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2 nei maddesinin değiştirilmesi ve yürürlük sü-
iVM ! m ı U/.U il ı J iuı^i ı uı ' . . t ın ı \ [ i ı ı l ı h LcıStUlSiniU 011-

eelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak 
moddekri kabul olundu ve tümü açık oya su
nuldu ise de. oyların ayrımı sonucunda çoğun
luğun sağlanamadığı, oylamanın gelecek birle
şimde tekrarlanacağı bildirildi. 

26 . 12 . 1972 Salı günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere saat 19.03ÛC Birleşime son ve-

eu i lel i . 

Başkan 
Başkan vekil i 

jlchmcl Vnaldı 

Kâtip 
Denizli 

Ilüscınn Atmaca 
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430 — 



C. .Ssaatosu B : 15 26 . 12 . 1972 O : 1 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 

1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun 26 neı maddesine bir fıkra 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
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1. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertıığ'un, bölge or
manlarından noel ağacı olarak kesilen çamlar 
hakkında radyoda Orman Bakanlığı Müsteşarının 
yaptığı açıklamaya dair gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bolu ormanlarından yılbaşı camı olarak kes

tirilen, Tunus caddesinde satışa çıkarılan 3 met
re ortalama boydaki çamlar hakkında radyoda 

Orman Bakanlığı Müsteşarının yaptığı açıklama 
hem gerçeğe uygun değildir, hem de ağaç kat
liamını teşvik mahiyetindedir. Bu konuda gün
dem dışı mâruzâtta bulunmak istiyorum saygıla
rımla. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, ne kadar sürer?... 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — 5 dakika sü

rer. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANİ DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, geçen 
Biı leşimde Snym Şevket Akyürek konuşmuş
lardı, benini de ismini geçti. Bu hususta kısa 
bir konuşma yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, hay hay izin 
vereyim. Yalnız bir arkadaşımızı davet ettim 
daha evvel. 

Buyurun Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) 
'değerli senatörler; 

— Sayın Başkan, 
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Birkaç gün önce Orman Bakanlığı Müsteşa
rının radyolarla noel ağaçları hakkında verdiği 
beyanat bendenizi huzurlarınıza getirmiştir. 

Daha önceleri Tunus Caddesinde, Ankara 
Otelinin arkasına düşen sahada bir orman te
şekkül ettiğini sevinçle görmüştüm ve burada 
tevakkuf ederek bu ağaçların ne zaman, niçin 
d; İd kliğini oradakilere sorduğum zaımaıı dedi
ler ki: «Bunlar yılbaşı ağaçlarıdır ve Bolu or-
manlanndan kesilerek getirilmiştir. Her biri 
150 - 200 liraya satılmaktadır.» 

Şuura -eve gelip derhal Orman Bakanlığına 
i defonla müracaat ederek bilgi almak istedim. 
Bu bilgi talebime birkaç gün sonra radyoda 
\ eı ilen beyanatla cevap almış oldum. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de belki 
birkaç ağacın, birkaç yüz ağacın, hattâ belki 
de birkaç bin ağacın kesilmesi konusuna karsı 
gösterdiğim hassasiyeti değerlendirmeniz şu an
da belki mümkün olmayaibilir; fakat Orman Ba
kanlığının ilk görevinin ağaç sevgisini yaymak, 
teşvik etmek olması gerekmesi yerine. Orman 
Bakanlığı Müsteşarlığının âdeta Christmas ağaç
larının pazarlama propagandasını yaparcasına 
biı- bildiri yayınlaması garibime gitti. Çünkü. 
adetleri birkaç bini geçen, Tunus Caddesinden 
geçenlerin dikkatine çarpmıştır mutlaka, ağaç
lar dünyamın hiçbir yerinde ne Hıristiyan ülke
lerde ne de başka ülkelerde Christmas ağacı 
d-n.ecek vasıfta ağaçlar değildir. Her biri gayet 
sıhhatli o,5 - 4 metre boyunda levent Çamlar
dır. Bu çamların güya ormanların içerisini fe
rahlatmak için. ağaçları ferahlatmak için ke
sildiği veya ayrıca bir neol ağacı çiftliği gibi 
bir yerde yetiştirildiği radyoda ilân edildi. Bu 
boyda ağacı hiçbir eve sığdırmaya imkân olma
dığı gibi. böyle ağaçları ne fesken dirtnek için 
yahut da özel olarak tarlalarda yetiştirilmiş 
(Tıristmas Ağacı boyunda da değiller bunlar. 

Bugün yine geçecek •olursanız göreceksiniz 
ki. oradaki yalancı ormanın yansından fazlası 
dur maktadır. 

TürkiyeVle ağaca karşı bir sevginin, orman 
politikasının, yeşil saha, şehirlerdeki yeşil sa
hanın hayatî değerinin büyük mânada bilinç
lenmesi gerektiği bir sırada iböyle noel için 
ağaçları kesmenin bir katliam olduğu inaııeıyle 
huzurlarınızdayım. Çünkü, esasen radyodan 
beyan edildiği gibi, bu Ohristmas çamları dinî 
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bir .mânası da olmayan bir dekorasyondur. Xe 
Hıristiyanlık için, ne başka dinler için bir kut
sallık meselesi mevzubahis değildir. Bu süslü 
çamlar pencerelere konur, evlerin içerisine ko
nabilir; ama bunlar vasfı itibariyle hiçbir za
man 3,5 - 4 metre boyunda çam değildir. 

Bir çam yahut yüz çam yahut bin çanı kesi
lirse ne çıkar diyemeyiz. Türkiye ormansızlıktan 
hem iklim bakımından, hem tabiî gelir kaynak
ları bakımından fakirliğe itilmektedir. Bi
naenaleyh. İni konuda benim gösterdiğim hassa
siyeti mazur görmenizi ve bir daha bu halin te
kerrür 'etmemesini temenni unaksadıyle huzur
larınıza çıkmış bulunuyorum. Ağaç katliamına 
Orman Bakanlığının vasıta olduğu bir memle
ket de hatırlamıyorum. Çok rica ediyorum bu 
konuya sorumlular gereken alâkayı göstersin
ler. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN —ıSayııı Kitaplı. 
DEVLET BAKANİ DOĞAN KİTAPLI (Sam

sun Milletvekili) — Saym Başkan, diğer arka
daşlar da konuşsunlar, ondan sonra ben konu
şayım. 

BAŞKAN —- Sonraya alıyorsunuz. Peki efen
dim. 

.2. —• İstanbul Üyesi O. Zeki (rirmüşoğlu'nun, 
ParJâmenterler ile Devlet memurlun arasındaki 
ilişkilere dair güm d e m (hsı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Osman Oümüsoğlu da 
Meclis üyeleriyle Devlet memurları arasındaki 
ilikiler konusunda söz istamişlerdir. 

Sayın (-rümüşoğlu. kısa olmak üzere size 
de süz veriyorum. Buyurun. 

O. ZEKİ GÜMÜŞOÖLU (İstanbul) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarını. 

Çeçen hafta Yüce Heyetinizin mehabeti ile. 
ciddiyetiyle kabili telif olmadığını zannetti
ğim bir görüşme cereyan etmiştir. 'Muhterem 
Heyetin İstanbul Üyesi arkadaşım Şevket Ak-
yüreldin yüce huzurunuzda vâki olan beyanları 
bir gün sonra Hürriyet Gazetesinde sansasyo
nel bir hadise imiş gibi takdim edildi ve bu
nunla birlikte bir Devlet memurunun teşhiri, 
kendi tabiî karakteri hakkındaki birtakım mü
talâalar ile suç tasni edilmiş oldu. Bu. ta-
biatıyle ilgilileri ve muhterem arkadaşımızı il-
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gilendiren bir konu idi. Yüce Heyetinize 
getirilmesi lâzımgelen bir hâdise olarak müta
lâa etmekteyim. Ancak, bi" gün sonra yine 
muhterem arkadaşımızın bu gazeteyi' vâki be
yanı ile Beyoğlu Posta Müdürünün yerinde 
tutulmasında veya başka tarafa tahvil edil
memesinde birtakım isimlet arasında da ben 
de onun koruyucusu, hamisi gibi mütalâa edil
dim ve kamuoyuna bu şekilde takdim edil
dim. 

Muhterem arkadaşlar; peşinen arz ede
yim ki. herkesin Meclis çalışmaları arasında 
l)iı türlü meşru arkadaşlık, yakın bilginin 
gerektirdiği birtakım tavassut işlemleri ola
gelmektedir. Derhal ifade edeyim ki. ben 
Meclis hayatımda hiç kimse için. ne bir me
murun nakli ve tahvili için. ne bir memurun 
bir yerde tutulması için herhangi bir ricada 
bulunmuş insan değilim. Hiç kimse de bunun 
örneğini gösteremez. Fakat maalesef sanki 
suçlu bir insanın orada tutulmasına âmil ve 
vasıta olduğumuz şeklinde bir haber, bir yan
lış bilgi ortaya çıkmış oldu. Bu da mühim 
değil muhterem arkadaşlarım. Hepimiz için as
lında bu türlü hâdiseler varit ve vâki olabilir. 
İyi tanıdığımız bir insanın tezkiyesi müm
kün olabilir. Onun geleceği hakkında bir 
taahhütte de bulunmak mümkün değildir. Bu 
itibarla şahsen kendimi sorumlu bulmamakta
yım; yani isnat varit olsa da. ki, hilafı haki
kat. 

Yalnız beni üzen bir taraf var. İstanbul 
PTT Başmüdürü ile Beyoğlu Şube Müdürü 
arasında mevcııdolan bir zıddiyete, bir Parlâ
mento üyesinin vasıta kılınması ve bu türlü 
hâdiselere Yüce Meclisin meşgul olması beni 
cidden üzdüğü için. ortada Devlet memurla
rına tasni edilen bir suç var ise bunun hiye-
rarsik mercileri dururken, hele âmir mevkiin
de bir insanın yapacağı kanunî muameleleri 
var iken. bir Meclis üyesini tahrik etmesi ve 
meseleyi buraya kadar getirmesinde ben ilgili 
bakanlıkların bu konu ile ilgili mesul kişile
rini vazifeye davet ediyorum ve saygılarımı 
sunuyorum. 

3. — Tabiî t'fje Kadri Kaplan'in-, Frank
furt'ta bulunan Ilalkcvine dair gündem dışı de
meci. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, bir de Sayın 
Kadri Kaplan in talebi var. Onu da dinlemek 
ister misiniz bilmiyorum? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Hay, hay efendini. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kadri Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Huzurunuzu işgal etmemin sebebi, geçmiş 

tutanak hakkındadır. Değerli arkadaşım Mus
tafa Bozoklar Almanya'daki işçilerimizin du
rumları ile ilgili bir beyanatta bulundular, bu 
arada Frankfurt'ta bulunan Halkevinin du
rumuna da temas ettiler. Ben. konunun kendi 
sınırları içerisinde kalma mecburiyetini his
settiğim için ve Halkevleri ile ilgili bir kişi de 
de bulunduğum için aynı zamanda burada Se
natör olarak bu tutanakta ileri sürülen bâzı 
meseleleri ortaya getirmek istiyorum. 

Evvelâ değerli arkadaşıma teşekkür ederim. 
Bu, hepimiz için hassas bir meseledir. Bu de
diğim Halkevinden bahsetmek istemiyorum. 
Çünkü o konunun içerisinde bir cüz. Elbette 
Almanya'daki işçiler meselesi hepimiz için has
sas bir konudur. Bütçemize yüzmilyonları akı
tan bu fedakâr, bu vefakâr Türk Çocukları 
orada ne yaparlar, köklerine ne derecede bağlı 
kalırlar, nasıl şekillenirler? Memlekete gele
cekler, elbette büyük bir sosyal mesele, büyük 
bir kültür meselesi, hattâ büyük bir psiko - sos
yal mesele hattâ büyük bir politik meseledir. 
Bu noktaya temas etmek fırsatını bana verdiği 
için bilhassa değerli arkadaşıma teşekkür elle
rim. 

Değerli arkadaşlarını; birisi Londra'da, bi
risi Frankfurt'ta olmak üzere Halkevlerinin 
iki şubesi var. Her iki şubeden de büyük çapta 
haber alamamaktayız. Kontrol imkânlarımız yet
miyor. Ancak yazı, çizi suretiyle bunları takibetme-
mize imkân var. Tasavvur edersiniz, takdir edersi
niz yurt içinde Tuzluca'dan, Çukurca'dan, Kırk
la relimin İnece'sinden tutun 40 - 50 bin kilo
metrelik bir gezi içerisinde, sırasında tanke
rin önünde, sırasında kamyonun içerisinde se
yahat eden bir kişiyim. Bundan gocunan in
san değilim, tabiatıma uygun, gklip geliyorum. 
Bavulu kapıp, kasketi giydiğim vakit yola çı
kıyorum; ama Almanya'ya gidemiyorum, buna 
gücüm yetmiyor. Gücümün yetmesi için de asla 
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desteklenmiyorum, yetkililerin de asla aklına 
gelmiyor, öyle ise kendileri yapsınlar. Yapma
ları lâzım, her halde yapıyorlar. 

Almanya'da komünizm cirit atıyorsa. kür"[-
çülük masaları faaliyette ise, nurculuk okulları 
faaliyette ise bizim İstihbarat Teşkilâtımız da 
lıer halele boş durmuyor, bir şeyler yapması lâ
zım, yaptığına inanıyoıuz, emniyet duygusuna 
kendimizi kaptırmak istiyoruz; auııa bizlere in-
itikal eden bir şey olmuyor. Olmasın, mecbur 
değil; o halde müdahale etsin. Halkevinde böyle 
ibirşey çıktımı, halkeAÜni kapatsın ve bize desin 
ki, «Arkadaş uyuyor musun sen, senin durumun 
•burada böyle.» Çünkü İstihbarat Teşkilâtının 
orada, geniş mikyasta elemanları var. Bize şim
diye kadar resmî makamlardan hiç bir şekilde 
ikaz vâki olmadı. Yazışmalar, çizişmeler olmuş 
vaktiyle, kısaca arz edeceğim; 

Değerli arkadaşını yana yakıla buraya getir
diği ve bir bütün olan mevzuun içinde, bir nok
taya temas ediyor. Bütüne geleceğim, çünkü 
hassas bir mevzudur. 

Üç mesele söyleniyor, bir tanesini şimdi ken
disiyle konuştum. Zabıtlara geçmiş, ama Sayın 
Bozoklar'm kendisi o noktada bilgi sahibi de
ğiller, bu açıklama ile ben temas etmek istiyo
rum. «Türk Danış'a bağlı bir Halkevi» diye 
ıgeçmiş zabıtlara. Halbuki kendileri böyle değil 
diyorlar. Doğrudur. Verdikleri bilgiye itimade-
derek söze başlayayım. Zapta geçtiği ve gerekli 
okluğu için ilâve edeyim. 

Elendim, Türk - Damş'a bağlı Halkevi tabiî 
olmaz. Genel Merkeze bağlı, ama bunun bir ha
kikat payı var. Her şeyi şurada açıkça ortaya 
koyacağım, gayet açık seçik koyacağım. Bu, he
pimizin meselesidir, bir millî mesele hududuna 
kadar gider bu küçük filizlenme. Bu küçük bir 
filizlenmedir. 

Türk - Danış diye bir teşkilât varmış. Al
manya'ya birçok bakanlarımız, politikacıları
mız gidiyor, oradaki isçilerle yakından ilgilen
mek isteyen herkes gidiyor. Biz fırsat bulup gi
demedik. N'asıl cereyan ediyor bilmem. Bura
da kürsülerden konuşuldu, matbuata intikal 
etti. Bize ara sıra «İşçi sorunlarımız» diye inti
kal eden hitapları dikkatle okudum. Doküman
dan faydalanmış bir insanım, yerinde görmedim. 

Türk - Danış, Türkçe adiyle «Alman İşçi 
Sosyal Yardım Teşkilâtı» Almanca bir telâffuzu 

var bilmiyorum, belki yanlış söylerim diye tek
rar etmek istemiyorum, ona bağlanmış Demiş
ler ki, sen Türk işçileri ile ilgileneceksin. İtal
yan ve Yunan işçilerini de kilise teşkilâtına bağ
lamışlar. 

Şimdi tasavvur edebilir miyiz ki, kiliseler 
teşkilâtı kendi doktrininden, kendi ideolojisin
den ayrı bir tarz güdecek, sistemi eştirecek ve 
yardım edecek İtalyan, Yunan ve İspanyol iş
çilerine? Hayır. Yine tasavvur 'edebilir miyiz ki, 
bu Alman İşçi Teşkilâtı kendi konseptinden, 
kendi felsefesinden, ideolojisinden ayrı bir mu
amele yapacak Türk işçisine.. Hayır. 

Bu teşkilât kim Bu teşkilât Almanya'nın 
bir işçi teşkilâtı imiş. 1919'da kurulmuş 1932'den 
•soma lâğvedilmiş. 1945'de yine kurulmuş, sos
yalist temayüllü imiş, ileri bir sosyal düzen ta
savvur edermiş, siy e-s ette bağımsızmış, dinde 
bağımsızmış, Sosyal Demokrat Partinin veya 
.sosyalist Alman Partisinde resmî bir organı diye 
mütalâa edilirmiş Almanya'da. İşte bizim işçile
rimizi sosyal yandım bakımından ayarlayan 
Alman Teşkilâtı bu. Bu olunca gerçeği görelim. 
Elbette kendi düşüncesine, inancına, tefekkür 
tarzına, ideolojisine uygun .bir sosyal yardım
laşma meselesini bizim işçilerimiz içinde inana
rak ele alacaktır bu teşkilât. Biz diyebilir miyiz 
ona. «Bizim işçilerimiz için sunu yap, bunu yap
ma.» Dinlemezler belki. Belki bir centilmen an
laşmaları içinde bir derece dinler. Hükümet ne 
yapıyor bilmiyorum, izahat verecek herhalde. 
Bütçe de geliyor, açık açık bunlar konuşulacak. 
Bunu diyemeyiz. O da kendine göre bir şey ya
pacak. 

öyle ise bize bir şey düşer. Bize düşen bi
zim işçimizi sosyal yardım bakımından destekle
yip teşkilâtlandırmak isteyen o teşekküle ve o 
teşekkülün yapacaklarına karşı biz de kendi 
millî gücümüzle, kendi Millî İstihbarat Teşki
lâtımızla, kendi paramızla bâzı şeyler yapma
lıyız. Bu yapılıyor mu? Hayır bu yapılmıyor. 

Almanya'da, gidip gezip dolaşan arkadaşla
rın söylediklerine göre, işte gece kulübü, mey
hanesi. lokantasını açmış adam, serbest iş ya
pıyor, işçi de oraya gidiyor piyasanın verdiği 
kültür ne ise onu. alıyor. Göre, göre, duya du
ya buradaki münakaşalardan Hükümet ileride 
temas edeceğim bâzı tedbirler -almaya başlamış; 

[ sevindirici. Alsın, başka türlü mümkün değil. 
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'Bu vatandaşlar 500 - 600 milyon mark gön
deriyorlar, kesemizi doldurdular. Tahayyül ve 
tasavvur edemeyeceğimiz bir döviz stokuna se-
beboluyorlar. Hattâ eritemiyoruz, yığılıp kalı
yor. Bu vatandaşlarımız dişinden tırnağından 
artırdıkları paraları gönderiyorlar. Xe olur 
% 5'ni ayırsanız5? 25 - 30 milyon mark eder. 
Kültür için ayırdınız mı? Hayır, böyle bir şey 
yok. Peki 600 bin işçi var. Doktrine edilmiş, 
millî hisleri güçlendirilmiş, kafa yapısı da güç
lendirilmiş. Kafa yapısı dar, -millî hissî kuvvet
li; böyle bir şey mâkul olabilir, bir noktaya 
kadar mâkul. Kafa hissî çok genişlemiş, millî 
hissî zayıflamış; kıymeti yok. 'Millî hissi kuv-
votlondirilmiş, kafası doktrine edilmiş, komü
nizmi bilir, maıksizmi bilir, sosyalizmi bilir, de-
nııJkrasiyi bilir. Türkiye'nin geleceğini bilir, tah
min eder, geçmişini bilir, Alman tarihini bilir. 
Bir adam için bir tane adamı şurada eğitim mer
kezine çekip ayarladınız mı? Ayarlamak için 
para ayırdınız mı? Hayır. Giden işçiler sene
lerce evvel müracaat ediyor, fırsat alıyor ve 
gitmek için kooperatife canını veriyor adam, 5 
bin, 10 bin sarfediyor. «Arkadaş, bin lira da 
ayıracaksın, 15 gün eğitim göreceksin, daha ev
vel çıkamazsın.» dedik mi? Hayır. Bunları yap
mıyoruz. Yapmayınca oradaki mukadder akı
betle karşılaşıyoruz. Bin tane adam ayırsanız 
onların maaşı senede 5 - 6 milyon mark eder. 
20 - 25 milyon da oradaki Türk Kültür Merkez
lerine ayırırsınız 10 tane merkez kurarsınız, 
adam akşam çıkar efendi gibi giyinir, gelir fil
mini görür, oyununu oynar, tarihini dinler, ko
münizmi öğrenmeye çalışır: «Dikkat et Türk 
Jeopolitiği komünizm, sosyalizm diye seni şu
raya götürür. Dikkat et, din telkinleri altında 
ters verilen bilgilerle nurcu diye şuraya gider
sin. Dikkat ot Fıratm Doğusu, Batısı hassas nok
tadır, Kürt halkı Türk halkı filân diye temas 
ederler, yumuşakça bunu sana takdim ederler, 
aman ha birliği parçalarsın...» Böyle bir şey 
yok ortada. Bunlar olmayınca karşılaştığımız 
şeylerden endişe etmekte haklıyız; ama hayret 
etmekte haksızız. Daha çok; ama çok şeylerle 
karşılaşırız. 

Birincisi bu. Yanlış bilgim varsa, hayır de
diğin gibi 'değil 10 tane kültür merkezi açtık 
getiriyoruz, doktrinci eğitimleri veriyorum (Bu 
mânada doktrin tabiî), millî hislerini kuvvetlen
diriyoruz. 
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Adamın kafa yapısı zaten gelişecek. Sivas'ın 
filân köyünden giden orada hiçbir şey olmasın, 
Sivas'ın filân köyünden gittiği gibi Türkiye'ye 
dönsün... İlim böyle bir şeyi kaimi etmiyor, na
sıl olur? Adam çevre değiştiriyor, âdeta kül
tür değiştiriyor. O mutlaka bir şeyler olacak
tır. İşte o bir şeyler olurken siz adama bir şe
kil verebiliyor musunuz? Modern tipte bir in
san olarak onu, dünyayı görmüş milyonlarla 
gösteremeyeceğiniz tecrübeleri görmüş, şahit ol
muş, yaşamış, tatmış siz de şekil vermişsiniz. 
İşte mis gibi gelip Türkiye'de modern çağın 
gerektirdiği tipte Anadolu'nun bağrından fış
kırmış temiz bir vatan evlâdı olarak döner. Bu 
taraf yok. Bu taraf kopuk. Bu taraf kopuk olun
ca bunlar basımıza gelivor. 

Efendim, Alman İşçi Teşkilâtı Tüık - Danış 
Teşkilâtı diye bir teşkilât açmış. Bu, işçileri
mize orada yardım edermiş. Şimdi zamanla, tec
rübelerle Hükümetlerin de gözü açıldığı için, 
yeni değil bu, 5 - 6 seneden beri gözü açıldığı 
için tutmuşlar müşavirlik ve ataşelikleri açmış
lar. Eğer müşavir ve ataşeler iyi durumda ise, 
ki geçen gün Mehmet Özgüneş arkadaşımızın 

üzerine almadı, düpedüz hari-
adanı, Aııadoiulu-

koymuş, resmini 
kaldıracak, 

beyanını kimse 
ta oıtada duruyor; 
nun bağrına Bulgari 
koymuş nerede ise 

ı l - o 
i urKinim 

hiçbir resmî makam üzerine alamadı, aksi
ne müdafaa etti. Böyle olmayacaksa, gerçek 
olarak ortada duruyorsa, bu müşavirlik ve ata
şeliklerimiz işte Alman İşçi Teşkilâtının karşı
sında bize düşen millî vazifeyi yapmaya başla
mışlar. 

Yeni de konuştum, (kılışına Bakanlığının çok 
ilgili kişileri var, bundan tarttım, ölçtüm, biçtim, 
adamlar inanmış, biliyor ve çalışmanın içinde. 
Daha teferruatlı olarak Çalışma Bakanlığı büt
çesinde konuşuruz. Bâzı tedbiıler düşünüyor-
larmış. bilhassa son günlerde yoğunlaşmış. Kül
tür merkezleri açmak istiyorlarmış. Alman
ya'dan gelen paraların % 2,5'unu istemişler, 
bize verin kültür hareketlerini geliştirelim, 
aman oradaki işçi için çok mühim demişler; 
ama Bakanlık İm parayı daha alamamış. Ala
mazsa. Bakanlık da bir şey yapamaz. 
Yereceğiz. Parlâmento çok defa bunda 
bonker davranıyor hiç kesinti yapmıyor. İşler 
Parlâmentodan icraya geldiği vakit, ancak on-
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dan sonra virgül ve noktalı virgüle dönüyor. 
Parlâmento yapacağı vazifeyi çok defa yapı
yor; ama biraz sonra temas edeceğim, icra 
ya yapamıyor, ya yapmak istemiyor, ya icra 
çok mahmul iyice boğulmuş, gözden kaçırıyor. 
Böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Türk - Danış bi
ze açıkça orada yardım ediyor. 

Sayın Mustafa Bozoklar söylese de söyleme
se de bir meseleyi getirdiği için teşekkür ede
rim. Açıkça bizim teşkilâta yardım ediyormuş, 
yerini tutuyormuş. O 'da Türk Teşkilâtı; ama 
Türk - Danış eğilimi itibariyle çok tehlikeli bir 
sol ise, sağını bilmediğim için diğer Kürtçüsü
nü, Nurcusunu bilmediğim için şu anda ona do
kunmuyorum. Aynı derecede tehlikeli olması
na rağmen, çok tehlikeli bir s olsa, bizimkine de 
yer tuttuğuna göre herhalde onun üzerinde de 
bâzı tesirlerde bulunacaktır. 

Bakın açık söylüyorum. Türk - Danış böy
le değilse, bilmiyorum o zaman bizimki de be
raat! zimmet eder. Daha beraati zimmet ede
miyoruz. Ne noktaya kadar haklıyız, ne nokta
ya kadar hafcsısız çıkarmadık. 

Bakın, bundan senelerce evvel, oradaki bi
risi yanlış söylüyor, doğru söylüyor, bir şey 
söylüyor. Efendim, bu çok mühim onun için arz 
ediyorum. Diyor ki : «Bize aman yardım edin, 
aman şu kadar mark gönderin...» Çok seneler 
evvel bu, yeni değil, bir hayli eski seneler. 
«...Aksi halde biz sol cereyanların önünde mağ-
lubolmaktaıı ne bizimle birlik olan işçi ataşele
rimiz, no de bizi canı ve gönülden manen des
tekleyen konsolosumuz kurtarabilecektir.» 

Adam yazmış; beni yerimden atıyorlar. 
Günkü, Alınan İşçi Teşkilâtı bizim Türk - Da
nışı destekliyor, ben de onun 6 - 8 metrekare
lik bir yuvası içine sığındım, yakında beni çı
karacaklar, şu. kadar parayı Türk Hükümeti 
aman bana versin, yoksa şu olacaktır, diyor. 
Demiş adam. Ondan sonra bir haber daha geli
yor buraya, «Yerimizden maalesef çıkarıldık» 
diyor. 

Ben ondan sonra irtibat kuramadım. Şimdi 
zaten işlemdedir, bunun gibi birçok halkevleri 
var. Kongre yapmadığı için işlemdedir, irtibat 
kesik olduğu için işlemdedir, bizim pek sıkı 
bir kontrol sistemimiz vardır, ona uymadığı 
için işlemdedir. Takibe uğramış bir şeydir; 
ama takibe uğraması, bunu aman başımdan at

tım, bunun benimle ilgisi yok, anlamına gel
mez. Zimmet ürerimizde hâlâ. Yalnız böyle bir 
şey söylemiş. Biz ne yapmışız; Biz bir şey yap
mamışız. Daha da var; bu Almanya meselesi 
çok mühim bir mesele, para bakımından pek 
tatlı; ama bâzı tatsız tarafları olabilir. Olabilir, 
bu ele alınmalıdır efendim. 

Elendim, demişiz ki; «Yurt- dışındaki halkev-
lerimiz kültür ve sanat yönünden anavatandan 
kopmamalarını sağlamaya çalıştığı gibi...» Vatan
daşlarımızın anavatandan kopmamalarını... Ne va
kit bu? Ta 1970 senesinde... «Türkiye'nin tanı
tılmasında. da yardımcı olmaya mecburdurlar. 
Dış ülkelerdeki çalışmaların Türkiye'nin onuru
na yaraşır ölçüde olması müşterek isteğimiz ol
duğu kanısındayım. Bu bakımdan Londra ve 
Frankurt halkevlerine maddî yardımda bulu
nulması hususunu yüksek takdirlerinize arz 
ederim. Bunun için de lütfen talimat verin.» 
diyorum. Bunu nereye yazıyoruz; Turizm Ba
kanlığına, Dışişleri. Bakanlığına. Bir şeyler ya
pılıyor tabiî; ama bir cevap alıyoruz: 

«Dış ülkelerdeki çalışmaların Türkiye'nin 
onuruna yaraşır ölçüde olmasını teminen ilgi
deki kayıtlı yazınızla, Bakanlığımızın maddî 
ve manevî yardımını talebediyorsuııuz.» Evet. 
«Ancak...» İşte yine bir noktalı virgül, hep bu 
«ancak» 1ar meseleyi karıştırıyor. «...1970 malî 
bütçemizin yetersizliği sebebiyle...» Bunun önün
de bütün sular duruyor, durduğu için de ne
ler oluyor, neler oluyor. «Buna imkân görül
medi...» 

BAŞKAN •— Sayın Kaplan, gündemde birik
miş meselelerimiz var. acaba özetlemeniz müm
kün mü?.. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Özetleme-
ya çalışacağım. 

Çok önemli bir millî mesele olarak mütalâa 
ettim mevzuu, özür dilerim. 

«...Yapılmasına imkân görülmemiş ise de, 
Londra ve Frankurt Turizm ve Tanıtma büro
larımıza müracaatınız halinde, size manevî des
tekte bulunacaklar.» Manevî destekte buluna
caklar... Biz azık istiyoruz, «Azık» diye fer-
yadediyoruz orada iş yapmak için, bize bunun 
karşısında bir şey söyleniyor, diyelim ki, «Pas
ta yeyin» deniyor. E, şimdi böyle olmaz. Bu, 
Turizm Bakanlığından gelen cevap Dışişlerin-
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den zaten hiç cevap gelmedi. Bu mm başında 
insan ne yapsın? Böyle bir şey yok. 

Onun için teşekkürümü tazeliyorum, ama 
hakikaten bana bu fırsatı verdiler. Sayın Baş
kanın da ikazına bağlı kalarak, meseleyi to
parlayıp, bitireyim. 

Şimdi, bunun iein açık ölçülerimiz vardır 
bizim, açık seçik. Devletin bütün yetkililerinin 
bildiği, bütün istihbarat teşkilâtının bildiği, siz
lerin bildiği açık - seçik bir düzenimiz, bir fi
kir hayatımız, tüzüğümüz, yönetmeliğimiz var
dır. Bizini patronlarımız, ölçülerimiz vardır, 
kendimize »-öre. Bir adam «•devrimciyim» diye 
geldi mi; evvela sempati ile bakarız; aman 
sakın ha git, demeyiz. Yoklarız, nesin sen ba
kalım devrimciliğin nedir; baktık ki kökünde 
zafiyet var, gel buraya, deriz. Bir adam gelir, 
ben millî hisse bağlıyım, filân... Kafan neyi dü
şünür, ileriye dönükmüsün şu büyük önder gi
bi, çağın bütün ilerilerine koşmaya kafan, men
faatin yetiyor mu? Baktık yetmiyor, ona da 
•beriye gel deriz. Biz, milliyetçi olan. köküne 
bağlı, millî ruhuna bağlı, bu ülkeye bağlı, bu 
jeopolitiğe bağlı olan ve kafa yapısı itibariyle 
de devrimci olan kişileri tutarız. Kemalist an
layışımız budur. Bunlar istismar edilir mev
zulardır: edilir, hesaplaşırız o zaman. 

Frankfurt'u da bilmiyorum, bir şey de diye
miyorum şimdi... Oünkü. itham büyük: arka
daş da duymuş, o da buraya getirip mahsus 
söylemiyor bunu. Oizli Kominist Partisinin elin
di1 imiş. Küçücük, bizimkiler orada üç beş kişi... 
Ya bizimiki Gizli Komünist Partisinin elinde ise, 
oradaki yüzlerce işçi derneklerinde, bilmem ne
lerinde neler oluyor diye, ben artık bu sefer 
heyacanlanıyorum. Neler oluyor kimbilir diye. 
Mesele o. Şimdi iş bu noktaya gelince, tedbir 
almaya mecburuz. Tedbir deyince de. fisebilil-
lah hizmet görmeyi, pir aşkına hizmet görme
yi vazife edinmiş, hasbelkader buraya gelmiş; 
ben muvakkatim, yarın ayrılırım, öbürü gelir, 
öbürü gelir... Benden evvelki arkadaşlarla da 
aynı potadayız; pir aşkına hizmet görmeyi vazi
fe edinmiş kişilere, Devlet İtiraz «Peki demeli; 
ama hep «Ancak.» Hele şu 1,5 - 2 yıldan beri 
hep benim karşılaştığım «ancak» 1ar... 

Efendim, bu Hükümetler, haydi adını da 
açık koyayım, 12 Marttan sonraki Hükümetler 
sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yi

yor. Yesin, üfleyerek yesin de yoğurdu yesin. 
Onlardan hiçbir şey göremiyoruz. Kültür ve 
sosyal anlayışı geri diye itham etmek de iste
miyorum ; ama benim açımdan ilgisiz, meseleyi 
açık 'koyayım ortaya. 

Bense bu memleketteki birtakım (Ben der
ken lütfen şahsıma bağlamayın, bulunduğum 
yere) meseleleri, o büyük insanın, o koca insa
nın. kurduğu bu müesseselerin bugünkü şartlar 
içinde yaşatılmasına ceht ve gayret edilmedi
ğinde buluyorum. Sokakta gezen talebeyi de 
bunda buluyorum, ötekini de bunda buluyorum. 
Türk kültür hayatı piyasanın pençesine teslim 
edilmiştir. Xe verirse oradaki sanatkâr; onu 
öğreniyor; ahlâlksızlık ederse onu öğreniyor. 
Karşısında? Karşısında hiçbir şey yok. Millî 
Eğitim Teşkilâtının öğretmenlerine (Öğretmen
lere sözüm yok. orada onlara teşkilât iş gör
dürmüyor.) Bürokratik halk eğitimi yaptırıyor
sunuz. Halk pasif, siz halka yukardan bir şey 
dikte ediyorsunuz. Anayasal eğitimi emrederek 
yaptıramazsınız; münakaşa ettirerek yaptırır
sınız. Halka, komünizmin, kötülüğünü anlatır
sınız. 'demokrasinin iyiliğini anlatırsınız, filân 
tartışır, tartışır; işte demokrasi böyle gelişir. 
Ama. Hükümetin burada zorlu bir vazifesi var; 
kontrol ve destekleme. Xe kontrol ediyor bizi 
(Açık söylüyorum, etsin; bulsun, yakalasın. 
bastırsın) ne de destekliyor. Xo atıyor, ne sa
tıyor böyle gönüllü hizmet görülmez. 

Kfendim, sözü bitirirken, asıl problemin 
burada olduğuna, müsaade edin dokunayım, bu 
'meseleyi getirelim, konuşalım, açık seçik... Ya
tanı bölmek isteyen Kürtçülük hareketi var; 
açık, hiç şakası yok bu işin. Komünizm var; 
Türk jeopolitiğine tamamen aykırı. Sosyalist 
düşünceye hürmet ederim. Sosyalist düşünce 
derken, oraya kaçana hürmet etmem. Yar. Nur-
culuik var; teyplerde ha babam ha babam se
nin taptığın o adam varya (Tapmıyoruz, töv
be, tapma değil; hayranız, bitkiniz, uğrunda öl
meye hazırız) o adanı şudur... Bu da. bu da 
Tüıik tarihi için. Türk onuru için haysiyetsiz 
tutumlardır. Ezelim; ama ezerken iyi bilelim; 
kimi ezeceğiz, kimi ezeceğiz filân. Bunlar yapıl
mıyor, dertliyiz biz de... Müsterih olsun arka
daşını, neticeyi de ulaştırırım, tahkikatını ya
payım. inancım gelişsin, budur diyeyim elimde
ki imkânlar kadar. Emnivetten bilgi alavım, 
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kendi ölçülerime göre alayım, kapandınız ar
kadaşlar, deriz, dağıldınız deriz veya biz kapat
tık, ama bu herifler kendi kendilerine devanı 
ediyorlar, deriz. Hükümet vazifeni yap, git bi
rader ne yapacaksan yap, deriz. 

Meselemiz açık ve seçiktir. Zamanınızı al
dım. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

4. •— Devlet Bakam Doğan Kitaplın'm, 
19 . 12 . 1972 tarihli 13 ncü Birleşiminde İstan
bul Üyesi Şevket Akyürek'in PTT Genel Mü
dürlüğü Beyoğlu Şubesi için iç ve dış müşteri
ler tarafnıdan ileri sürülen şikâyetlerin nedenle
ri hakkında yapmış olduğu konuşmaya dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri; 

Ben geçen birleşimde huzurunuzda alışmadı
ğınız bir stilde ifade edilen bir vakıadan bahse
deceğim. 

O gün Senatoda ben de meseleyi dinledim; 
fakat beni o kadar enterese etmedi ki, ne oldu
ğunu bile anlayamamıştım. Fakat. Başkanın bu
rada. «.. isimler vereyim.» dediği zaman ikazı 
üzerine, ben ilgililerin, yani töhmet altında bu
lunanların isimlerini verecek zannettim. Fakat, 
ertesi gün gazetede gördüm ki, henüz neticesi 
alınmamış olmasına rağmen, huzurunuzda ağır 
ithomlara maruz kalan Beyoğlu Şubesi Müdü
rünü İstanbul'a ben tayin ettirmişim. Hayret 
ettim. Ben kendisini futbol oynadığı sıralarda 
liseden tanırdım; fakat o tarihten beri uzaktan 
gördüğüm hariç, ne bana gelmişti, ne görmüştüm 
ve ne de müracaatı olmuştu. Merak ettim ilgili
lere sordum; bu şahıs İstanbul'a ne zaman ta
yin edildi diye?.. Yerdikleri tarih şu; 7.11.1961. 
Ben o tarihlerde Ziraat Bankasında müfettiş 
idim. 

Arkadaşımız, bilmiyorum Sayın Gümüşoğlu'-
nun söyledikleri gibi şahsî sebeplerle mi mese
leyi buraya getirdiler? Şahsî sebeplerin dışın
da olsa bile, burada henüz neticesi alınmamış 
bir meseleyi şahsî yönleri ile eleştirmenin ne 
fayda getireceğini ve bunu tümümüze teşmil 
edersek, bundan ne neticeler çıkabileceğini siz
lerin takdirlerinize bırakıyorum. Ancak, bir sü-
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reden beri alışılagelen, Devlet hayatında hiz
met gören, Devlet hayatında sizin tarafınızdan 
hizmet görmesi için vazifelendirilen arkadaşlara 
böyle üstün körü, olur olmaz ve vâkıf olmadığı
nız meselelerde eğer bu gibi çamurları atmaya 
devam ederseniz, bir gün korkarım ki huzuru
nuzda mesuliyet almak cesaretini gösterecek 
kimseyi bulamazsınız. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Çıkar çı
kar, çok çıkar. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Devamla) — Çıkar ama Sayın Tığlı, sizin dü-
şü'T'1 ününüz gibi olanlar çıkar. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Islah olur 
^fen^im. zaman ıslar eder, bizde yok. 

BAŞKAN — Sual cevap şeklinde lütfen kar-
şıhkb konuşmayın Savın Bakan. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Devamla) —• Sonra tekrar sordum; «Acaba 
ondan sonra bir şey oldu mu?» diye. Bu ar
kadaş 1960-1961 yıllarında Samsun'da PTT 
Başmüdürü imiş. Samsun'daki PTT Başmü-

! c"1 i r i ününden, Beyoğlu Şubesi Müdürlüğüne 
7.11.19G1 tarihinde tayin edilmiş; bir terfi de 
bahiskonusu değil. Niçin o gün bu arkadaşın 
sanki büyük bir kademe atlamış gibi Beyoğlu 
Şubesi Müdürlüğüne tayin edildiği havası bu
rada verilmek istendi?.. Bunu da anlamak müm
kün değil. 

Nihayet bu arkadaş 22.9.1970 tarihinde Yö
netim Kurulunun bir idarî kararı ile Balıkesir 
Şubesi Başmüdür Muavinliğine tayin edilmiş ve 
de avm Yönetim Kurulu 2.10.1970 tarihinde bu 
tavini iptal etmiş. Bu tayin de aslında bir ten
zili rütbe değildir. Başmüdür Muavinliği kade
mede bir ilerlemedir; ama ne 1961 tarihinde ki 
o tarihte müfettiştim, ne de 22.9.1970 tari
hinde, ki o tarihte milletvekili idim, bu ar
kadaş ne bana geldi, ne kendisi ile görüş
tüm, ne de bir başka arkadaş bu arkadaş için 
bana geldi, ne de ben kimseye bir şey söyledim. 

Her gün burada beraberken, bu meseleleri 
ufacık bir merak ile öğrenmek mümkün iken, 
cümlesini silip, gazeteye «Devlet Bakanı Doğan 
Kitaplı tarafnıdan bu Beyoğlu Şubesine tayin 
edildi ve Meclis Reisi tarafından bunun tayini 

durduruldu.» gibi beyanat vermenin mânasını 
ve de bu meseledeki faydasını anlamak müm
kün değil. Zira; gücüme giden bu mesele için 
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dün Şili'den avdet eden Sayın Meclis Başkam 
ile görüştüm, kendisi de bana ne kendisini ta
nıdığını, ne gördüğünü, ne de bu şahısla veya 
bu şahısla ilgili herhangi bir şahısla İra mesele
yi görüşmediklerini ifade ettiler. Öyle ise, bu
nun mânası ne arkadaşlar?.. 

Bir ufak mesele getireceksiniz, belki de salı
sı meselenizi buraya getireceksiniz, peşine bu 
yüce Müessesenin Başkanını, mesuliyet verdiği
niz bir arkadaşı ve bu Parlâmentoda şerefle 
hizmet gören arkadaşlarınızı peşpeşe takacaksı
nız. Eğer, şahsî meselelerinizi böyle şantajla 
halledeceğinizi zannediyorsanız, bundan vazge
çiniz lütfen. Buraya getireceksiniz, kanunen 
suç. olan bir şeyi varmış gibi göstereceksiniz. 
sanki bu memleketin bu isleri takip eden mer
cileri yokmuş gibi, sanki o müdürün tabi ol
duğu müessesenin âmirleri yokmuş gibi. sanki 
bu meselenin üzerine o müesseselerce eğilinme-
miş gibi, ki arkadaşım da bilir, bir defa mü
fettiş gitmiştir, tahkikat yapmıştır, o kişi ora
dan alınmıştır. İkinci tahkikat da devam etmek
tedir. Bunu hile hile buraya geleceksiniz ve bu 
isle hiç ilgisi olmayan mesul arkadaşlarınızı 
gazeteye jurnal edeceksiniz. Bunun her yönlü 
menfaatimizle; Parlâmentonun menfaatiyle, 
memleketin menfaati ile ve de arkadaşların 
izzetinefsi ile kabili telifi mümkün müdür? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Savın Bakan, «Paralar çalındı.» diyor, onun tah
kikatım yapın. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPTA 
(Devamla) — Yapılan neydi, demin söyledi
ğim?.. İki müfettiş gitmiş oraya... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz neyi söyle
mek için geldiyseniz, onu lütfediniz. 

DEVLET BAKANİ DOĞAN KİTAPLI 
(Devamla) — Devam ediyorum efendim. 

Mevzu ile ilgili olarak ilci müfettiş gitmiş 
oraya. İki müfettiş tahkikat yapmış, sonra da 
posta ile ilgili şefi almışlar. Ondan sonra bu
nunla da yetinilmemiş. Bu ihbarlar üzerine 
önümde aldığım nota göre; yani bugün merak 
edip de gönderin bana, nedir bu dediğim nota 
göre halen de tahkikat devam etmektedir. Bun
ların neticesi alınmadan memurları teşhir etme
nin, hele özel hayatı ile teşhir etmenin ve bu
nun peşine de bizleri takmanın faydasını anla-
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mak mümkün değil. Bu sadece benim için de
ğil, sizin için de.. Nitekim, sadece Sayın Mec
lis Başkanı değil, sadece ben değil; birçok sa
yın senatör arkadaşlarım da bu töhmetin altı
na eklenmişler. Nedir netice? Eğer Sayın Gü-
müşoğlırnun söylediği gibi ise, çok daha esef 
verici; bir memurun bir yerden bir yere alın
ması. 

Mâruzâtımı bu meselede burada kesiyorum. 
Temenni ediyorum ki, arkadaşlarım bu gibi 
meselelerde en az kendileri kadar haysiyetine, 
şerefine düşkün olan arkadaşları huzurunuzda 
incitmesinler, huzurunuzda itibar yıpratmak için 
bu gibi tertiplere girmesinler. 

Değerli arkadaşlarım; bu mâruzâtımdan 
sonra Sayın Kadri Kaplan'm bizatihi kendinin 
başında bulunduğu cemiyetle ilgili konuşmala
rını büyük ağırlığıyle bir tarafa bırakıyorum; 
ama bu konuşmayı vesile ederek; Almanya'daki 
isçilerimizle Devletin ilgilenmediği yolundaki 
ifadelerine arzı cevap etmek istiyorum. 

Biliyorsunuz ki, Almanya'da son yıllarda 
gittikçe miktarı artan vatandaşlarımız bulun
maktadır. Bunların oradaki çalısına şartları ta
rafımızca bilinmektedir ve üzerinde titizlikle du
rulmaktadır. 

Sayın Kaplan'm burada söylediği ataşelik
lerden ve konsolosluklardan, yani dış teşkilâtı
mızdan başka, meselenin ağırlığı nazarı itibara 
aknarak bir yıldır çalışmasına başlattığımız ve 
geliştirdiğimiz birp rogramımız vardır. İsçileri
mizle daha yakından temas temin etmek, işçile 
rimizi bahsedilen zararlı cereyanlardan korumak 
ve işçilerimizin memleketle irtibatlarım daha da 
kolaylaştırmak bakımından yeni bir teşkilât ku
rulması öngörülmüş ve bunun hazırlıkları ik
mâl. edilmiştir Çok yakında dış memleketlerde 
çalışan işçilerimize arz ettiğim bu hizmetleri 
götürmek için bu teşkilâtın kurulması derpiş 
edilmiştir. Öyle zannediyorum ki, o takdirde 
burada bahsedilen, cemiyetiyle ilgili problem
lerin de büyük ölçüde halli imkânı hâsıl olacak
tır. Tabiî ki, bu imkânlar geliştikçe Devlet, va
zifesi olarak bildiği ve vazifesi olarak yakından 
takip ettiği bu konularda daha isabetli, daha 
faydalı neticeler almak imkânını bulacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, gündem dışı görüş
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ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sataşma 
vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek, lütfediniz; bir 
hayli zaman aldı. gündemimizde de birikmiş 
meselelerimiz var, ben bir sataşma görmedim. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 
Başkan, esasa temas edilmemiştir. Ortada kay
bolan paralar vardır, tahkikat sabote edilmek
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek, âdet böyledir; 
bir dokun bin ah işit: Siz bir mesele getirdiniz, 
elbette bunun cevabı çıkacaktır, bunu dinleye
ceksiniz, rica ederim. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Töhmet 
altında bırakılamam, Sayın Başkan. 

5. — Cumhurbaşkanınca S. V. Yahap Gü
venene, 15 gün izin verilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/232) 
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BAŞKAN — Efendim, gündeme geçiyoruz; 
Riyasetin sunuşları vardır. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 
Başkan, direniyorum. 

BAŞKAN — Ciündeme geçtik, efendim. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ya

hap Güvencin hastalığına binaen 11 . 12 . 1972 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle izinli sa
yılması hususunun Genel Kurula arzı. Başkan
lık Divanının 25 . 12 . 1972 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet, yüce tensiplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkam 
Tekin Arıburun 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum, efen
dim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. •— 7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Kanu
nun- 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Meüî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları r o parla m (M. Meclisi: 1/721; 
C. Senatosu 1/123) (S. Sayısı: 184) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «İkinci defa oya 
konulacak işler» bölümünde ve birinci sırada : 
7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları üzerindeki görüş
meler evvelki birleşimlerde görüşülmüş, bitmiş 
olduğundan açık oylaması kutular dolaştırıl
mak suretiyle yapılacaktır. 

2. — Toptancı halleri kanunu teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Metil ve İktisadî İşler, Anayasa ve 
Adalet ve İçişleri komisyonlarından 5'er üye 

(i) 184 S. Sayılı basmayazı 21 .12 . 1972 
tarihli 14 ne il Birleşim tutanağına eklidir. 

alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi: 2/221; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/29) (S. Sayısı : 164) (1) 

BAŞKAN (Haklarında ivedilik kararı 
verilen işleri bölümünün ikinci sırasında olup. 
evvelce başlanmış olan Toptancı Halleri kanu
nu teklifinin müzakeresine devam ediyoruz. 

Komisyon burada mı. efendim. («Burada» 
sesleri.) 

Sayın Bakanı İç Ticaret Genel Müdürü Or
han Çevik Bey temsil ediyor, geçen haftadan 
belgesi var. 

16 nci maddeyi okutuyorum. 
Toptancı hal müdürlüğünün görevleri : 
Madde 16. — Hal Müdürlüğünün görevleri 

şunlardır. 
a) Hal işlerini, bu kanun ile hal yönetme

liğine, belediye nizam ve kararlarına uygun 
olarak yürütmek ve murakabe etmek. 

b) Komisyonculara gönderilen satış bedel
lerinin ilgililere, yönetmelikte belirtilen süre ve 
esaslar dahilinde intikal edip etmediğini kont
rol etmek. 

(1) 164 S. Sayılı basmayazı 19 . 12 . 197^ 
tarihli 13 nüc Birleşim tutanağına eklidir. 
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e) Halde azamî satış fiyatının tayini ha
linde. satışın bu fiyatlar üzerinde yapılıp yapıl
madığını denetlemek. 

ç) Komisyoncu ile bağlant ı yapıl madan 
doğrudan doğruya hale veya dükkânı geçici 
o larak kapanmış yahut 29 ncu madde gereğin
ce tahliye emri tebliğ edilmiş komisyoncuya 
mal gönderilmesi takdi r inde , bu malın bir ko^ 
misyoncu vasıtasıyla satışını temin etmek ve 
bedelinin üreticiye gönderilmesini sağlamak. 

d) 'Sınıflandırma ve kaklara yerleşt irme 
yapılan hallerde, bu malların kali telerine göre 
sınıflandırılmasını temin etmek. 

e) 1 la 1 eksper ve kontrolörler i t a ra f ından 
tespit edilen sınıflandırmaya vfıkı itiraz üzeri
ne hakem kurnhımı derhal top layarak itiraz 
edilen hususu incelett ir ip neticesini bir tu ta
nakla tevsik et t irmek. 

f) Hele gelen günlük malların miktar , fi
yat ve sınıflarına ait bilgileri derlemek, 

g) Her gün satılan malların miktar , sınıf 
ve fiyatlarını kaydetmek ve sınıflarına göre en 
az ve en çok fiyatların yanı sıra mümkün oldu
ğu t akd i rde genellikle en çok işlem gören fiyat
ları istenildiğinde ilgililere duyurmak . 

lı') Civar iller ve üretici, bölgeler hal ida
releri. ile l'iyal ve gönderilen mal mevzuunda 
devamlı irtibat tesis ve neticelerini ilgililerin 
istifadelerine arz etmek. 

ı) Halin idaresi ile ilgili diğer işleri yap
mak. 

Hal müdürü olmadığı yerlerde bu isler, gö
revlendirilecek kişiler ta raf ından yürü tü lü r . 

BALKAN — Söz isteyen sayın üyeler? 
F İ K R E T <;ÜXİ)Of;AX (İs tanbul) — Söz rica 

ediyorum. 
A K İ F T F K İ N (Anta lya) — 'Soru sormak 

ist iyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yazayım efendim. Sayın CJündo-

ğan. buyurun . 
F İ K R E T 'UrXI)Of;-AX (İs tanbul) — Sayın 

P)aşkan, değerli arkadaşlar ım ; 
Bu kanun teklifinin bundan önceki madde

lerini müzakere ettiğimiz sıralarda da uzun 
uzadıya ve açıkça belirt t iğim gibi. bu kanun ile 
düzenlenmek istenen saha ; yani üretıi çiler in 
milyarlarca lira değerindeki mallar ının her-
gün tüketici lere int ikaline aracılık eden ve İm
p a r a t o r l u k döneminden kaldığı şekliyle ekono

mik görevine devanı eden bu kurumsa l kişile
rin, tâh i ı i caizse, yapt ık lar ı faaliyetleri bu ka
n u n u n bundan önceki maddeler inde yazılı esas
lara uygun o la rak ifa ett iklerini , denetlemek 
ve gözetlemek, lazımken, bu maddeden de an
laşıldığı üzere, böyle .bir denetim ve gözetimin 
yapılmasına yanaşı lmamışt ır . 

Şimdi, iddiamı ispat lamaya çal ışayım: Bu 
kanunun 7 nci maddesinde «Toptancı hallerin
de f iyat lar hal nizamı dahil inde serbestçe te
şekkül eder.» demiş olmasına ve bizlerin de bu 
serbestçe fiyat teşekkülünün tekevvünü için 
gerekli değişiklik önergeleri verip, haller idare
sinin fiyaitların serbest oluşumuna yardımcı 
olmasını sağlamak listememize rağmen, o mad
dede hiçbir imkân elde edilememiş, bir başarı 
sağlanamamış ve tekliflerimiz rû-yi kabul gör
memiştir. Kanunun şimdi okunan Kî'ncı madde
sinde haj müdür lüğünün görevleri yazılırken, 
7 nci ıiııaddede konan esasın hal idaresince, 'mü
dür lüğünce çok sıkı bir sure t te üretici ve tü
keticinin lehine ve serbesit rekabet koşulları al
t ında oluşan bir fiyat mekanizmasını sağlamak 
gibi. bizce hal idaresinin varl ık sebebini orta
ya koyan bir görevi yapmakla yükümlü sayılma
mışlardır . Hal idarelerinin fiyat hırın serbest re
kabet koşulları içinde tekevvün ("ilişini kontrol 
etme yetkileri Kinci maddeye (konmamış, ge
tirilmemiş. Dikkat ederseniz, bütün fıkraların
da şu veya bu hizmetler s ı ra lanmış ; fakat aca
ba fiyatlar hangi koşullar al t ında tekevvün .edi
yor? özellikle 7 nci maddede konulan .serbest 
rekabet koşullarının cereyan edip etmediği hal 
müdür lüğünce kontrol edilmiyor ve serbest ko
şulları altında oluşan bir fiyat mekanizmasının 
sağlanması hususunda hal. imüdürünün bıir so
rumluluğu bulunmuyor . H a l müdürü b u g ü n 
Türkiye 'de olduğu gibi, -bir kap ıdan '•) k u r u ş a 
giren malın, öbür kap ıdan 300 'kuruşa çıkışı
nın nedenlerini aramayla yetki l i değil, a ramak
la görevli değil. Şayet bir mal 3 kurusa girip, 
sonradan 300 kuruşa çıkıyorsa, bunu o hakle 
görev yapan ve İmpara to r luk döneminden beri 
dediğim gibi kurumsal görevlerini sürdüren 
b i r tak ım aracı lar ın serbest olmayan piyasa 
şa r t l a r ı içinde oluş turduklar ı suni fiyattlar olup 
olmadığını kontrola yetki l i olmayacak. Bırakı
nız kontrolü, bizim daha evvelde söylediğimiz 
gibi, hal müdürler inin, halde sebze, meyve fiyat
lar ın ın oluşumunda serbest rekabet kosulları-
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nm cereyan etenesini sağlamak görevleri' olma
lıdır. 

Dernek istiyorum ki, hal müdürlüğünün, 
ha1! adalesinin sadece .serbest rekabet koşulları 
'dışında tekevvün etmiş fiyatı ret ve cerh et
mesi yetişmez. Oluşmuş bitmiş, mal satılmış, 
şikâyet vâki olmuş, şikâyet üzerine evet bugün 
halde yapılan milyonlarca liralık mal satışının 
fiyatları serbest rekabet koşulları altında te
kevvün etnıenıiş, oradaki komisyoncular tara
fından fiyatlar bu hale getirilmiş, bir daha ya
pılmasın gibi bir tonton 'görevi yapması kâfi gel-
ımez. Bundan evvelde nakşettiğim gibi, hal ida
relerinde rekabetin serbestçe cereyan etmesini 
sağlayıcı idarî tedbirlere 'başvurmak zorunlu
dur. İşte bu maddede bunun yapılmamış olması 
bu kanunun gerçekten hizmet yapabilir, fayda 
sağlayabilir kav^n olmasını münakaşa götürür 
bir hale scikmr.r' .;,:*. 

Eğer Komisyon lütfederse, esenim diye övün
mek hakkına bihakkın sahibolmak isterse, sa
yın Komisyon sarahaten fiyatların serbestçe te
kevvününü başından beri denetleme ve gözet
leme yetkisini gerekirse hal müdürlüğüyle be
raber belediyeye ve hattâ icabederse Devlet 
kuvvet1 'erindicn de yararlanmak suretiyle bu 
maddede bir hükme bağla.malıdır. Çok dikkatli 
okursanız, uzaktan, oluştuktan sonra birta
kım itirazları dinlemek, hakem kurullarını ça
ğırmak gibi görevler, fiyatların serbest rekabet 
koşulları altında tekevvününe yetmez. 

1)U tasarının olduğu gibi sahibi galiba bizim 
Komisyonumuz. Eğer Komisyon gerçekten iyi 
niyetinin eseri ve kanunda bir sahayı iyi niyet
le düzenleme görevini yüklenmiş bir Komisyon 
olmak istiyor ve böylece tarihe intikal etmek 
istiyorsa, inalların fiyatlarının koydukları esas 
üzere serbest rekabet koşulları altında oluşma
sını sağlayıcı bir denetim ve gözetim düzenini 
hal idarelerine ve yetkililerine vermek zorun
dadır. Aksi takdirde, bu kanunda çıkar, aım 
Türkiye'de fiyatların oluşma ve tekevvün şart
ları değişmez. 

O zaman acaba sayın komisyon, burada fi
yatların oluşumunda serbest rekabet koşulları
nın cereyan etmediğini iddia eden bir arkada
şa yahut bir vatandaşa nasıl bir cevap veıir? 
Bundan kurtulmanın yolu gayet basittir. Ba
şından beri fiyatların oluşumuna hal idaresinin 
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denetim ve gözetim hakkı başka kurumlarla 
beraber olmalıdır. Bunu buraya bir hükümle 
bağlayınız, hakikaten bir eser meydana getir
miş olursunuz. Aksi takdirde, başı boş bir fiyat 
düzenini siz de bu kanunla bırakmış olursunuz. 

Bu maddenin «b» bendi anlamsızdır; «Ko
misyonculara gönderilen satış bedellerinin» den
mektedir, bu anlamsızlığı gidermek lâzım. '«Ko
misyonculara gönderilen malların»1 denirse, 
mânası olur. Ancak bu, hal müdürlüğünün ken
di başına, kendi vasıtalarıyle üstesinden gele
ceği bir faaliyet değildir. Binlerce üreticiye, 
komisyoncuların paralarını tam olarak gönder
diğini hal müdürlüğünün, belirtilen süre ve 
esaslar dahilinde intikal edip etmediğini kont
rol etmesi olanağı yoktur. Eğer olanağı vardır 
derseniz, hal müdürlüğünü büyük bir muhase
be mekanizması haline getirmeniz lâzım gelir. 
Bu madde binlerce, yüzbinlerce üreticiye para
nın tam gidip gitmediğini resen kontrol etme 
yetkisi veriyor. Bununla o müdürlüğü başını 
kın taı amayacağı büyük bir derdin altına sok
muş olursunuz. Bunun pratik yolunu bulunuz. 
Bu böyle kontrol etmek diye kâğıt üzerinde 
kalmış ve fakat uygulama olanağı olmayan bir 
hükümdür, bunu canlı, uygulanabilir, anlamlı 
bir hale getirmek zorunludur. 

Yine bu kanun maddesinin «g» bendinde ko-
nn'an hükmün istenildiğinde ilgililere bildir
mek değil, bizim daha evvel bir maddede yap
mak istediğimiz değişiklikte de belirttiğimiz 
gibi, genel bir hizmet olarak ifa etmek üzere 
hal müdürlüğüne bir vazife olarak vermek ge
rekir. 

Evet arkadaşlarım; malların fiyatlarının 
toptancı halicimde serbest rekabet şartları için
de tekevvününü sağlamak istiyorsanız, zabıta 
tedbirlerinin, narhların, yasakların, azamî fiyat 
tespitim inin hiçbir yardımı, hiçbir anlama yok
tur. Daha doğrusu bunların yardım ve anlamı 
çok azdır, ama piyasa hareketlerini, mal üze
rinde fiyat spekülâsyonu yapan aracıların faa
liyetlerini, üretim ve tüketim bölgelerindeki 
mal stoklarının, mal gönderme hareketlerinin 
durumunu, üretim ve tüketim bölgelerindeki 
ilgililere muntazam suretlerle Devlet araçların
dan da yararlanmak kaydıyle iletirseniz, o tak
dirde 7 nci maddeye koyduğunuz esası bir an
lamda ekonomik araçla; la işletme olanağı bu-
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lursmıuz. Çok önemli hayat tecrübelerimiz var
dır. Bir tanesini nakledeyim, buna elbette ki, 
yaşanmış bir tecrübe olduğu için itimat edecek
siniz. 

Bir yerde fiyat düşürmek için alıcılar, çok 
özel suretlerle çağrılarda bulunurlar. Meselâ, 
herhangi bir malın bolca gelmesini sağlamak 
için piyasaya toptan kârını sağlamak için, bir 
gün sunî olarak yüksek fiyat politikası takip 
ederler aracılar. Diyelim ki, 103' kuruşa, üst üs
te 100 kuruşa satılan (x) maddesini birdenbire 
125. kuruşa alıcı olurlar. O gün mal satanlar 
duyurıabildikleri kadar, hattâ o, birdenbire yük
sek fiyat vererek, yüksek fiyatla mal alıyor in
tibaını uyandıran aracılar, başka vasıtalardan 
da, yararlanarak bütün tüketim bölgelerine mal
ların fiyatlarının yükseldiği intibaını uyan
dırmak isterler ve bir gün için hakikaten feda
kârlık yaparlar. Ertesi gün ICO' kuruşa satılan 
malın fiyatı 100 kuruş civarında tekevvün ve 
takarrür ettiği sanılan bir malın, o gün 125 ku
ruşa alındığını duyan bütün üreticiler sabrede-
mezler, kiloda 25 kuruş gibi önemli bir fiyat 
farkı var olduğunu sanırlar. Birbirlerinden de 
habersiz oldukları için piyasaya mallarım taşı
tı ı lar; büyük bir hücum başlar ve fiyat ICO 
kuruş iken, iki gün sonra 75 kuruşa 50 ku
ruşa kadar düşer ve bir gün evvel alıcının sunî 
'olarak: yükselttiği 25 kuruşluk kilo başındaki 
fiyat :bir gün. s.onra 50 kuruş 'Oİara.k kendisine 
inde olunur. Milyonlarca ton malın böyle satıl
dığı varittir. 

Türkiye piyasalarında çiftçi malları böyle 
satılır. Buna borsalar da seyirci kalır, toptancı 
halleri de seyirci kalır, Hükümet seyirci kalır, 
kalır, kalır, kalır.. Neden kalır?.. Çünkü, üre
tici 'bölgelerde 'Oturanlar, piyasa, .hareketlerini 
gerçekten tahkik etmeğ'e, inanıcı kaynaklardan, 
inandırıcı (kaynaklardan bilgi almağa kadir de
ğildirler. Neden dolayı malın fiyatının 25 kuruş 
-arttığını, tmnun bir sunî çağıran olduğunu ^bil
mezler. Oysa burada <(g) 'bendinde istenildiğin
de ilgililere duyurmak şeklinde hükme 'bağlanan 
faaliyeti, genel anlamda ve Devletin vasıtaların
dan da yararlanmak, suretiyle üretimi (bölgeleri
ne ve tüketim bölgelerine iletirseniz, o 'takdirde 
serbest piyasa fiyatlarının oluşmasına 'gerçek
ten ekonomik araçlarla çare bulmuş olursunuz. 
Bundan niye kaçar komisyon?.. 

Bu kanunla vereceğimiz yetkiye göre hal 
müdürlüklerinin veya :belediyenin Devletin 
araçlarından istifade yetkisi aldığı bu kanımla 
fiyatlar hakkında, mal hareketleri hakkında, 
piyasa haberleri hakkında üretim ve tüketim 
•bölgelerini uyarması kadar bu ülkede gerçekten 
bu insanlara, üreticiye ve tüketiciye yapılacak 
'büyük hizmet olur mu? Niçin duyurmazlar bu
nu? Orada çabşanlarm birçok vasıtaları vardır, 
telgraflar, telefonlar, yıldırım telefonlar işler 
ve üretim (bölgelerinden malların gelmesi dur
durulur, ya da tam tersine biraz evvel anlattı
ğım gibi, 'sunî çağırımlar yapılır, yüksek bir 
fiyat konulmuş gibi hareket ederler. Onlar bu 
aıaçlar dan istifade ederler de, ülkenin milyon
larca insanının alış - verişini tanzim etmek iddi
ası ile ortaya çıkmış (bir kanunun maddeleri içi
ne, Devletin gücüne rağmen, bu girmez?.. Bunu 
anlamak mümkün değildir arkadaşlar. 

O zaman sormak lâzım. Gerçekten 'bir düzen-
lcıme aracı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? 
Hayır iste'miyorsunuz, olduğu gibi bırakacak
sınız; bırakın.. O zaman da biz gayet haklı ola
rak hiçbir peşin hükme dayanmeksizin kanunu 
yapanların veya .kanunun böyle çıkmasına hiz
met edenlerin belli 'kesimlerin tarafları 'Oldukla
rını söylemekten kaçınmayacağız. Bu kanunu 
böyle yaparsanız, siz 'belli sınıfların, 'belli kesim
lerin yardımeısısınız hükmünden kurtulamazsı
nız. Aksi takdirde, bizim size <gös;t enliğim iz yol
dan gitmenin zorluğunu (bizlere bildirmeniz lâ-
zyn. Birçok imkânlar Devletin 'elinde var, hal 
müdürünün elinde var; ama buradaki fıkrada 
yazıldığı 'gibi istenildiğinde bildiriLecekmiş 
bunlar.. Neden genel olarak bildirilmiyor, niçin 
bunlar tanzim edilmiyor? Demek ki, belli bir 
sınıfa yardım etmek kasdı artık aşikârdır' deni-
lecelktir. Tabiî ki, 'böyle bir itiraza, ,böyle bir 
iddiaya her zaman (hakkımız vardır. 

•Arkadaşlarını; ülkenin her yerindeki fiyat 
meselesi bilinmesi gerekir ki, iddia edildiği gibi 
ne şu, ne bu ekonomik faktör yüzünden Iböylesi
ne bir manzara arz etmez. Fiyatlar, Türkiye'de 
elünyanm her yerinden çok başlka şekilde tekev
vün ediyor dediğimiz zaman bizi ispatlayan, doğ
rulayan belgelerimiz var. Yeni elime geçti. Plân
lama Teşkilâtı Türkiye'de fiyat artışlarının 
hangi nedenlere, hangi saikîere, Iba.ğlı olduğunu 
gösteriyor. Ama o raporda katiyen üreticinin 
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veya tüketicinin ya da işçi üreticinin, ya da ham
madde fiyatının söylenildiği gibi yükselmesi do
lay isiyle piyasanın artmadığı, aksine, tekelci 
kârları peşinde koşmağa alışmış nıerkantil bur
juvanın buna bu hallerde komisyonculuk ya
pan kesan da dahildir; canlarının istediği gibi 
bâzı özel imkânlardan faydaLanma'k suretiyle 
fevkalâde güçsüz 'bulunan üretici ve tüketiciyi 
istismar etmek süratiyle fiyatların alabildiğine 
başkaldırdığı ve aslında genel fiyat artışı demek 
olan enflâsyonun ekonomik bünyeden değil, eko
nomik alanda -görev yapan sınıfların çolk şaşı
lacak tarzda yarattıkları bir ekonomik olay ol
duğunu lütfen'Komisyonumuz müdrik olarak 
şu masumane teklifimizi kabul buyursun. 

Biraz evvel arz ettiğim hususları madde içi
ne alsın. genelleştirirsin ve 7 nci maddenin teyi
dinde burada bulalım. 

'-S aygıla r sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTrRKOİNE (İstanbul) - Sayın 

33a kan. muhterem arkadalarım; 
Sayın Gündoğan tarafından tenkide uğra

yan 'bu maddeyi, bendeniz iki ay üzerinde çalış
mak suretiyle bu hale .getirdim. Bir ımektup ya
zılmış da. mektubun kendi imzamıza atılan bir 
husus değil. 

Şimdi halde fiyat nasıl teşekkül edecek. 
Halde fiyajtm teşekkülü 7 nci maddede tamamen 
arz edilmiştir; serbest teşekkül edecektir. Şlımdi 
kendi hükümetleri zam anında dahi yalnız buğ
day üzerinde bir taiban fiyat vardı. Kendisinin 
bulunduğu yer ay çiçeği bölgesidir. Ay çiçeği
nin dahi bir taban fiyatı yoktu. Şimdi pamuğun. 
çayın, tütünün, incirin, fındığın, buğdayın, ta
ban fiyatı va;\ Arkadaşımız konuşuyor, ama bir 
esas fikir getirmedi. Getirmek: istediği taban fi
yat mıdır, tavan fiyat mıdır? Şimdi eğer, bir ta
ban fiyatı ise, diğerlerindeki gibi bu imkânsız. 
O zaıman siz bir yıl müstaksilin imalını kaç ku
ruşa değerlendirildiği hesabedilmeden taban fi
yatını nasıl bulacaksınız ? Hükümet taban fiya
tını müstahsili koruma bakımından koymuştur. 
Arkadaş ben senin -tütününü 12 liradan alaca
ğım ; ama sen 12 lira 50 kuruş bulursan sat» di
yor. «Ben senin buğdayım 105 kuruştan alaca
ğım ; ama sen 110 kuruşa alıcı bulursan sat» di-
yoı\ 

Şimdi İm. durum karşısında., hale gelen üzü
me, hale gelen herhangi bir meyveye veya hale 
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gelen herhangi bir muza veyahut domatese ta
van fiyatı mı yoksa taban fiyatı mı konacak? 
Eğer karşılıklı anlaşmalarla konulan fiyat da 
azanıî bir fiyata doğru giderse ve meselâ muzun 
kilosu birden bire 40 liraya çıkarsa, konu, o za
manı derhal ilgili hakem kurulu tarafından tes
pit edilecek, «Arkadaş sen hiçbir zaman muzun 
kilosunu 40 liraya satama,zsın, şu cins Anamur 
ve Antalya muzlarını ancak azami 1.2 liraya ka
dar satabilirsin, İm fiyatın üstünde satış yapa
mazsın» elenecek. İşte bu, Kanunun ana ruhudur-. 

Sayın arkadaşımız c, f, g, fıkralarım oku
duktan sonra bu kürsüye çıkmış olsalardı, za
man kaybına sobebol m ayacaklardı. Bu fıkraları 
herhalde okuma vaktini bulamadıkları için mü
saadenizle ben arz edeyim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kür
süde de okudum. 

RİFAT ÖZTfRKÇİNF (Devamla) — Hal 
müdürü, «Halde azamî satış fiyatının tayini ha
linde. satışın bu fiyatlar üzerinden yapılıp ya
pılmadığını denetleyecek» İşte bu azamî fiyatı 
denetleyecek. Biz. asgarî bir fiyat tespit edeme
yiz. Bu, bir arz talep işidir. Mal bir gün az. bir-
gün fazla gelir. Biz. müstahsile ait domatesin 
kilosunu nasıl beş kuruşa sat diyeceğiz? 

Maddenin «f» fıkrasında. «Hale gelen gün
lük malların miktar, fiyat ve sınıflarına ait bil
gileri derlemek» hükmü mevcut. Demek ki. ko
nu, yalnız hakem heyetinin tespit etmiş olduğu 
bir fiyatı kontrol etmek değildir. Aynı zamanda. 
halde hergün sanılan malların fiyatlarını da adını 
adım takip ve kontrol edecek ve kontrol sonun
da azamî bir fiyata doğru yükseliş görürse ilgi
lilere rapor edip. konuyu dolayısıyle hakem he
yetine götürüp bir netice istihsal edecektir. 

Maddenin «g» fıkrası, «Her gün satılan 'mal
ların miktar, sınıf ve fiyatlarını kaydetmek ve 
smflarma göre en az ve en çok fiyatların yanı 
sıra mümkün olduğu takdirde., genellikle ençok 
işlem gören fiyatları istenildiğinde ilgililere du
yurmak.» diyor. 

Bu maddeye ait fıkralar, müsaadenizle öyle 
•.gelişigüzel bir şekilde; Ahmet'ten. Hasan'dan, 
Hüseyin'den duyulmuş şekilde alınmış değildir. 
Bu fıkralar, mevcut mevzuatı tek tek incelemek 
suretiyle getirilmiştir. Emin olunuz ki, yanlız 
ben, üzerinde 2 - 3 ay çalışmak suretiyle mad
deyi bu hale g e t irebil di m, 
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Maddenin aynen kabulünü arz ederim. 
BAŞKAN —. Sayın Bingöl, buyurun. 
İSA H. BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, 

eok 'muhterem senatör arkadaşlarım : 
Biraz evvel huzurunuzda kanunun eleştiri

sini yapan eok değerli bir üyemiz Komisyon m 
muhatap alarak konuştular ve dediler ki. «Bu 
Kanunun sahibi Komisyon ise ve şu şu fikirleri 
beyan ediyor ise, değişiklik idelerin muhata
bıdırlar, rahibidirler, köyledirler köyledirler» 
Zannediyorum ki, ımuhterenı Başkana da arz 
ederek ifade ediyorum ; kanunların görüşmele
rinde muhatap komisyonlar değildir. Hele Ko
misyonların üyeleri veya o üyelerin aslî ideleri
nin katiyen mevzuuibaihsiolmaması iktiza eder. 
Beıiıdeniz, bu Komisyonun üyesiyim ve bu sıfatla 
'huzurunuza geldim. 

Çok değerli. ''Komisyonumun Başkanı ve Söz
cüsü, Kanunun müzakeresi konusunda değerli 
fikirlerini ifade buyuracaklar ve mümkün oldu
ğu kadar sizlerin müşküllerini halletmeye gay
ret 'edeceklerdir. Çünkü, sizlere niyabeten, Ko
misyonda unümkün 'olabildiği kadar derinliğinle, 
yetkililerin dinlenmesi suretiyle .teferruatlı ve 
detaylı bilgiler alınmak suretiyle değerlendir
me yapıldı; ama Kanun için, Kanun ımaddeleri 
için (herhangi bir fikir müdafaa edilebilir. Me
tinde yazılı olanı şekil 'beğenil meyebilir, bundan 
çok id aha güzel fikirler getirilebilir. Bu, her se
natörün, her üyenin 'en tabiî hakkıdır. Bir me
tin getirilecektir ve. bu metin müdafaa edilecek
tir. Değişiklik ıbu 'bakımdan tenkit edilecektir. 
Herhalde Komisyon üyelerinin şahsî igürüşleri. 
ika-naatleri, ideleri ıbir kanunun ımüzakeresi mev
zuunda ele ve .dile getirilmemelidir. 

Usul 'bakımından hu hususu arz lettim. teşek
kür ede r, saygılar suna rım. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri Efen

dim, ben şahsen," toptancı hal müdürünün gö
revlerini tespit eden 16 ncı maddede bir nok
sanlık görmüyorum. 7 nci maddedeki fiyatların 
teşekkülü de meydanda; fiyat tespitinin kini 
tarafından yapılacağı hususu da kabini edildi. 

Arkadaşlarımız serbest rekabetten bahsedi
yorlar. Serbest rekabetin Türkiye'de kendi ha
line yırakılmış olduğunu görüyoruz. İstihsali

miz çok olduğu halde çok pahalıya alabiliyoruz. 
Demek ki, kontrol ve murakabe de lâzımdır. 

Dedelerimizin bir tâbiri var, «Bir kızı gön
lüne bırakırsanız ya davulcuya veya zurnacıya 
varır. Hükümet, belediye kanunlar dahilinde 
vazifesini yapmalıdır. Ben, kanunların, Türkiye' 
ııin bünyesini şamil olduğunu ve ıona göre icra 
edileceğine kaniim. Başka memleketlerdeki 'ka
nunlar bellki memleketimizde yürümez, bizdeki 
kanunlar da diğer memleketlerin bünyesine uy
mayabilir. 

Yalnız, sayın Komisyondan bir hususu istir
ham edeyim? İstihsal bölgelerindeki fiyat du
rumundan, hal müdürlerinin nasıl malûmatı 'ola
cakı Meselâ turfanda sebzenin yetiştiği yerler
den farz edelim; Antalya, Mersin, Adana, Ha
tay ve ınüım'asil bölgelerde istihsal fazlalığının 
olduğunu duyuyoruz ve gazetelerden okuyoruz. 
Domatesin kilosu mevsiminde 15, 25, 50 ıkuruşta 
satıldığı hailde bazen bu fiyattan daha aşağı ve
ya daha yukarı fiyatla, satıldığı malûmdur. Fa
ika t, Ankara gibi büyülk şehirlere gelecek olan 
bu maddelerin fiyatını, hal müdürü, malın geli
şine göre mi tespit edecek? Fiyat, 7 nci madde
ye göre buraya gelişe göre mi tespit edilecek? 
Çünkü, bir sebze bahçesi, meyve bahçesi satın 
alan insan, faturaları da değiştirmek suretiyle 
istihsal ettiği malları pahalı olarak getirebilir. 
Nitekim, gazetelerden ucuz okluğunu okuduğu
muz meyve ve sebzeyi burada 2 - 3 misli pahalı 
fiyatla yiyoruz. Türkiye'de çok istihsal, edilen 
elma da aynı şekilde. Bahçesinden satın alman 
elma için belki müstahsilin cebine kilo başına 
50 kuruş giriyor. Köylünün, müstahsilin daha 
doğrusu üreticinin cebine ancak bu kadar para 
giriyor. Yerinde ucuz olan sebze ve meyve, bu
raya geldiği zaıman pahalı oluyor. İşte bunların 
fiyatı buraya gelişe göre mi tespit edilecek, yok
sa istihsal bölgelerine göre mi tespit edilecek
tir? İşte, esas mesele buradadır. 

Arkadaşımız, «Taban fiyatının neye göre tes
pit ediliyor» diye soruyor. Buraya göre taban 
fiyatı tespit edilirse olmaz. Ama, mevsime göre 
istihsal bölgelerindeki belediyelerle teşriki ıme-
sai yapılırsa; istihsal edilmeyen bölgelerde, bü
yük şehirlerde elbette fiyat tespiti mümkün olur 
ve daha ucuza meyve ve sebzeyi yiyebiliriz. 
Hattâ Türkiye'nin her yerinde fiyatlar aşağı 
yukarı aynı olabilir. Bu Kanunda böyle bir hu-
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sus var mıdır, yıok mudur, sonra fiyat tespiti 
neye göre yapılabilecektir? Komisyon Başkanı 
veya sözcüsü bu madde üzerinde cevaplarını ve
rirken bu hususları açıklarlarsa, tahmin ediyo-
rumki mesele halledilir, ihtilâf da ortadan kal
kar. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. 
Sayın Akif Tekin, Komisyon konuşmadan 

evvel buyurun sorunuzu sorun. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Tavzihinde fay
da gördüğüm için soruyorum; «e» fıkrasına gö
re halde iiki türlü adam var. Birincisi tüccar, 
diğeri komisyoncudur. Üretici de malını doğru-
idan doğruya tüccara verip, komisyoncu vasıta-
siyle sattırmış >olur. Bir de, köyden traktörüne, 
römorküne malını toplar, hale getirir ve orada 
satışa arz eder. Şimdi bu üç halde; bir müstah
sil malını doğrudan doğruya haldeki komisyon
cu tüccara satabilir mi? Mutlaika o halde ko
misyoncudan tüccar mallı alabilir mi? Ben ser
best olarak traktörle getirdiğim io günkü fa
sulyeyi tüccar doğrudan »doğruya anı alabilir, 
yoksa mutlaka bir komisyoncu kanaılıyle mı sat
mak mecburiyeti vardır? Bu hususlar açıklanır
sa çok iyi 'olur. 

BAŞKAN — Soru anlaşıldı mı efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

VARIŞLI (Konya) — Anlaşıldı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Varışlı. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

VARIŞLI (Konya) —• Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; 

164 sıra sayılı Toptancı Halleri Kanunu tek
lifi üzerinde, Umumî Heyetimizde, her mevzuda 
olduğu gibi çok hassas davranılması, Komisyon 
üyeleri olarak bizleri ayrıca memnun etmiştir. 
Memleketimizin cidden büyük bir sorunu oldu
ğunu müdrik olarak, bu (konuları Komisyonda 
uzun uzun inceledik. Bilhassa Sayın Gündoğan 
arkadaşımızın, diğer maddelerde olduğu gibi, 
bu 16 ncı madde üzerinde de hassasiyetle dur
ması bizleri memnun etti. 

Benim burada arz etmek istediğim husus; 
(Cidden bâzı maddeler endişe yaratıyormuş gi
bi bir hava taşımakta ise ele) çok özür dileyerek 
söyleyeceğim, bâzı arkadaşlarımız kanunu tam 
olarak okumadıklarından fuzulî konuşmalara 

yol açılmaktadır. Şunu da arz etmeık isterim ki, 
Umumî Heyette kanun müzakere edilirken el
bette noksanlıklarını gidermek gayesini güde
ceğiz. Sayın arkadaşımız Gündoğan, hangi iyi 
bir teklifte bulundu da biz kabul etmedik? 
Onun için, bilhassa biraz evvel Sayın Bingöl 
arkadaşımın buyurdukları gibi, Komisyon üye
lerini tamamen suçlar mahiyette demiyeceğim, 
ama bütün sorumluluğu Komisyon üyelerine 
yüklercesine bâzı ithamlarda bulundular. El
bette bir kanunun çıkışında hepimiz aynı dere
cede sorumluyuz. Bu sorumluluğu müdrik bir 
Komisyon olarak istiyoruz ki, kanunun noksan
lıkları tamamlanarak normal olarak çıksın. 

Sayın Gündoğan arkadaşım, maddenin bil
hassa (g) fıkrasına takıldılar. 

Muhterem arkadaşlar; biliyorsunuz halde 
mal satılırken üç tane fatura kesilir. Faturanın 
bir tanesi komisyoncuda kalır, bir tanesi alıcıya 
verilir, bir tanesi de çıkarken kapıda bırakılır. 
Cidden (-g) fıkrasına bir kontrol unsuru olarak 
bir fıkranın eklenımesini Komisyon olarak bel
ki biz de atlamış olabiliriz. Hattâ teikliflerimiz 
arasında bu husus da yer alacak. Meselâ Sayın 
Gündoğan arkadaşım, (g) fıkrasına, «Satılan 
mallara ait faturaların birer örneğini, gününde, 
belediyenin fiyat kontroluna yetkili mercilerine 
göndermek» şeklinde bir fıkra eklense?.. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Aynı şekilde bir 
teklifim var. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Devamla) — Efendim, şimdi bu du
rum karşısında, bu kanuna göre hal müdürlü
ğünün görevleri arasında, hal müdürlüğü gö
revlerini yaptığı gibi, belediyenin şubeleri var
dır, bu şubeleri vasıtasıyle halden çıkan mal 4 
ncü fatura ile satıcı manavda kontrol imkânları 
bulunabilir. Yani bunun cidden yerinde olacağı 
kanısındayım. Bu hususta belki arkadaşlarımı
zın bâzı teklifleri ve önergeleri olacak; arı?ak 
önergeler «Satılan mallara ait faturaların birer 
örneğini, gününde, belediyenin fiyat kontrolu
na yetkili mercilerine göndermek» şeklinde 
oüursa, Komisyon olarak kabul edeceğiz ve böy
lelikle Kanunun 16 ncı maddesi biraz daha ağır
lık taşımış olacak kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Akif Telkin ar
kadaşımız; «Traktörle yahut arabasıyle üretici 
malını hale getirdiği zaman doğrudan doğruya 
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komisyoncuya verebilecek mi, yahut doğrudan 
doğruya satış yapabilecek mi!» şeklinde bir so
ru sordular. 

Muhterem arkadaşlar, 4 ncü maddenin iyi 
'okunduğu takdirde, arkadaşımın.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eslkişıehir) — 8 nci madde olacaJk. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Devamla) — Affedersiniz 8 nci mad
de.. Zait en biliyorsunuz 8 nci maddeyi Komisyon 
geri almış bulunuyor. 8 nci maddede : «Üreti
ciler için halde, duruma göre genel ve özel sa
tış yenleri ayrılır. Bu yerde üreticiler geçici ola
rak satış yapabilirler.» deniyor. Bilmiyorum Sa
yın Telkin arkadaşım bu sözlerimle tatmin ola
bildiler mi? 

Sözlerimi bitirmeden önce, 16 nci maddede 
bir düzeltme yapmak istiyorum. 16 nci madde
nin (b) fıkrasının «Komisyonculara gönderilen 
mallıların satış bedellerinin ilgililere ...» şeklinde 
olması ılâzım. Buraya bir «malların» kelimesi 
girmiş olacak. 

Ayrıca, yine 16 nci maddenin (d) fıkrasın
da en sıondaki «sınıflandırmasını» kelimesinin 
«sınıflandırılmasını» olması, yani oraya ela (ı) 
ve (1), yani (il) harflerinin ilâvesi gerekmek
tedir. Bu hususta, bilmiyorum soru soracak ar-
ıkadaş varsa.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Orada 
«temin etmelk» değil, «tespit etmek» demek lâ
zım, Sayın Sözcü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Devamla) —• Fılkrayı okuyorum : 
«Sınıflandırma ve kablara yerleştirme yapılan 
hallerde, bu malların kalitelerine göre sınıflan
dırılmasını» 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yani, 
yapılıp yapılmadığını «tespit etmek»., öyle ol
ması lâzım. «Temin etmek» olmaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Devamla) — Takdir Yüce Heyetin
dir. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Tam bu noktada 
bir şey ilâve edebilir miyim, Komisyona hatır
latmak için? İleride.. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, ben zatı âlinize 
söz vereyim görüsünüz, olmaz mı efendim? 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Teşkkür ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Devamla) — Sayın Başkanım, Sayın 
Gündoğan arkadaşım burada «temin etmek» ye
rine «tespit etmek» olmasını ileri sürdüler. Ben 
bu hususu Umumî Heyetin taikdirine bırakıyo
rum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, «tespit etmek» demek lâzım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Devamla) — «Tespit etmek» de ola
bilir. Bu hususta arkadaşlarımdan başka soru 
soracak olmadığına göre sözlerimi bitiriyorum. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) —- Say.n Balkanım, 
bu cümle ile ilgili... 

BAŞKAN —• Buyurun efendim, buyurun. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, şuraya 

yani en son cümleye «Sınıflandırma ve kablara 
yerleştirme yapılan hallerde, bu malların ka
litelerine göre sınıflandırılmasını Türk Standart
ları Enstitüsü esaslarına göre tespit etmek» de
mek lâzımdır. Şimdi bu çok mühim. Başka 
memleketlerde kendi standartlarına göre tespit 
ediliyor. İleride bize de gelecek. Bizim de çalış
malarımız var; ama belki domatese, limona gel
medi; fakat yarın gelecek. «Türk Standartları 
Enstitüsü esaslarına göre tespit edilir.» dersek, 
ilerideki bir müşkülü şimdiden halletmiş oluruz. 

BAŞKAN -—• Buyurun Sayın Varışlı. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

VARIŞLI (Devamla) —• Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; Komisyon olarak bu fikre katı
lamayız. Zira bu çok ağır ve külfet yükleyici bir 
durum arz ediyor. O bakımdan katılamayaca
ğımızı arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 

açıklama yapma ihtiyacım duyuyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Kıymetli arkadaş

larım ; 
Benim bu madde üzerinde 2 önergem var. 

Sırası geldikçe konuşacağım. Yalnız şu (c) fık
rası üzerinde «Türk Standartları Enstitüsü esas
larına göre» nin, ağır geleceğini Sayın Sözcü söy
lediler. Bu, ağır gelmez. Hale gelen bütün mal
lar iç tüketimde kullanılmak için gelmiyor; dı
şarıya da göndereceğiz, ihraç edeceğiz. Biz ihra
catı yaparken, zaten alıcı memleketlerin birta
kım standart şartları oluyor. Bizim onlarla uyar-
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lığımız lâzım. Bunu da ayarlayacak olan ken
di resmî kuruluşumuz olan TSE'dir. 

Şimdi, biz bunu koymakla hemen yarınki hal
de yapılacak rafa da. şuna, buna da illâ bunun 
markası alınacak değil; ama TSE'nü de bu nok
tada çalışmaya teşvik edici, itici bir olanak ola
rak bunun konulmasında ben fayda görüyorum. 
Ben sadece şu noktada ; «TSE esaslarına göre sı
nıflandırılmasında» fayda görüyorum. Ameri
ka'da, Avrupa'da gördük, bir mal alınırken gö
rüyoruz. Kendi standartları var. Uymaya mec
burlar. Biz de artık yavaş yavaş «Hani mede
nî olalım, adam olalım.» diyoruz. TSE esasları
na göre mal çıkaralım. 

Buna Komisyonun muhalefet etmeyeceğini 
sanıyorum. Hele bir üretici arkadaşımız da Ko
misyonun Başkanı olduktan sonra her halde ra
hatlıkla kabul edilir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Şimdi, bir hususu tespite mecburuz. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkanım, 

Komisyonun itirazları varsa önerge vermek du
rumundayım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
rOUZAL (Eskişehir) — Ediyoruz. 

BAŞKAN — Yeriniz de muameleye koyalım 
efendim. 

Şimdi, evvela maddenin şeklim zabıtlara 
doğru şekilde alalım. Zannediyorum, Komisyon 
bâzı tashihat yapmak istedi. 

Şimdi soruyorum ; 

Madde 10 da «Hal Müdürlüğünün görevleri 
şunlardır.» cümlesinde bir değişikliğiniz var mı 
efendim?.. Yok. 

(a) fıkrasında bir değişiklik var mı efen
dim?.. Yok. 

(b) fıkrasındaki değişikliğinizi lütfediniz. 
Yerinizden söyleyiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
LCUZAL (Eskişehir) — «Komisyonculara gön
derilen malların...», «gönderilen» den sonra «mal
ların» olacak. 

BAŞKAN — «Komisyonculara gönderilen» 
den sonra burada «satış bedellerinin» diyor. 
«Gönderilen» den sonra «malların» olacak. 

«Komisyonculara gönderilen malların satış 
bedellerinin ilgililere, yönetmelikle belirtilen 
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süre ve esaslar dahilinde intikal edip etmediğini 
kontrol etmek» şeklinde oldu. 

ORHAN KÜRÜMOGLU (Bitlis) — Sayın 
Başkanım, bu kelimeyi yanlış ilâve ediyorlar. 
Müsaade ederseniz yerimden arz edeyim. 

BAŞKAN — Lütfedin de şu maddeyi bitire
lim. Komisyonun istediği şekilde zapta alayım. 
Ondan sonra görüşmek isterseniz söz vereyim. 

ORHAN KÜRÜMOGLU (Bitlis) — Burada 
mühim olan mal bedelleridir. Fıkranın burada 
kasdettiği mal bedelleridir. «Malların» kelimesi 
ilâve edildiği zaman sanki malların bedeli bahis 
konusu oluyor. Bu sebeple iyice bir düşünsün
ler. 

BAŞKAN — «Malların satış bedellerinin» 
şekline döndü. 

Yani şimdi, (b) fıkrasın] Komisyonun teklif 
ettiği şekilde bir daha okuyayım : 

«Komisyonculara gönderilen malların satış 
bedellerinin ilgililere, yönetmelikle belirtilen sü
re ve esaslar dahilinde intikal edip etmediğini 
kontrol etmek.» Fıkranın şekli bu. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, Ko
misyoncuya, bir şey gönderiyor; onun- bedeli. 
Gönderilip gönderilmediğini kontrol edilir, o da 
maldır. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Başkan, anla
şıldı. 

Şimdi, (e) fıkrasında bir değişiklik var mı?. 
Yok. 

(ç) fıkrasında değişiklik var mı?.. Yok. 
(d) fıkrasında mı var?.. Lütfediniz, onu da 

zabıtlara doğru sekili ile alalım. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — «Sınıflandırma» kelime
si «sınıflandırılmasını» olacak. 

BAŞKAN — Satırın başındaki «sınıflandır
ma» değil, (d) fıkrasında satırın sonundaki «sı
nıflandırılmasını» olacak. 

Başka var mı?.. Okuyorum : 
«d) Sınıflandırma ve kaplara yerleştirme 

yapılan hallerde, bu malların kalitelerine göre 
sınıflandırılmasını temin etmek.» şeklinde oldu. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — (d) de bir öner
gem. var. 

BAŞKAN — Önergeleri daha muameleye 
koymadım. 
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(e) de var nu?.. Yok. (f) de?.. Yok. (g) de ?.. 

Yok. (h) de?.. Yok. (ı) da?.. Yok. 
O halde maddeyi tespit ettik. 
Şimdi, önergelere geliyorum. Son önergeyi 

do te tk ik edelim. 
HÜSNÜ D İ K E Ç L İ G İ L (Kayseri) — Bir öner

gem daha var Saym Başkanım. 

BAŞKAN —- Yeriniz efendim. Önerge simdi 
pek çoğaldı. 

Sizin önergeniz hangi fıkra ile ilgili? Biz 
muamelemize devam edebilecek miyiz? 

HÜSNÜ D İ K E Ç L İ G İ L (Kayseri) — (e) fık
rası ile ilgili. 

BAŞKAN —• Biz o zaman dev; m edebiliıiz. 
Halen elimizdeki tekliflerden en aykırı olanını 
Sayın Bilgen'in teklifini buldum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 164 Sıra Sayılı Kanunun 
10 neı maddesinin (e) f ıkrasının kaldı ivil masını 
arz ve teklif ederim. 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN — Aykır ı bir teklif, (c) fıkrası
nın metinden çıkarılmasını tekdir; ediyor. 

Teklifinizi izah etmek üzere buyurunuz. 
LCTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, (e) fık

rası da «Halde azamî satış fiyatının tayini ha
linde. satışın bu fiyatlar üzerinde yapılı]) yapıl
madığını denetlemek» denmektedir . 

Şimdi ben, daha evvelden 7 nci maddenin bi
rinci satır ının yerinde b ı rakı la rak diğerlerinin 
kaldırılmasını teklif' etmiştim. Toptancı halle
rinde fiyatlar hal nizamı dairesince serbestçe te
şekkül eder. Bu esası kabul edersek, o zaman 
şu 16 nci maddenin (o) fırkasına lüzum yok idi. 
Ancak geçen dofaki toplantımızda Komisyon 
buna i t iraz etti. Oyland ı ; neticede 7 nci madde 
benim teklif et t iğim şekilde değil de okluğu gi
bi kabul edildiğinden, görünüşte bunun kaldırıl
masına lüzum kalmamış oldu. Faka t , ben kanu
nun müzakeresinin sonunda 7 nci maddenin tek
riri müzakeresini isteyeceğim. .Müracaatım var. 
Kabul edilir veya edilmez. Çünkü, mademki 
J6 nci maddenin (e) fıkrası ve 7 nci maddenin 
birinci fıkrası fiyat kontrolünü esas koşuyor. 

F iya t kontı olunu yaparken mutlaka tüket i 
ciyi düsüncek zorunda değiliz. Tüketiciyi düşün

mek için, üreticiyi de düşünmek zorundayız. .Bu
rada herkes konuşuyor. Tüketiciyi korumak için 
mangalda kimse kül b ı rakmıyor ; ama esas 
kanunda kilit noktasına gelince tüketim üzerine 
bir kırbaç daha at ıyoruz. Eğer tavan fiyatını 
tespit edersek, tabanı da mutlaka tespit etmek 
zorundayız. Ya hiçbirine kar ışmayal ım, serbest 
piyasa şar t la r ında aşağısı, yukarısı , teşekkül et
sin. Yahut da tabana gücümüz yetmiyorsa, tava
na, da karışmayalım. 

Bir turfanda sebze düşününüz. Şimdi ar t ık 
tu r fanda kalmadı , hamdolsun .12 ay memleketi
mizde her şeyi gülüyoruz. Meselâ 8 liraya satılı
yor diye ona tavan fiyat koyarsak, onun 8 kuru-
se indiği zaman da «Hayır 80 kuruş tan aşağı sa
tamazsın» diye taban fiyatını yapamazsak, bı
rakalım 8 lirayı 18 liraya kadar sa ts ın lar ; ama 
hem üretici, hem tüket ic i bakımından memleket
te ist ikrarı sağlayacaksak, mutlak suret te tavanı 
koyaıken tabanı da koymamız lâzım. Tavan, ta
ban derken (v) ile (')) çok karıştığı için buna 
«en üst» ve «en. alt» fiyatlar diyelim daha iyi. 

Aslında 7 nci madde yanlış kabul edildi. 
Sayın sözcü de biraz evvel konuşurken ; «Biz 
üreticiyi korumak için taban fiyatını koyuyo
ruz.» dediler. Sayın kanun teklifi sahibi do 
«Üreticiyi korumak için tavan fiyatını koydukla
rını» söylediler. Tavan fiyatıyle üret icinin ko
runacağını ben sanmıyorum. Belki taban fiyatıy
le korunur . «Biz taban fiyatı veriyoruz.» dediler. 
«Buğdayı bir l iradan alırım, sen istersen 110 ku
rusa sa t ; pamuğunu şundan alırını, sen 
istersen piyasada fazla fiyata sat.», bu demek
tir dediler. Halde satılan mallar bütün çürüyü-
cü mallardır , hemen r/c ÎKVi böyledir. .Meyvenin. 
sebzenin tavanına kar ış t ık tan sonra tabanını sağ
layamazsak, yine zarar görecek olan üreticiyle 
beraber tüket icidir . 

Misallerini a rkadaş lar ım çok verdiler, ben 
uzatmak istemiyorum. Gelin şunu inada boğma
yal ım; kanun en. mükemmel şekilde hiçbir zaman 
yapı lmayacakt ı r , ama Komisyonda bâzı düzelt
melin' olmuş, burada, da bâzı düzeltmeler yapa
lım. İçimizde üreticilerin de, tüketici lerin de du
rumunu bilmeyen yoktur . Hem üreticiyi, hem 
tüketiciyi düşünmek, korumak için tavanı ve ta
banı tespit yetkisini beraber verelim. Eğer taba
nı. vermiyorsak tavan yetkisini de kaldıral ım. 

Onun için ben şu fıkranın kaldırı lmasını tek
lif ettim. Biraz ileride gelecek, sayın sözcü de 
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söylediler, 16 ncı maddenin (g) fıkrasında fatu
raların ne şekilde 3^azılaeağı, uçtaki satıcının 
kontrolü falan... Teklifim var, sırası gelince ko
nuşacağız, onları yaptığımız takdirde bunu kal
dırmak zorundayız. O zaman çelişkiler ortadan 
kalkacak. 

Ben onun için bunu teklif ettim. Şayet benim 
tekriri müzakeremde 7 nci maddenin değiştiril
mesi mümkün olmaz ise, olmayabilir, 16 ncı 
maddenin «c» fıkrasına zaten lüzum yok, yu
karıdaki madde bunu hallediyor, tekrarına da lü
zum yok. 

Önergeme iltifat buyurmanızı diler, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde konuşacak 
saym üye?.. Yok.. 

Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, tak
rir sahibi arkadaşımız da beyan buyurdu. Kabul 
edilen 7 nci madde hükmüne göre 16 ncı madde
nin «e» fıkrasıyle hal müdürüne yetki veri
yoruz. Eğer 7 nci madde yine düşündükleri gibi 
tekriri müzakere ile değişirse, o zaman bu fıkra 
hakkında bir şey düşünmemiz mümkün. Aksi 
halde bu gerekçeyle arkadaşımızın takririne ka
tılmıyoruz. Fıkra yerinde konulmuştur madde
ye. Arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdiki haliyle katılmıyorsu
nuz. 

Oylarınıza sunuyorum. Takriri kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gorüşülünıekte olan 16-1 Sıra Sayılı kanun 
teklifinin madde 16 (d) fıkrasının aşağıdaki şe-
ıviiue uegı . j t ı i ı i ı ı ı es ı ı l l ıeiv.U-L e ı i t ı ı m . 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

d) Sınıflandırma ve kaplara yerleştirme ya
pılan hallerde, bu malların kalitelerine göre sı
nıflandırılmasını TSE (Türk Standartlar Ensti
tüsü) esaslarına göre tespit etmek. 

BAŞKAN — Tarkirini izah etmek üzere bu
yurun, Sayın Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Kıymetli arkadaş
larım ; 

Saym Komisyon Sözcüsü Mehmet Varışlı eğer 
buna katılmadıklarını söylememiş olsaydılar söz 
almayacaktım, takdire bırakacaktım. 

Belki başlangıçta güçlük olacaktır. Bugün 
her sahada ayakkabı imalinden ilâç imaline ka
dar ve bâzı konserve fabrikalarının yaptıkları 
mallar üzerinde de «TSE» markasını görüyoruz. 
Bunlarda oluyor da, bunların anamaddesi olan 
sebze, meyve vesairede niçin olmasın? Daha me
denî memleketlerde bunları görüyoruz, başka da 
çaresi yok. Eğer biz bunu yaparsak TSE de bu 
sahada bir çalışma zorunluğuna girecek, bu mec
buriyeti hissedecek. Bundan kim kazanacak? 
Hem üretici kazanacak, hem tüketici kazanacak. 

Gidiyoruz bir sandık mal alıyoruz, üstünde 
yüz tâbir ettikleri, ki bizim bölgede söylerler, 
birsıra gayet iyidir, altındakiler kötüdür. Hal
buki medenî memleketlerde bakıyoruz, üzerinde 
hangi kalitede ise sonuna kadar aynı şeyi gör
mek mümkündür. 

Biz bunu yaparsak. Bir üretici hale bir ton 
mal getirdiği zaman bunu 50 tane sepete veya 
sandığa koyup 20 sandığın üzerine ikişer kilodan 
iyi mal koymak suretiyle herbirini belir1 i bir fi
yata satsa ve eline de ikişer liradan 2 bin lira pa
ra geçse; bir de TSE esaslarına göre yapsa, bu
nun en iyi mallarından 200 kilosunu 1 nci sınıf, 
300 kilosunu 2 nci sınıf, geri kalanım da 3 neü 
sınıf diye ayırsa, ona göre bir fiyat yapsa eline 
daha çok para gecer. Alan adam da kilosuna 2 
lira, 3 lira verip aldığı bir malı üstte gördüğü 
gibi değil de, 1 kilosu, 5 kilosu iyi 20 kilo
su kötü çıkacağına hepsi iyi çıksa o da kâr eder 
ve biz daha ahlâklı, daha dürüst bir iş hayatına 
doğru itiliriz, gireriz. Alıcı olarak da satıcı ola
rak da ve itimat ederiz, aldığımız malın üstünde 
ne varsa altında da aynı çıkacağını. Şimdi bu 
yavaş yavaş bizde yerleşiyor, ama çok ağır yer
leşiyor. Biz «TSE esaslarına göre tespit edilir.» 
maddesini koyarsak, bir itici güç olur, hem Türk 
Standartlar Enstitüsünü bu yönde çalışmaya 
sevk ederiz, hem üretici daha ahlâklı, daha dü
rüst çalışır, hem de tüketiciyi aldanmaktan kur
arına. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Lehte, aleyhte söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon mütalâa verecek mi?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım; geçi-



C. Senatosu B : 15 26 . 12 . 1972 0 : 1 

ci 2 nci maddede, arkadaşımın ileri sürdüğü hu
suslar tespit edilmek üzere bir yönetmeliğin ya
pılması Ticaret Bakanlığına görev olarak verili
yor. Ticaret Bakanlığı bu yönetmeliği çıkardığı 
andan itibaren arkadaşımın dediği hususlar ken
diliğinden meydana gelecektir. Onun için tek
lifleri buraya girdiği takdirde, bu yönetmelik 
çıkıncaya kadar ne şekilde standardlaşacak, onu 
kimse kolay kolay tespit edemez. Yani elimizde 
bir yönetmelik yoktur, bu tasarıda bir yönetme
liğin çıkarılması âmir hükmü vardır. O yönet
melikten scnra arkadaşımın dediği tecelli ede
cektir. 

Bu bakımdan önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon bu gerekçeyle katıl

mıyor. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 

biı1 noktayı arz edeyim. 
İyi kanun çıkarmak istiyoruz. Zaten 6 aylık 

bir müddet tanıyor. Bu 6 ay içerisinde TSE 
esasları tatbik edilmeyecek. Bu hazırlandıktan 
sonra bunlar yürürlüğe girecek, o zaman da kon
masında bir mahzur yok, çabuklaştırırız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — O zaman da o yönetme
lik hükümleri çıktığı tarihten itibaren yürürlü
ğe girecek; aynı şey, arkadaşımla aynı noktaya 
geliyoruz. 

BAŞKAN •—• Komisyon katılmıyor. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Af edersiniz, anlaşılmadı. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Efendim, tered
düt üm var, özür dilerim, tekrar oylayacağım. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
mişti l'. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

164 Sıra Sayılı tasarının 16 ncı maddesinin 
(e) bendinin sonuna «ve ilgiliye bildirmek» iba
resinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Bitir; 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Takririni izah etmek üzere, bu
yurun. Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem, üyeler; 

İlâvesini istediğim ibare «ve ilgiliye bildir
mek.»' kelimelerinden ibarettir. Fıkra aynen 
şöyledir: «Hal eksper ve kontrolörleri tarafın
dan tespit edilen sınıflandırmaya vâki itiraz 
üzerine hakem kurulunu derhal toplayarak iti
raz edilen hususu incelettirip neticesini bir tuta
nakla tevsik ettirmek.» 

Tutanakla tevsik ettirdikten sonra ne ola
cak? Orası belli değil. Bu sebeple tutanakla tev
sik edilecek hususun ilgiliye tebliği suretiyle ic
rasını temin etmek maksadına matuftur. Üç ke
limenin ilâvesini istirham ediyorum, arz ediyo
rum. 

Saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Lehte, aleyhte söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon?.. İştirak ediyorlar. 
Komisyon iştirak ediyor. Teklifi oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 

164 Sıra Sayılı kanun teklifinin 16 ncı mad
desinin (g) fıkrasına «gören fiyatları» sözcüğün
den sonra «Piyasa hareketlerini, stok durumla
rını ve her türlü uyarı ve haberleri Devlet ku
rumlarından da yararlanmak suretiyle üretim ve 
tüketim bölgelerine iletmek» cümlesinin ilâvesi
ni arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — İzaha lüzum hissediyor musu
nuz ? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım daha evvelki konuşmamda anlatmış
tım. Maksadım, (g) bendinde haller idaresinin 
yüklendiği görevi gerçekleştirmek ve 7 nci mad
dede fiyatların serbest teşekkülünü sağlamak, 
fiyatların teşekkülü sırasında ekonomik araç
lardan yararlanarak her türlü piyasa hareketle
rinden bilgili olarak üreticiyi ve tüketiciyi karşı 
karşıya getirmektir. 

BAŞKAN — Lehte, aleyhte söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
Katılmıyorlar. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et 
meyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Yüksek Başkanl ığa 
164: Sıra Sayılı kanım teklifinin Ki neı mad

desine bir f ıkra eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

i s t anbu l 
F ik re t Gündoğan 

«Madde Ki. — i) Hallerde1 yapılan toptan 
sat ış lar ın fa tura lar ın ın bir örneğini belediyele
rin kontrol mercilerine göndermek.» 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bâzı eksiklik
ler var. İsterseniz onu lütfedin okuyun d;1, sizin 
ağzınızdan, tescil olsun 

F İ K R E T GÜNDOĞAN (İs tanbul) — Sayın 
Başkan. değerli a rkadaşlar ım, 

Bendeniz biraz evvel verdiğim önergede, da
ha f iyat lar ın teşekkülüne varmadan , yani o mu
amele cereyan etmeden haller idaresinin gerçek
ten sebebi vücudunu meşru kılan bir teklifte 
bu lundum. Komisyon neden kaçındı anlamıyo
rum. 

Şimdi ikinci bir hususu get irmek istedim. 
Zanneder im biraz evvel konuşan Komisyon üye
si arkadaşımız bnnn söyledi. F iya t la r ın teşekkü
lü s ırasında ekonomik a raç la rdan ya ra r l ana rak 
licr t ü r lü piyasa hareket le r inden l.ilgili olarak 
mal get irmiş üretici ve tüket iciyi karşı karşıya 
get i rmek istemiştim, onu kabul etmediniz. Pe
ki. ama teşekkülden ve çıkıştan sonra gerçekten 
f iyat lar ın serbest rekabet koşulları alt ında te
kevvün edip etmediğini bir şikâyete, bir itiraza 
mahal olmaksızın dahi hal idarelerinin, özellik
le: belediyelerin beraber çalışarak kontrol etme
leri de lâzım gelmez mi? Hiç değilse ondan son
raki gün yapı lacak satışlarda suni teşekkül eden 
f iyat lar ın önlenmesi gibi tedbir ler alınmaz mı? 

Bilinci önergemde kastım daha fiyat teşek
kül. etmeden, tekevvün etmeden ekonomik şartla
rı hazı r lamakt ı . İkinci önergemde, ondan son
ra buna rağmen fiyat teşekkülünde bir sunilik 
varsa, önlemek kastı ile şunu getirdim : «Haller
de yapı lan top tan satışların fa tura lar ın ın bir ör
neğini belediyelerin kontrol mercilerine gönder
mek hal müdür lüğünün vazifosidiı.» 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M E H M E T 
YARTŞLI (Konya) — «Gününde» ilâve edebilir 
misiniz ? 

F İ K R E T GÜNDOĞAN (Devamla) — Olabi
l in 
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Binaenaleyh, bu iki önergeyi yan yana aldı
ğınız zaman, f iyat lar ın halde t eşekkülünün nor
mal olup olmadığını anlamak mümkündür . Ama 
birincisini yapmadığınız zaman bunun önemi 
yoktur-. Bu post mor ten ; öldükten sonra... O, ha
ya t t a iken olacaktı, daha fiyat teşekkül etmeden 
olacaktı . 

Piyasa hareket ler ini radyo va.sıtasıyle, tel-
gi aflarla, telefonlarla niçin bildirmezsiniz?... Pi
yasa hareket ler in i biribirinc bildirmeyen tüccar 
yoktur ki, hal idaresi olsun... Bu nasıl anlaşılmı
yor : 

GEÇİCİ KOMİSYON B A Ş K A N I ÖMER 
F C F Z A L (Eskişehir) — Hükmü yok dediniz, o 
halde geri alın. 

F İ K R E T GÜNDOĞAN (Devamla) — Hiç ol
mazsa hu kalsın. 

BAŞKAN — Lehte, aleyhte söz isteyen sayın 
Üye-?.. 

LÜTFL BİLGEN (İçel) — (g) fıkrası üzerin
de benim de bir önergem var-. 

B A Ş K A N —Siz ink i de ilâveyi icabet t i ren bir 
teklif. Sıra ile oylayacağını. 

LCTFİ BİLGEN ( İ ç e l ) ' — Yer bakımından 
fark var. Sayın Gündoğan sonuna ekliyor. Ben 
(g) fıkrasını uygun buldum. 

BAŞKAN — «g fıkrasına aşağıdaki fıkrası
nın eklenmesi» demişsiniz. Yani (g) fıkrasının 
sonuna ekliyorsunuz b u n u ; o mânada aldım 
yanlış anlamadımsa. Halbuki Sayın Gündoğan. 
10 neı maddeye bir fıkra eklenmesini istiyorlar'. 

LCTFİ BİLGEN (İçel) — Efedim, fark et
mez de. uygun yer burası. 

BAŞKAN — Siz kendi aranızda uyuşun o 
takdi rde . 

LCTFİ BİLGEN (İçel) — Aynı maksat gü-
/U"iw./-.v+.,.ı;„. T^^İ u-;,. , -; \ +',ir,,^, ..!..,..-,x,„„ /„.\ 
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fıkrasına bir cümle ekliyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan 'm teklifini ne 

hale get irmek istiyorsunuz, onu anlayamadım. 
lütfediniz. 

L C T F İ BİLGEN (İçel) — Yer farkı v a r ; 
cümle aynı. Okursanız anlaşılır. 

BAŞKAN — Okuyayım efendim ; «Hallerde 
yapı lan top tan satışların fa tura lar ın ın bir örne
ğini gününde belediyelerin kontrol mercilerine 
göndermek.» Ne istiyor-?.. Yeni bir fıkra eklen-

1 meşini. Siz ne diyorsunuz?, (g) f ıkrasına aşağı-
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da'ki cümlenin ilâvesini 
va/, 

LCTFİ BİLGEN (İçel) — Yer farkı var. 
BAŞKAN — Yer farkı var; fakat aynı şeyi 

teklif ediyorsunuz... 
L fTFİ BİLGHN (İçel) — Aynı şey. 
BAŞKAN — O halde geri alsın Sayın Oün-

doğan, sizinkiyle beraber oy kullanınız. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben ka

tılıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — O halde Sayın Gündoğan'ın tek

lifini muameleden çıkarıyorum, (ieriye Sayın 
Bilgen'inki kalıyor. 

LCTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, bu
nun münasip yeri (g) fıkı asıdır. 

BAŞKAN —• O halde sizinkini çıkarayım 
efendim. 

LCTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim bunun 
münasip yeri (g) fıkrasıdır. 

BAŞKAN — O halde Sayın Gündoğan al
sın, size iştirak etsin. Yahut müşterek bir fık
ra. yazınız. İki beyan arasında fark var. Aynı şey 
değil ki, bunlar... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben ge
ri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yani Savın Bilgen'in teklifine 
katılacağınız için geri aldınız. Tamam. 

Şimdi Sayın Bilgen'in önergesini okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 104 Sıra Sayılı teklifin 
10 ncı maddesinin (g) fıkrasına aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini arz ve1 teklif ederim. 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

Perakende satıcılara satılan inallara ait fa
turaların bir nüshası gününde belediye zabıtası
na gönderilir. 

BAŞKAN — Fıkrayı muhafaza ediyoruz ve 
sonuna bunu ekliyoruz. 

Buyurun önergenizi izah edin. 
LCTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, ifade, 

maksat aynıdır, netice belki bir cümle değişik
liği olabilir. Netice şudur : Perakende satıcıla
ra satılan faturaların bir nüshasını göndermek. 
Gidip herhangi bir halden mal alırsak, onu ar
tık bir işleme tabi tutmaya lüzum yok üçüncü, 
dördüncü nüsha olarak. 
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Arada bir havli i'arf Gerekçem de şu : Bir perakende satıcı ma
nav halden 50 sandık mal alıyor. Anlaşmak 
suretiylede 1 veya 2 sandığını en yüksek fiyat
tan alıyor. Bir miktarını kilosu 3 liradan alıyor; 
48 veya 49 sandığını da kilosu 1 liradan alı
yor; fakat dükkânında satarken hiçbir surette 
0 3 liralık mal tükenmiyor, 50 sandığını da 3 li
ra üzerinden satıyor. Şimdi belediye kontrol 
zabıtası bunu bilmeli ki, bu adam kaç sandık 3 
liralık, kaç sandık l liralık mal getirdi ve ona 
göre satsın. Kontrol bakımından elinde bir ve
sika bulunsun. Bu noktada hal müdürlüğüne 
bâzı görevler verip, her gün satılan malların 
miktarını ve fiyatlarını kayıt ettiriyoruz ve sı
nıflarına göre en az ve en çok fiyatların yanı 
sıra, mümkün olduğu takdirde genellikle en çok 
işlem gören fiyatları istendiğinde ilgililere du
yurmak vazifeside arkasından geliyor. Bu mad
denin içerisinde o yok. 3 nüsha çıkıyormuş, 4 
nüsha çıkacak, 1 nüshasını da perakendeciyi 

kontrol için gününde belediyeye ulaştıracak. 
Şimdi benim anladığım esas bu noktadan geli
yor arkadaşlar. Üretici bölgeden mal komis
yoncuya gelir, komisyoncunun yaptığı birşey 
yoktur. Anlaşmaya göre '% 8 - 10, (Şimdiki ka
nuna göre % 0 - 7 arasında değişiyor) bir kâr 
koyuyor, ikinci ele devrediyor. 

Dikkat otmişinizdir, çok defasında, kış mev
siminde yaş üzümün, domatesin veyahutta az bu
lunan yeşil biberin manavda alış fiyatı yazar. 
Kilosu 10 lira, kâr haddi % 30, satış fiyatı 13 
liradır der, ama yazın domates 50 kuruşken; 
alış fiyatı 50 kuruş, kâr haddi % 30, satış fi
yatı 05 kuruş demez. Çünkü kiloda 15 kuruş 
hakikaten ona yetmez. Aslında konuşmanın ye
ri burası değil; ama ileride gelecek sırası. Bir 
çürüyücü malın üzerinde manava asgarî kilo kârı 
tanımak lâzım. Faraza bu 50 kuruştan aşağı ol
maz denebilir; ama bir de azamisini koyacağız; 
1 lirayı da geçmez denebilir. Kışın adanı hal
den alıyor ve bir günde bütün aldığını bitiriyor. 
Kiloda domatesten 3 lira para kazanacak... Za
ten üretici bir sene masraf ediyor, riske giriyor1, 
don, soğuk, fırtına; 3 lira kazanmıyor. Yaz mev
siminde de % 30 kârı 50 kuruşluk bir mal üze
rine yüklersek, 15 kuruşluk kâr için manav ya
pamaz bunu, onu da düşünmek lâzım. O zaman 
50 kuruşluk domates üzerine 30, 40-, 50 kuruş 
ne ise taban kâr fiyatı koymalı; ama tavan kâr 
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fiyatını da koymalı. Bir esneklik vermek lâ
zım. 

Onun için benini teklifimin esası buraya 
uymaktadır. Yoksa 'Sayın Fikret Gündoğan'la 
benim aramda esaslı bir fark yok. Sayın Komis
yon sözcüsü de bunu ifade ettiler; demek ki, 
anlaşıyoruz. Montaj yeri olarak ben burayı uy
gun buluyorum, kabulünde fayda, umuyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde görüşecek 
sayın üye var mı? Yok. 

Aleyhinde 'Sayın Öztürkçine, buyurun efen
dim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

'Sayın Fikret Gründoğan'ın önergesi, (g) fık
rasına yeni bir fıkra eklemek olarak konsa idi, 
usulî olan bir sistemi kanuna bağlayan hakika
ten de yerinde bir husus olacaktı. Sayın Bil-
gen'in önergesi, perakende satışlara ait fatura
yı ilgililere vermeyi öngörüyor. Peki; toptan 
satışların durumu ne olacak? Halbuki bugünkü 
nizam da daima halde yapılan satışlarda müs
tahsilin malı gelip, normal fiyat teşekkül ettik
ten sonra; onların tâbiri ile aracı diyelim, bir 
malı sattığı zaman üç tane fatura keser. Fatu
ranın birisi kendinde kalır, ikincisi halden mal 
çıkarken kapıda bırakılır; üçüncüsü de malı 
alanda kalır. Şimdi normal sistem bu halele de
vam ederken, bu normal sistemin bir kanun ha
linde konmasında hakikaten büyük bir fayda 
vardır. Benim Sayın Lûtfi Bilgen'den, Hükü
met ve Komisyondan istirhamım, Sayın Gün-
doğan'm vermiş olduğu önerge (g) fıkrasına 
yeni bir ek fıkra olarak eklensin ve onu oylaya
lım. Onu o halde kabul edecek olursak daha iyi 
olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ötzürkçine, eldeki takrir 
ne ise onu muameleye tabi tutacağım. iSizin ay
rı bir teklifiniz var ise, yazılı teklif haline geti
riniz onu oylayalım. Yani geri alınmış bir tak
riri tekrar tavsiye etmek suretiyle neye ışık tut
tuğunuzu ben anlamıyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Şimdi 
Sayın Bilgen'in önergesini kabul ettiğimiz tak
dirde... 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Ben geri alıyo
rum. İSaym Gündoğan'm teklifini (g) fıkrasına 
eklerseniz mesele biter. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ta
mam, o zaman Sayın Gündoğan önergeyi yeni
den verdi, o önergeyi muameleye sokalım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk

çine. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, ek yeri 

(g) gıkrasmın sonu. 
BAŞKAN — Ben Sayın Gündoğan'm tekli

fini göndereyim arzu ettiği şekle koysun, ver
sin efendim. 

Siz de teklifinizi geri almış oluyorsunuz? 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — O şartla «Şartlı 

olmaz» sesleri) 

BAŞKAN — Yahut şartlı değil de, müşterek 
teklif haline getiriyorsunuz. Öyle yapınız. 

184 sıra sayılı kanun ile ilgili açık oylama
da oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama muamelesi bitti. 

Şimdi Sayın Fikret Gündoğan ve Sayın Lût
fi Bilgen'in müşterek takrirlerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

164 sıra sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 
(g) fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

İçel İstanbul 
Lûtfi Bilgen Fikret Gündoğan 

Madde 16, fıkra (g) ye- eklenmesi istenen 
cümle : 

«HaLlerde yapılan satışların faturalarının 
bir suretini gününde belediyelerin fiyat kontrol 
mercilerine göndermek.» 

BAŞKAN — Lehte aleyhte söz isteyen var 
mı?.. Yok. Komisyon?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
LTCUZAL (Eskişehir) — Takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon takdire bırakıyor. 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Dikeçligil bir takrir vermişlerdir, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

16 ncı (maddenin (h) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Kayseri 
Hüsnü Dikeçligil 
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h) Civar iller ve üretici bölgeler hal ida
releri ile fiyat ve gönderilen ve gönderilmeyen 
imal mevzuunda devamlı irtibat tesis ve neti
celerini ilgililerin istifadelerine arz etmeye mec
burdurlar. 

BAŞKAN — Takrir sahibi izah vermek lü
zumunu duyuyor mu?.. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Vakti
nizi almak istemiyorum. «Gönderilmeyen» di
yorum. İstihsal bölgelerinden bir haber yok; 
böylece haberleşme olur. ' 

BAŞKAN — Lehte aleyhte söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZ AL (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenıler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi 16 ncı madde ile ilgili müzakereler 
bitti, teklifler görüşüldü. Kabul edilen iki' 
takriri tekrar bilgilerinize sunuyorum, 

(Bitlis Üyesi Orhan Kürümoğlu'nun önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu teklif kabul edildi. 
(İçell Üyesi Lûtfi Bilgen ve İstanbul Üyesi 

Fikret Gündoğan'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu takrir de kabul edildi. 
Şimdi 16 ncı maddeyi kabul edilen bu iki 

takrir ilsıtikaımetinde oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Toptancı Haili Hakem Kurulu : 
Madde 17. — Hal hakem kurulu belediye 

hal müdürü veya görevlendireceği kişinin baş
kanlığında; tarım teşkilâtından, mahallî ziraat 
odasından, mahallin üye sayısı en fazla tarım 
kooperatifinden, yaş meyve ve sebze komisyon
cuları cemiyetinden ve ticaret odasından katı
lacak birer temsilciden teşekkül edir. 

Hakem kurulunun görev süresi 1 yıldır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Özden, 
buyurun efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

Bu Haller Kanununun 17 nci maddesi çok 
önemli bir maddedir. Ben, öteden beri temcit 
pilavı gibi bir meseleyi ortaya koyarım; benim 
şahsî meselemdir. Kanunların tanziminde; ta
sarılar olsun, teklifler olsun, dikkatli hareket 
etmiyoruz ve bilhassa Senatoya geldiği zaman 

müddet ve saire mevzubahis oluyor; fıkralar 
üzerinde, kelimeler üzerinde, hattâ ibareler 
üzerinde durulmadan kanunları alelacele çıka
rıyoruz. Bu, bizim çok büyük bir kusurunruz-
dur ve öteden beri bu mesele üzerinde duru
rum. 

Tasarı olsun, teklif olsun; evvelâ bunların 
Anayasaya uygun olup olmadığını, diğer ka
nunlarla tedahül edip etmediğini, tespit edecek 
ve kelimelerinde, ibarelerinde dikkatsizlik var
sa bunların düzeltilmesi gibi işlerle mükellef 
olacak hukukçular ve mütehassıs kişilerden te
şekkül etmiş bir heyetin Türkiye Büyük Millet 
Meclislinde bulunması lâzım geldiği kanaatinde 
idim. Zannedersem bu husus şimdi Millet 
Meclisi İçtüzüğünün tanziminde nazarı dikka
te alınmış. Kanunlaşırsa çok önemli bir mese
le halledilmiş olacaktır. 

Bunu şunun için söyledim : 17 nci madde
de; 

«Hal hakem kurulu belediye hal müdürü 
veya görevlendireceği kişinin başkanlığında...» 

diyor. Bu kişi kim? Haller idaresi memuru 
mudur, dışardan alınacak kişi midir, nedir, 
neyin nesidir?. Bunu anlamanın imkânı yok-
tır «Kişi» nedir?.. 

Ondan sonra, «... Tarım teşkilâtından,...» 
deniyor. Tarım teşkilâtından benim anladığım, 
Tarım Bakanlığı Teşkilâtının o mahalde bulu
nan idarecileri olmak gerekir. Ama bu, mad
de içindeki cümleden böyle mi anlaşılıyor?.. 
Bek iyi anlayamadım; bunu da bir vuzuha ka
vuşturmak gerekiyor. Tatbikat noktasından 
bunlar ic ab ediyor. 

Bu madde basit bir madde değil. Bunların, 
halde kendilerine yer tahsis edenler ile mal 
gönderenler ve komisyoncularla alıcılar ve 
nakliyeciler arasında doğacak ihtilâfları tet
kik edip karara bağlamak, hail hizmet tarife
leri hakkında mütalâa vermek, halin idaresinde 
görülen her türlü aksaklıkların giderilmesi 
için alınması gerekli tedbirler 'ile hal yönetme
liğinde değişiklik yapılması hakkında mütalâa 
beyan etmek, hal mevzuuna giren maddeler
den belediyece azamî satış fiyatları tespitine za
ruret görülenler hakkında mütalâa beyan et
mek, yer tahsisi hakkında 9 ncu maddede be
lirtilen hususları yerime getirmek gibi, önemli 
vazifeleri var. Bu vazifeleri alan arkadaşları-
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mızııı 'kimlerden ibaret olduğunun müphem bu-
Üunımaması .gerekir. 

Sonra, kıymetli arkadaşlarım, bu heyet; 
ben saydım, bilmiyorum hata mı ediyorum, 
başkan dahil 6 kişiden terekküp ediyor. 

Bilirsiniz iki kanunlarda heyetler, cezada 
ve hukuk işlerinde de mahkemeler teşekkül et
tiği zaman, 3, 5, 7, 11, 15 olur. Tek adetler 
mevzuubahis olur. 6 raksımı niçin esas olarak 
.alınmış, bunu pek iyi anlayamadım. 7 olsay
dı, hiç olmazsa toplantı nisabı, karar nisabı 
gibi esaslarda usul hükümleri tatbik .edilirdi. 

Sonra bu kurulun toplanma, karar nisabı, 
karar tanzimi ve kararlara itiraz edilip edile
meyeceği hususunda bir madde tedvin - edilme
miş. İlerdeki maddeleri de şöyle gözden ge
çirdim, bu yok. Belki Komisyon diyebilir ki, 
bu talimata konur, bu talimatla halledilir. Ama 
müsaade buyursunlar ki kıymetli arkadaşlarım, 
bu, aynı bir mahkeme kurulu gibidir, tıpkı bir 
mahkeme gibi karar verecektir. Bunun /ka
nunda sarih maddeleri olmak gerekirdi. Bu 
bakımdan 17 inci maddede geçen, «Tarım teşki
lâtından» ibaresi yerine, «Tarım Bakanlığı ma
hallî teşkilâtından» ibaresinin konulmasında 
ben fayda gördüm. Bu hususta da bir takrir 
veriyorum. 

Ayrıca, yine 17 nci maddede geçen, «kişi» 
kelimesi yerine, «... Müdürlük memurlarından 
birini....» kelimelerinin 'ikamesinde de fayda 
gördüğüm için ikinci takriri veriyorum. Bun
ların iltifat görmesini istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, benim de bir önergem var, onu da izah 
etmek için söz almak istiyorum. Hakikaten 
burada düzeltilmesi gereken hususlar vardır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan takririniz 
var, sıra ile okuttuğum zaman söz vereceğim. 

Şimdi takrirlere geliyoruz. Sayın Kürüm-
oğllu'nun, Sayın Tevfik Kutlar'm, Sayın Gün-
doğan'm ve Sayın Özdenin de iki tane olmak 
üzere cem'an beş adet takrir vardır. En aykı
rı olanı, Sayın Kürümoğiu'nun Komisyona 
iadesi hususundaki teklifidir. Okutuyorum: 

«164 sıra sayılı tasarının 17 nci maddesinin 
Komisyona, iadesiyle hal hakem kurulunun 
toplantı şekli, toplantı nisabı ve karar nisabı 
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yönlerinden eksik olan hususların incelenme
si suretiyle yeniden düzenlenmesini arz ve tek
lif ederim.» diyorsunuz. İzaha muhtaç bir ta
rafı var mı efendim? 

OBHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Yok 
efendim, takrir açık. Yalnız 'müsaade ederseniz 
birkaç kelime ile arz edeyim. 

Metinde bu hususlar diğer maddelerde de 
yok. Hal hakem kurulu ne şekilde toplanacak, 
nasıl karar verecek, bu kararını verirken nisap 
ne olacaktır?.. Bunların kanun maddeleri ha
linde getirilmesi lâzımdır. Fakat en uygun 
madde bunu buldum. Buraya ilâvesi suretiyle 
bu noksan giderilebilir. Bu maksatla takriri 
verdim. Müsaade buyurulursa, komisyon geri 
alsın. 

BAŞKAN — Komisyonca halen geri alınmış 
4 - 8 ve 9 ncu maddeler var. Komisyon bu mad
deyi de almayı düşünür mü? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 6 nci 
maddenin (j) fıkrası; hakem kurulunun göre
vini nasıl yapacağı, hakemlerin nasıl seçilece
ği ve çalışma tarzı ile hakem kurulu kararları
nın ilgililere ne yolda duyurulacağı hakkında
dır ve 6 nci madde, «... Çıkarılacak yönetmelik
le tespit edilir.» diye bir hüküm var. Bu ba
kımdan yeniden maddeyi önerge istikametinde 
tedvin etmemize komisyon olarak imkân gör
müyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Kürümoğlu bu 
cevap tatminkâr ise, takririnizi iade edeyim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, benim talebettiğim hususlar ananok-
talardır. Meselâ yönetmelik tarafından tanzim 
edilecek hususları ayrıca ifade etmek mümkün
dür. Ama hiç olmazsa bu üç şıkkın kanun mad
desi halinde bulunmasında fayda vardır. 

BAŞKAN — İsrar ediyorsunuz. 
Önergenin aleyhinde söz isteyen sayın üye?. 

Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — De

ğeri i arkadaş! arım, 
Bu hal hakem kurulunun kimlerden terek-

kübedec-eğine dair sevk edilen 17 nci maddenin 
geri alınıp, takrirde bahsedildiği üzere, çalış
ma tarzını, düzenleyen hükümleri kapsar şekil
de yeniden getirilmesine dair önergeye komis
yonun itirazına, hakikaten ben de iştirak ediyo-
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ram. O yönetmelikte bütün bunlar düzenlene
bilir. Binaenaleyh, bu madde içinde yer aldığı 
takdirde, yönetmeliğe koyacağınız bir hüküm 
kalmaz. Yönetmelikle zaten bu kabil işleri dü
zenlemek Türk hukuk mevzuatının âdetidir. 
O bakımdan geri alınmasına lüzum yoktur. 
Yönetmelikle bu işler yapılabilir. Ama biraz 
evvel de Sayın Başkana arz etmiş ve bir takrir 
vererek buraya ilâve istemiştim; o sırada arz 
etmeyi düşündüğüm sözleri şimdi söyleyeyim. 
Maddeyi geri alarak yeniden tanzim etmeye ih
tiyacı yoktur; fakat bu maddede başka şeylere 
cevap vermek lüzumu var. 

Şimdi, «Hal hakem kurulu belediye hal mü
dürü veya görevlendireceği kişinin başkanlığın
da...» bunu anladık bu belli. «Tarım teşkilâtm-
>dan...» dediğiniz zaman; tarım teşkilâtından ku
rum olarak hangi teşkilâtı anlıyorsunuz? Bunu 
açıklığa kavuşturmak lâzım. Türkiye'de tarım 
teşkilâtı adı altında bir kurum yoktur. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Ziraat Oda
sı var. 

FİKRET GÜNDOĞAN — (Devamla) — Adı 
ziraat odasıdır, ona ziraat odası derler. Tarım 
teşkilâtı başka şey. 

BAŞKAN —• Sayın Gündoğaıı, takririnizde 
bunlar var, takririnize sıra gelince söz vereyim ; 
unutulur sonra. Yani maksat yerini bulmaz. 
Siz sadece komisyona iadesi hususundaki fikri
nizi söyleyiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet 
efendim. 

Bu fi neı maddenin (j) bendinde belirtildiği 
üzere, hakem kurulunun çalışma tarzının o yö
netmelikle tayini mümkündür. Ancak; biraz 
sonraki maddede eksiklik vardır, onu tamamla
mak lâzım gelir kanaatindeyim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLII (Bitlis) — Sayın 
Başkan, takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri verildi efendim. Diğer 
takriri okutuyorum. 

'Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 164 sıra sayılı tasarının 
17 nci maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz 
ve teklif ederim. 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 

Toptancı hali hakem kurulu : 
Madde 17. — Hal hakem kurulu belediye 

hal müdürü veya görevlendireceği kişinin baş
kanlığında mahallî ziraat odasından, mahallin 
üye sayısı en fazla tarım kooperatifinden, yaş 
meyve ve sebze komisyoncuları derneğinden 
katılacak birer tamsilciden teşekkül eder. 

Hakem kurulunun görev süresi 1 yıldır. 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. komisyon katılıyor mu efen
dim?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
TTUZAL (Eskişehir) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet, Sayın Çevik?.. 
TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE

NEL 'MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yorlar. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaimi edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
jl-64 sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesine 

(Ticaret Odasından) sözcüğünden sonra, «Hal
de satış yeri bulunan üreticilerden seçilecek bir 
temsilciden...» cümlesinin ilâvesini arz ve tek
lif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğaıı 

BAŞKAN — Sayın Gündoğaıı, buyurun 
önergenizi izah için. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Değer
li arkadaşlarım, 

Biraz evvel söze başlamışken, sırası gelme
diği için yarıda bıraktığım cümlelerimi arz ede
yim ; bu miaddenin tedvininde açıklığa zaruret 
vardır. Gerçekten komisyonun bu kullandığı te
rimlerle hangi kurumu kastettiğini belirtmek 
gerekir. Bizim anlayışımıza göre, resmî adı böy
le olmayan birtakım kurumlardan kanun mad
delerinde bahsetmek âdet olmamak gerekir. Bi
raz evvel de arz ettiğim gibi. «Tarım teşkilâtı» 
sözcüğünden ne anlamak gerekir?.. Bu, hakika
ten hukukî münakaşayı mucibolur. «Tarım teş
kilâtı» diye, bu isimle anılan bizim resmî bir ku
ruluşumuz yok. Bu, alelıtlak bütün tarımsal te
şekkülleri kapsayan bir terimdir. «Teşkilât»1 

sözcüğü, bildiğiniz gibi çoğunluğu ifade eder. 
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Binaenaleyh, bu tarım teşkilâtından ne anlaşı-
lıyorsa, onu koymak lâzım ve hem hukuk ale
mindeki yerini, hem de haldeki yerini; daha 
doğrusu meselâ, halde bulunduğu yerdeki tarım 
teşkilâtından mı, üreticinin bulunduğu teşki
lâttan mı; hangi yerden ise, o teşkilâtın yerini 
belli etmek lâzım. 

'«Mahallî Ziraat Odasından» dendiği zaman, 
acaba bu mahallin ziraat odası halin bulundu
ğu mahallin ziraat odası mıdır, yoksa üreticinin 
veya tüketicinin yahut da satış yeri bulunan 
kişinin mensubolduğu ziraat odası mıdır, bunu 
da anlamak mümkün değildir. 

Birçok şehirlerimizde ziraat odası yoktur 
Meselâ, İstanbul'da, tarım yapılmadan bölgede 
«Ziraat odası vardır» iddiasında bulunulamaz. 
Sonra, ziraat odasının, dediğim gibi, halin bu
lunduğu yerin ziraat odası olması için bu ma
halli de «halin bulunduğu ziraat odası» olarak 
değiştirmek lâzım. O zaman çok kolaylaşır. 

Sonra; «mahallin üye sayısı en fazla tarım 
kooperatifinden» deniyor. Bu tarım kooperatifi 
nedir? Bir kaç türlü tarım kooperatifi vardır. 
Tarım satış kooperatifi vardır, 'köy kooperatif
leri vardır, özel kooperatifler vardır, üretici 
kooperatifleri vardır... Bu, hangi kooperatiftir? 
«En ziyade üyesi bulunan tarım kooperatifin
den»* dediğiniz zaman, bu kooperatifi dikerle
rinden ayırmış olmuyorsunuz. Çünkü, bildiği
niz gibi, halde bulunan üreticiler tarafından 
kurulmuş kooperatif birlikleri, kooperatifler ve 
üreticiler diye birtakım sözler geçiyor 8 nci 
maddede. Bakm burada kooperatifi, «halde bu
lunan üreticiler tarafından kurulmuş koopera
tif» vasfıyle tavsif ediyorsunuz. Burada ise. 
«mahallin en ziyade üyesi olan tarım koopera
tifi» dediğiniz zaman, bu 'kooperatif meselâ, 
kredi kooperatifi olabilir. Kredi kooperatifinin 
burada yeri yoktur, tabiî. Kredi kooperatifle
rinin yeri olmayacağına göre; belki de o mahal
de en çok üyesi bulunan kooperatif kredi koo
peratifi olabilir ve Tarım kredi kooperatifidir 
adı da. 

Binaenaleyh, böyle ihtilâtlara yol açacak 
birtakım tâbirler koymayalım. Geri alınan 8 nci 
maddedeki kooperatifin buraya girmesi gere
kir. Çünkü, bu hakem kurulunun görevi, halde 
cereyan edecek muameleler üzerinde hüküm 
vermek olacaktır. Bir hakem kurulunu tespit 

ederken, ya o teşekkülün içindeki kurumların 
mümessilini koyacaksınız, ya da gerçekten o 
kurumla hiç alâkası bulunmayan teşekkül veya 
kişileri getirip hakem yapacaksınız... O zaman 
hal müdürünü veya görevlendirdiği 'kişiyi de 
buraya koymayınız; tamamen tarafsız bir ha
kem kurulu seçiniz. Hattâ burada şöyle bir ga-
ripHk de var; dikkat ederseniz, 17 nci madde
de kumulun başkanı hal müdürü oluyor, 18 nci 
maddede bu hal müdürünün, 'kurul başkanı ol
duğu bir kurulda görev yaparken kendi leh 
veya aleyhine hüküm vermesi gibi bir oyu olu
yor. Bu, tam bir hakemlik olmuyor; tipik bir 
idarî hakemlik oluyor. Bunu anlamıyorum, han
gi davranışla sevk edilmiş. Bunların dışında bu 
mevzuyla alâkalı olmayan kişilerin hakem ya
pılması suretiyle ihtilâfları çözümılemeye kalk
mak daha ağır bir yol; ama biraz evvel arz et
tiğim gibi, hiç değilse bu kooperatifin en fazla 
üyesi olan kooperatiften ziyade, 8 nci madde
de yer alan kooperatif olmasını veya birlik ol
masını sağlayınız. 

Bir de halde, bu saydığımız komisyoncudan, 
kooperatif birliğinden ve saireden başka kim 
buhmuyor?.. Yeri bulunan satıcılar, üreticiler 
bulunuyor. Halde yeri olan üreticiler var. Di
yelim ki, bir halde 150 tane üreticiye yer ver
diniz, satış yapıyorlar ve mütemadiyen kendi 
mahsullerini alıp satıyorlar. Bunlar satıcıyla, 
alıcıyla veya herhangi bir hal idaresiyle bir ih
tilâfa düştüklerinde bunlara da o bakacak. Ne
den bunların içinde bir kişileri bulunmasın da, 
o da rey sahibi olmasın?.. Hem de Ekrem beyin 
dediği gibi, zaten 6 kişiden kurmaya çalıştığı
nız bu hal hakem kuruluna, üreticinin mümes
silini de almak suretiyle, verdiğim takrirde arz 
ettiğim gibi, 7 kişiye çıkarmış olursunuz ve 7 
de hem tek rakamdır ve hem de üretıcıvi tem
sil etme imkânını bulursunuz. 

Dikkat ederseniz burada üretici yok. Oysa, 
halde yer verdiğiniz kişiler arasında üreticiler 
var; onu koymamazlik edemezsiniz. Ticaret 
odasından, ziraat odasından, tarım teşkilâtı de
nilen bilinmez bir teşkilâttan adam koyuyorsu
nuz; en fazla üyesi olan tarım kooperatifinden 
adam koyuyorsunuz da; fakat halde satış yeri 
bulunan ve kendi malını satan üreticiden ha
kem 'kuruluna adam almıyorsunuz... Mantığı
nız nedir, hangi gerekçeyle böyle yapıyorsunuz 
bunu anlamak zordur. 
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Daha tabiî olsun diye, verdiğim takrirde 
arz ettiğim gibi, halde yeri bulunan üreticiden 
de bir mümessil seçilerek hakem kurulunda yer 
olması lâzım gelir. 

Bunu, sayın komisyonun lütfen anlamasını 
istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Lebinde, aleyhinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Balkan, değerli 
arkadaşlarım; 

17 nci madde hükmü gayet acıktır ve arka
daşlarımızın düşündüğü istikametteki hükümle
ri sinesinde toplamıştır. Bu bakımdan yeni bir 
değişikliğin bir fayda getireceğine komisyon 
olarak biz kani değiliz. Komisyonda bu madde 
üzerinde uzun uzun müzakere yapılmıştır ve bu 
hale getirilmiştir. 

Şimdi, arkadaşlarımız «Tarım teşkilâtı» sö
zünün müphem olduğu ve bu ibarenin resmî te
şekkülü kapsayıp kapsamadığı yolunda tered
dütlerini ifade buyurdular. 

Maddeyi okuduğumuz zaman «Tarım teşki
lâtı»1 sözünden Türkiye'de resmen görev yapan 
tarım teşekkülünü anlarız. Sadece, maddenin 
bünyesinde «Tarım teşkilâtı» tâbiri olup da 
başka bir tâbir olmamış olsaydı, bir derece te
reddüt etmekte haklıydılar. Şimdi tarımın di
ğer kollarını temsil eden. kişiler var bu madde
nin içerisinde. 

Ziraat odaları kimi temsil ediyor? Müstah
sili temsil ediyor. Ticaret Odaları?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ka
nunları var hep bu odaların. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Devamla) — Kanunları var, ta
mam; Tarım Teşkilâtı Kanunu da var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Kim 
bunlar?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Devamla) — 'Siz anlamaz görünür-
seniz... 

- BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bu tarz konuş
mak sizi neticeye ulaştırmaz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Devamla) — Tarım teşkilâtı olarak 
vilâyetlerde kim var? Tarım Bakanlığını teşkil 
eden teşekküller var. Başka bir şey yok ki... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, siz takrir hak
kındaki fikrinizi lütfen Genel Kurula söyleyi
niz, karşılıklı konuşmayınız. 

Ben bir hususu daha sayın arkadaşlarımın 
ıttılaına arz etmek istiyorum. Takrirlere sıra 
geldiğinde komisyondan soru sormak hakkı da 
yoktur. Takrir sahibi takririni izah eder; lehte, 
aleyhte birer sayın üyeye fikirlerini söylemek 
imkânı verilir, komisyona fikri sorulur ve oyla
nır. Muamele budur. 

AKlF TEKİN (Antalya) — Takririn lehin
de söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UCUZAL (Devamla) — Şimdi, halde bir hakem 
kurulu teşekkül ettiriyorsunuz. Niçin? Ge-
r3k müstahsil ve gerekse müsteklikin men
faatini korumak için. Müstahsili temsil eden
ler var, müstehliki temsil eden yetkililer 
var. Hal müdürünün görevlendireceği kişi (bi
raz evvel bir sayın arkadaşım burada sordular) 
kimdir?.. Mal müdüründen sonra, o halde gö
revli olan kişidir. Gayet tabiî, devlet memuru
na dışarıdan bir kişiyi tevkil etme yetkisi veril
mez. 

Sayı üzerinde duran değerli arkadaşlarım 
oldu. Niçin üç, beş, yedi değil de, altı dediler. 

Değerli arkadaşlarıım, toplantıda zaten al
tısı da hazır bulunsa, komisyonun başkanlığını 
yapan hal müdürü veyahut onun görevlendire
ceği kişi; oylama sırasında başkanın tarafı ga
yet tabiî 'ekseriyeti teslk.il edeceğine göre, arka
daşlarımızın düşündüğü bu mahzurun da orta
dan kalkacağı kanaatindedir Komisyon. 

Şimdi, madde gayet açıktır; ama kelimıeleri 
'böyle 'düşünen arkadaşlarımız olabilir. NiiteMm, 
maddede; «Üyesi en fazla bulunan tarım koopera
tiflerinden» diyor. Bu hangi kooperatif olur? Tür
kiye'de bu kooperaıtif, müstahsili temsil eden 
Tarım Kredi Kooperatifleridir; başka koopera
tif olmaz. Tarım Kredi Kooperatifleıri resmî ku-
ruluş'tur, bunun yetkili kişisi de o kuruluş ta
rafından seçilmiş, yetki verilmiş kişidir. Tered
düde düşmenin zannediyorum yeri yoktur. Ko
misyon olarak, madde üzerinde kelimeleri kendi 
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düşüncemiz istikametinde tefsir edip, maddeye 
ibir vuzuhsuzluk •getirmeye de imkân yoktur. 
«Madde 'gayet açıktır, getirdiği hükümler de, ve
rilen görevi yerine getirecek kuruluşlardan te
şekkül etmesini âmirdir. 

Saygılar sunanım. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, son sözü alayını. 
BAŞKAN •— Sayın Gündoğan, ben de çok 

arzu ederim, mesele tavazzuh etsin, kâfi derece
de konuşulsun; ama bir defa yanlış hareket 
ettik ini âdet oluyor ve Tüzük çığırından a.rtık 
çıkıyor. Lütfediniz ben hatırlatayım, eğer bir 
itirazınız olursa Tüzüğü tetkik edelim. Şimdi, 
görüşmeler sırasında ancak Hükümete veya ko
misyona sual sorabilir ve kifayet verildiği âna 
kadar olan sorular dikkate alınır. Bu bitti mi, 
madde üzerinde müzakere bitmiştir; takrirlere 
sıra gelir. Şimdi bizim yaptığımız gibi, takrir
leri sırayla tetkike sunarız. Takrir sahibinin 
'takririni izalı hakkı her zaman mahfuzdur ve 
lütuf buyurdunuz onu yaptınız. Sonra, bir lehte, 
bir aleyhte söz isteyen var mı diye sorulur. 
Onu da Tüzük gereğince sordum, söz isteyen 
çıkmadı. Hükümete ve Komisyona bir sözü olup 
olmadığını, katılıp katılmadığını sordum. Mu
amele şimdi bu safhadadır. İzin verirseniz yeni 
ve yanlış bir gelenek tesis etmeyenini. Mesele 
anlaşıldı, yerinizden lütfedin söyleyiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bendeniz buyurduğunuz İçtüzüğün te
ferruatını bilmediğimi ifade 'etmişimdir. Sayın 
Başkan, ancak -maddenin bu yazılış sekiliyle 
geçtiği takdirde bu arz edilen kurumların Tür-
kiyenin her yerinde aynı kişilerden ve kurum
lardan teşekkül etmemesi gibi bir tehlike var. 
Bunu sayın Komisyona hatırlatmak istiyorum. 

Çünkü, bâzı yerde, meselâ İstanbul'da iyi 
biliyorum ki, Ziraat Odası yoktur. Yine iyi bi
liyorum ki, İstanbul'da tarım kredi kooperatif
leri yoktur. Binaenaleyh, en çok üyesi bulunan 
kooperatif olmasına rağmen, İstanbul'da şubesi 
bulunmadığı için hal hakem kuruluna bir üye 
vermemesi gibi bir hal doğacaktır. Sonra bu 
tarım teşkilâtında mühendisler varılır, teknis
yenler vardır, hangisi girecektir; o da belli de
ğildir. 

Benim arz ettiğim hususilara Komisyon ce
vap vermemiştir. Ben üreticilerin, mahallinde 

bulunan mümessillerinin de buraya katılmasın
da, onların menfaatlerini koruma bakımından 
fayda, mülâhaza -ettiğimi arz ettim. 

Tabiî haklısınız; ben de ist emiyorum tüzük 
dışı konuşmayı, fakat sayın Komisyon bu kadar 
iyi niyetle çalıştığına göre, bu endişelerimizi 
cevaplandıracaktır düşüncesiyle bunu affınıza 
mağruren arz ediyorum. Sayın Başkan, usul
süzlük olmasını ben de istemezdim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Tekrar sora
yım, takrir sahibinin bu kısa izahatından sonra 
sayın Komisyon katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON .SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ? 
TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE

NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Katılmıyo
ruz. 

M. AKİF TEKİN (Antalya) — Takrir üze
rinde görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN —• Şimdi, izah ettiğimi sanıyo
rum. Lehinde aleyhinde söz isteyen var mı 
dedim. 

M. AKİF TEKİN (Antalya) — Ben yazdır
dım efendim. 

BAŞKAN — Nerede yazdırdınız; söz is
teyen var mı diye sordum. 

M. AKİF TEKİN (Antalya) — Var, ben 
müracaat ettim yazdırdım efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, tekemmül etsin. 
'Siz de lehinde konuşunuz da takririn lehinde 
de ayrıca konuşulmuş olsun. Ben söz istediği
nizi görmedim, özür dilerim. 

M. ARİF TEKİN (Antalya) — Sayın Baş
kan, sayın senatör arkadaşlarım; 

Bu hal kanunu, tüketici bölgelerdeki vilâ
yetler belediyeleri için yapılmış bir hal kanu
nudur. Ben üretici bir bölge olan Antalya'da
nım, kendim de çiftçiyim; bizi hiç alâkadar et
memektedir. 

İstanbul'a hale şu kadar mal girer; toptan 
girmesi lâzımdır, satıcılara da toptan satılması 
lâzımdır; müstehlik burada ucuz inal, iyi mal, 
standartlı mal yemelidir esasına binaen kurul
muş bir kanun gibi geldi bana. 

Şimdi, burada ben ilki türlü hal zikredece
ğim. Birincisi, istihsal bölgesinin • hali. Öyle bir 
misal vereceğim ki, bu halden bir sandık por
takal oradaki müstehlike satılmaz. Meselâ An-
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talya'nm 'Turunç ovasındaiki hal. Belediyesi de 
vardır,- hali de vardır. Bu Turunç ovasında 50 
dönüm. portakal bahçelerine sahih o lan halk, hal
den bir sandık portakal alıp yemez. Öyle olun
ca, bu müstahsillerden bir kişi bu hakem ku
rulunda bulunmazsa, bunların hakkını kim ko
rur? 

İkinoisi, İstanbul'daki hal. İstanbul'un müs
tahsille hiç alâkası yoktur. Anadoludan tüccar
lardan gelen mal sandıkla girmelidir, faturası 
kesilmelidir, kaçak olmamalıdır, vergi verilme
lidir, belediye rüsumunu vermelidir ve satışta 
kabzımallara, dışarıdaki manavlara sandıkla 
toptan satılmalıdır, fiyatı bel'i olmalıdır, müs
tehlik bunu ucuz yemelidir esasına ist-ina d edi
yor. Burada hakikalten musta.hs.ile ihtiyaç yok. 
Burada .müstahlikin hakkını korumak için Ti
caret Odasından, Ziraat Odasından, şuradan bu
radan alman adamlardan teşekül eden hakem 
kuıuıluyle, üreticiyi hiç 'düşünmeden, meseleyi 
halletmek esasına dayanıyor. 

Bu bakımdan, ben Sayın Bilgemle bera
berim. Onun müstahsil bölge olan Erde-mli'si 
var. Biz de müstahsil bölgedeniz; bu hakemle
rin içinde bir de müstahsil bulunmalıdır. Bu 
•müstahsil kenara itilmiş; maliyle toz toprak için
de, traktörlere yüklenmiş mallarla kenarlarda 
kalmamalıdır; hakkı korunmalıdır, mutlaka 
bunlardan bir kişi hakem «kurulunda bulunma
lıdır. Haller Türkiye'de iki türlüdür. Bu bakım
dan maddede teşkil edilen hakem kurulunda 
'müstahsilin bulunmasının yerinde olacağı ka
naatindeyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet efendim, takrir üzerinde
ki görüşler de böylece bitmiş oluyor. Şimdi, Ko
misyon takrire katılma lüzumunu hissediyor 
mu 1 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Takrire katılmıyoruz 
efendim. 

Yalnız sayın arkadaımm sözüne cevap ver
mek istiyorum. «Üretici» tabirini kullandılar, 
Komisyonumuzda elbette üreticiyi biz de dikka
te aldık. Mahallî Ziraat Odası bir üretici teşki
lât değil mildir? Ayrıca, Tarım Kooperatifleri 
var. Tarım Kooperatifleri de üreticilerden te
şekkül etmiş bir kooperatiftir*, haliyle bunları 
temsil etmektedir. 
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I Onu arz etmek için söz almış bulunuyoram 
ve önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Evet bu gerekçeyle katılmı
yorsunuz. Şimdi takriri tekrar okutup oyları
nıza sunacağım. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Diğer takriri okutuyorum. 

.Sayın Başkanlığa 

164 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci mad
desinde hakem kurulunun karar verme kolay
lığı sağlamak üzere 7 kişiye çıkarılması ve bu
nun için de maddenin aşağıdaki şekilde değiş
tiril meşini arz ederim. 

Kırklareli 
Ali Alkaıı 

LÛTFİ 'BİLGEN (İçel) — Efendim, bura
da altı, üretici temsilcisiyle beraber yedi olu
yor. 

BAŞKAN —• Ben okutuyorum efendim, 
elimdeki takriri evvelâ muameleye tabi turta
yım. Lehlinde aleyhinde söz istenecektir. O za
man lütfeder bunları söylersiniz. 

ALİ ALKAN (Kırklareli) — Efendim, mak
sat hâsıl olmuştur, ben takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Siz takririnizi geri alıyor
sunuz. Olur. Sayın Ekrem Özden'in önergesini 
okutuyorum. 

Başkanlığa 

17 nci maddede geçen (Tarım teşkilâtından) 
ibaresi yerine (Tarım Bakanlığı mahallî teş
kilâtından) ibaresinin ikamesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Ekrem Özden 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kısa bir iza
hını yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım. 
Benim önerim gayet basit ve vuzuh getiri

yor .maddeye. 
'Muhterem arkadaşım Komisyon Başkanı, 

I «Tarım teşkilâtından» tabirinden pekâlâ mak-
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sat anlaşılır, .tarım, teşkilâtı ımalûmclur buyur
dular. Kabul buyursunlar ki, «Tarım teşkilâtı» 
'deyince çok büyük, çok geniş (larj) bir mâna 
ifade ediyor. Tereddütleri mueibolakilir. Te- . 
reddütleri mueib olmama sı için, Bakanlık da 
zannederini bunu isteyebilir; Tarım Bakanlığı 
nıaılıallî teşkilâtından bir arkadaş oraya gelirse 
matlup hâsıl olur. 

Benim önerim buna aitti. Bunda hiçbir mah
zur olmadığı kanaatindeyim. İltifat görmesini 
rica ederim. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Takririn aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de

ğerli ark a d a şiarım. 
Tarım Bakanlığı ilk kurulduğu zaman üç 

umum müdürlük halinde idi ve özel teşkilât 
kanunlarıyle görev verilmişti. Bunlar, Orman 
Umum Müdürlüğü, Veteriner Umum Müdürlü
ğü ve Ziraat İşleri Umum Müdürlüğüdür. Bi
lâhare çeşitli teşekküller, gene özel 'teşkilât ka
nunlarıyle ve Tarım Bakanlığına bağlı olmak 
üzere kuruldu. 8üt Endüstrisi, Yün ve Yapağı 
Tiftik Genel Müdürlüğü, Yem Sanayi Grenci 
Müdürlüğü, Zirai Donatım Genel Müdürlüğü 
gibi teşekküllerin hepsi şu anda Tarım Bakan
lığı teşkilâtıdır ve Tarım Bakanlığına bağlı
dır. Fakat Türkiye'de «Ziraat Teşkilâtı» de
nediği zaman, kanunun şâmil mânasıyle münha
sıran Ziraat İş1 eri Genel Müdürlüğüne bağlı 
ziraat teşkilâtı maksadı teemmül edilir, bu ha
tıra gelir ve bu grup teşkilât düşünülebilir. 
Bunların bugün unvanı vilâyetlerde teknik zi
raat müdürlüğü, ilçelerde ziraat teknisyenliği 
•o kırk tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir. Bun
ların drşındakileri özel kanunlarıyle mütalâa 
etmoK gercivjr ve o mu ar OZCJ •Kaiutuiarıyle gene 
Tarım Bakanlığına bağlıdır. 

•Sayın önerge sahibinin ifade buyurdukları 
gibi, Tanın Bakanlığına bağlı teşkilât denildiği 
takdirde, faraza bir zirai donatım teşkilâtı, 
faraza bir yem sanayi teşkilâtı da düşünülebi
lir. Ama münhasıran tarım teşkilâtı denildiği 
zaman, 3201 sayılı Kanunun istihdaf ettiği tek
nik zirat müdürlüğü ve dolayısıyle teknik ziraat 
teşkilâtının bünyesindeki bulunan teknik ele
manlar ve dolayısıyle o teşkilât bünyesinde va
zife almış kadrolu şahıslar mevzubahsolur. Ko

misyonda da «Tarım teşkilâtı» denilirken, ma-
hadi tarım teşkilâtı yerine, tarım teşkilâtının 
tensibettlği, münasip gördüğü, lâyık gördüğü 
şahsın .getirilmesi daha faydalı teşekkür edil
miş bulundu komisyonda da. 

Bu bakımdan takrire iltifat edildiği takdir-
'de keyfiyet daha çok muğlak hale getirilecek
tir, daha çok karışık bir durum meydana gele
cektir. Bu ba.kımdan aleyhinde bulunulmasını 
temenni ediyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMEE 

UCUZAL (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü

met ? 
TİCARET BAKANLIĞI ÎÇ TİCARET GE

NEL MÜDÜRÜ ORHAN GEYİK — Kalılmıvo-
XXV-1 

BAŞKAN Katılmıvorsunuz. Takriri oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer takriri okutuyorum. 

Başkanlığa 
17 nci maddede geçen (kişi) yerine (müdür

lük memurlarından birinin) kelimelerinin ikâ
mesini saygıyle arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — İzaha lüzum görüyor musunuz? 
Lehinde aleyhinde söz isteyen sayın üye? 

Yok. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bir sora 

sorabilir miyim ? 
BAŞKAN — Sorun efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben takri

rimi geri alabilirim. Yalnız vuzuha ermek için 
soruyorum; bu «ıkişi» nasıl takdir edilecektir. 
Dışarıdan herhangi bir adam olabilir, memur 
olabilir, şahıs olabilir. Fıkraya ne bakımdan 
«kişi» tabiri konulmuştur? Bu tavzih edilirse 
mesele halledilir. 

BAŞKAN — Evet Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, biraz 
evvel kürsüden arz ettim. Hal. müdürünün bu
lunmadığı yerde, onun görevlendireceği kişi 
elbet de. ya yardımcısıclır, ya memurudur. Bu
nun dışında zaten Yönetmenlik de halde vazife 
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görecek kişileri tespit ediyor. Bu bakımdan dı
şardan lalettayin bir şalısın gelmesi nılknkün 
değildir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Takririmi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri aldınız. 
Diğer bir takriri okutuyorum. 

Sayın Bakanlığa 

1G4 sayılı tasarının 17 nci maddesinde 1 nci 
fıkradaki «Başkanlığında» kelimesinden son
ra «Varsa» kelimesinin ilâvesi suretiyle doğması 
'mııhtcımel uygulama zorluklarının giıd eril meşini 
saygıylc arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Küriimoğiu 

ORHAN KÜEÜMOÖLU (Bitlis) — Kısaca 
izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, bu tasarının 1 nci maddesinde toptancı 
hallerimin tarifi yapılırken; «Toptancı halleri; 
Belediye sınırtları içinde, genel sağlık kuralları
na uygun olarak, bu kanun hükümlerine göre; 
üretici ye tüketici yararlarını bağdaştıracak şe
kilde, toptan alını ve satımların yapılacağı yer
lerdir» denmiş. 

Burada belediye sınırları esas alınmıştır. 
Halen bk*çok 'köylerimizde ve nahiye!erıvnizde 
belediye teşkilâtı vardır. Bu gibi yerlerde 
17 nci maddede zikri gecen, kuruluşlardan bir 
kısmının veya hiçbirinin hulun.ma.ması muhte
meldir. Zira, zikri geçen kuruluşlar tarım teş
kilâtı, mahallî ziraat odası, mahallin üye sa
yısı en fazla taıım .kooperatifi yaş meyve ve 
.sebze komisyoncuları cemiyeti ve ticaret odası-
dır. Bunların hiçbirisinin bulunmadığı beledi
yelerimiz vardır. Böyle olunca, «Varsa» kelime
sini ilâve ettiğimiz takdirde, ileride bu tip mü
esseseler yoktur, diye hal hakem kural unun te
şekkül etmemesi gibi bir durumla karşılaşma 
vazrye ti ne gelinin ey e e ektir. 

O takdirde sonuç şöyle olur; hal müdürü 
bizzat hakem vazifesi yapar. Buna göre «Var
sa» kelimesinin ilâvesinde zaruret hissediyoruz. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, takrir lehinde konuşmak mümkün mü? 
BAŞKAN — Buyurun efendim tabiî. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Kürümoğlu'nun verdiği takrir, gerçek
ten yaşanan hayata uygun bir ihtiyacı cevap
landırıyor. Biz, burada ifade ettik; ama bildi
ğimiz gibi, bildiğiniz gibi, bizden gelen bâzı 
teklifler, lisebebiıı nıinelesbap bâzı kere redde
dilmesi sebebiyle, Sayın Kürümoğlu'nun getir
diği teklifin benzerini yaptığımız zaman redde
dildi ; ama doğrudur. 

Hakem kurulu, sadece hakemlik işini yapmı
yor. Biraz sonra 18 nci maddeye geleceksiniz; 
ona, icra görevi vermişsiniz, hem de sayın Ko
misyonun çok şayanı ihtiram olan dikkatine 
rağmen, 18 nci maddede daha evvel halledil
miş bir meseleyi hakem kuruluna görev olarak 
vermiş bulunuyorsunuz. Oysa, 9 ucu maddedeki 
hususların yerine getirilmesi için 9 ncıı mad
dede hüküm var. Daha daha ileriye gitmişsi
niz ; hakem kuruluyla icra kurulunu birleştir
mişsiniz, ikisi arası bir kurul olmuş. Şimdi, bu 
kurulun işlemesi zorunlu. Yalnız hakem olarak 
değil, icra gücü olan, icra yetkisi olan bir ku
rul olarak da işleyecektir. 18 nci maddeyi oku
yun, anlayacaksınız. 

Bu itibarla, bu kurul mutlaka kurulacak
tır, kurulması zorunludur. Kanunun, yalnız ha
kemlik görevini yerine getirmesi için kurulma
sını zorunlu gördüğü bir kurul değildir. O iti
barla, bu kurula yasayabilir bir hal vermeye 
mecbursunuz. Ve kusura bakmayın henüz mad
desi görüşülmedi; arkadaşlar, «-Mahallin üye sa
yısı en fazla tarım kooperatifinden...» demek 
meseleyi halletmez, iğlâk eder. En fazla üyesi 
bulunan tarım kooperatifi eğer kredi kooperati
fi ise, yaş meyve satışı ve alışının cereyan etti
ği halde o kooperatiften herhangi birinin tem
silcisinin bulunması kastedilen faydayı sağla
maz. Tarım kredi kooperatifiyle yaş meyve ve 
sebze satan çiftçi arasında ilinti bir yerde var
dır, diğer bir yerde yoktur. Gerçekten yaş mey
ve ve sebze satan çiftçinin temsil edilmesini is
tiyorsanız, onun kooperatifinin gelmesini isti
yorsanız, kooperatif konusunun da, en ziyade 
üyesi bulunan kooperatif şeklinde tanımlanarak 
geçiştirilmemesi lâzım gelirdi ki, burada bu 
kadar açık açık şeyler var. 

Sayın Bingöl arkadaşım, konuşmalarıyla, 
«Tarım teşkilâtı», ifadesiyle Tarım Bakanlığına 
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mensup memurları kastettiklerini anlatıyorlar- j 
sa, bu böyle anlatılmaz. «Tarım teşkilâtı» iba
resi gayet müphem gibi geliyor. «Mahallin Ta
rım Bakanlığı Teşkilâtından» demekle işi halle
dersiniz. 

Tıpkı bunun gibi, Sayın Kürümoğlu'nun ver
diği takrire de iltifat etmeniz lâzım, âdeta zo
runludur. «Varsa kurulsun» demek de lâzım
dır. Bu itibarla bu. Kanunda gayet sıkı bir şe
kilde yazılmıştır. «Orada tarım teşkilâtı yoktur, 
onun için bu hakem kurulu kurulmaz» deyip 
halleri, hakem kurulsuz bırakmayınız. Çünkü, 
ieraî görev vermişsiniz; «Varsa» deyiniz. Bunu 
anlıyorum; küçük belediyelerde meselâ tarım 
teşkilâtı olmadığı için yalnız tarım teşkilâtına 
mensup olan kimsenin gelmemesi mümkündür; 
ama İstanbul'da ters de işleyecektir. İstanbul' 
da belediye hudutları dahilindeki halde göre
ceksiniz. Hangi belediye hudutları dahilinde!. 
İstanbul merkez belediyesi hudutları dahilinde. 
Biraz ilerisinde Bakırköy mahallî belediyesi, bi
raz ilerisinde kazalar mahallî belediyeleri, bi
raz ilerisinde Kartal. Silivri mahallî belediyele- \ 
ri, biraz ilerisinde Şile mahallî belediyesi var; j 
hal ise Haliç'te. Şimdi siz orada tarım kredi ko
operatifi bulabilir misiniz» Orada bir üretim j 
kooperatifi, bir satış kooperatifi bulabilir mi
siniz?.. Bulamazsınız. İstirham ederim, burada 
da bu işlemeyecek. Böyle olmaz bu. Söylendiği 
zaman da söz oluyor. Bu kanunun sahibi yok. 
Sayın Bingöl, alındı ben onlara birtakım fikir
ler izafe etmiştim. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Gündoğan. 
ben tesir altında kalmadım, onu ifade etmedim, 
kabul ederseniz mesele yoktur. ! 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Efen
dim istirham ederim, tabiî tenzih ederim. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Tenzili ederseniz me
sele yok. I 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tabiî 
tenzih ederim. Yalnız, «Bu Kanunun sahibi 
yok» dive dive bu müzakereleri bitireceğiz. Bu 
Kanunun sahibi yok. Gerçekten bu Kanunun sa
hil)! yok; teklif sahibi başka şeydir. Kanun. 
Komisyonun değiştirişi ile önümüze gelmiş, Yü
ce Heyetinizde 18 kişi ile müzakere ediliyor. S 
«Bu kanunun sahibi vardır» derseniz, insaflı mı 
hareket etmiş oluruz? Çünkü, bu teklif sahibi
nin ne kastettiğini bir madde dolayısıyle hep j 
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j burada izah etmeye çalıştık. Anladım ki, Komis
yon iyi ki müdahale etmiş ve madde bu hale 
gelmiş. Yoksa, teklif sahibinin getirdiği gibi 
bir de, «Bak onun sahibi var» deseydik, müsaa
denizle bu Kanunu bundan da çok fena bir ha
le getirecektik. 

Değerli arkadaşlarım, gösterelim bu gayreti. 
Bu, Türkiye'ye bir şey kaybettirmez. İstirham 
ediyorum Hükümet bunu ele alsın; Toptancı 
Halleri Kanunu adı altında bir düzenleme aracı 
getirsin ki, hepimiz üreticinin de tüketicinin de, 
bir görev yapıyor denen komisyoncunun da men
faatlerini dört başı mâmur; bilimsel tetkiklere, 
incelemelere dayalı olarak bu kürsülerde en 
doğru biçimde saptayalım. Bu Kanun çıkar çık
maz yüzlerce itiraza ve birbirinden ayrı yüzler
ce uygulamaya mâruz kalırsa, bu uygulamaları 
kim önleyecektir?.. 

Sayın Kürümoğlu'nun teklifi, hiç değilse 
bunların bir miktarını kurtarıyor. Ne kurtarır
sak kârdır hesabına göre, o miktarını kurtara
lım. Lütfediniz, istirham ederim; kanuna en ay-

] kırı durumda olan ben olduğum halde, bu tek-
| life içtenlikle katılıyorum. İstirham ederim bu 

teklifi kabul edelim de madde işler hale gelsin. 

I BAŞKAN — Aleyhinde söz isteyen? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Öner

genin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarını; 
Bir madde üzerinde müzakereler derinleştik

çe. hakikaten sayın senatörler bu konuya bü
yük değer veriyorlar, kendilerine teşekkür edi-

J yorum. Arkadaşlarım hakikaten değerli fikirler 
ifade ettikleri, değerli teklifler getirdikleri için 
kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. 

Bir sayın arkadaşımız, «Hal hakem kurulu 
belediye hal müdürü veya görevlendireceği kişi
nin başkanlığında; varsa...» şeklinde teklifte bu-

I lunuyor. Burada, yoksa mânasına geliyor. 

İstanbul'u düşünelim. İstanbul merkez bele
diyesinin müstakil kazalarında ayrı belediyeler 
var. Meselâ Kartal, Yalova, Silivri, Çatalca gibi 
merkeze bağlı olan ilçelerin müstakil belediye-

! leri var. Meselâ Eyüp'ün, Alibeyköyü'nün, Sağ
malcıların, Bakırköy'ün de birçok belediyeleri 
var. Şimdi bu belediyelerin bütçeleri 50 bin li-

I ratım üstünde olduğu için gerektiği zaman hep-
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si ayrı ayrı hal kurabilirler, teşkilâtlanabilir- J 
ler. Zaten, Kanunun en mühim özelliklerinden | 
birisi de, haller arasındaki fatura alavere dala
verelerine mâni olmaktır. Onun için haller ara
sı satışa mâni olan hükmü de vazettik. 

Şimdi, hal hakem kurulunun teşekkülü için, 
o yerde tarım teşkilâtı yoksa, yanındaki ilçe- i 
den alacak. Meselâ Bakırköy'ün Mimar Sinan 
Belediyesinde tarım teşkilâtı yok; ama Mimar 
Sinan'ın... I 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Koca | 
Sinan. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Evet. 
Koca Sinan'ın bağlı olduğu ilçede tarım teşki
lâtından ilgili memur mevcuttur; oradan gide- | 
çektir. Varsa veya yoksa diye bir mütalâaya lü- I 
zum yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Beledi
ye hududu aynı şey. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bu iti
barla, böyle bir «Yok» mânası çıkacaktır. Var
sa demekle bunlar olacak; yoksa demekle ne | 
olacak?.. Yoksa denilince, o zaman bu hakem I 
kurulu teşkil edilmeyecek m i l . 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bele- , 
diye hudutları içinde. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bele- I 
diye 'hudutları dâhilinde çalışacak Beyefendi. 
Bir ziraat teknisyeni, ilçe hududu içerisinde ça
lışma yapar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bele
diye hududu da aynı şey. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bele- I 
diye hududu ayrıdır, ilçe hududu" ayrıdır. Bir 
ilçede vazife yapan memurun işi, o ilçenin bağlı 
olduğu kaza hududu dahilindedir. Bugün Kü-
çükçekmece vardır, Safra vardır, diğer beledi
yeler de mevcuttur; ama o belediyelerde tarım 
teşkilâtından bir kimse yoktur; fakat bu bele
diyenin tabi olduğu ilce merkezinde tarım teşki
lâtından ilgili görevli memur vardır. Bu ilgili 
görevli memur, oradaki hakem kurulunda da 
görev yapacaktır. Bu itibarla «Varsa» kelimesi 
yarın birtakım, münakaşalara yol açacaktır. 
Yoksa o zaman bu hakem kurulu demekki te
şekkül edemeyecektir mânasına gelir. 

Bu itibarla önergenin reddedilerek madde
nin aynen kabulünü arz ederim. 

5İ 
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I BAŞKAN — Komisyon ?... 
I GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — İştirak etmiyoruz Sa
yın Başkanım. Arkadaşım da durumu aydın
lattı. İlçe Merkezinde her teşekkül vardır. O il
çe merkezine bağlı olan köyde veya bucakta da 
böyle bir hal teşekkül etmişse, bu ilçede görevli 
bulunan kişiler, orada çıkacak ihtilâfı halletmek 
için görev alıp, oranın hakem kurulu vazifesini 
yaparlar. Bu bakımdan katılmıyoruz. 

I BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, 
Hükümet ?.. 
TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE

NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Kabul et
miyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de kabul etmiyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

104 Sıra Sayılı Kanunun 17 nei maddesin o 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini teklif ederim. 

İçel 
LOıtfi Bilgen 

Halden maaş almayan «Toptancı hali ha-
I kem kurulu» üyelerine belediye meclislerince 

tespit edilecek hakkı huzur verilir. 
BAŞKAN — Takririnizi izah edecek misiniz?.. 

Buyurun Sayın Bilgen. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 

Bir hal müdürü vardır ve halden maaş al
maktadır. Bir ziraat teknisyenini çağıracağız, 
icabında her gün bir iş çıkacak veyahutta 
başka bir ziraat odasının bir temsilcisini çağı
racağız, onun da çeşitli işleri çıkacaktır. Bir 
ziraat tesnisyeni hale çağırıldığı gün, eğer 
falan köye gidecek harcırahtı bir işi varsa, el
bette o köyü tercih edecek ve gitmeyecektir, 

I temsil edilmeyecektir. 
Zamanımızda karşılıksız hiç kimseye bir is 

gördürmek mümkün değildir ve hakkımız da 
yoktur; Anayasaya da aykırıdır. Çünkü an
garya yasaktır. Bu bir angarya oluyor; eğer 
aslî vazifesine ek bir vazife olarak bunu ve-

j rirsek, kendi isini aksatacak demektir. O ba-
j kımdan; ama bu az olur, çok olur belediyenin 
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gücüne göre. bir hakkı huzur vermelidir. Bele
diye meclisleri burada bir hakkı huzur ver
mezse, daima tek kişinin fikri kalır; telefon 
edilir ziraat teknisyenine «Geleceğim, siz ne 
dersiniz imza edeyim» der, böylelikle hal mü
dürü karar vermiş olur. Öteki adam öyle der; 
nihayet tek adamın idaresinde kalır bu. Onun 
için oradan maaş alan kişiler hariç, belediye 
gelirinden maaş almayan kişilere bir pay ve
rilmesi uygun olur. Mersin Belediyesi gibi 
senede o milyon lira hal liri olan bir 
yerde, 10 - 15 bin lira hakkı huzur neden ve
rilmesin?.. Hal hakem kurulunun toplanması 
üreticinin ve tüketicinin lehine olacaktır. O ba
kımdan hakkı huzur verilmesinin şart ol
duğunu savunmak istedim. Her halde kabul 
edersiniz, öyle ümidediyorura. Bu bir arpa
lık filân da değildir, yemlik de değildir. Doğ
rudan doğruya işlerin rahat yürümesini temin 
için verilmiş bir şeydir. Birçok yerlerde bu 
hakkı huzurlar verilmektedir. Bunları saymaya 
da lüzum yoktur. 

Saygılar sunarını. 

BAŞKAN Lehte, ah'vhte söz isteyen 
sayın üye ?.. Yok. 

Komisyon katılıyor mu efendim ?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FCFZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, sa
yın arkadaşımın ileri sürdüğü meseleyi ele ala
lım. Bir ziraat teknisyeni arkadaşımız orada 
vazifesini görürken, şayet gelir de hakem ku
rulunda görev alırsa, oradaki vazifesi durur. 
O yapacağı işin karşılığı olarak alacağı ücret, 
buradaki hizmetinin karşılığı olarak kendisi
ne yine verilmiş oluyor. Ama ziraat odasından 
gelen, ticaret odasından gelen kişilere, ha
kem kurulunda gördüğü vazifeden dolayı bele
diyece bir lahsisat ödenirse, kanaatimize göre 
bu kişilerin, her zaman belediyenin tutumuna 
güre hareket etmesi gibi bir durum ortaya çı
kar ki, bu da zaman zaman müstahsilin aley
hinde olur kanaatindeyiz. Aslında seçimle ge
len kişiler zaten karşılık bekleyerek gelme
miştir. Memur olarak gelen kişilerin de, aslî va
zifesini bırakıp burada bir vazife gördükleri 
için, yeniden bir ücret istemeye hakkı yoktur. 
Bu bakımdan iştirak etmiyoruz. 

BAŞKA — Komisyon iştirak etmiyor. 
Hükümet katılıyor mu?.. 

TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK— Takdire 
bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet takdire bırakıyor. 
Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
17 nci madde ile ilgili takrirler muamele 

gördüğüne göre toparlayalım. 
Sayın Fikret Gündoğanin kabul edilen 

takriri; maddenin sondan üçüncü satırında bu
lunan «Ticaret odasından»- kelimesinden sonra,' 
«Halde satış yeri bulunan üreticilerden seçi
lecek bir temsilciden» cümlesinin ilâvesiyle il
gili idi. kabul edildi. Şimdi, maddeyi kabul 
edilen bu takrir istikametinde oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum. 
Toptancı Hali Hakem Kurulunun görevleri : 
Madde 18. — Hal hakem kurulunun görev

leri şunlardır : 
a) Halde kendilerine yer tahsis edilen

ler ile mal gönderenler vo komisyoncular ile 
alıcılar ve nakliyeciler arasında doğacak ihti-
iaf lan tetkik edip karara bağlamak, 

b) Hal hizmet tarifeleri hakkında mü
talâa vermek. 

e) Halin idaresinde görülen her türlü ak
saklıkların giderilmesi için alınması gerekli 
tedbirler ile hal yönetmeliğinde değişiklik ya
pılması hakkında mütalâa beyan etmek. 

e) Hal mevzuuna giren maddelerden bele
diyece azamî satış fiyatları tespitine zaruret 
görülenler hakkında mütalâa beyan etmek. 

d) Yor tahsisi hakkında 9 neu maddede 
belirtilen hususları yerine getirmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye.?... 

FİKRET GÜNDOĞAN — Beyefendi, takrir
lerim var diye söz istiyorum... 

BAŞKAN — Takririnizi okuttuktan sonra, 
ben size hatırlatırım. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Sayın Gündoğanin takririni okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

164 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin (d) 
bendinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. İstanbul 

Fikret Gündoğan 
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BAŞKAN — Buyuran S ayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — De

ğerli arkadaşlarım; 
Bu (d) bendi görüldüğü, okunduğu ve 

anlaşıldığı gibi, «yer tahsisi hakkında 9 nen 
maddede belirtilen lılsusları yerine getirmek 
hükmünü ihtiva ediyor. Yani hakem ku
rulu 9 ncu 'maddedeki hususları yerine getire
cek, icra görevi yapacak. Oysa, 9 ncu madde 
Komisyona gitmese, eski haliyle de kalsa, 
bu görevi bizzat, kendi içinde koyduğu bir 
hükümle halletmiş : «Haldeki satış yerlerinin 
ve bunlarla ilgili tesislerin tefrik ve tahsisleri, 
satıcıların 8 nei maddenin 1 nei fıkrasındaki 
yazılış sırasına göre tespit edilen öncelik 
esasları gözetilmek suretiyle hal hakem kuru
lunun yapacağı teklif üzerine, Belediye 
Encümenince karara bağlanır.» demiş. De-
demek 9 ncu maddenin nasıl tatbik edileceği 
hususu, 9 ncu maddede derpiş edilmiş ve bir 
hükme bağlanmış. Peki; şimdi burada 18 nei 
maddenin (d) bendinde ne oluyor?.. «Yer 
tahsisi hakkında 9 ncu maddede belirtilen hu
susları yerine getirmek.» Olmaz... Evvelâ biraz 
evvel arz ettiğim gibi, 9 neu madde bu mesele
yi halletmiş. Kaldıki; 9 ncu maddede hal ha
kem kuruluna teklif yetkisini vermişsiniz; bu 
tahsis, tefrik işletmelerinin de belediye encü
menlerince karara bağlanmasını söylemişsiniz. 
Şimdi burada o maddeye tamamen zıt bir hü
kümle yer tahsisi hakkında 9 ncu maddede be
lirtilen hususları yerine getirmek icra görevi
ni veriyorsunuz. Birisinde mütalâa beyanı; tek
lif yapıyor, bir tanesinde icra görevi. Her ba
kımdan sakıncalı. 

Gereği yok, çünkü 9 neu madde meseleyi 
halletmiş. Bunu buradan çıkarırsanız mesele 
kalmaz. Çıkarmak zorundasmız; çıkarmazsanız. 
Olmaz. İkisi arasında anlamsız farklar var. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Türkmen, aleyhinde konuşmak üzere 
buyurunuz. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Arkadaşım Fikret Gündoğan'm, 9 neu mad
dede halledilmiş bir meselenin 18 nei maddede 

tekrar edilmesinin lüzumsuz olduğunu söyleme
si ve tenakuz arz ettiği yolundaki mütalâasına 
iştirak etmiyorum. Çünkü 9 ncu madde yerle
rin nasıl tahsis edileceğinin usulünü öğretiyor. 
Yani yerler nasıl tahsis edilir; bunun usulünü 
söylüyor. 18 nei maddede ise hakem kurulunun 
vazifelerini sayıyor. Hakem kurulunun vazife
lerini söylerken, aynı zamanda hakemlerin yer 
tahsisi hususundaki vazifelerini de söylemesi 
lâzım. 

Şimdi, burada söylemezse, o vakit birisi kal
kar der ki ; 9 ncu maddede hakem kuruluna 
bu yetki nereden geliyor?... 18 nei maddede va
zifeleri sayılırken böyle bir vazifesi, böyle bir 
hakkı yokken; neden böyle oluyor? Bu itibar
la 1 âzındır. 

9 ncu maddede tahsise aittir, burada vazi
fe sayılmaktadır. Tenakuz yoktur, yerindedir. 
Bu itibarla takririn aleyhinde oy kullanmanızı 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu efen
dim?... Katılmıyor. Hükümet katılıyor mu?.. 
Katılmıyor. Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 

Takriri oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

164 sıra sayılı kanun teklifinin 18 nei mad
desine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Madde 1.8 
Fıkra — e: Hal Hakem Kurulu kararlarına 

itiraz belediye encümenlerine yapılır. Belediye 
encümenlerince verilen kararlar kesindir. 

BAŞKAN — Açıklamaya lüzum var mı?.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Gayet 

sarih. 
BAŞKAN — Acık. 
Lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon katılıyor mu?.. Katılmıyor. Hükü

met ?.. Katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi okunduğu şekli ile oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Hal gelirleri : 
Madde 19. — Hallerin gelir kaynaklan aşa

ğıda gösterilmiştir. 
A) Halde kendilerine yer tahsis edilenler

le geçici satıcılardan, tahsis edilen satış yeri ve 
müştemilâtına göre, 

.1. Devamlı tahsislerde : 
a) Kapalı yerlerin metrekaresi için günde 

6 lirayı. 
b) Açık yerlerin metrekaresi için günde 

3 lirayı, 
2. Geçici tahsislerde : 
a) Kapalı yerlerin metrekaresi için günde 

3 lirayı, 
b) Açık yerlerin metrekaresi için günde 

2 lirayı, 
Geçmemek üzere Belediye Kanunları gere

ğince tayin edilerek alınacak tahsis ücreti. 

Bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı kuru
luşlar ile belediye tarafından ortaklaşa meyda
na getirilen hallerde alınan tahsis ücreti ortak
lar arasında yapılacak anlaşma -hükümlerine 
göre bölünür. 

Tahsis ücreti, tahsis edilen yerin cezaen ka
patılması halinde de tahsil olunur. 

B) Halde satın lan malların satış bedeli 
üzerinden c/c 3'ü geçmemek üzere belediye mec
lisince belirtilecek oranda alınacak belediye 
resmi. 

G) Malların ha'e giriş ve çıkışı ile yükle
me, boşaltma hizmetleri hal müdürlüğü tarafın
dan görüldüğü takdirde bu hizmetler karşılığı 
olarak, belediye meclisince düzenlenecek tari
feye göre alınacak ücretler. 

G) Halde yapılan her nevî ekspertiz iş
lemlerine itiraz için hal müdürlüğünce 100 li
ra olarak alınacak depozite 'Af.l o. ı v l c« •dan 

kurulunca varit görülmediği takdirde 20 lira
dan az ve 100 liradan fazkı olmamak üzere 
malın hakem kurulunca tespit edilecek değeri 
üzerinden alınacak ve depozitodan mahsup edi
lecek c/c 1 ücretler. 

D) Toptancı hali içerisinde kurulacak so
ğuk hava deposu be bunun gibi tesislerin gelir
leri. 

Yukarıda yazılı hal gelirlerinden (A) fık
rasında bahsi geçen kuruluşlar payı ayrıldıktan 
sonra kalanı belediyeye gelir yazılır. 

hakem 

SALİH TÜRKMEN (Ağu) — Söz istiyorum 
sayın Başkanım. 

RİFAT ÖZTÜEKGİNE (İstanbul) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında İçel 
senatörü sayın Lütf'i Bilgen daha evvel yazı 
ile söz istediler. Sizi de kaydedeceğim. 

Buyurun sayın Bilgen. 
LÜTIİ BİLGEN (îeel) — Kıymetli arka

daşlarım ; 
Hal gelirlerinden, bilhassa bu yer kiraları 

üzerinde duracağım. Bunun için bir önerge de 
vereceğim. Gelirlerin harcama yerleri hakkın 
da da burada eksiklik var. 

Bir defa, «Devamlı tahsislerde; 
Kapalı yerlerin metre karesi için günde 6 li

rayı, açık yerlerin metre karesi için günde 3 
lirayı geçmemek üzere» diyor. 

Günde G liradan bir dükkânın hesabını ya
palım. Büyük dükkânlar umumiyetle 5X10 dur. 
50 metre kare yerdir. Günde 6'şar liradan 300 
lira hal kirası eder. Günde 300 liradan ayda 
9 bin lira ; 31 çeken aylarda 9 300 lira, şubatta 
8 400 lira. Bu kadar yüksek ücret ödedikten 
sonra halde yeri olan bunun parasını nereden 
çıkaracak? Ayda 9 - 10 bin lira kira ödeyen bir 
hal dükkânı sahibi bunu üreticiden kesecek, 
tüketiciden kesecek, mal da pahalanacak. Bu, 
bir defa yanlış. 

Diğer 'bir şey söylediler. Bana bir fısıltı 
haberi geldi; «Aylık olacakmış»dediler. Aylık 
da olsa, o zaman yine hesabını yapalım. 5X10 
ebadında bir dükkân 50 metre kare olduğuna 
göre ayda 300 lira yapar. İstanbul, Mersin, An
kara gibi işlek bir yerde ayda 300 lirayı geç
memek üzere, halde böyle bir dükkânı verme
ğe kimin hakkı var? Bu da yanlış Demek ki ; 
burada bir hata var. Nereden geliyor; Komis
yon da bunun üzerinde nasıl .durur bilmiyorum. 
Bönce yerine göre asgarî, azamî fiyatları tes
pit değil de. takdiri belediye meclislerine terk-
etnıek; hal hakem kurulu ile belediye meclis
lerinin müştereken vereceği bir fiyatla bunu 
hal!etmek çok daha yerinde olur. 

Yoksa çok korkunç bir şey olur. İstanbul-
da. Mersin'de veya Ankara'da; fevkalâde bir 
yerde aylığı 300 liradan dükkân vereceksin ve
ya bir baskı unsuru olarak; seninki köşe başı
dır. pek çok beğeniyorum diyecek 
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bin lira kovacaksın. Blüşiğindekine, en kötü 
yerdir diyeceksin, 1 liradan koyacaksın 300 li
ra edecek. Bu olmaz... 

O bakımdan bn hadi erde. önce Komisyonca 
bir yanlışlık olup olmadığının açıklanmasını 
istirham eder, ondan sonra önergemde de ko
nuşmayacağımı vaat ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, buyurunu/:. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu toptancı halleri hakkındaki teklifte esas 

gaye, müstahsille müstehliki korumaktır. Yani 
müstahsil elde ettiği malı, mümkün mertebe 
müstehlikin alabileceği, yiyebileceği kıymete 
yakın fiyata ve aracının da kârını koymak su
reti ile satabilmesini temindir. Burada malı 
çok ucuza satmasın, fakat müstehlikin de; yi
ne aracıların tavassutu ile esas istihsâl fiyatın
dan çok fazla fiyatla mal almamasını temin 
için bu nizam tarzı getirilmek isteniyor. Kanu
nun gayesi bu olduğu halde bu kanımda âdeta 
müstahsille müstehliki bir tarafa bırakarak, da
ha ziyade belediyeye bir gelir sağlamak için bir 
ceht içine girilmiştir fikri verilmektedir. 

Şimdi, filhakika müstahsilin malını alıp 
müstehlike satan toptancı halde çalışan şahıs
tan beher metre karesi için G lira günlük kira 
istemek hiç bir kıstasa, hiç bir ölçüye sığmıyor. 
Günde 6 lira demek ayda 180 lira bir metre ka
re yerden kira alacak demektir. Bu nerede gö
rülmüştür?... 180 lira, bir metre kare yer için... 
Bunu seneye vursanız, bir senede 2190 lira eder 
bir metre kare yerin kirası. Türkiye'de bir 
metre kare yerin kirasının senede 2190 lira ol
ması hiç bir şeyle izah edilemez, kabul edilemez. 

Arkadaşımın biraz evvel söylediği gibi, bu 
yerin tahminen 50 metre kare genişliğinde ol
duğunu kabul edelim. O takdirde bunun sene
lik kirası 118 000 lira eder. Bu yere senede 
118 000 lira kira verecek... Diğer taraftan, 
118 000 lira kirayı bu toptancının çıkarması 
için mecburen mala zam etmesi lâzım; yani 
bu pahalılığa sevkediyor. 

Kaldı ki, aynı kanunun 21 nci maddesi, top
tancı halele mal satanların satacağı maldan ala
cağı komisyonu da tespit etmiştir. Bu da, Mec
lisin kabul ettiği maddede 8 lira iken, Senato 
Komisyonunda 6 liraya indirilmiş. O takdirde 
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senelik 118 CO0 lirayı kazanabilmesi için bir 
senede 1 800 000 liralık mal satarsa bundan 
alacağı % 6 komisyonla ancak kirayı çıkarır. 
1 800 000 liralık mal devretmek az bir şey de
ğildir, ve bunu sattığı vakit ancak kirayı çıka
racaktır. 

Aynı madde gereğince, bir de satılan mal
lardan c/c 3 rüsum alınıyor. O halde, bunu da 
ekle etmek için deminki söylediğim rakamın 
yarısı kadar, yani 900 000 liralık nıal daha sa
tacak. Binaenaleyh. 2 700 000 liralık mal satar
sa, ancak kirasını ve belediyeye vereceği rü
sumu karşılamış olacak. Diğer taraftan, müs
tahdem ücretleri ve başka vergileri de karşıla
mak durumu da ayrı. 

Hakikaten bu kanunla, sanki belediyeye 
kazanç temin etmek için gayret sarfedilmiştir. 
Bu şekilde fazla gelir kazanmayı istemek, altın 
doğuran tavuğu kesmek gibi bir şeydir. O tak
dirde, halde iş yapılmaz, hale kimse malını ge
tirmez, başka yerde malı satılır. Hakikaten bu 
benim kanaatimce fahiştir. Ya alman rüsumun 
indirilmesi lâzım veyalıutta günde bir metre 
kareye 6 lira kira ihtikârın da öt esidir. Biz 
kanunla belediyeye bu kadar bir yetki verme
meliyiz. Belediyenin bu kadar yetkili olması, 
yani bir meslek sahibini bu kadar sıkması 
doğru değildir. Belediyenin başka hizmetler 
için ihtiyaçları bulunabilir; ama bu, dolayısıy-
le bir vergi olur ve yine halden ihtiyacını temin 
eden fakir - fukaranın sırtına biner. 

Bu itibarla güdülen gayenin tanı aksine ne
ticeler tevlit eder. Bu kıstasların herhalde in
dirilmesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Öztürkçine. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben de söz 

istemiştim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sırayı okuyayım : 
1. — Lütfi Bilgen, 
2. — Salih Türkmen. 
3. — Rifat Öztürkçine, 
4. — Ekrem Özden, 
5. — Akif Tekin, 
G. — Ali Şakır Ağanoğlu. 
Tespit edebildiğim isimler bunlar. 
Buyurun saym öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
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Bendenizin teklifinde böyle bir husus yok. 
Bu, Millet Meclisinde bir önergeyle kabul edil
miş. Bizim teklifimiz şu idi : «Hele ken
disine yer kiralanan daimî satıcılar, (ki, 
bu kiralama tahsis şeklinde değiştirildi.) 
toptancı komisyoncular, müstahsil kooperatifle
ri, kooperatifler satış birlikleri Belediye Encü
menince kararlaştırılacak kanun ve mevzuat
lara uygun aylık kira öderler.» 

Biz, böyle günde 6 liradan, günde 3 liradan 
diye bir mevzu ortaya getirmedik. Nedense 
Millet Meclisinde bu, bir önergeyle kabul edil
miş. 

Şimdi, bir halin kap vesaire koyacak yer
leri de olması lâzım. Halde bir dükkân 80 met
re kareyle 120 metre kare arasında değişen bir 
yer olduğuna, göre, günde 6 liradan 80 metre
kare yeri olan bir hal yöneticisi günde 480 
lira; ayda 14 400 lira ödeyecek. Bu para kimin 
sırtından çıkacak?... Teklifimizin aııahedefi, 
hem ekiciyi, hem tüketiciyi ezdirmemektir. Ağ
layan kim, gülen kim belli olmayan bir siste
min çarkı dönüyor senelerdir. Bu teklifimiz ka
nunlaştığı zaman, gülen de, ağlayan da meyda
na çıkacak dedik; ama şimdi buradaki metin 
Millet Meclisinden geldiği gibi kabul edilecek 
olursa ağlayan yine tüketici olacaktır. Bu kira 
tüketicinin sırtından çıkacaktır, bu kira ekici
nin sırtından çıkacaktır. 

Biz belediye gelirleri kanununu getirmiyo
ruz. Belediyenin yapamadığı, başaramadığı bir 
sistemi komisyoncu arkadaşlarımız yerine geti
riyor. Komisyoncu arkadaşlarımızın sırtına bu 
kadar ağır bir malî yük yüklemek demek: 
«Hadi arkadaşlar, siz güle güle gidin, ne yapar
sanız yapın, ne haliniz varsa görün» demek
tir. 

Benim istirhamım ; yüee komisyonumuz mad
deyi lütfen geri alsınlar ve bizim teklifimizin 
ışığı altında, yol üs tunda birleşme imkânı bu
labilelim. Aksi halde verilecek önergelere ilti
fat etmek zorunlu olacak. Madde bu şekliyle 
kanunlaşırsa, çok özür dileyeceğim, o zaman 
ben ekiciye de, tüketiciye de, vatandaşlara bir 
hizmet yapmış değil, onların idam ipini çek
miş olacağım. 

Bu gayriâdil bir hükümdür. Komisyon bu 
maddeyi geri alsın ve verilen önergeler var ise, 
bu önergelerin ışığı altında ve teklifimizin ışı
ğı altında bir metin getirsin. 

26 . 12 . 1972 0 : 1 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Özden. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Başkan, izin 
verirseniz bir noktayı buradan açıklayayım, 
değerli arka d aşlarım sonra konuşmalarına de
vam etsinler. 

BAŞKAN — Efendim, 'Sayın Özden'i davet 
ettim, acaba tahammülü yok mu meselenin? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UÖUZAL (Eskişehir) — Belki ben de yardımcı 
olurum konuşmalara. 

BAŞKAN — Lütfeder misiniz Sayın Öz
den?... 

Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, mad
dede getirilen hüküm kapalı yerler için günde 
G lira, açık yerler için günde 3 lira ücreti ta
van olarak tespit etmiştir. En son nokta orası
dır. Belediyeler kendi hallerinin durumlarına 
göre, kapalı yerler için günde 6 liradan, açık 
yerler için günde 3 liradan aşağı indirmek yet
kisini haizdir. Bu durumu nazarı itibara ala
rak, ^arkadaşlarımın değerlendirmelerini istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özden buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarını; 
Eğer bu madde böyle çıkarsa, evvelâ Öz-

türkçinemin de ifade ettiği gibi, kendisini it
ham ederler. Çünkü bu işe sebebiyet veren Öz-
türkçine'dir; propogandasmı da ben yaparım. 
Ne yapıp yapıp bu maddenin bu şekilde çık
maması için mensubolduğu kanattaki arkadaş
larını da, komisyonu da ikna etmesi lâzımdır. 
Çünkü bizim sözlerimiz kendileri nezdinde pek 
şayanı itibar değildir. Mesele çok mühimdir, 
önemlidir ve bu işi biz burada halletmeye mec
buruz. Halk pahalılıktan şikâyet ediyor; her
kes üzülüyor, fiyatları durdurmak imkânı yok, 
alabildiğine gidiyor. Şimdi kanun çıkartıyo
ruz, bu fiyatların birkaç misli daha artmasına 
sebebiyet veriyoruz... Bu kabul edilemez arka
daşlar. Milletvekili arkadaşımın nereden aklına 
gelmiş de bunu yapmışlar?... Onu orada hallet
sinler, ben oraya karışmam; ama biz bunu bu
rada. halledelim arkadaşlar. Oraya gittiği za
man da bunun esbabı mueibesini izah etsinler. 
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•Kıymetli arkadaşlarım, tasavvur buyuru
nuz; İstanbul vilâyetindeki toptancı hali ile 
Van vilâyetindeki toptancı hali bir midir? Mer
sin ile Van bir -midir, Samsun ile Adilccvaz bir 
midir? Bu misallerin binlercesini söylemek 
mümkün... Tavanda olsa, tabanda olsa mimik im 
değil; burada-yer almaması lâzmıgelir. 

Arkadaşımdan Mersin'de vaziyet nasıldır 
diye sordum, «Hattâ bedava verirler belediye
ler» diyor. Bedava veriyorlar ve bedava da ve
rilmesi lâzımdır. 

İşi organize etmek, tanzim etmek ve, mese
leyi daha ziyade bir vuzuh vermek için bedava 
verilerek, orada murakebeyi temin etmek, tü
ketici ile üreticinin haklarını müdafaa etmek 
lâzım. Dava budur. Şimdi biz bunu halleder
ken bir de kanun bakımından maddelere fiyat
lar koyuyoruz. 

-Arkadaşlar, kıymetli kardeşim Komisyon 
Başkanının ifadesi de (Tabandır, tavandır bil
mem ne) bir şey ifade etmiyor. Kanım böyle 
çıkarsa taban da olsa, tavan da olsa yine fi
yatlar artar. Bunu durduramazsınız. Bunu, be
nim. kanaatimce belediyelere •bırakırsanız, be
lediyeler de suiistimal ederler. Çünkü bugün 
ınâlen zayıf ve çöküntü halindedirler. Kalkı
nacak, iş yapacak halleri yoktur; hepsi iflâs 
etmiş haldedir. Ankara, İstanbul, Konya, Ada
na belediyeleri hastanelerin ekmek parasını 
ödeyemeyecek durumdadırlar, Bu vaziyette bu
lunan belediyeler ellerine böyle bir kanun geçti 
mi, hemen vaziyet ederler, bunu istismar eder
ler. 

Aman arkadaşlar, bunun üzerinde çok ehem
miyetle duralım, çok dikkatli davranalım, hat
tâ bu maddeyi tamamen kaldıralım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İşga-
liye resmi... 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Efendim, iş-
galiye resmi bu; evet bu, ama bu şekilde 6 lira, 
3 lira değil. Siz de istiyorsunuz ki, aracılardan 
çarpalım, onlardan ne varsa alalım; ama ara
cılardan çarparken milleti de çarpıyorsunuz, 
ona dikkat buyurmuyorsunuz. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akif Tekin. 
AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarını, 

23 . 12 . 1S72 O : 1 

Bu maddedeki durum karşısında, müsteh
likin ucuz meyva ve sebze yemesi imkânı orta
dan kalkmış bulunmaktadır. Şöyle ki; 

Müstahsil bölgesindeki mal, hale gelecektir; 
hal, hem komisyoncu ücretini, hem bu yüksek 
fiyatı verecek, sonra da satış fiyatı koyarak 
İstanbul'daki hale satacak... İstanbul'daki hal
de de ayın komisyon, hal ücretlerini ve yer 
metrekaresine göre bu yüksek ücreti koyacak, 
ondan sonra manavlara, satacaktır. Biz böylece, 
meselâ bir portakalı kendiliğinden fiyattandı r-
nıış bulunuyoruz. 

İkincisi; müstahsil •bölgelerde küçük beledi
yeler nezdindeki seralar vardır. Bunlar az mal 
çıkarır, .kıymetlidir ve İstanbul'a gider. Yaptı
ğı iş azdır. Belediyenin vereceği bu fiyatları o 
malla karşılayamaz. Bu sefer o seranın çıkar
dığı mal çok pahalı olur ve yenecek durumda 
bir fiyatla İstanbul'a intikal ettirilemez. Bu 
bakımdan küçük - büyük belediyeler halleri ile 
müstahsil ve müstehlik bölgelerdeki belediyele
rin halleri bu malı çok pahalandırmış olacak
tır. 

Benim istirhamım şu olacak: Bu, verilen 
takriilerle burada alelacele halledilecek bir me
sele de değildir, sayın komisyondan rica etsek, 
istirhamda bulunsak bu maddeyi geri alıp, bize 
yeniden bir çözüm şekliyle gelse de, müzakere 
etsek iyi olur. Bunu teklif etmek üzere hu
zurunuza çıktını, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, vakit dol
mak üzere. Belki tefhim edeceğimiz bir açık 
oylama ve ona yetecek kadar zamanımız var. 
Kısa ise buyurun. 

ALİ SAKİR AĞANOdİjU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Kanun, umumî hükümler getiriyor. Bütün 
Türkiye'de toptancı hallerinde uygulanabile
cek. hükümler getiriyor ve kiralarda tavanı tes
pit ediyor. Bu demektir ki, metrekaresi 1 ku
ruştan 600 kuruşa kadar değişen ölçülerde üc
ret uygulanabilecektir. Bunun üstünde uygulan
mayacaktır. Bunun üstüne çıkarsa, o zaman ki
raların fiyatlara etki yapacağını düşünebili
riz. 

Konuyu gerçeklerle mütalâa etmek gerekil'. 
Hiçbir halde 50 metrekarelik bir yer kiralan
maz. 12, 16, en çok 20 metrekareyi geçmez hal 
içerisinde kiralanan yerler.. İstanbul'da da öy-

521 — 



0. Senatosu B : 15 26 . 12 . 1972 O : 1 

ledir, diğer yerlerde de öyledir. Çünkü, halde 
satış, yığın, yığın mal üzerine değil, kâğıt üze
rinde muamele üzerindedir. Haldeki satış yer
leri depo mânasına alınmamalıdır. Binaenaleyh, 
kiraya verilecek yerler 4X4 olsa 16 metrekare 
eder, 4X5 olsa 20 metrekare eder. 20 metreka
re ayda 3 600 lira eder. Buyurunuz, kakalım, 
Ankara Toptancı Halinde 3 600 liraya bir yer 
bulabilir misiniz? Birkaç yüz bin lira hava pa
rası ile vermezler. İstaribul Toptancı Halinde 
de öyledir. 12 Metrekarelik bir büroya birkaç 
yüz bin lira hava parası ile devralamazsımz; 
avda 3 - 4 bin liralık kiraya kolaylıkla verilir. 

Burada tavan tespit ediliyor. 3 600 lira, 20 
metrekarelik bir yer için tavan tespit ediliyor. 
Bunun üstünde çıkmaması matluptur. Bunun 
altında ihtiyaca göre, arz ve talebe göre met
rekaresi 5 kuruştan kiraya verilebilir; metreka
resi 50 kuruştan da kiraya verilebilir. Bu ra
kamdan korkmamak lâzımdır, gerçeğe uygun
dur. Bu itibarla, zaten bu yerler açık artırma 
ile kiraya verilecek. Yer mahdut, talip çok ise 
belediye kanunlarına göre kiraya verilebilir. 
O zaman da 6 liranın üzerine çıkmaması lâ
zımdır. 6 liranın üzerine çıkarsa fiyatlara etki 
yapar. 

V. — SORULAR \ 

A) YAZILI SORUL 

i. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Uy esi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun, resmî daire ve İktisa
dî Devlet Teşekkülleri dışında kalan ithalâtçıla
ra dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Ba
kanı Haydar Özalp'in yazılı cevabı (7/57) (1) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Gümrük ve Tekel 

Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalp aklı oğlu 

(1) Yazılı cevaba ekli cetveller Kanunlar Mü
dürlüğündeki dosyasındadır. 

Şu hususu daima gözden uzak bulundurma
mak gerekir; toptancı hallerinde alış - verişe, 
fiyat teessüsüne etki yapan kiralar değildir. 
Kiralar en sonda gelen unsurlardan biridir. 
Arz ve talep başka ölçülerle işler. O bakımdan 
kanuna konan bu rakamlar gerçeğe uygundur. 
Onu belirtmek istedim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde 6 sayın üye 
söz istediler ve görüştüler. Söz isteyen başka 
üye var mı efendim?... Yok. Madde ile ilgili 
müzakere bitmiştir. 

Önergeler var, bir hayli kalabalık görünü
yor. Ancak, önergelere geçebilmeik için vakti
miz de yok. Müddet doldu, saat 19,00'u 8 daki
ka geçiyor. 

Bu itibarla 7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun ta
sarısının ikinci oylamasına 121 sayın üyenin ka
tıldığını, 120 kabul, 1 ret ile tasarının Cumhu
riyet Senatosunca da kabul edilmiş olduğunu 
bildirmek suretiyle ve 

28 Aralık 1972 Perşembe günü saat 15,00 de 
tekrar toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,03 

l VE CEVAPLAR 
7LAR VE CEVAPLARI 

1. — Resmî daire ve İktisadî Devlet Teşek
külleri dışında kalan ithalâtçılar tarafından 
1.1.1969 tarihinden bugüne kadar vâki ertele
me ve tecil taleplerinden : 

a) 5383 sayılı Gümrük Kanunun 27 nci 
maddesi uyarınca ertelenmesi uygun görülenle
rin, 

b) 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 48 nci maddesi uya
rınca tecil edilmesi uygun görülenlerin, 

e) 5383 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uya
rınca ertelendikten sonra 6183 sayılı Kanunun 
48 nci maddesi uyarınca ayrıca tecil edilmesi 
uygun görülenler varsa ayrıca bunların, 
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Erteleme veya tecil süreleri ile birlikte ver
giler toplamının ithalâtçı firma adı ve adresi, 
mal cinsi, gümrük tarife numarası ve giriş be
yannameleri tescil numaralı ve işlemin hangi 
gümrükte yapıldığını da göstermek suretiyle 
bildirilmesi, 

2. — Resmî daire ve İktisadî Devlet Teşek
külleri dışında kalan ithalâtçılar tarafından 
1.1.1969 tarihinden bugüne kadar 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 24/5 nci maddesine daya
nılarak geçici kaimi rejiminden yararlanılmak 
için yapılmış talepler olmuş ve kabul edilmiş 
ise, 

a) Bunların gümrüğe beyan edilmiş nor
mal kıymetleri ile eşyanın cinsinin, gümrük ta
rife numarasının veya numaralarının, komple 
bir istihsal ünitesi veya sadece bir cihaz olup 
olmadığının, ithalâtçı firmanın adı ve adresinin, 
işleme dayanak olan gümrük belgesinin tarih 
ve numarasının bilâhara normal giriş rejimi ile 
millileştirilmiş olanlar varsa ithal permilerinin 
ve giriş beyannamelerinin tarih ve numaraları
nın, 

b) Anılan Kanun maddesi gereğince en geç 
altı ay içinde yurt dışına çıkarılması gereken bu 
rejime tabi eşyadan gene aynı kanunun 25 nci 
maddesi gereğince süre uzatılması uygun görü
lenler varsa sürelerinin ne kadar uzatıldığının, 

c) Bu rejimden istifr.de edebilecek eşyanın 
neler olabileceği hususunda Bakanlıkta yerleş
miş ve halen uygulanmada esas olan prensiple
rin neler olduğunun, bildirilmesi. 

T .C. 
Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı 
Gümrük G. Md. 

Muafiyetler Şb. Md. 
K/1 

Sayı : 35748/105-38803 
İS . 12 . 1972 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi : 28 . 6 . 1972 günlü 15076/048-7/57 sa

yılı yazınız. 
Bu yazınızda, Cumhuriyet Senatosu Kayseri 

üyesi Hüseyin Kalpaklı oğlu'nun, resmî daire ve 
İktisadî Devlet Teşekkülleri dışında kalan it
halâtçılara dair Bakanlığımız tarafından vazıh 

olarak cevaplandırılmasını isteyen önerge sure
tinin ilişikte gönderildiği belirtilerek gereği is
tenilmektedir. 

Resmî daire ve İktisadî Devlet Teşekkülleri 
dışında kalan ithalâtçılara 1 . 1 . 19G9 tarihin
den bugüne kadar, 5383 sayılı Gümrük Kanunu 
ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkındaki Kanun hükümlerine göre uygula
nan vergi ertelenmesi, tecil edilmesi ve geçici 
kabul rejiminden faydalandırılması hususunun 
Bakanlığımızca yazılı olarak cevaplandırılma
sını öngören önergesi incelenmiş ve bu konuda 
elde edilen bilgiler ilişik listelerde yer almıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Haydar Özalp 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanycri'nin, bâzı eski eserlerin imar duru
muna dair soru önergesi ve İmar ve İskân Baka
nı Turgut Toker'in yazdı cevabı (7/74) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ile İmar 

ve İskân ve Turizm ve Tanıtına Bakanları tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyrulmasmı saygı ile arz ederim. 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

Soru i 
Gaziantep şehrinde Kemikli Bedesten, Meci

diye Hanı ile birlikte eski eser olarak bilinen 
ve turistik değeri olan Nakıp Hamamı, imarda. 
bu karakteri ve kısmen yeşil saha olarak muha
faza edilmiş ve sahiplerinin müteaddit inşaat ta
lepleri bu nedenle reddedilmiş olmasına rağ
men. sahip değiştirdikten sonra inşaat ruhsati
yesi verilmiştir. 

.1. — Nakıp Hamamı eski eser midir, de
ğil midir? Eski eserse bu karakteri ile yerine 
nasıl inşaat yapılmasına müsaade edilmiştir? Es
ki eserlik vasfı kaldırılmışsa niçin ve nasıl ve 
hangi tarihte kaldırılmıştır? 

2. — Mecidiye Hanı, Kemikli Bedesten, Na
kıp Hanı üçlüsü bu inşaatla turistik değerini 
muhafaza edebilecek midir? 

3. — Bu yer için imar tadilâtı yapılmış mı
dır? Hangi tarihte yapılmıştır? Bu tadilât tas
dik edilirken gayrimenkulun bu vasfı ve beş 
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yolun kavşağı olması dolayısıyle trafik durumu 
dikkat nazarına alınmış mıdır? 

4. — Yansen plânında mevcut ve açılmasıy
la şehrin trafiğinde büyük rahatlık meydana ge
tirecek yeni sebze hali ile pişiciyi birleştiren 
cadde bu inşaat ile nasıl bağdaştırılabilecektir? 

5. __ Bu yerin, eski eserlik vasfı kaldırılmış-
sa, kısmen yeşil saha ve kısmen yola katılmak 
suretiyle kullanılmasında kamu yararı hattâ 
trafik zorunluğu var mıdır? Varsa bu inşaatla 
çözümü güçlesnıiş olmamakta mıdır? 

T. e. 
İmar ve İskân 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 1706 
21 . 12 . 1972 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 31 . 10 . 1972 gün ve 7/74-15772/903 

sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tonyerrnin Başbakan, Turizm ve Tanıtma Ba
kanı ve tarafımdan cevaplandırılmak üzere Baş
kanlıklarına vermiş okluğu bâzı eski eserlerin 
imar durumu hakkındaki yazdı soru önergeleri
ne Başbakanlığın 13 .11 .1972 gün ve 77-24/ 
11475 saydı yazıları ile Başbakanlığı ilgilendi
ren kısmında tarafımdan cevaplandırılması ten
sin edilmiş olup hazırlanan cevap üç kopya ola
rak ilişikte takdim edilmiştir. 

Gereğine müsaadelerine arz ederim. 
Turgut Tok er 

İmar ve İskân Bakanı 

Sayın Salih tanyeri 
Cumhuriyet Senatosu Gnzinnoîop Üyesi 
1. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ver

miş olduğunuz. Başbakanımız, Turizm ve- Tanıt
ma Bakanı ile tarafımdan cevaplandırılmasını 
talep ettiğiniz Gaziantep'teki bâzı tarihî eserle
rin imar durumu ile ilgili yazılı sorunuza Başba
kanlığın 13 . 11 . 1972 gün ve 77-24/11475 sayılı 
yazılariyle Başbakanlığı ilgilendiren kmmnnnda 
tarafımdan cevaplandırılması tensip edilmiş olup 
hazırlanmış bulunan cevap ikinci maddeye çıka
rılmıştır. 
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2 . - 1 ) Gaziantep 1/1000 ölçekli 3011 ııımıa-
I ralı, onaylı imar paftasında Nakıp Hamamı ye

rinin bir kısmı inşaat alanı, bir kısımda blok 
arkası boş saha olarak gösterilmekte ise de eski 
eserler listesinde Nakip Hamamı da bulundu-
ğundan durum Millî Eğitim Bakanlığı Gayri
menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuru
lundan sorulmuş ve cevap gelinceye kadar eski 
eser kaimi edilerek bu yer için ruhsat verilme
miştir. 

Bu defa adı geçen kurulun 9 . 10 . 1971 gün 
ve 5965 sayılı kararı ve «halen mevcut olmayan 
tarihi Nakıp Hamamı yerine buradaki imar ni
zamına göre inşaata müsaade», edilmesi, kabul 
edilmiş okluğundan gereği buna göre yapılmak
tadır. 

2. Yukarıda belirtilen imar paftasında ve 
eski eserler listesinde eski eser olarak görülen 
Kemikli Bedesteni ile Mecidiye Hanı için her
hangi bir değ'şiklik söz konusu değildir. 

3. İmar uygulamaları 1950 yılında onayla
nan imar plânına göre. sürdürülmekte olup de
ğişiklik söz konusu değildir. 

I 4. Şdıireiiik uzmanı Yansen tarafından ya
pılmış olan eski imar plânı 1950 yılında onay
lanan şimdiki imar plânı ile yürürlükten kaldı
rılmış okluğundan eski plânda bulunan yolun 
açılması artık söz konusu değildir. 

5. Bilindiği üzere Gaziantep süratle gelişen, 
geniş üyen bir il merkezrmizdir. Mevcut imar 
plânı bu gelişmeye cevap verme durumunda de
ğildir. Yeni bir imar plânı yapılması konusu ele 
alınmış bulunmaktadır. 

Soruda söz konusu edilen hususların yeni 
imar plânı ile çözümlenmesi sağlanacaktır. 

Herhangi bir yanlış uygulamaya gidilme-
j ınesi için belediyece yapılan plân tadilatı teklif

leri kabul edilmemektedir. 
Saygılarımla arz ederim. 

i Turgut Toker 
İmar ve İskân Bakanı 

24 . 11 . 1972 
d. — Cıonlıuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

At alay'm, gecekondu önlenmesi için alman ted-
kir ve her türlü harcamalara dav- soru önergesi 
ve- firar ve İskân Bahanı Turgut Toker'in yazdı 
c; vahı (7/85) 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların İmar ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla rica ederim. . 

C. Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay 

1. A) Gecekondu önlemesi için alman ted
bir ve her çeşit harcamalar için 1969 - 1970, 
1971 - 1972 yıllarında Kars merkezi ile ilçelerin
de neler yapılmıştır'? 

B) 1973 yılında neler programlanmıştır? 

2. 1969 - 1970, 1971 - 1972 yıllarına Kars'ın 
çeşitli ilçelerinde ve bağlı köylerinde birçok ta
biî âfetler husule gelmiş ve bundan büyük za
rarlar doğmuştur. Sözü edilen yıllarda - Kars 
merkezi ile ilçelerine bağlı köylerden hangileri 
için ne miktarda yardım yapılmış ve mesken 
yapılmıştır? 

3. Belediyelere Teknik Yardım fonun
dan 1971 ile 1972 yıllarında Kars iline bağlı be
lediyelerin hangilerine ne şekil ve miktarda yar
dım yapılmıştır? 

1973 yılı programında hangi belediyelere ne 
miktarda yardım yapılacaktır? 

T. ('. 
İmar ve İskân Bakanlığı 21 . 12 . 1972 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 1704 
Konu : Kars Senatörü Sırrı Ata-
lay'm yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata

lay'm Başkanlıklarına verdiği ve tarafımdan 
cevaplandırılmasını talebettiği gecekendularm 
önlenmesi için alman tedbir ve her türlü harca
malara dair yazılı soru önergesine karşılık ola
rak hazırlanan cevap üç örnek olarak ilişikte su
nulmuştur. 

•Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Turgut Toker 

İmar ve İskân Bakanı 

ıSaym Sırrı Atalay 
Cumhuiyet Senatosu 
Kars Üyesi. 
1. Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Cum

huriyet Senatosu Başkanlığına vermiş olduğu
nuz gecekondu önlenmesi ve Kars ilinde yapılan 
işlere dair yazılı soru önergenize hazırlanan ce
vap ikinci maddeye çıkarılmıştır. 

2. 1 - A) Kars ilinde gecekondu önlenme
si amacı ile : 

a) 1967 yılında Hamak ilçesinde 4 daire-
H, 

b) 196/ yılında Arpaçay ilçesinde 6 daire
lik halk konutu yapılmıştır. 

B) 1973 yılında Kars merkezinde konut 
uygulanması yapılması hususunda DPT'na tek
lifte bulunulmuş ise de; bu maksatla ayrılan 
ödeneğin sınırlı olması nedeniyle uygulama! arın 
3 büyük şehirde toplanması öngörüldüğünden, 
Kars ili için ödenek ayrılması mümkün olama
mıştır. 

2. 19(59 - 1972 yıllarında Kars ili dâhilimin 
vukuu bulan âfetlerle ilgili olarak yapılan işlere 
dair düzenlenen çizelgeler ek : i - 3'te sunulmuş
tur. 

3. a) Belediyeler Teknik Vardım Fonun
dan .1971. ve 1972 yıllarında Kars ili dahilindeki 
belediyelere yapılan yardımları gösterir çizelge 
ek : 4't o. 

b) İller Bankasınca Kars ili Belediyesine 
1971 yılında yapılan yardımları gösterir çizelge 
ek: 5'te, 1972 yılında yapılan yardımları göste
rir çizelge ise ele : 6'da, diğer taraftan ; 

1973 yılında 
a) Teknik Yardım Fonundan yapılması 

plânlanan yardımları gösterir çizelge ek 7'de, 

]>) İller Bankasınca yapılması plânlanan ya
tırımları gösterir çizelge ek : 8'de sunulmuş
tur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Turgut Toker 

İmar ve İskân Bakanı 
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Afet İşleri Genel Müdürlüğü 1969 - 1970 yılı uygulama programı 

İli : Kars Ek : 1 

S. 
No. İlçesi Kovu r~ S ^ <& konut para Düşünceler 

if g 
Ç-. M 

43 

125 

40 

t 
•— 

3 

25 

-r.s 

S 

9 
40 

P r k n 
konut 

40 konut 
bitmiş 

91 

M 

1 

a re an an 
p a r a 

811 000 

83G 500 
—̂  

1 Posof Merkez 

2 İğdır Merkez 

3 Aralık A. Aratan 40 — 40 — — İğdır İnşaat Amirliğince yapıl
maktadır. Prefabrikten raz 
geçildi. E. Y. Y. 

4 İğdır llnşhaber 92 — 92 — — — 

5. Tuzluca Ilanıurkeyen 

6. Kağızman 
7 Tuzluca 
8 Tuzluca 
9 Tuzluca 

10 Selim 

11 İğd ı r 
12 İğd ı r 

13 Aral ık 

14 Tuzluca 

15 Tuzluca 
10 Ara l ık 

17 Tuzluca 

İS Tıuihıca 

AT Kelekli 

Merkez 
Akoluk 

l iasankcmt 
Kılıçlı 
Gelinalan 

A. Alieanlar 

Koç kıran 

(Dize) 

Gö deldi 
Akta s 

Aikanlı 

A. Çamurlu 

Kukı 
( /nakl i 

.1 

00 

32 

28 
5 

17 
24 
53 

225 

119 

92 
19 
(il 

58 

19 

112 

9 

— 
---

— 
— 

— 

— 

— 
— • 

— 

— 
— 
— • 

— 

— 
— 

o 

5 

— 
22 

1 

— 
— 

— 

— 
1 

— 

— 

173 

51 

32 

26 

— 
17 
2 

52 
225 

119 
C.\> 

19 

60 

58 

.19 

903, 

957 703 

525 000 
— 

— 
230 000 

22 090 

49 771 
3 620 331 

— 

1 242 000 
257 000 

— 
49 295 

_ 

9 Iİ00 600 

_ 
_ 

Prefabr ik . 

İl İmar Mel. E. Y. Y. 

.— 
—-

Prefabr ik bedeli hariç. 

— 
Prefabr ik . 

— 

— 
Prefabr ik . 

P re fabr ik bedeli hariç . 

Pref abı ik. 

— 526 — 



Kare ; (1971) 

İlçesi 

Posof 
İğdır 
Tuztluca 

Digor 
Kağızman 

Arpaçay 

Köyü 

Merkez 
Merkez 
Hamurkeskitn 
ve Kalakli 
Merkez 

ı Aydınkavak 

Boyuntaş 

C. 'Senatosu 

r-H 

l 
| 

ti 

43 
125 

60 
10 
66 

19 

I 

1 
182 
91 

51 
— 
— 

— 

| 
D

ev
am

 e
da

n 

1§ 

3 
25 

— • 

10 
— 

— 

B : 15 

i 

9 

9 
— 
66 

19 

28 : 

Proje 
tutarı 

899 
2 169 

1188 
198 
871 

251 

L2 . 1972 

Harcanan 
para 

811000 
1 836 500 

957 703 
69140 

— 

0 : 1 

Ek : 2 

Düşünceler 

Borçlandırmayı az buldukla
rından 
1ar. 
tnşaatl i 

inşaatlarına başlamadı-

ıra bağlanmamıştır. 

323 182 38 103 5 576 000 3 674 343 

Kars : (1972) Ek : 3 

İlçesi Köyü 
&JD 2 
p Ö 

O) 
9 

Proje 
§3 > § Ig, § tutarı Harcanan 
§ ö ^ M J (1000 TL.) para 

Kağızman Aydınkavak 66 

Kağızman Karaboncuk 31 — — 

Arpaçay Boyuntaş 
•Sarıkamış İjnkaya 

Tuzluca İnce 
Tuzluca Ortabucak 
Tuzluca Canderviş 
Tuzluca Ünlendi 
İğdır Çalpala 
Posof Yenimahal] 

66 

31 

792 

372 

19 — 
25 — 

8 — 
23 — 

9 — 
12 — 
17 — 
32 — 

1 . . 

— 19 
— 25 

— 8 
— 23 
— 9 
— 12 
— 17 
— 32 

228 
300 

96 
276 
108 
144 
204 
576 

Düşüne eter 

Borçlandırmayı az buldukların
dan inşaatlarına başlamadılar. 
12 . 8 . 1972 günü yapılan İl 
İmar Mel. toplantısında in
şaatların ihale ile yapılacağı 
bildirildi. 
İnşaatlara başlanmamıştır. 
Her türlü işlemleri tamamlan
dı. Bu sene inşaatlara başknı-
lamıyor. 
İnşaatlara başlanmamıştı r. 

— » » 
— » » 
— İnşaatlara başlanamamıştır 

242 — — 242 3 096 
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1971 ve 1972 yıllarında Kars İline bağlı be
lediyelerle yapılan yardımlar. 

İmar uygulamaları : 
Tahsis edi
len ödenek 

Yılı Belediyesi Konusu (TL.) 

1971 Arpaçay Kamulaştırma işi için 30 000 
» Kağızman Kamulaştırma işi için 150 000 
» Selim Kamulaştırma işi için 50 000 

1972 Kağızman Kamulaştınma işi için 30 000 
» G-öle Kamulaştırma işi için 50 000 
» B'arıkamıış . Kamulaştırma işi için 30 000 

Belediyeler fonu : 
1971 Kars tnıar Plânı için 45 000 

» Tuzluca İmar Plânı için 12 000 
» » Harita için 23 000 
» Sarıkamış Elektrik için 15 000 
» Yakınsu İmar Plânı için 28 000 
» Selim Elektrik için 16 000 
» Kağızman Elektrik için 19 000 
» » tçmesuyu için 429 000 
» » Kanalizasyon için 65 000 
» Çıldır Elektrik için 8 000 

1972 Kars İmar Plânı için 10 000 
» İğdır Harita için 20 000 
» Tuzluca Harita için 3 000 
» » İmar Plânı için 3 000 
» Yakınsu Elektrik için 156 000 



C, Senatosu B : 15 26 . 12 . 1972 O : 1 

KARS İLİ VE BELEDİYELERİNE 1971 YILINDA YAPILAN 
YATIRIMLAR 

Sektörü 

ENERJİ 

Ardahan (Diz. Şb.) 
Yakmsıı (Enj. N. H. 
İOMESFYF 

Kars 
Kağızman 
Göle 
Sarıkamış 
İğdır 
YAPI 

Ardahan (Otel) 
Posof » 
Sarıkamış » 
Kars (Sinema) 
İMAR PLÂNI 

Yakmsıı 
Tuzluca 
Kars 
HARİTA 

Nakit 
Harcama 

127 
Şb.) 55 

268 
1 241 

— 
1 968 

49 

— 
— 
550 

22 
2 
5 

İkraz 

122 
— • 

268 
74 

— • 

— 
10 

—-
— 

550 

—• 
5 

Hibe 

5 
55 

1 127 
— 

380 
39 

— 
— 
— 

— 
— 

(1 000. 

Fon 

— 

40 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

5 
2 

— • 

— TL.) 
L. D. 

Muvak
kat H.) 

1 588 

17 

Tuzluca 26 23 
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KARS ILI VE BELEDİYELERİNE 1972 YILINDA YAPILAN YATIRIM 
(9 ncu ay sonu itibariyle) 

(1 ooo._ TL.) 
L. D. 

Nakit Muvak-
SEKTÖRÜ Harcama İkraz Fon Hibe kat H.) 

ENERJİ 

Yakmsu 
SU VE KANALİZASYON 

515 90 — 425 

İğdır 
Kars 
Sarıkamış 
Göle 
Kağızman 
YAPI 

Posof 
Ardahan 
Sarıkamış 
Ardahan 
Kars 
HARİTA 

3 000 
13 

2 096 
300 
400 

150 
2 

585 
' — 
900 

668 
13 

— • 

300 
— 

150 
2 

585 
— 

900 

389 

518 

375 

11 

1 814 

1 721 

İğdır 
İMAR PLÂNI 

Kars 
Tuzluca 

1973 yılı yatırım cetvelleri ile imar uygula

maları için : 
Hanak Belediyesine 
Posof » 
Ardahan » 
Arpaçay > 
Sarıkamış » 

100 000.— TL. 
35 000.— TL. 

300 000.— TL. 
200 000.— TL. 
300 000.— TL. 

Yardım yapılması konusunda DPT'na teklif
te bulunulmuştur. Ancak 1973 programı ve söz-
konusu yardımlar henüz kesinlik kazanmış de
ğildir. 
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KARS SENATÖRÜ SIRRI ATALAY'IN SORU 
ÖNERGESİ HAKKINDA HAZIRLANAN 

CEVABIN EKİDİR, 

(1 000.— TL.) 
1973 yılı önprog-

ramda teklif 
Proje Adı Sektörü edilen yatırım 

Kars 
Çıldır 
Digor 
Hanak 
Kağızman 
Posof 
Sarıkamış 
Susuz 
Tuzluca 
Tuzluca 
Kars 
İğdır 
Damal 
Arpaçay 
Kağızman 
Arpaçay 
Aralık 
Göle 
Kağızman 
Selim 
Tuzluca 
Kars 
Selim 
Sarıkamış 
Susuz 
Çıldır 
Aralık 
Kağızman 

Elektrik 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İçmesuyu 
Kanalizasyon 

» 
Harita 

» 
» 

Otel İk. 
» 
Otel 
» 
» 
» 

İş lı a m 
Hamam 

» 
» 
» 

Belediye binası 
» » 

TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

200 
200 
200 
200 
500 
200 
400 
200 
200 
100 
500 
300 

80 
50 
90 

350 
200 
300 
300 
200 
300 
500 
150 
200 
150 
150 
100 
350 

3 250 

14 870 

Not : İliniz dahilindeki belediyelerin 1973 yı
lı yatırımları Devlet Plânlama Teşkilâtına yu
karıda belirtildiği şekilde teklif edilmiş olup., 
program kesinleşmemiştir. ' 

26 , 12 . 1972 O : 1 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1, 2, 3 ve 4 ncü de
recelere memur atanmasına dair, soru önergesi 
ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'in ya
zılı cevabı. (7/791) (1) 

Cumhuriyet-Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
tavassutlarınızı saygılarımla arz ederim. 

22 . 5 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu 
Kastamonu Üyesi 

Ahmet Nusret Tuna 

Yeni Hükümetin güvenoyu almasından son
ra 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceden hangi memurlar; 
(İdare meclisi azaları dahil) nereye ve nasıl bir 
gerekçe ile atanmıştır? Ayrıca emekliye sevk 
edilen, istifa eden, müstafi sayılan ve hizmet dı
şında bırakılan kimlerdir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 21 . 12 . 1972 

özel Kalem 
Sayı : A -1/2178 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Kasta
monu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın 
yazılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19 . 12 . 1972 gün ve 11327 -10508 -

7/791 sayılı yazınız. 

Başbakanlık Başbakan Yardımcılığı ve Dev
let Bakanlığı ifadeli olarak alman örneği ilişik 
29 . 5 . 1971 gün ve 6/379 sayılı yazı üzerine 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet 
Nusret Tuna'nın 28 . 5 . 1971 gün ve 11327 -
10508 - 7/791 sayılı yazınıza ekli olarak gönde
rilen yazılı sorusuna hazırlanan ve Başbakan
lığa gönderilen 4 . 6 . 1971 gün ve 201 sayılı 
yazılı cevapların fotokopilerini, sunar saygıları
mı arz ederim. 

Mukadder Öztekin 
Bayındırlık Bakanı 

(1) Yazılı cevaba ekli cetveller Kanunlar 
Müdürlüğündeki dosyadadır. 

531 — 



C. Senatosu B : 15 28 . 12 . 1972 O : 1 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 29 . 5 . 1971 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 6/379 

Sayın Cahit Karakaş 
Bayındırlık Bakanı, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğinin 

28 Mayıs 1971 tarihli ve Kanunlar Müdürlüğü 
11336 -10517 - 7/774 sayılı yazılarına ilişik ola
rak, Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna'nın, Yeni Hükümetin gü
venoyu almasından sonra 1, 2, 3 ve 4 neü dere
ceden hangi memurların (İdare meclisi azaları 
dahil) nerelere ve nasıl bir gerekçe ile atandığı 
ile ayrıca emekliye sevk edilen, istifa eden, müs
tafi sayılan ve hizmet dışında bırakılanların 
kimler olduğuna dair Devlet Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını isteyen 
önergesinin bir sureti alınmıştır. 

Yukarıda istenilen bilgilerin 30 Mayıs 1971 
tarihi itibariyle ve yazılı sorulara onbeş gün 
için cevap verilmesi gerektiği gözönünde bu
lundurularak ivedilikle Bakanlığıma bildiril
mesini saygılarımla rica ederim. 

Attilâ Karaosmanoğlu 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 

Devlet Bakanlığı 
Başbakan Yardımcılığı 

4 . 6 . 1971 
İlgi : 29 . 5 . 1971 gün ve 6/379 sayılı ya

zınız. 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah

met Nusret Tuna'nın 1, 2, 3 ve 4 ncü derecele
re memur atanmasına dair önergesine tarafım
dan verilen yazılı cevap ilişik olarak sunul
muştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Cahit Karakaş 
Bayındırlık Bakan] 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah

met Nusret Tuna'nın 22 . 5 . 1971 gün ve 7/791 

sayılı yazılı sorusu aşağıda yazılı olarak arz 
edilmiştir. 

Dr. Cahit Karakaş 
Bayındırlık Bakanı 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı Kanunla değişik 34 ncü maddesi ge
reğince Bakanlar Kurulu kararıyle verilmesi 
öngörülen 1, 2, 3 ve 4 derecelerdeki memuriyet 
unvanlarına ait kadrolarla ilgili Maliye Bakan
lığınca yapılmakta olan çalışma neticesi henüz 
Bakanlığımıza intikal etmemiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
1327 sayılı Kanunla ilâve edilen ek geçici 2. 3. 
4 ve 18 nci maddeler gereğince yapılan intibak
lar neticesinde elde edilen kadrolardan 1322 sa
yılı Kadro Kanununun 1 numaralı cet veliyi e 
Bakanlığımıza tahsis edilen kadrolardan arta 
kalanlar bloke edilmek üzere Maliye Bakanlı
ğına bildirilmiş bulunmaktadır. 4/10195 sayılı 
Kararnameye bağlı yönetmelik gereğince çalış
makta olan ve 1327 sayılı Kanunun ek geçici 
4 ncü maddesine göre intibakları yapılan tek
nik personel ile yine ajnıı kanunun ek geçici 
18 nci maddesi gereğince intibakları yapılan iş
çi statüsünde çalışanlar için 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununa bağlı 2 sayılı torba kadrolar 
cetvelinden intibak ettirilen memur adedince 
kadro alınması icabettiği için bunların miktarı 
Maliye Bakanlığına bildirilmiş bulunmakta
dır. 

1971 yılı Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi 
1327 sayılı Kanunun ek geçici maddeleri gere
ğince yapılan intibaklar neticesi ehle edilen 
kadroların 1971 yılı için de muteber olacağı 
öngörülmüş bulunduğundan bu kadroları uh
desinde bulunduran memurları müessese için
deki nakilleri veya emeklilik, istifa, müessese 
dışı nakil veya ölüm sebebiyle boşalanların ye
rine atamalar yapılması Sayıştay Başkanlığı
nın 22 ve 29,3.1971 gün ve Esas No. : 1971/6 
Karar No. : 3502/2, 3504/1 sayılı kararlarıyle 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Buna müsteniden 1327 sayılı Kanunun ek 
geçici 2. 3, 4 ve 18 nci maddeleri gereğince ya
pılan intibaklar neticesi elde edilen kadrolar-
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dan 1, 2, 3 ve 4 neü derecelere intibak etmiş 
olanların kadroları ile birlikte Bakanlığımız 
içinde bâzı naklen atamalar yapılmıştır. 

1322 sayılı Kanunim ek geçici 2, 3 ve 4 neü 
maddeleri gereğince yapılan intibaklar netice
sinde 1 nci 2 nci 3 neü ve 4 neü derecelere in

tibak eden memurlardan emekliye sevk edilen, 
istifa eden, müstafi sayılan ve hizmet dışında 
bırakılan bulunmamaktadır. Ancak, bunlardan 
hizmetin icabında doğan ihtiyaçlar sebebiyle 
memuriyet yerleri değiştirilenler vardır. Bun
lara ait isim listesi ekli olarak sunulmuştur. 
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7 .2 .1907 'tarih ve 828 ©ayılı IKanmun 2 snci nnaidlesGaıiJıı değilı§itdırdlm'63i ve (yürürlük sünesinin 
uzatılmasınla ıdıalir üîamtn tasarcsaına verilen oylaruı ıstonııeu 

(Kanunlaşmıştı r.) 

TABİÎ ÜYELER 
lîefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanuilalı Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kap] an 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet K^rayiğit 
Kemal Şenocak 

AÖRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanh 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

üye sayısı : 184 
Oy ver. mler : 121 

Kabul edenler : 120 
Redded 3nler ; 1 

Çekinseıier : 0 
Oya katılmıyanlar : Gl 

Açık üyel 

[Kabul c 
BALIKESİR 

Nuri. Demirci 
M/nmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğra! 

BİNGÖL 
I. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Alâeddin Yıknaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangii 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 

v̂ eı a ı IM I.UÜ 
Salim Hazerdağh 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ikler : 2 

denler] 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lâtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksolej7 

Şevket Akyiirek 
Halûk Berkol 
0. Üeki Gümüşoğ'u 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztiirkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligiİ! 
Hüseyin Kalpakhoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Oanpolat 
Sedat Çumrah 
Ferzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ham di özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrabman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Ilisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
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NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğkı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
V e h b i E r e ü ( t ) 
İsmet İnönü 
Mehmet özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
(İ. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AMASY^A 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
^Jemal ettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

SİİRT 
Abdurrahraan Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRAHZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Meler 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

[Reddeden] 
ADANA 

M. Yılmaz Mete 

[Oya katılmayanlar] 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Nazif Çağatay (İ.) 
Müımin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalar (Bsk. V.) 

Mehmet Hazer 
KIRŞEHİR 

Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fakih özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
(İ-) 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçiik (B.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURB AŞKA NIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç ' 
Bahriye Üçok 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcaoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Mehmet İzmen (B.) 
Fahri Korutürk 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
NaimTalû (B.) 
Halil Tuııc 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

15 NCİ BİRLEŞİM 

26 .12 . 1972 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim, 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

XI. — 7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Kamu
nun 2 nci ima (İdesinin değitirilmesi ve yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kaJbul olunan ımeltni ve Cumhu
riyet Senatoısu Malî ve İktisadî İler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/721; 
C. Senatosu 1/123) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma 
tarihi : 21.12.1972) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 1376 
sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Ilamdi Özerin Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu B-alıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcal"mn, Türkiye Smaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nin. Amanya'dan •jrclen 
Türk işçilerinin gimnrük muayenelerine dair İç
işleri ve G-ümrük ve Tekel -bakanlarından sözlü 
sorusu (6/580) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzini Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

j 7. —• Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Uctuzal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, Türk Hava Yollarına dair. Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmacamın, Denizli iline bir. yüksek 
okul yapılmasına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/14) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, yüksek ve orta öğretime 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/15) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztıürkçine'nin, Türk sporunun durumuna 
dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu 
(6/19) 

12. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
i Ilamdi Özer'in, sporcularımıza dair. Gemlik ve 

Spor Bakanından sözlü sorusu (6/21) 
.13. —• Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye

si Fahri Korutürk'ün, Deniz Yolları İdaresinde 
alınacak tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından 

j sözlü sorusu (6/22) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

1. —• 1112 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince. ka<bul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/616; 
C. Senatosu 1/113) (S. Saysı : 154) (Dağtma 

I tarihi : 23 .11.1972) (Bitiş Tarihi : 17 .1.1973) 
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X2. —• Toptancı halleri kanunu, teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Anayasa 
ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi : 2/221; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/29) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma tarihi : 
14 . 12 . 1972) (Bitiş Tarihi : 10 . 1 . 1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, demokratik cumhuriyet düzeni
ni yok etmek amacını güdenlerin adalete tesli
mi hususunda Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/45) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — T evrik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi {muva

cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının (bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem özren'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 'sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18. 7.1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Karadeniz Teknik Üniverısitesi adiyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 
6594 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (M. Meclisi : 2/712; C. Sena-
tos : 2/33) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 
18 . 12 . 1972) (Bitiş Tarihi : 28 . 2. 1973) 

2. —• 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair Kanun teklifinin 
Millet Mıeclisinee kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 2/723; C. Se
natosu : 2/35) (S. Sayısı : 166) (Dağıtma tari
hi : 18 . 12 . 1972) (Bitiş tarihi : 4 . 3 . 1973) 


