Malın beherine dü
şen fiyatlar umumi masraf hesaplarına göre he-
sabedilecektir. Bunda ihtilâf yoktur. Bir mü-
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essesenin bunun yanında B grupunda zikrede
ceğim masrafları vardır. Yazıhane, depo, mağa
za kiraları, müstahdemin aylığı, posta telgraf 
ve telefon ücretleri, seyahat masrafları reklâm 
ve ilân masrafları gibi bir sürü masraflar var
dır. Bunun yanında komüsyon hesapları, ve sa
ir hesaptan doğan zararların ne gibi kıstaslarla 
kabul edileceği yürürlükte olan kanunda yazılı
dır, sarihtir. Ticaretle uğraşan arkadaşlar pekâ
lâ bilirler, bu masrafların ne miktara baliğ ola
cağı sene nihayetinde kâr ve zarar hesabı or
taya çıkmadan belli olmaz, ancak sene sonunda 
verdiği netice ile belli olur. Eğer verilen kâr 
hadleri kâfi değilse hükümete salâhiyet verin, 
kâr hadlerini artırabilsin. Kanun çıkarken ve
receğiniz kıstaslar belli olmalıdır. Hükümet 
ne istiyecektir, sene nihayetine kadar bir iki ve
yahut beş defa mı tahsis verecektir?... Bunu 
ben de bilmem. Bunlar hakkında ben hükümet
ten ne isiyeceğim ? Şimdi elde hâsıl olan % 20 
kârı zarbedeceğimiz emsal yokken bilmiyorum, 
neyi neye zarbedeceğiz. Bu mevzuda geçen gün 
uzun uzun izahatta bulundum ve komisyondan 
cevap vermelerini rica ettim, cevaplandırmadı
lar. Yalnız emtia üzerine şunlar, şunlar zammedi
lir, deniyor. Bu hususu komisyon arkadaşlarım
la da konuştum. Bizzat Nusret Kirişçioğlu ar
kadaşım dedi ki, Muhlis Bey, bir mal üzeri
ne yapılması lâzımgelen kâr ilâve edildikten 
sonra nasıl zarar edebilir. Bu ifade de gösteri
yor ki, arkadaşlarım darılmasınla!*, bir müesse
senin maliyeti üzerine müessir faktörler neler
dir, kâr ve zararı ne zaman belli olur, onu dahi 
bilmiyorlar. Tüccar durumuna göre bunları 
tanzim etsin, diyor. Bu şu demektir: Tüccar 
kendisine az tahsis yapıldığı zaman memurları
nı dışarı atsın, kirasının yarısını vermesin, se
yahatten sarfı nazar etsin. Bir kere kendisine 
ne tahsis edileceğini tüccar bilmiyor. Senelik 
tahsis miktarını bilse teşkilâtını ona göre ayar
lar. Fakat bu imkândan mahrumdur. Bu böy
le olunca da böyle bir kıstasın kabili tatbik ola
bileceğini havsalam almıyor. Bir müessesenin 
işlerinin yürümesi için muhtaç olduğu teşkilâtı 
kuramıyor, büro, memur ve saire, masrafları ne 
ise bunları elbetteki, bir prensip ve anlayışla 
tesbit edecektir, bu, keyfî olarak yapılamaz. Bu 
yapıldıktan sonra, sen tahsis vermiyorsun diye 
ben müessesemin memurlarını kapı dışarı ata
mam. Bu benim için önceden girişilmiş bir an-
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gajmandi!'. Bu taahhütler senelik olarak yapı
lır, günü gününe yapılamaz. 

Muhterem arkadaşlar, bu ciheti halletmedik
çe bu kanunun iyi netice vereceğine katî suret
te kaani değilim. Bunu huzurunuzda kemali 
cesaretle beyan ederim. Çok büyük reaksiyon
lar göreceğiz arkadaşlar. Tüccar hesabını ga
yet iyi bilmektedir. Bizim verdiğimiz kâr had
leri tüccarın masrafını kapayamazsa hiçbir tüc
car babasının hayrına müessesesine zararla mal 
getiremez. Şu halde mal gelmeyince ne olacak: 
Mevcut analların fiyatı bir misli, 1,5 misli veya 
iki misli daha artacaktır, bu artışın müsebbibi 
de bizler olacağız. Bu kanunu yaparken bu 
noksanlara ehemmiyet vermiyen arkadaşlarımız 
olacaktır. Bunu da huzurunuzda açıkça tebarüz 
ettiriyorum, ölmezsek üç ay sonra memleketin 
piyasa tahavvüllerini gene burada huzurunuza 
getireceğim. Sadece indî takdirlerle, yapmasın. 
etmesin, getirmesin» demekle olmaz. Her hizme
tin, her kadronun bir mukabil bedeli vardır. 
Bunlar hakkında da Gelir Vergisinde jsarih hü
kümler vardır. Hangi masraflar kabul edilir, 
hangisi edilmez, kanunda açıkça gösterilmiştir. 
Ona uyarak bir müessese kadrosunu tanzim 
eder. Eğer bunlar kâr haddinin dûnunda ise 
hiçbir müessese mal getirmez. Eğer maksat bu 
müesseseleri mal getirmekten yıldırarak memle
ketteki malların nedretini bir misli daha artır-
maksa hakikaten isabetli bir tedbirdir, takdir 
ederim. Yok herkesi teşvik edip bu nedreti or
tadan kaldırmaksa ve getirilecek malların müs
tehlike muayyen, mutedil bir kâr haddiyle da
ğıtmazsa bu hizmeti yapan insanları şâylerinin 
ve sermayelerinin icabettirdiği nemadan mah
rum etmemek ve yine maksat adilâne bir iş yap
maksa bunun müeyyidesini kanuna koymak lâ
zımdır, 

Verilen kâr hadleri hakikaten geniş tutul
muş, kifayet edecek derecede geniş ise bundan 
endişe duymamamız lâzımdır. Kimse de bir şey 
istiyecek değildir. 

Arkadaşlar, bugün memleketimizde vergi 
bakımından muhasebe defter usulü en modern 
bir şekle girmiştir. Devletin Gelir Vergisinden 
tahsilatının artmış bulunması bunun bariz bir 
delilidir. Kontrolör hakikaten bilerek kontro
lünü yapmaktadır. Bu bilgili memurlar karşısın
da kolay kolay kaçakçılık yapmak mümkün 
değildir. Tüccar defterini gayet muntazam tut-
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makta ve kontrolör vazifesini bihakkin yapmak
tadır. Şu halde bu memlekette ticari ahlâk ol
madığını iddia etmek hatadır. Bu memlekette 
bir ahlâkı ticari ve bir namuslu ticaret sınıfı 
vardır. Bu kanunla biz de onlara hizmet edece
ğiz, yardımcı olacağız ve diğerlerini takibattan 
geri kalmıyacağız. Bu demek değildir ki, bir 
adam ihtikâr yaparsa bütün tüccarları idam 
edeceğiz. Bu haksızlıktır, istirham ederim, bu 
nokta üzerinde hassasiyetle duralım. Kanunla 
yalnız müeyyideler, cezalar, suç şümulü artırıl
dı, fakat buna mukabil namuslu vatandaş için 
teminat konmadı. Bu teminat lâzımdır. Muha
sebesini yapacak, bilançosunu çıkaracak, makul 
masraflardan sonra tahsisin senede bıraktığı 
kâr meselâ 25 000 liradır diye bu adamın zara
rını telâfi etmiyelim mi? Âdilâne bir fiyat ayar
laması yapmamak bilmiyorum, hepsinin ticaret
hanesini iflâsa götürmek olur. Vatandaş bu ka
nunun dışında hareket ederek suç işlerse mazur 
mudur, değil midir? Bunu takdirinize terk edi
yorum, arkadaşlar. 

REİS — Ömer Lû t f iErzu ı •umluoğlu. 
ÖMER LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-

gad) — Aziz arkadaşlarım; hakikaten Muhlis 
Bey arkadaşımızın buyurdukları veçhile ya biz
ler anlamıyoruz, yahut da kendileri anlamıyor 
veya tecahülü arifte bulunuyorlar. 
Getirilen teklif kabul Duyurulduğu takdirde, 

kanunda güdülen ikinci gaye tamamen ortadan 
kalkmış olacaktır. Meşru yollarla kazançları 
tesbit edildikten sonra kanun hilâfına nasıl za
rar oluyor, sebebini bir türlü anlıyamıyorum. 

Muhlis Erdener arkadaşımıza bendeniz de 
arz edeyim, memlekette namuslu tüccar çoktur. 
Birçoklarını huzurunuzda muhtekir olmaktan 
tenzih ederim, fakat, bugünkü karaborsayı ya
ratanlar kimlerdir? Biz bunları bertaraf etmek 
için kanun tedvin ediyoruz. Arkadaşımız haki
katen anlamıyor mu, yoksa anlamamazlıktan 
mı geliyor? 

Biz bu kanunla, gayrimeşru yollarla müs
tehliki ezenlerin hareketini, onların zararlarını, 
gayrimeşru yolları Önlemek için tedbir almak
tayız. Muayyen yollardan kazançlarını temin 
eden kimsenin bu kazancına mâni olmak için 
hüküm koymuyoruz. Meşru yollarla, muayyen 
kâr haddi dâhilinde yapılan kazançlara mâni 
olacak bir hüküm yoktur, bilâkis müstehlik 
zümrenin, bilhassa memur olan müstehlik va-
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tandaş zümreyi ezmek istiyen kimseyi cezalan
dırmak istiyoruz. Bir taraftan bu müstehlik 
zümrenin kemerlerini sıkmalarını isterken, di
ğer taraftan da gayrimeşru kazançları önleme
ye çalışıyoruz. Şimdi bir kimse namuslu geçin
miyorsa, şu veya bu şekilde hareket etmişse; 
sene sonunda bilançosunu zararla kapıyan tüc
car bu zararını gelecek senenin kârından öde
sin. Milletin kesesinden değil. Gelir Vergisi, 
Muhlis Erdener arkadaşımızın zikretmiş oldu
ğu hususları birer birer tadat etmiş ve vatan
daşın masraflarının neler olduğunu söylemiştir. 
Bir de kâr haddi koyduktan sonra zararı kabul 
etmek ve bunu devlete ödetmek demek, tedvin 
etmekte olduğumuz şu kanunu, yani yeni doğ
mak üzere olan bir çocuğu daha doğmadan öl
dürmüş olmak demektir. Bu bakımdan Muhlis 
Bey arkadaşım mazur görsünler, kanunun ga
yesine aykırı olan teklifi, bilhassa karaborsacı
lığı önlemeye ve zavallı müstehliki korumaya 
çalışan bir kanunun aleyhinde olduğu için bil
hassa söz aldım. 

Saniyen, bir tüccar, kendi tedbirleri ile söy-
liyeyim, kendi ayağını yorganına göre uzatır; 
tüccar ticari zihniyetle hareket ettiğinden dolayı 
işini gayet iyi organize eder. Hakikaten tüccar 
bu zihniyetle hareket ettiğine göre bu tüccarın 
zarar edebileceğini ben hiçbir şekilde anlayamı
yorum. 

Eğer Muhlis Bey arkadaşımız kanunen tanı
nan kâr haddinden fazla bir kâr haddi düşünü 
yorsa ona diyecek bir şeyim yok. 

MUHLİS' ERDENER (Bursa) — Öyle bir 
şey yok efendim. 

ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU (De
vamla) — Kanunun tanıdığı kâr hadlerinin dı
şında bir kâr haddi tanıyarak ona lüks bir hayat 
yaşatmak istiyorlarsa... 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Ben öyle 
bir şey söylemedim. 

ÖMER LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (De
vamla) — O takdirde bu tüccar ayağını yorga
nına göre uzatmamış demektir. Bunda devletin, 
bu vergiyi aksettiren milletin ne kusuru vardır? 
Niçin bunu devletin ve milletin sırtına yükleme
ye çalışıyoruz. Tüccara diyoruz ki, şu emtianın 
satışından sana şu derecede kâr haddi veriyorum. 
Bu kâr haddi sınırları içinde malı müstehlik 
zümreye intikal ettirmeye mecburdur. Bunun 
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haricinde hareket ettiği takdirde kanunun mü
eyyideleri işliyecektir. 

Bir memur nasıl ayağını yorganına göre, bir 
vatandaş nasıl ayağını yorganına göre, giderini 

gelirine göre ayarlarsa bu tüccar da geniş bir çer
çeve içinde iş görürken bu kâr haddi dâhilinde 
yani karaborsacı zihniyetiyle geniş şeylere işi da
ğıtırsa elbette ki zarar edecektir. Doğan çocuğu 
öldürmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Kanunun mak
sat ve gayesine aykırı olan bu teklifin reddini 
rica ederim. 

REÎS — Nusret Kirişcioğlu. 
NÜSRET KÎRÎŞÇÎOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlarım; ticaret hayatını Ömer 
Lûtfi Erzurumluoğlti'nu bilmem ama, Muhlis 
Erdener'in benden daha iyi bildiği muhakkak. 
Fakat aramızdaki ihtilâf bu bilgi farkından çık
mıyor. İhtilâfımız arkadaşımızla bendenizin bu 
kanuna iki ayrı zaviyeden bakmamızın bir neti
cesidir. Ben konuşmama demin başlarken dedim 
ki;, muayyen kâr hadlerinin tatbiki halinde tüc
carın zarar etmesi mümkündür. Fakat eğer o 
tüccar iş hacmini ve masraflarını kendi kârına 
göre hesaplar, ona göre hareket ederse zarar et
mez. Hakikaten bir tüccar, eskiden kâr haddinin 
alabildiğine serbes olduğu zamanlara göre ayar
ladığı iş hacmini ve masraflarını aynen muha
faza ettiği takdirde, mesela aylık 5 000 lira kira 
verildiği, sebepsiz fazla müstahdem çalıştırıldığı 
zaman, bugünkü kâr hadlerinden dolayı o tücca
rın zarar etmesi mümükündür. 

Biz diyoruz ki, her tüccar - Muhlis Erdener'-
in tabiriyle söylüyorum - hesabını gayet iyi bilir. 
Ticaret hayatının hangi şubesinde iş yapmakta 
ise, bu işte kendisine % 10, 20, 25 kâr hesabiyle 
ne kadar kâr temin edilebileceğini hesaplar, ma
ğazasını ona göre tutar, işçisini ona göre çalıştı
rır. Ömer Lûtfi Erzuırumluoğlu arkadaşımızın 
buyurduğu gibi - halkın tabiriyle - ayağını yor
ganına göre uzatır, neticede kârlı çıkar. Bütün 
masrafların makul olup olmadığı tetkik mi edile
cek, inilmiyorum. Ne şekilde hareket ederse, ede
cek. Tüccar zarar ederse, tüccarın hiç hatası olmı-
yacak, hatası olursa diyejcek ki, bu, kâr haddinin 
neticesidir. Tüccar zarar ederse diyecek ki; «se
nin bana verdiğin kâr haddi neticesi zarar ettim, 
eğer bana noksan kâr haddi tâyin etmeseydin, be
nim kâr haddim eskisi gibi yüzde beş yüz olsay
dı ben zarar etmiyecektim, zararım, bana tâyin 
ettiğin kâr haddi neticesidir. Onun için ödeyin 
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benim zararımı.» Böyle şey olmaz arkadaşlar. 
Eâ r haddini iyice hesabedecek, iş hacmini ona 
göre tâyin edecek, çalıştıracağı personelini bu 
şekilde tesbit edecek. Bu şekilde hareket ederse 
zarar etmesi asla mevzuubahis değildir. Eğer 
tüccar tüccar basiretsiz bir tüccar ise ve zarar da 
ederse.bunu milletin zamin olacağını tasavvur 
etmek hatalıdır. 

RElS — Füruzan Tekil. 
FÜRUZAN TEKÎL (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; evvelâ bir noktayı bir kere daha te
barüz ettirmek yerinde olur. 

Arkadaşlar iyi tüccar var, kötü tüccar var de
diler. Bu kanun görüşülürken burada erbabı tica
retin bir nebze kötülenmesi yoluna gidilmiş oldu. 
Bir muhterem arkadaş, karaborsa nereden çıktı 
dedi. Şimdi bunu açıkça konuşmak icabederse 
karaborsada kötü tüccarın rolü olduğu gibi, iti
raf edelim, resmî sektörde çalışan insanların da 
rolü vardır. Tüccarın hepsi kötü de, memurun 
hepsi iyi mi... iyi memurun yanında kötü memur, 
iyi avukatın yanında kötü avukat, iyi doktorun ya
nında kötü doktor yok mudur?... Bu bir cemiye
tin hamuru meselesidir. Tüccarı da, avukatı da, 
doktoru da, hangi mesleke sâlik olursa olsun 
bütün insanlar bu hamurda yoğrulmuştur. Böyle 
tüccara öyle memur; öyle memura böyle tüccar... 

Hayat sahasına yeni atılmış iki kişiden biri 
ticaret sahasına atıldı, diye kötüdür de diğeri me
muriyeti seçti diye iyi midir? Böyle demeye im
kân yoktur. Esasen arkadaşlarımız da böyle bir 
hükme varmadılar. Ama bu derde parmak bas
mak icabederse buna da işaret etmek lâzımgelir. 
Bu hususta hususi sektörde çalışanların kötü 
rolü olduğu gibi, resmî sektörde çalışanların da 
kötü rolünü kabul etmek icabeder. 

Bunu böylece tebarüz ettirdikten sonra üze
rinde durulan başka bir meseleye geçiyorum. 
Yaşayış tarzı üzerinde duruldu. Yaşayış tarzı ile 
zarar etmek meselesinin pek münasebeti yok
tur. insan hiç zarar etmez, kâr bile eder de yi
ne cebinde beş parası bulunmaz. Adam yaşayış 
tarzını ona göre ayarlamıştır. Yaşayış tarzı ile 
kâr ve zararı münasebettar görmeye imkân 
yoktur. Esasen mevzuat da tacire istediği gibi 
yaşama hakkını »vermez. O ne tarzda yaşarsa ya
şasın mevzuat kabul edeceğini eder, etmiyece-
ğini etmez. Binaenaleyh bunları münasebettar 
görmiyelim. 
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Zararın faktörleri nedir? Bu faktörler mu

ayyendir. Mevzuatta bunların hepsi derpiş edil
miştir. Binaenaleyh bu zararların hodbehot vü
cut bulacağına inanmak icabeder. Bir tüccar faz
la memur çalıştırabilir, bu hesabını bilmiyen bir 
tüccar olabilir. Kendi işinin portesinden daha 
fazla masrafa girmek suretiyle bir büro tesis 
etmiş ise, elbetteki zarar edecektir. Ama Muhlis 
arkadaşımızın teklif ettiği şekli bir an kabul 
etseniz, zarar ertesi seneye sirayet etse ve ertesi 
seneki bilançoda da yer alsa ve tüccar böyle 
hareket etmekte devam etse, ertesi sene de za
rar edeceği muhakkaktır. Bizim üzerinde dura
cağımız bu hesabını bilmiyen tüccar değildir. 
Tüccar kâr da edebilir, zarar da. Bu ihtimalleri 
göze almış olması lâzımgelir. Muhlis Beyin endi
şeleri ticarette varittir; zarar etmeyi evvelden 
görmek yerinde olur. Zararın bir faktörü de aşa
ğıya doğru fiyat seviyeleşmesiyle olur. Aşağıya 
doğru seviyeleşme oldukça rekabet başlar, rekabet 
başlayınca da fiyatlar ucuzlıyacak demektir. 
Bu arada tüccar birtakım zararlara mâruz ola
bilir ve riske girebilir. Bu müstehlikin nef'ine 
bir harekettir. Bu, hayatın pahalılaşmasına de
ğil, ucuzlamasına doğru giden bir yoldur, işte 
bu rekabete girmiş olan tüccar zarar vadisine 
de sürüklenmiş olabilir. Eğer biz bu zararın er
tesi seneye sirayeti - zannederim ki, takrir öyle
dir, okunurken pek, iyi zaptedemedim - meselesi 
üzerinde, kayıtlı şartlı bir kanunu burada çıka
rırken, takyidedici hükümler tedvin ederken bu 
zararın ertesi seneye sirayetinde mahzur gör
miyelim. 

Hiçbir tüccar istiye istiye zarar etmez. Ben 
bu sene zarar edeyim, gelecek sene kâr ederim 
diyen bir tüccar esasen meslekini bilmiyen bir tüc
cardır. Hiç bir kimse .asla bu sene zarar edeyim 
diye hareket etmez, zira bu takdirde kendi bin
diği dalı kesmiş olur. Böyle bir tüccar tasavvur 
edilemez. 

Fevkalâde hallere münhasır bir kanun ted
vin ederken ve hususi teşebbüs erbabından bu 
kanun hükümlerine âzami dikkat ve riayeti 
beklerken onları zarara sokabilecek risklere de 
kıymet vermek, değer vermek ve onu da nazarı 
itibara almak yerinde olur. 

Bendeniz mütalâamı burada kesiyorum, efen
dim. 

REİS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu. 
ÖMER LÛTFI ERZURUMLUOĞLU (Yoz-
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ğâd) — Muhterem arkadaşlar, Füruzan Tekil 
arkadaşımız gayet güzel tebarüz ettirdiler. Ben
denizin anladığıma göre bir dereceye kadar za
rar yoktur; fakat gayrimeşrıı kârları durdur
maktadır. 

Füruzan Tekil arkadaşımız buyurdular ki : 
«Tüccarlar içinde namuslu tüccar olduğu gibi, 
namuslu olmıyan tüccar da vardır.» Yani gay
rimeşru yollardan kazanç elde etmek istiyen 
tüccar. Bu namuslu olmıyan tüccarın kazancı 
namuslu tüccara nasıl sirayet edecek? Bende
niz büjıu bir misalle anlatayım : 

Ankara'nın sayfiye yerlerinde 'Etlik'te, Ke
çiören'de veya Dikmen'de oturan bir bakkar 
gayrimeşru yollardan kazanç elde etmek isti
yor. Gaz, şeker, sigara... gibi maddeleri istiyen-
îere yakında bunlar bitecek ve gelmiyecek, di
yor. Vatandaş derhal günlük istihkakından faz
la almaya başlıyor. Ama mal olduğu halde ol
madığını ileri sürerek bir ayda sermayesini dev
redecek iken bir saat içinde devredecektir. 
Onda mal kalmadığını gören halk diğer bakka
la koşmaktadır. Bu suretle devir imkânı diğer 
tüccara da sirayet etmektedir. . İnhisarlarda 
o mal mevcudolduğu halde bir buhran yaratıl
masına sebebolunmaktadır. Gayrimeşru yollar
dan kazanç elde etmeye çalışıyorlar ki, bu gay
rimeşru kazanç namuslu olmıyan tüccarın sui-
hareketiyle namusluya da sirayet ediyor. 

Bilhassa serbest rekabette fiyat ayarlaması 
piyasada otomatikman teşekkül eder. Serbest 
rekabet olmadığı zaman, o mal piyasaya geldi
ğinde evleviyetle elde etmiş olduğu fahiş kâr 
diğer tüccarlara da taksim olunmak suretiyle 
kâr elbette azalacaktır. Yalnız Muhlis Bey arka
daşımızın burada demek istediği şey, anladığı
ma göre, meselâ milyonlar çeviren bir tüccarın 
bugün yevmi masrafı 200 - 800 lira ise bu mas
raf kısıldığından dolayı hayat seviyesi düşecek 
Hilton'da 200 - 300 lira yiyeceğine diğer 
yerlerde 50 lira harcayacak. Yahut çocukları 
gündje 200 - 300 lira ile geçinirken bu defa 50 
lira ile geçinmek mecburiyetinde kalacak. Za
vallı müstehliki, memuru ve diğer fakir vatan
daşları bunun içerisine sokuyoruz da tüccarı 
niye sokmıyalım? Ben bunu anlıyamadım. Tâ
biri âmiyanesiyle arz edeyim, ayağını yorganı
na göre uzatan, ticaret mantalitesine göre ha
reket eden bir tüccar hiçbir zaman zarar etmez. 
Zararları, masrafları ve saire hepsi Gelir Ver-
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gisine dâhildir. Bu sene zarar ederse onu gele
cek seneye ve artanını daha öbür seneye sirayet 
ettirebilir. Bunu devlete ve dolayısiyle millete 
yüklemek adaletle kabili telif mi? Gayrimeşru 
kazancı önliyecek, hattâ namuslu tüccarın bile 
menfaatine olan bu kanunu doğarken boğmanın 
yerinde olmıyacağma kaaniim. Binaenaleyh tek
lifin reddini rica ediyorum. 

REİS — Muhlis Erdener. 
MUHLİS ERDENER (Bursa) — Efendim, 

tekrar edeceğim, üzülerek tekrar ediyorum. Ar* 
kadaşlanmın konuşmalarından anlıyorum ki, 
hakikaten mevzuun içinde değildirler. Demin 
Kâmil arkadaşım Millî Korunma Kanunu ile bu* 
mm ne işi vardır, dediler. Kâmil arkadaşım bü
tün masraflara, gerek maliyete intikal edecek 
ve gerekse umumi masraf namı altındaki mas
rafların hepsi iade ediliyor ve üste de tüccara 
% 20 kâr veriliyor, buna rağmen Muhlis Erde
ner ne istiyor, diyor, birçok arkadaşlar da böy
le zannediyorlar. Böyle değildir, böyle olsa idi 
mesele yoktu. Böyle olsa idi hiç konuşmak ica-
betmezdi. Ben zannediyorum ki, yüzde yirmi 
bir kâr haddi telâffuz etmekle bu kârı realize 
ve tahakkuk ettirmek mümkün olsun. Halbu
ki bunun bir (baz) ı yok, bu, iş hacmma göre 
değişir. Yani bir firmaya 100 bin liralık bir 
tahsis bir defa verilirse bunun kâr haddi 25 bin, 
iki defa verilirse 50 bin, 3 defa verilirse 75 bin 
liradır. Buna mukabil (Oh ne âlâ, buna can 
kurban sesleri). Güzel, can kurban ama, tah
sisler yolunda giderse. Buna mukabil arkadaş
lar, bu ticarethanenin masarif atı umumiyesi, ar
kadaşların dediği gibi, Hilton'da, şurada bura
da para yemek, israf etmek değildir. Bunlar 
kanunun vicdanın, aklı selimin emrettiği mas
raflardır. Kira, Kira Kanuniyle tesbit edilmiş
tir. Tüccar hiçbir zaman bin liralık bir dükkâ
na on bin lira vermez. Hattâ elinden gelirse 
on bin liralık ticaret yerini bin liraya tutmaya 
çalışır. Memuruna hiçbir zaman fazla vermek 
istemez. Bin liralık işi 500 lira ile yaptırmaya 
çalışır. İşte masarifi umumiye dediğimin unsur
lar, üzerinde kıskana kıskana, mücadele edile 
edile, tesbit edilmiş sarfiyatın yekûnudur. Bun
lar maliyete girmiyor. Bunlar sene nihayetin
de kârdan mahsubediliyor. 

Binaenaleyh, masraf yekûnu yüz bin lira, 
kâr da 75 000 lira ise vatandaş 25 000 lira za
rarda demektir. Bu kabul edilirse durum basit-
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İeşir arkadaşlar. îster sulh, isterse en nazik harb 
zamanlarında olsun bizim kanunlarımız ve anane
lerimizde vatandaşın malını, mülkünü mecca-
nen elinden almak, meccanen çalıştırmak gibi 
haklar mevcut ve vâki değildir, arkadaşlarım. 
Eğer böyle bir hal vâki olursa, yani; gerekli 
şeyleri yapmamışsa, zarar tahassül etmişse ada
let kaideleri icabı olarak, millî ekonomi icap
larından olarak bu arkadaşların, firmaların fa
aliyetlerine nihayet vermemek lâzımdır. Bun
ları yıldırmamak lâzımdır. Himaye etmek lâzım
dır. Zaten bunlar kendi vergi kanunlarımızda 
derpiş edilmiştir. Arkadaşlar bilirler ki ; vergi 
kanunları zararın ancak iki sene müddetle telâ
fisini kabul ediyor. Halbuki şimdi burada bâ
zı arkadaşlar bunun aleyhinde konuşuyorlar. 

Şimdi benim istediğim şudur: Vergi Kanun
larına göre mütaakıp iki sene içerisinde zarar
lar itfa edilir. îki sene içinde itfa edilmiyen za
rarlar silinir, artık mahsubu yapılamaz. Bir tüc
carın kendi insiyatifiyle ve serbest şartlar al
tında çalışarak kâr etmesi mümkün olamıyan 
hallerde dahi zararı itfa edilirken, kendi kusu
ru olmaksızın tahddüs eden zararın itfasını ka
bul etmekten tabiî ne olabilir? Buradaki yüzde 
25 kâr haddi olabilir ki, tüccarın sermayesinin 
yüzde 50 sini birden götürür. Miktar belli olma
lıdır. Olmadan ne konuşulursa havaya konuşu-

- lur. Muhakkak olan bir şey varsa bugün tüc
car sıkıntı içerisindedir. Her tüccara muhtacol-
duğu tahsis yapılmıyor. Şahsan ben 4 - 5 sene
dir hiçbir tahsis alamadım. Binaenaleyh, tahsis 
alamayınca firmanın sermayesi eriyip gider. 
Bunun telâfisini düşünmemek haksızlık olur. 
Rica ederim, hepimizin maksudu birdir, sade
ce fiyatları ayarlamak istiyoruz. Fakat, huzu
runuzda tekrar arz edeyim ki, geçen gün ale
lacele kabul ettiğimiz madde ile yani ithalâtçı, 
ihracatçı ve perakendeciyi ayırmakla hazinenin 
gelirinden yüz milyona yakın bir indirme yap
mış olduk. Şimdi Maliye Vekilinden soruyo
rum, rica ederim izah buyursunlar. Vukubulan 
bu aksi maliden haberdar mıdırlar? Bendeniz 
bunun hesabını yaptım, Maliyenin tahsil edece
ği vergiden 91 milyon lira gidiyor. 

REÎS — Muhlis Erdener, rica ederim mevzu 
içinde kaimiz. 

MUHLİS ERDENER (Devamla) — Binaen
aleyh iyice anlamadan aksine cevap vermiyelim. 
(Reye, reye, sesleri) 
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REİS — Başka söz istiyen yok. Kifayet tak

riri de vardır. 
Muhlis Erdener tarafından eklenmesi iste

nen bende dair, tarafından verilmiş takriri bir 
yanlışlığa ve iltibasa mahal vermemek için tek
rar okuyoruz. 

(Muhlis Erdener'in takriri tekrar okundu.) 
(Sağdan, soldan gülüşmeler, sigorta, sigorta, 

sesleri) 
REÎS — Müsaade buyurun. Takriri nazarı 

itibara alanlar... Almıyanlar... Reddedilmiştir. 
31 nci maddenin her bendi ayrı ayrı müza

kere olunup ayrı ayrı reylerinize iktiran etmişti. 
On bir bentten ibaret olan 31 nci maddenin 

tümünü yüksek reylerinize arz ediyorum : Ka* 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 36. — III - Hükümet, lüzum gördü* 
ğü takdirde kara ve deniz nakil vasıtalarını be
deli mukabilinde satıttalabilir. 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi yüksek 
reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — I - Bu kanunun derpiş ettiği 
işlerin icabettireeeği tediyeler için Hükümet 
emrine Hazinece iki yüz elli milyon liraya kadar 
bir sermaye temin olunur. Mütedavil sermaye 
ile sabit sermaye ve. teşkilât masrafı karşılıkları 
îcra Vekilleri Heyeti karariyle bu sermayeden 
tefrik edilir. 

II - Hükümet tevzie tâbi tutulacak mallar
dan satış bedelinin âzami yüzde ikisini tevziat ve 
teşkilât masrafı olarak alabileceği gibi bu su- . 
retle toplanan paralardan tevzi işlerinde çalı-
şanlara îcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
miktar ve esaslar dairesinde ikramiye ve fazla 
mesai ücreti ödemeye de salahiyetlidir. 

MUVAKKAT EN. M. M. EKREM AKIT 
(•Samsun) — Muhterem arkadaşlar, 43 ncü 
maddenin 2 nci bendinde bir ta'bı hatası vardır, 
(toplanan) kelimesi (toplanmiş ve toplanacak) 
şeklinde olacaktır. Tashih edilmesini rica ede
rim. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur. İkinci 
bent, encümenin teklif ettiği şekilde tashih edi* 
lerek 43 ncü maddeyi reylerinize arz ediyorum.: 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 53. — I - a) Yedinci madde muci^ 
bince yapılacak kontrola ve lâzımgelen faaliyete 
sevk kararma muhalefet edenler; 
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b) 8 nci maddeye müsteniden sanayi ve 

maadin müesseseleri hakkında hükümetçe veya 
tavzif edilen müessese veya teşekküllerce isteni
len malûmatı vaktinde tam ve doğru olarak ver-
miyenler ve müttehâz karara riayet etmiyenler 
hakkında 2 500 liradan 25 000 liraya kadar ağır 
para cezası ve 6 aydan 4 seneye kadar hapis ce
zası hükmolunur. 

REÎS — Arkadaşlar, madde uzundur, tasvib-
ederseniz maddeyi bent bent müzakere edelim, 
(kabul sesleri) Maddenin bent bent müzakeresi
ni reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Maddenin bent bent müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Birinci bent hakkında söz istiyen yok. Bendi 
yüksek reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - 9 ncu maddede yazılı ücretli iş mükelle
fiyetine 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. 

REÎS — Bent hakkında söz istiyen?.. Buyu
run Kemal Yörükoğlu. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Muhterem 
arkadaşlar; bendeniz bu bentteki cezai müeyyide
leri fazla bulmaktayım. Biz, bir mükellefiyet tah
mil ediyoruz, vatandaş şu veya bu sebeple bu mü
kellefiyeti yapamadığı zaman ağır müeyyidelerle 
karşı karşıya bulunuyor. Allah, belki bu müeyyi
delerinin tatbikine ihtiyaç hissettirmez, fakat tat
bik edildiği zaman vatandaş bundan çok ıstırap 
çekecektir, evvelce çekilen ıstıraplar cümlemizin 
malûmudur. Hattâ biz, bu ıstırapları zaman za
man'terennüm eylemiş bulunmaktayız. Bu itibar
la, bu bent ile vatandaşa tahmil edilen mükellefi
yet, yerine getirilmediği takdirde yevmiyesinin 
beş misli ceza tâyinini pek isa,betli bulunmamakta-
tadır, hele, ayrıca hapis cezasının verilmesi asla 
kabilitecviz değildir. Çünkü altı aya kadar ha
pis cezanın kesin olarak verilmesine dair hüküm 
vardır. Binaenaleyh hapis cezası verildiği takdir
de ve bu ceza katı olduğuna göre vatandaş Tem
yiz hakkından da mahrum bırakılıyor.. Bu itibar
la bendenizce, tekerrürü halinde hapis cezasına 
lüzum olmadığı gibi ceza miktarı da fazladır. Te
kerrürü halinde ise beş mislinin iki misli para 

1 cezasiyle birlikte on beş günden iki aya kadar ay
rıca hapis cezası yükleniyor. Bendenizce hapis ce-
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zasma lüzum yoktur, bu itibarla hapis cezasının 
metinden kaldırılmasını ve para cezasının da bi
raz daha hafifletilmesinin daha uygun olacağı ka
naatindeyim. Vatandaşı fazla tazyik etmenin mu
hakkak zararlı olacağı mülâhazası ile bir takrir 
veriyorum. Kabulünü istirham ederim. 

REÎS — Komisyon iştirak ediyor mu? 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ ERCÜ

MENT DAMALI (Sivas) — Muhterem arkadaş
lar, şu anda iş mükellefiyetinin tatbik edildiği 
yer yoktur. Fakat hükümetin böyle bir mükel
lefiyete tâbi tutmak yetkisi mümkün olduğuna 
göre, cezaların artırılması prensibini bu müey
yideye de tatbik etmek ve böylelikle bir vahde
ti ceza temin etmek düşüncesiyle buradaki ce
zalar da artırılmıştır. 

Şuna tekrar işaret edeyim ki, iş mükellefi
yeti filhal tatbik edilmemektedir. Biliyorsunuz 
eskiden Zonguldak'ta tatbik ediliyordu, çok şü
kür kaldırılmış vaziyettedir. înşaallah bundan 
sonra da tatbik edilmez. Tatbik edilmediği müd
detçe de bunun pratik olarak münakaşaya de
ğer bir tarafı da olmaz. Fakat tatbik edildiği 
anda, bu kanunla tâyin edilen müeyyidelerde 
eski kanuna nazaran bir artırma olduğuna göre 
bunlara da bir zam yapmak ve iş mükellefiye
tine ademiriayetten doğabilecek âmme nizamını 
ihlâl keyfiyetinin tevlidedeceği içtimai mazarra
tı mütalâa ederek cezanın ona göre bu bentte 
de bir artırma yapılması uygun görülmüştür. 
Bu itibarla aynen kabulünü rica ediyoruz. 

REÎS — Kemal Yörükoğlu. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Efendim; 

kanunun espirisi ihtikârla mücadeledir. Yoksa 
iş mükellefiyetini ağır cezai müeyyideler altına 
koymak değildir. Encümenin muhterem reisi de 
filhal böyle bir zarurete lüzum yoktur, buyu
ruyorlar. Ama istikbale muzaf olarak böyle bir 
vaziyet tahaddüs ederse mademki diğer husus
larda diğer hâdiseler için cezai müeyyideyi ar
tırdık^ onunla muvazi olarak artıralım diyor
lar. Bendeniz bu mucip sebebi pek kuvvetli bul
madım. Kanunun espirisi doğrudan doğruya 
vatandaşı istismar eden kimselerin bu ahlâk
sızlıklarını önlemektir. Yoksa bir ameleyi üç 
beş gün için mükellefiyetine riayet etmedi diye 
ağır ceza tehdidi altına koymak değildir. Fil
hal buna da zaruret yoktur. Falan maddede ce
zai müeyyide artırılmıştır diye bu maddede de 
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cezanın artırılması icabetmez. Bendenizin ver
diğim takrir bu itibarla hakkaniyete daha uy
gundur. Hapis cezası niçin verelim? Maksat va
tandaşı çalıştırmak değil mi? Para cezası verir, 
yine çalışmasına devam eder. 15 gün, 20 gün 
bir ay hapiste yatırmakla ne kazanacağız? 

Bu itibarla bendeniz hapis cezasının kaldı
rılmasını ve para cezası nispetlerinin tenzilini 
rica etmekteyim. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 53 ncü 

maddenin 11 numaralı bendindeki (beş mislin
den yirmi beş misline kadar) yerine (üç mislin
den on misline) şeklinde ve (tekerrürü halin
de) ki ibareden sonra gelen (iki misli para ce
zası ile birlikte on beş günden iki aya kadar 
hapis cezası hükmolunur) yerine (evvelce veri
len cezanın beş misli para cezası hükmolunur) 
şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 

Van 
Kemal Yörükoğlu . 

REÎS — Hükümet ve encümen iştirak edi
yor mu? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ ERCÜ
MENT DAMALI (Sivas) — İştirak etmiyoruz. 

REÎS — Takriri reyinize arz ediyorum, na
zarı dikkate alanlar.. Almıyanlar.. Anlaşılmadı, 
ayağa kalkmanızı rica edeceğim. Takriri naza
rı dikkate alanlar.. Nazarı dikkate almıyanlar.. 
Takrir nazarı dikkate alınmış ve ikinci bent ile ' 
encümene verilmiştir. 

I I I - 10 ncu maddede yazılı sanayi ve m;ı-
adin müesseselerindeki ve bu müesseselere bağlr 
olan veya Hükümetçe tâyin edilen diğer iş yer
lerindeki hizmeti mazeretsiz terk edenler hak
kında 2150 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. 

REÎS — Söz istiyen yok. Bendi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

IV - a) Tl 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- I 
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larm 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 0Û0 
liradan 5 OOO liraya kadar ağır para cezası ve
rilir. 

REİS — Etem Aybar. 
ETEM AYBAR (Mardin) — Muhterem,ar

kadaşlar ; Millî Korunma Kanununun tatbik sa
hasında birtakım aksaklıklar yaptığı hepimizin 
bildiği bir hakikattir. Benim başımdan bir hâ
dise geçti. îhtikâr Komisyonunda âza idim.. Bir 
muhtekiri ihtikâr suçundan mahkemeye verdik. 
Mahkeme evrakı tetkik etti ve neticede muhtekiri 
fiil teşebbüs mahiyetinde olduğu için tecziyesi 
cihetine gidilmemiştir diyerek beraat ettirdi. 
Millî Korunma Kanununun bütün maddeleri 
maalesef mahkemede neticesiz kalıyor. Ben He
yeti Umumiyeden, bu gibi suçlar teşebbüs mahi
yetinde de olsa ihtikâr yoluna sapan tacirlerin 
tecziyesi için bir hüküm konmasını arz ve teklif 
ediyorum. 

REÎS — Takririniz var mı efendim?. 
ETEM AYBAR (Mardin) — Şimdi vereyim 

efendim. 
REÎS — Başka söz istiyen yok. Okuduğumuz 

şekilde bendi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Bu kanuna göre hükümetçe temin edi
len krediyi 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
ği menfaat az ise 500 liradan aşağı olmamak 
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-

I molunur. 
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Şu kadar ki, bu bende göre hükmolunan pa~ 1 

ra cezaları, maksat haricinde sarf edilen kre
dinin miktarından aşağı olamaz. 

REİS — Bent hakkında söz istiyen yok, 
Bendi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

53 ncü maddenin I I nci bendi nazarı dikkate 
alınan takrirle encümene iade edildiği için mad
deyi reye arz edemiyeceğim. 

Efendim, 54 ncü madde de uzun olduğu için 
bent bent müzakere ve reye konulmasını yük
sek reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5 4 . — I - 14 ncü maddenin 1 numa
ralı bendi hükmüne g'öre el konulan maddeyi 
veya yardımcı malzemeyi teslimden imtina eden
ler, saklıyainlar, kaçıranlar, saklamaya yahut 
kaçırmaya teşebbüs edenler, satanlar, her ne 
suretle olursa olsun başkalarına devredenler, 
rehin edenler bü 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-
lünur. 

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 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 bakiyelerinin 
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 olunUf. 

REİS — Birinci bent hakkında Muhlis Er-
dener. 

MUHLİS ERDENER ((Bursa) — Efendim, 
bu maddenin saydığı fiilleri «yapanlar, yaptıran
lar» ı anlıyorum, fakat «teşebbüs edenler» den 
murat nedir! Bunun tâyin ve tarifi nereye ka
dar gidiyor! Bunun izahını komisyondan rica 
ediyorun|. | 
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REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ ERCÜ

MENT DAMALI (Sivas) — Muhterem arkadaş
lar, suça teşebbüs, Ceza Kanununun umumi hü
kümlerindeki 60 ve 61 nci maddelerin anasırı
nın burada tatbiki ile kendisini gösterir. 

REİS — Tahir Taşer. 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Arkadaşlar, 

ceza hukukunda teşebbüsle fiilin tam olarak ic
ra edilmesi arasında hukukan büyük fark var
dır. Binaenaleyh; teşebbüsle, fiilin tam icra edil
miş olmasını bir tutmamıza imkân yoktur. 

REİS — Kemal Yörükoğlu. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Efendim, 

eğer bu kanunun bütün hükümlerini tamamen 
cezai kaidelere ve prensiplere uygun olduğu nok
tasından mütalâa edersek bu kanun çıkmaz. Bu 
fevkalâde bir kanundur, fevkalâde hükümleri 
ihtiva etmektedir. Hattâ bâzı hükümleri vardır 
ki Teşkilâtı Esasiye Kanununa dahi aykırıdır. 
Buna rağmen kabul ediyoruz. 

Eski kanunla da teşebbüs, icra edilmiş, te
kevvün etmiş bir suç gibi cezalandırılmaktadır. 

Filhakika Ceza Kanununda teşebbüsle tam 
fiil arasındaki ceza bir değildir. Ama bu fevkal
âde bir kanundur. Ve burada redaeti ahlâkiyye 
mevzuubahistir. Ha ihtikâr yapmış, ha ihtikâra 
teşebbüs etmiş, hiçbir farkı yoktur. Redaeti ah
lâkiyye aynıdır. 

Bu kanunun fevkalâde bir kanun olması ba
kımından hükmün aynen kabulünde, teşebbüsün 
de tekevvün etmiş bir suç gibi cezalandırılma
sında içtimai menfaat vardır. Aynen kabulünü 
bendeniz de istirham ediyorum. 

REÎS — Tahir Bey, teklifinize dair takrir var 
mı? Olmadığına ve başka söz istiyen de bulunma
dığına göre bendi yüksek reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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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direrek tâyin edilecek ağır para cezasının da ya- ı 
nsı hüknıolunur ve hapis cezası verilmez. I 

REÎS — Bent hakkında söz istiyen var mı? 
İtemâl Yörükoğlu, buyurun. 

KEMÂL YÖRÜKOĞLU (Van) — Muhterem 
arkadaşlar, bu bentteki hükümle iktidarımızın ta-
kibettiği zirai politika arasında derin bir tezat 
mevcuttur. Toprak mahsullerinin ağır cezai mü
eyyideler altında olmasının acılarını hepimiz çek
miş vemüşahade etmişizdir. Meselâ, vatandaşın 
hakiki mahsulünü bilmeden tahmin heyeti gidi
yor. Hasat sonunda tahmin edilen buğdayı vatan
daş elde edemiyor, fakat kendisinden vermekle 
mükellef olduğu tahminî miktar isteniyor, bunu 
veremeyince jandarma ile evine giriliyor. 

REÎS — Kemâl Bey, bunun madde ile alâ
kası yok. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun, oraya geleceğim. Birtakım na
hoş vaziyetler tahaddüs ediyor. Mademki biz zi
rai istihsal politikası takibediyoruz, bendeniz hiç 
ceza verilmesin demiyorum, ceza verilsin. Yııka-
rıki fıkrada hem para, hem hapis cezası var 
«para cezası yarıya kadar indirilir» deniyor. 
Bendeniz para cezasının üçte bire kadar indiril
mesini teklif edyorum. 

Diğer taraftan bu maddede bir noksan bulu
yorum. Madde diyor ki : «Hüküm katileşinceyo 
kadar tamamen teslimeden müstahsıllar hakkın
da bu fıkraya göre yarıya indirilir.» Bendeniz 
«takibat başladığı sırada veya duruşma sırasında 
veya hüküm verilmişse hüküm katileşinceye ka
dar ceza tâyin edilmemesinin daha uygun olaca
ğını düşünmekteyim. Takibat sırasında istenen 
miktarı teslim etmişse takibat dursun. Duruşma 
safhasında, hüküm verilmiş *re katileşmişse katile
şinceye kadar teslim etmişse yine ceza verilmesin. 
Maddeden kasıtları da bu olsa gerek, fakat mad
deye vuzuh vermek için bu hususların ilâvesi da
ha uygun olacaktır ve tatbikatta da her hangi bir 
tereddüdü önliyecektir. Bunu temin için bir tak
rir hazırladım, kabulünü rica ederim. Hüküm ka-
tileşmeden mal teslim edilirse cezanın tamamen 
kaldırılmasını teklif ediyorum. Ceza, istenilen 
malı temin etmek için konulmuştur. Ben malı tes
lim ettikten sonra üstelik bir de ceza görmem ada
lete uygun olmaz. Bu teklifimin encümenden ve 
Heyeti Umumiyeden kabulünü rica ederim. 

RElS — Encümen iştirak ediyor mu? j 
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MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. EKREM 

ANIT (Samsun) — Hayır. 
REİS — Haindi Tekay. 
HAMDİ TEKAY (Samsun) — Efendim, bu 

çok tehlikeli bir maddedir. Biz istihsali artır
mak için çiftçiyi teşvik ediyoruz. Burada hiçbir 
şey zikredilmemiştir. Toprak mahsulleri deni
yor, bunun tavzih edilmesi lâzımdır. Çok kapa
lıdır. Biz teşvik ediyoruz ki, köylü istihsal yap
sın diye. Toprak mahsulleri deyip geçiyoruz. 
Bu tehlikeli bir maddedir. (Yiyecek maddesidir 
sesleri) Yiyecek maddesi içinde hububat da dâ
hildir, hepsi dâhildir. Bendeniz toprak mahsul
lerinin tavzih edilmesini rica ediyorum. 

RElS — Encümen namına Ekrem Anıt. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU-

HARRlRt EKREM ANIT (Samsun) — Kemal 
Yörükoğlu arkadaşım 1942 yılı hububatının sa-
tınalınmasma ve müstahsilin borçlandırılmasına 
dair Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının talimat 
hükümlerini burada izah ettiler. Halbuki 14 ncü 
madde hükümetin, halkın, millî müdafaanın ih
tiyacı olan her nevi madde ve yardımcı madde
yi değer fiyatının tediyesi mukabilinde el koya
rak almaya ve maksada göre tevzi ve ihtiyacı 
olanlara kârsız vermeye yetkili olduğu hakkın
dadır. Binaenaleyh bu 14 ncü madde tamamen 
bir el koyma maddesidir. Şimdi artık eskiden 
olduğu gibi (gök) tahmin, ikinci tahmin, müs-
tahsıla el koyma puslası, köy muhtarına el 
koyma bordrosu vermek gibi bir mecburiyet 
tahmil edilmemektedir. Bu muameleler ve şu ve
ya bu sebepten tahmindeki isabetsizlik hakika
ten müstahsili çok mağdur etmişti. Fakat şimdi 
böyle bir şey mevzuubahis değildir. Bu madde
den maksat millî müdafaa ve halk ihtiyacı için 
hükümetin lüzum gördüğü maddeyi değer pa
hasını vermek suretiyle el koyarak almasıdır. 
Vatandaş, parasını almak suretiyle malını vere
cektir. Bunda hiçbir icbar yoktur. Kemal Bey 
arkadaşımın dediği gibi «Eski işleri öne süre
rek ceza şöyle olacaktır, böyle olması lâzımdır» 
demek yerinde değildir. Hükümet, millî müda
faanın ve halkın ihtiyacını önlemek mecburiye
tinde kalınca kanunun kendisine vermiş olduğu 
yetkiye dayanarak, el koyacak ve bedelini, ve
rerek mahsulü alacaktır. 

REİS — Kemal Yörükoğlu, buyurun. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Muhterem 
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arkadaşlar, encümenin muhterem sözcüsü, beni 
affetsinler, tenakuza düşüyorlar. 

Değer parasını vereceğiz, el koyup malını ala
cağız, diyoruz. Güzel. Değer pahasını veriyorsun, 
el de koyuyorsun, binaenaleyh cezai müeyyideye 
ne lüzum kalıyor? Meselâ müstahsilin şu kadar 
kilo buğdayı var. Hükümet el koymuş. Fakat 
müstahsil bu miktarın yarısını teslim etmiş yarı
sını etmemiş. Kanun, hepsini teslim etmediği için, 
ceza koyuyor.. Bendeniz cezanın esasına muarız 
değilim. Yalnız maddeye vuzuh verilmesini isti
yorum. Müddeiumumi takibata başladı, adam 
buğdayını teslim etti. Bu maddeye göre buğ
dayını, teslim etmesine rağmen müddeiumu
mi bu adamı mahkemeye sevk edecektir. Çünkü 
madde «hüküm katîleşinceye kadar» diyor. Bina
enaleyh buğdayı teslim etse dahi mahkeme devam 
edecektir. Maksadım, maddeye vuzuh verilmesi 
ve çiftçinin birtakım müşküllerle karşılaştırılma-
masıdır. Diğer taraftan «çiftçilerin de birtakım 
müşkülleri vardır. Bütün lüzumlu miktarı teslim 
ettikten sonra geç teslim ettiği için neden ceza 
görsün? Buradaki cezanın hikmeti başkadır. El 
konan maddeyi teslim etmeyi temindir. Ben bunu 
teslim ettikten sonra bana neden ceza verilecek
tir? Bazan el konan miktarın tesliminde teehhür
ler olabilir. Hava şartları ve saire. Bunlar da 
müebir sebep ise ceza mevzubahsolmaması gere
kir. 

Bu sebeplerle benim teklifim adalete daha uy
gundur. 

Encümen takririm okunmadan, iştirak etmi
yoruz diye beyanda bulunuyor. Rica ederim tak
ririm bir defa okunsun, ondan sonra kabul edip 
etmediklerini sebepleriyle izah etsinler. 

REÎS — Muvakkat Encümen Reisi Ercüment 
Damalı... 

MUVAKKAT EN. REÎSÎ ERCÜMENT DA
MALI (Sivas) — Muhterem, arkadaşlar, Kemal 
Bey arkadaşımızın teklifi malûm, mala el kondu, 
mal saklanıldı, teslim edilmiyor, teslimden imtina 
var, kaçırılıyor, bu gibi hallerde takibata müba
şeret edildi, takibata mübaşeret edildikten sonra 
yahut son tahkikat açıldıktan sonra, dâva hükme 
raptedildikten sonra dahi bu safhalarda teslim 
muvacehesinde cezanın indirilmesi hallerinin der
piş edilmesini arzu etmektedir. 

Şimdi vâzıı kanun olaraktan, prensip itiba
riyle toprak mahsulleri hakkında hükümet el 
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koyma kararı ittihaz ettikten sonra müstahsilin 
malını teslim etmesi zarureti üzerinde durulmuş
tur. Çünkü takdir edersiniz ki, toprak mahsulle
rinden her hangi birisi üzerinde hükümet el koy
ma kararı ittihaz ettiği anda durum naziktir, 
bir açık hüküm sürebilir, ortada ağır bir durum 
vardır, doğrudan doğruya havayici zaruriye mev-
zuubahistir, hükümet çok nazik bir anda bü 
yetkiyi kullanacaktır. Eğer kanuna biz, taki
bata başlandıktan sonra (mal teslim edilirse) 
diye beraet ettirici bir hüküm korsak olmaz. 
Şayet böyle bir hüküm korsak par prensip, ev
velâ tüccar, mevcut malı teslim etmekten imti
na edecektir, cezai takibata girişildiğinde, bel
ki aradan geçen zaman zarfında bir şeyler te
min edecektir ve takibata başlandıktan sonra 
malı teslim ederim, bu esbabı beraetten fayda
lanırım, diyebilecektir ve teslim edilmiyen bu 
madde, ihtiyaç sahiplerine yetiştirilemiyecek, 
hayati bir mahiyet arz edecektir. 

Bu itibarla vâzıı kanunun erişmek istediği 
neticeyi baltalayıcı hüküm vaz'edilmemelidir. 
Kanun vâzıı, takibat esnasında, son tahkikat saf
hasında değil, hüküm verilmesi zamanında, hattâ, 
hattâ hükmün katîleşmesi zamanına kadar bü
tün bu halleri içine alan hükmün kesinleşmesi 
anına tekaddüm eden tahkikat, son tahkikat, 
duruşma safhası ve sair ana kadar muahhar olan 
zamanda, muahhar olan zaman içinde, o zamana 
kadar maddede yazılı cezanın yarıya indirilme
si derpiş edildiğine nazaran, tahkikat safhasın
da olsun, duruşma safhasında olsun, karar saf
hasında olsun, bir malın tesliminde haydi, haydi 
o madde tatbik edilecektir. O maddenin tatbi
ki uzun bir devreye münhasırdır. Hüküm ke
sinleştikten sonra, Kemal Bey arkadaşımız, söz
lerimin başında arz, ettiğim gibi, her hangi bir 
zamanda, her hangi bir safhada bir mal teslim -
edildiği anda esbabı beraet kabul etmiyorlar, .. 
fakat ceza, zaten tesbit edilen maddenin hük
münde var. Mevcudolan maddenin hükmü şöy
ledir; hüküm kesinleşinceye kadar teslim, ce
zanın yarıya indirilmesini âmirdir. 

Eğer bu anlayışta bir ihtilâfımız varsa tek
rar karşılaşalım, çünkü bundan büyük faydalar 
doğacaktır, zira hükümetin havayici zaruriye-
den olan toprak mahsullerine el koyması mü
him bir şeydir, bunda açık kapı bırakmaktan 
büyük mahzurlar doğacaktır. Binaenaleyh fık
ranın aynen kabulünde fayda melhuzdur. 
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RElS — Kemal Yörükoğlu. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Efendim, 

bendenizin maksadım, Muhterem Encümen Rei
sinin maksadına da mutabıktır. Ben de diyo
rum ki, mademki hayati bir maddeye el konul
muştur, bunu ta hüküm safhasına varmadan, va
tandaş takibat sırasında teslim etmiştir, bunu 
teslim etmesine rağmen müddeiumumiliğin dâva 
açması lüzumsuzdur, çünkü hükümetin el koy
mak istediği maddeyi vatandaş teslim etmiştir. 
Ama, takibat başladıktan sonra teslim etmiştir, 
diye mahkemeye sevk edip onu git gel sürük-
lemiyelim. Bendeniz takririmi buradan okuya
cağım. «Bentteki müstahsıllar hakkında tâyin 
edilecek cezalar yaraya indirilerek hükmolu-
nur.» cümlesinin çıkarılarak «tâyin edilecek 
ağır para cezaları üçte birine indirilerek hük-
molunur, hapis cezası verilmez». Bendeniz diyo
rum ki ; müstahsıla hapis cezası vermiyelim. Bu 
tehlikelidir. îster hükümet el koysun, nazik bir 
madde olsun. Zürraı hapis cezasiyle tehdidet-
miyelim, Yalnız para cezası verelim. Bu kâfi
dir. Çünkü hapis cezası müstahsil için çok ağır
dır. Para cezasını artıralım, fakat hapis cezası 
vermiyelim. Bu bir. 

İkincisi : «el konulan toprak mahsulü
nü» ibaresinden sonra gelen cümlenin «takibata 
başlandığı sırada veya duruşma başladıktan son
ra veya hüküm verilmiş ise katîleşinceye kadar 
tamamen teslim eden müstahsıllar hakkında ta
kibat yapılamaz». Henüz teslim etmişse, takiba
ta yeniden tevessül edilmişse, mahsulünü teslim 
etmişse, takibat yapılamaz, ceza tâyin edilemez. 
Duruşma sırasında teslim etmişse ceza hiç veril
mez. Hüküm verilmişse cezalar ortadan kaldı
rılır. Vatandaş tam takibat sırasında mahsulü
nü teslim etmiş, bu, bizim arayıp da bulamadı
ğımız şey. Duruşma sırasında teslim ediyorsa 
niçin duruşmayı devam ettirelim? Hüküm veril
miş, katîleşmemiş, adam mahsulünü teslim et
miş. Bilhassa bu hükmü koyarsak, Muhterem 
Encümen Reisinin arzu ettikleri neticeye vâsıl 
oluruz. Bir ceza müeyyidesi var. Takibat sıra
sında teslim edersem cezadan kurtulurum, diye 
daha evvel teslim eder. 

Ümidediyorum ki, bendenizin teklifim bir 
hal çaresi olur, tatbikata ve realiteye daha uy
gun düşer. 

Takdir Heyeti Celilenindir. 
REÎS — ilhan Sipahioğlu. 
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• İLHAN SİPAHİOĞLU (İzmir) — Efendim; 
I Kemal Beyin arzusu esasen teklifte mündemiç

tir. İkinci fıkranın son cümlesi; «El konulan 
toprak mahsulünü hüküm katîleşinceye kadar 

ı tamamen teslim eden müstahsıllar hakkında bu 
fıkraya göre yarıya indirilerek tâyin edilecek 

I ağır para cezasının da yarısı hükmolunur ve 
hapis cezası verilmez.» Bu fıkraya nazaran ha
pis cezası da verilmiyeceğine göre, hapis cezası 
verilmesin diye ayrıca bir teklifte bulunmaya 

i lüzum yoktur. Zürram himayesi zaten bu mad
dede mündemiçtir. Zürra bu bende göre hima-

j ye edilecektir. 
Kemal Bey, hüküm kesinleşinciye kadar tes

lim ederse ceza verilmesin diyor. El konan top
rak mahsulünü hüküm katîleşinciye kadar ta-

ı mamen teslim etmek, bunun en tabiî neticesi 
olarak, bütün müstahsıllar hüküm katîleşinciye 
kadar mükellefiyetlerini yerine getirmiyecek-

! lerdir. Belki dâva bir, iki hattâ üç sene sürecek-
| tir. Elbette ki mükellefiyeti, zamanında yerine 
i getirenle getirmiyen arasında bir fark olmak 
i lâzımdır. Meselâ vergi borcunu müddet geçmiş 

vermiyor; müddeiumumi takibata geçmiş, ver
miyor; hüküm giymiş gene vermiyor, Temyize 
gidiyor gene vermiyor.. Hükmün kesinleşmesin- -• 

j den bir, iki gün evvel borcunu ödüyor.. Ama bu 
I safhalar ne kadar sürer ? Böyle bir adamla, mü

kellefiyetini daha ilk gününde yerine getiren 
adamın bir tutulmasında elbette ki isabet olamaz. 
Bu itibarla arkadaşımızın endişeleri varit değil
dir. 

REİS — Ekrem Anıt. 
I EKREM ANIT (Samsun) — Efendim, ikin-
I ci bendin sonlarında «indirerek» kelimesi var, 

bu «indirilerek» olacaktır. Bir matbaa hatası 
I olmuştur, ikinci bendin bu suretle kabulünü ri-
I ca ederim. 

REİS — Kemal Yörükoğlu. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Efendim; 

Sipahioğlu arkadaşımız takririmin birinci kıs-
I mim nazara almadılar. Bir kere takririn birin

ci kısmında yukardaki bende atıf vardır. Bu 
i fıkraya göre hapis cezası verilir. Ben hapis ce

zası verilmemesini, yalnız para cezası verilme
sini derpiş ediyorum. Binaenaleyh takririm iki 
kısma ayrılmıştır. İkinci kısmında da ben en
dişeyi mucip bir husus görmüyorum, hiç ceza 

| verilmesin demiyorum, bir ceza müeyyidesi var-
! dır, böyle bir müeyyid,e mevcuttur. Teslim edi-
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lirse, hapis cezası da kalkıyor. Yalnız yarı ve
rilen para cezası daha yarısına iniyor. Me
selâ, 100 lira 50 ye ve 50 lira da 25 e iniyor. 
Madem ki teslim vukubuluyor, biz de ceza
yı tamamen ortadan kaldıralım. Çünkü mak
sat hâsıl olmuştur. Bendenizin üzerinde durdu
ğum nokta budur. Takibat başladığı zaman tes
lim etmiş ise niçin hâlâ takibat yapalım? Şa
yet teslim etmemiş ise o zaman ceza verelim. 
Teslim edene neden ceza veriyoruz ? 

NUSRET KÎRÎŞGÎOĞLU (Zonguldak) — 
Geciktiği için. 

KEMAL YÖRÜKOÖLU (Devamla) — Bizim 
memleketteki müstahsilin vaziyetini, psikolo
jisini de nazarı itibara almak lâzımdır. Vâzıı 
kanun bunu düşünmelidir. Bu fıkrayı kaldırın 
dersem bâzı endişeler vâridolabilir, onun için 
fıkrayı kaldırın demiyorum. Nitekim ikinci cüm
leden, teslim edildiği zaman hapis kaldırılıyor. 
Burada tahkikat hangi safhasında olursa olsun, 
biz çiftçiyi himaye etmiyoruz. Çiftçi suiniyet 
sahibi ise, teslim etmiyorsa ceza görecek; tes
lim ederse niçin ceza görsün? Benim, üzerinde 
durmak istediğim nokta budur. 

REÎS — Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
54 ncü maddenin 2 nci bendindeki? toprak 

mahsulleri, ibaresinin kaldırılmasını teklif edi
yorum. 

Samsun 
Hamdi Tekay 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 54 ncü 

maddenin II numaralı bendindeki (Müstahsıl-
lar hakkında tâyin edilecek cezalar yarıya in
dirilerek hükmolunur.) cümlesinin çıkarılarak 
yerine (Tâyin edilecek ağır para cezaları üçte 
bire indirilerek hükmolunur. Hapis cezası ve
rilmez.) Yine mezkûr bendin son cümlesindeki 
(El konulan toprak mahsulü) ibaresinden sonra 
gelen cümlenin (Takibata başlandığı sırada ve
ya duruşma başladıktan sonra veya hüküm ve
rilmiş ise katîleşinceye kadar tamamen teslim 
eden müstahsıllar hakkında takibat yapılmaz, 
ceza tâyin edilmez ve hükmedilmiş ceza ortadan 
kaldırılır.) şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Van 
Kemal Yörükoğlu 

.1956 C : 1 
RElS — Efendim, ilk takrir, Hamdi Beyin 

takriri, toprak mahsulleri, tâbirinin kaldırılma
sına aittir. Bu takriri nazarı dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Reddedilmiştir, nazarı itibara alın
mamıştır. 

REİS •— Kemal Yörükoğlu'nun takririni na
zarı dikkate alanlar... Nazarı dikkate almıyan
lar... Reddedilmiştir. 

Tashih edilmiş şekliyle bendi tekrar okuyo
ruz, efendim. 

II - 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
dirilerek tâyin edilecek ağır para cezasının da 
yarısı hükmolunur ve hapis cezası verilmez. 

REÎS — Bendi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - 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. 

REÎS — Bent hakkında söz istiyen yok, rey-
• lerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
IV - 14 ncü maddenin II, III , V ve VI nci 

/bentleri hükümlerine riayet etmiyenler hakkın
da 500 liradan 10 000 liraya kadar ağır para ve 
3 aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmo
lunur. 

REÎS — Bent hakkında söz istiyen yok, rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

54 ncü maddenin tümünü yüksek reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

NÜSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
53 ncü maddenin ikinci bendi hazır. 

REÎS — Sonra gelsin. Devam ediyoruz, efen
dim. 

55 nci maddeye geçiyoruz. Madde uzundur. 
Bu itibarla bent bent müzakere ve reye könma-
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smı reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Birinci bent hakkında söz istiyen 
var mı efendim? Bendi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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. 

REÎS — Bent hakkında söz istiyen yoktur, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Söz istiyen yok.. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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 5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle 
birlikte bir haftadan 3 aya kadar hapis cezası 
hükmolunur. 

REÎS — Söz istiyen yok.. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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. | 

REÎS — Söz istiyen yok.. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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 satınalanlar, başkasına devir, imal ) 
veya nakledenler veya 21 nci maddenin I I I ncü j 
bendine aykırı hareket edenler hakkında 5 000 
liradan 50 000 liraya kadar ağır para ve 3 sene
den 5 seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

REÎS — Bendin (a) fıkrası hakkında söz is
tiyen yok. Reye arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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b) 21 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne tâ

bi tutulan maddelerden şahsi ihtiyaç ve istihlâk 
için olanlarının örf ve âdetin cevaz verdiği mik
tarı tecavüz etmemek üzere alınması, kullanıl
ması, imali, istihlâki, nakli ve kâr temini maksa
dına matuf olmaksızın yardım hissiyle veya za
ruret sebebiyle başkalarına devri yukardaki hü
kümden müstesnadır. 

REÎS — (b) fıkrası hakkında söz istiyen var 
mı? Osman Hacıbaloğlu. 

OSMAN HACIBALOĞLU (Tokad) — Muh
terem arkadaşlar, bu 55 nci maddede bütün bent
lere şâmil olmak üzere bir hususu arz edeceğim. 
Buraya Millî Korunma Kanununun muhtelif 
maddeleri yazılmış, onun karşılarına da; şu mad
delerdeki fiili işliyenlere şu cezalar verilir, den
miş. Esefle söyliyeyim ki, bendeniz bu 55 nci 
maddenin bentlerindeki cezalarla, Millî Korunma 
Kanununun maddelerini karşılaştırdım, mukaye
se etmek imkânını bulamadım, hangi fiil için ne 
kadar ceza verildiğini, zannederim bilmiyoruz. 
Elimizdeki tasarı da bu imkânı bize vermemekte
dir. Encümenden rica ediyorum, bu cezaların te
kabül ettiği fiili bize burada izah etseler de biz 
de bu cezaların azlığı veya çokluğu hakkında bir 
kanaate sahip olsak. 5 bin liradan şu kadara ka
dar para cezası, hangi fiil için, hangi hareket için 
bu cezalar kabul ediliyor? Bendeniz bunun far
kında değilim. Vakaa tetkik edip buraya gelme
miz icabederdi. Belki benim gibi hazırlıksız gel
miş arkadaşlar da olabilir. Îzah edilirse faide-
den hâli kalmaz. 

REÎS — Efendim, (b) fıkrasını reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

REÎS — Fıkra hakkında söz istiyen var mı? 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

VII - 22 nci maddenin 1 nci fıkrası mucibin
ce Hükümetçe ittihaz olunan kararlara riayet et-
miyenlerle 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. 

REİS — Bent hakkında söz istiyen var mı? 
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Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VIII - 20, 22 nei madde gereğince veya her 
ne suretle olursa olsun döviz, kredi, akreditifle 
teçhiz edilenler, 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 mah
kûm olurlar. Bu suretle getirilen malların ay
rıca müsaderesine hükmolunur. 

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

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ ERCÜ
MENT DAMALI (Sivas) — Efendim, bu mad
denin kabul edilen sekizinci bendinde hataen 
20 rakamı yazılmıştır. Madde kabul edilmeden 
20 rakamının buradan kaldırılmasını teklif edi
yorum. 20 nin cezası daha evvel kabul ettiğiniz 
5 nci benttedir. 

REÎS — Tashih edilmiş şekliyle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - 22 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre ! 
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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 stokları 
alâkadar 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 hapis cezası hükmolunur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

55 nci maddeyi yapılan tashihleri de ihtiva 
etmek üzere reyinize arz ediyorum, kabul eden
ler... Etmiy enler... Madde kabul edilmiştir. 

Ekseriyetimiz kalmamıştır. Nizamname hü
kümlerine uyarak bir saat tatil vermek ve on
dan sonra toplanmak şeklinde de ekseriyetin 
temin edilebileceği tahmin edilmemektedir. Bu 
itibarla 30 Mayıs Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere celseye son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,00 

SUALLER VE CEVAPLAR 
TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Kars'ın 
Kağızman kazasında kurulması düşünülen mey-
va fidanlığına dair sualine Ziraat Vekili Esat 
Budakoğlu'nun tahrirî cevabı (7/165) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorularımın Ziraat Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

Kars Mebusu 
K* Güven 

Kars Vilâyetine bağlı Kağızman kazası mer
kezi ile 10 - 11 köyü meyvecilikle iştigal eder 
ve Şark bölgesinde gerek çeşit ve gerekse mik
tar itibariyle en fazla meyvayı yetiştirir. Bu 
bölgede yetiştirilen meyvalar nefaset itibariy
le memleketimizin her hangi bölgesinde yetiş

tirilen emsallerinden üstündür. Bu hususları 
müdrik bulunan Ziraat Vekâleti 1953 senesinde 
Kağızman kaza merkezinde bu bölgenin inkişa
fında büyük bir rol oynıyacağı muhakkak olan 
büyük bir fidanlık tesisini düşünmüş ve teşeb
büse geçmiş olduğu halde aradan iki üç seneye 
yakın bir zaman geçtiği halde her nedense he
nüz kuruluş için faaliyete geçilmemiştir. 

1. Pek isabetli bir kararla Kağızman kaza 
merkezinde kurulması düşünülen fidanlıktan 
bilâhara vazgeçilmiş ise sebepleri nelerdir? 

2. Fidanlığın kurulmasından vazgeçilme
miş ve vekâlet bu hususta musir ise şimdiye 
kadar neden geciktirilmiştir? 

3. Vekâlet fidanlığın tesisi için şimdiye ka
dar ne gibi. hazırlıklar yapmıştır? Ve fidanlı
ğın tesisine hangi tarihte başlanacaktır. 
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T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Cevap : 4 . V . 1956 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 2643/11946 - 7/165 sayılı buyruklarına. 

Kars'ın Kağızman kazasında kurulması dü
şünülen meyva fidanlığına dair Kars Mebusu 
Kemal Güven tarafından verilen tahrirî sual 
takririne ait cevabi yazı leffen takdim kılınmıştır. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
Ziraat Vekili 

Esat Budakoğlu 

Kars Mebusu Sayın Kemal Güven'in tahrirî 
sual takririne cevabi yazı 

1. Kağızman kazasında mahallî meyva fi
danı ihtiyacını karşılıyacak kapasitede bir fidan
lığın kurulması ve bu maksatla (244) dekar ara

zi 189 000 lira bedelle satmalınmasi uygun gö
rülmüştü. 

2. Bilâhara yapılan tetkikatta bu mahalde
ki su miktarının ancak mahallî bütçelerin ihti
yacını karşılıyabilecek kudrette bulunduğu öğre
nildiğinden kurulacak fidanlık ihtiyacını karşı-
lıyacak başka membalardan da su teminine, im
kân bulunamadığından tesisinden sarfı nazar 
edilmiştir. 

3. Mıntaka meyvacılığmm inkişafı için ih
tiyaç bulunan fidanların İğdır Devlet Üretme 
Çiftliği Fidanlığından karşılanması gerek tesis 
masraflarından, gerekse elemandan tasarruf ga
yesiyle kararlaştırılmıştır. 

4. Kağızman'ın standart meyva çeşitleri ile 
aşılanarak yetiştirilmek ve bu bölgeye tahsis edil
mek üzere adı geçen çiftlik fidanlığına 1955 -1956 
yılında 30 000 aded çeşitli çöğür ve 300 kilo şef
tali ve zerdali tohumu ekilmiştir. 

5. Yetiştirilmekte olan fidanlar ileriki yıl
lardan itibaren Kağızman bölgesi halkının ihti
yacına tahsis ve tevzi edilecektir, 
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