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den dışı denıeei. 539 

2. — Orman Bakanı Selâhattin İnal'ın, 
20 . 12 . 1972 tarihli 15 nei Bıinleşimde 
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natosu : 2/29) (S. Sayısı : 164) 543:572 

2. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun bâzı maddelerinin de-
ğiştirdlmesinie ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 'kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/616; C. Senato
su 1/113) (S. Sayısı : 154) 572 

file:///usret


C. Ssnatosu B : 16 28 12 . 1972 O : 1 

Sayfa 
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nununda değişiklik yapılmasına dair Ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan' metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişle
ri ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (M. Meclisi : 2/723; C. Senatosu : 2/35) 
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nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
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porları (M. Meclsi : 2/712; C. Senatosu : 
2/33) (S. Sayısı : 165) 574:578 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ, bölge ormanların
dan Noel ağacı olarak kesilen çamlar hakkınıda 
radyoda Orman Bakanlığı Müsteşarının yaptığı 
açıklamaya; 

İstanbul Üyesi O. Zeki Gümüşoğlu, Parla
menterler ile Devlet memurları arasındaki iiiş-
Ikilere; 

Tabiî Üye Kadri Kaplan; Frankfurt ' ta bu
lunan halkevine; 

Devlet Bakanı Doğan Kitaplı da, 19 .12 . 1972 
tarihli 13 ncü Birleşimde İstanbul Üyesi Şev
ket Akyürek'in PTT Genel Müdürlüğü Beyoğlu 
şubesi için iç ve dış müşteriler tarafından ileri 
sürülen şikâyetlerin nedenleri hakkında yap
mış olduğu konuşmaya dair gündem 'dışı birer 
demeçte bulundular. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ya hap Güvenç'e 
15 gün izin verilmesine dair Başkanlık tezke
resi ikabul olundu. 

7 . 2 . 1967 tarih ve 828 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinin değiştirilmesi ve yürürlük süre
sinin uzatılmasına dair kanun tasarısının tümü 
açık oya sunuldu ve oyların ayrımı sonunda 
kanuni aştı ğı b ilddril di. 

Toptancı Halleri Kanunu teklifinin madde
leri üzerinde bir süre 'görüşüldü. 

28 . 12 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,03'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zeren 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

SORULAR 

1 azıl t Soiiı 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Mehmet Ünaldı'nın, Suriye'de kamulaştırılan 

Türk vatandaşlarına ait emlâkin durumuna da
ir yazılı sora önergesi, Dışişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/98) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya),'Azmi Erdoğan (DDyartakır) 

BAŞKAN — .1.6 neı Birleşimi acıyorum. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

t. — Kastamonu Vycsi Ahmet Nusret Tu
na'nın, Amerika Birleşik Devletleri eski Cum
hurbaşkanı Harry S. Truman'ın ölümü dolay ı-
siyle, kendisinin yaptığı hizmetlere ve Cumhuri
yet Senatosunun Amerikan Milletine başsağlığı 
dileğhmı Amerikan Senatosuna duyurulmasına 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grup Başkanı 
Ahmet Nusret Tuna, «Amerika Birleşik Devlet
leri eski Cumhurbaşkanı Truman'ın ölümü doia-
yısiyle, gündem dışı söz istiyorum. 

Müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim.» 
demektedir. 

Sayın Tuna, buyurunuz gündem dışı söz ver
dim. 

AHMET NUSRET TINA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhte
rem üyeleri; 

Amerika Birleşik Devletleri eski Cumhurbaş
kanı Harry S. Truman'ın öldüğünü teessürle öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Malûmlarınız olduğu veçhile Truman, İkinci 
Dünya Savaşından sonra insanlık aleminin ka
nayan yaralarının sarılmasına, Türk - Amerikan 
dostluğunun kurulmasına, vatanımızdan bâzı 
parçaların istendiği o sıkıntılı ânımızda, Ameri
kan Devletinin ve hür âlemin maddî ve manevî 
yardımının memleketimize teveccüh etmesine 
hizmet etmiş, Türk dostu olarak tanıdığımız, 
şahsiyet sahibi büyük bir Devlet adamıdır. 

Ebediyete intikal etmesi dolayısıyla, aziz hâ
tıralarını minnet ve şükranla andığımızın ve 
Amerikan Milletine başsağlığı dilediğimizin Baş
kanlık Divanımız aracılığıyle Amerikan Senato
suna duyurulmasını rica eder, Yüce Senatoyu 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulu adına Riyasetçe gereği yapılacak. 

2. — Orman Bakanı Sclâhaitin İnal'ın, 
26 . 12 . 1972 tarihli 15 nci Birleşiminde Elâ
zığ Üyesi Celâl Ertuğ'un bölge olunanlarından 
noel ağacı olarak kesilen çamlar hakkında yap
mış olduğu konuşmaya dair gündem dışı deme
ci. 

BAŞKAN — Orman Bakanı Sayın Selâhattin 
İnal, gündem dışı söz talebettiler. Buyurunuz. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Yüce Senatonun 26 Aralık günkü Birleşimin
de, gündem dışı bir konuşma yapan Sayın Elâzığ 
Senatörü Celâl Ertuğ, noel ağacı konusuna de
ğinmiş ve Orman Bakanlığının bu konudaki ted
birlerinin yetersiz veya isabetsiz olduğunu iddia 
etmişlerdir. Bendeniz bu konuşmaya çok kısa 
zamanınızı almak suretiyle cevap arzına çalışa
cağım. 

Sayın Ertuğ, bu konuşmasında noel ağacı te
mini için ormanların geniş ölçüde tahrip edildi
ğini ve dünyanın biçilir yerinde Orman Bakan
lığının böyle bir ağaç katliamına vasıta olmadı
ğını ileri sürmüşlerdir. 

Hemen ve peşinen belirtmek isterim ki, noel 
ağacı temini yolnylc Türkiye ormanlarında bir 
tahribat söz konusu değildir. Bakanlığımız, yur
dumuzda yaşayan muhtelif milletlere mensup ya
bancıların isteklerini nazara alarak ve betahsis 
bu yolla vukua gelebilecek tahripleri önlemek 
için gerekli bütün tedbirleri almıştır. 

Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
olmak üzere büyük şehirlerde yaşayan yaban
cıların noel. ağacı talebi, yaklaşık olarak yılda 
8 ilâ 10 bin kadardır. Ağaç talebinde bulunan
lar, özellikle büyükelçilik, konsolosluklar men-
suplarıyle, NATO, CENTO, FAO gibi millet
lerarası teşekküllerde görev alınış yabancı uy
ruklu kimselerdir. 
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Bunlar, talebin büyük bir çoğunluğunu teş
kil '.'den kimseleri meydana getiriyorlar. Bu 
talepleri yerine getirebilmek ve istekleri uy
gun bir şekilde karşılayabilmek için biz Oran an 
Bakanlığı olarak iki kaynaktan fayda İmliyoruz. 
Bu kaynağın birincisi, 1954 yılında İstanbul'da 
Belgrat Ormanı içerisinde kurulmuş özel bir 
noel ağacı fidanlığı ile diğer fidanlıklarımizdır. 
İkinci kaynak ise, Bolu, Kastamonu ve Zongul
dak çevresindeki köknar ormanlarımızdır. Balı-
çeköy no el ağacı orman fidanlığının yıllık ka
pasitesi 2 ilâ '-i bin kadardır. Buradan isteklile
re yapılan satışlar, ya ağaç saksılar kinde olur 
veyahutta sazla sarılmış ambalajlı ve topraklı 
fidanlar şeklinde olur. Buradan satılan fidan-
•arın fiyatı 50 ilâ 150 lira arasındadır. Bu fi
danlıktan biı* kısım ağaçlar İstanbul dışına da 
gönderilir. Basta Ankara olmak üzere aradaki 
nakil masrafı eklenme suretiyle buralarda da 
satışlar yapılır. Bahçeköy orman fidanlığı dı
şındaki fidanlıklarımız-daıı da yine bir miktar 
noel ağacı satışı yapılır. Bunlarda, yine başta 
büyük şehirlerimiz olmak üzere diğer isteklile
rin bulunduğu yerlere sevkedilir. 

Köklü ve topraklı olarak sattığımız fidan-
!.:,.rm heder olmamayı için, bunların alıcılarına 
memurlarımız noel haftası hitamında bunları 
bahçelerinin, evlerinin, bağlarının münasip bir 
yerine dikmesini tavsiye ederler. Ayrıca da, alı
cılara l)iı konuda kısa ve teknik bir bilgi verir
ler. 

İkinci kaynak, biraz önce de arz ettiğim gibi 
Bulu. Zonguldak, ve Kastamonu çevresindeki 
köknar ormanlarıdır. Bu ormanlarda her yıl 
a.mrnajmaıı plânları gereğince bakım, aralama, 
ıreuçleştirıne gibi kesimler yapılır. Plân ve 
program gereğince yapılan bu kesimler, işte bu 
noel haftası zamanına raslatılır. Bu kesimlerle 
idde edilen ağaçların uçilan veya gövdesi ile çı
karılmış olan ağaçların en uygunları seçikııek 
suretiyle, bu noel ağacı ihtiyacını karşılamak 
üzere isteklilere satılır. Bu tür kesimlerle elde 
ettiğimiz ve piyasaya intikal ettirdiğimiz noel 
ağacının sayısı da üç ilâ dört bin arasında de
ğişmektedir. Bunların satış fiyatları da elli .ilâ 
yüz lira arasındadır. 

Bakanlığımız dışında bâzı özel idarelerin ve 
özel şahıslara ait fidanlıkların da ürettiği ve 
noel ağacı olarak piyasaya sattığı da vâkıdir. 
X('tekim, İstanbul İli Özel İdaresine ait Büvük-

dere ve Beykoz fidanlıklarından yılda 750 ilâ 
1 000 kadar fidan satışı yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; görülüyor 
İd memleketimizde noel ağacı ihtiyacının kar
şılanması, alınan tedbirlerle tamamen disipline 
edilımiştir. Böylece yurdumuz ve ormancılığımız 
ve millî ekonomimiz için hayatî önem taşıyan 
bu millî servetimizin heder edilmesi söz konusu 
değildir. 

ıSaym Ertuğ'un ileri sürdükleri gibi, Ba
kanlığımız noel ağacı ihtiyacını karsılarken or
man tahribine vasıta olmamakta, aksine muh
temel tahripleri önleyici tedbirleri almakla ken
disine düşen bir vazifeyi yerine getirmektedir. 

Sayın Ertuğ'un müsterih olmalarını sağlama 
bakımından bir noktaya daha değinmeden ge
çemeyeceğim. 

Konuşmalarında üzerinde durduğu ve işaret 
ettiği Tunus Caddesine bizzat giderek oradaki 
satılığa çıkarılmış olan fidanları tetkik ettim. 
Bunların. Bolu A] a dağ Orman İşletmesi Karta I-
kaya Bölgesinden bizim plân ve program gere
ğince yapmış olduğumuz kesimlerin artıklara 
olarak buraya gelmiş olduğunu tespit ettim. 
Ağaçların sanıldığı gibi, izinsiz ve usulsüz ola
rak kesilımiş ve satışa arz edilmiş değil, amena.j-
ıııan plânları gereğince yapılması gerekli kesim
lerin biı- sonucu olarak buraya intikal ettiril
miş fidanlar veyahut da gövdelerdir. 

Bu münasebetle bir hususu da yine arz et
mekte fayda görüyorum. Dünyanın bütün ileri 
memleketlerinde noel ağacı yetiştiriciliği satı
cılığı başlı başına bir ticaret konusu halindedir. 
Memleketimizde de hiç şüphesiz bu. ihtiyacın 
karşılanması, almış okluğumuz bu tedbirlerle 
daha da geliştirilecek ve ormanlarımızın bu 
yolla tahribedilmesi de yine alacağımız ve al
makta olduğumuz bu tedbirlerle tamamen ön
lenmiştir ve bundan sonra da önlenecektir. 

Sayın Başkana ve Senatonun değerli üyele
rine beni dinlemek iütfunda bulundukları için 
teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar). 

3. — Kars Üyesi Mehmet Ilazer'in, Anayasa, 
Seçim ve Siyasî Partiler kanunlarında yapılacak 
değişiklikler ve son siyasî alaylara dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Hazer. 15 nci 
Birleşimde geri aldıklara görüşme isteklerini 
bu kere tazelemişlerdir, övle mi efendim? 
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M E H M E T HAZER (Kars) — Evet , 
B A Ş K A N — Anayasa. Seçim ve Siyasî Par 

ti ler kanunlar ında yapı lacak değişiklikler ve 
son siya:-;'; olaylar hakkında gündem dışı talebe-
dileıı sözü veriyorum. 

Buyurun . 
MEMMET ITAZER (Kars) — Sayın Başkan. 

değerl i a rkadaş l a r ım; 

Son olaylar ve i<;inde bulunduğumuz koşullar 
a l ımda bir t a ra f tan Hükümet, 'bir t a ra f t an Par 
lâmento bâzı tedbir ler a lmakta ve içinde bulun-
'duğumtız olağanüstü dönemden çıkmak için 
çabalar harcanmaktad ı r . F a k a t a lman bu ted
bir ler in ve takibolunan usullerin, bu o lağanüs tü 
şar t lan, kısa dönemde düzelteceği inancında ol
madığım için. bilhassa Par lâmentoya taa l lûk 
eden bâzı .konularda Yüce -Heyetinize maruzat ta 
bulunmayı faydalı mütalâa ett im. 

Değ'erli a rkadaş lar ım .bilindiği «lbi Anyasa-
da değişiklikler yapmak: üzere par t i le raras ı 
bii' /komisyon kurulmuştur . P>ir ta ra f tan da Se
çim Kanunu ve Siyasî Par t i le r Kanununda deği
şiklikler yapı lacakt ı r . 

Anayasa değişebilir İh t iyaç zuhur ettikçe 
'her toplum diğer yasalar gibi, anayasa lar ın ı da 
değiştirebilir ler. Bizim Anayasamız kısa dönem 
i t inde birkaç d el'a değişmiştir, şimdi de değişe
cek t i r : fakat bu değişiklikler duyulan ihtiyaçla
rı karş ı layacak ölçüde ve der inl ikte değildir. 
Özellikle çift meclisli bir Par lâmento esasını 
getiren .19(51 Anayasasının bâzı temel kura l lar ı 
ve bâzı eksiklikleri »-özününe alınarak: bunlar ın 
tamamlanması lâzım gelirken, sadece geçici 
m a ksat 1 a rl a ta dille r yapıl m akladı r. 

Türkiye 'de halen iki Meclisli Par lâmento . 
tek Meclisli Pa r lâmento haline get ir i lmektedir . 
Aslında, kuru luşundan beri siyasî haya t t a yeri
ni tam a lamayan Cumhuriyet Senatosu, .bugünkü 
hali. ile bir komisyon durumundad ı r . Yeni geti
rilen değişikliklerle komisyon olmak vasfını da 
kaybedecekt i r . Çünkü, iki Meclisin varlığına 
neden o.lan kosullai 'm çoğu değiş t i r i lmekte ve 
Birleşik Toplantıya, a l ınmaktadı r . Birleşik Top
lant ıya bâzı faaliyetlerin ve hizmetlerin alınma
sı. islerin kolaylaşt ır ı lmasını ve çabuklaşt ır ı l 
masını sağlayabi l i r ; ama iki meclisin de varlı
ğını tehl ikeye düşürür ve onların varl ığına lü
zumsuz hale getirebilir. Adeta bu iki Meclis bir
bir inin tabiî ha l ine : daha doğrusu Cuınhurlvet 

Senatosu Millet Meclisinin tabiî haline gelecek 
ve sadece bu rada gündem dışı, etkisiz, tesirsiz, 
müeyyidesiz konuşmalar yap l acak ; yani Senato 
bir komisyon olmak vasfını da kaybederek, bir 
Hyde Bark halim1 gelecekt i r ; hem. de mas ra fa 
•bir Hyde Pa rk . Herkes ihtiyaç duydukça bura
da gelip konuşacak ; fakat ne Hükümet i denet
lemede ve. ne de kanun la r ı ç ıkarmada bir etkisi, 
ve yetkisi olmayacakt ı r . 

Bunun için Yüce Heyetinizi ve bu Yüce He
yet aracılığı ile siyasî part i ler imizi bir vazifeye 
davet etmek ist iyorum. Anayasa değişikliği hak
kında. par t i l e ra rasmda bir anlaşma, bir komis
yon k u r m a ihtiyacı duyu lduğuna göre. mesele 
t ü m ü ile ele alınmalıdır . Pa r l âmentonun kompo
zisyonu. faaliyetleri , iki Meclisin birbiriyle olan 
ilişkileri tümüyle ek* al ınmadıkça ve iki yılda 
•bir ara. seçimleri yap ı la rak Türkiye 'n in bugünkü 
siyasî hay tmı yeniden alevlendirme yolları açık 
bulunduruldukça , seçim de yapılsa gelecek mec
lisler huzura kavuşamayacak ve Türkiyenin bü
yük meselesi, yani Pa r lâmento -meselesi halledil
meyecekti 1'. 

Kanaat imce reformlarla, evvelâ Par lâmento
dan başlamak lâzımdır. Bu konu, elbette çok ge
niş kapsamlı bir çalışmayı ve Türkiye 'nin şart
larına u'öre de ciddî bir anlaşmayı gerektirmek
tedir . 

Seçim Kanunu da bu Anayasa değişikliği ka
da r önemlidir. Seçim Kanun la r ında değişiklik 
yapı lacakt ı r ve getirilmiş iyi tedbirler de var
dır . Kütükler in daimiliği. her ilçede bir k ü t ü k 
bürosu kurulması gibi ileri tedbir ler düşünül-
'mektedir. F a k a t seçimleri bugünkü mağşuş. 
•bugünkü tehlikeli, bugünkü verimsiz halinden 
k u r t a r a c a k temelli bir tedbir yoktur . Yani ön
seçim hileleri, delege dalavereler i yine devam 
edecektir. Ha lbuk i Türk iye 'de bugün ilgili va
tandaş ın c/( 90a bu ta rzdan şikâytçidir . Önseçim 
ar t ık o hale gelmiştir ki. seçimleri de, Par lâ -
•mentoyu da, demokrasiyi de şaibe altında tuta
cak bir yöne çevrilmiştir . Bunun için de Secini. 
K a n u n u tadi l ler inde temel meseleye eğilmek 
gerekir . Temel meseleler bir ta raf ta kalıyor, bir
tak ım şeklî, biçimsel değişikliklerle yetiniliyor. 
Bu da meseleyi hal letmeyecektir . Sandıkla, seç
men arasındaki engeller kaldır ı lmadıkça, san
dık i t ibarını muhafaza, etmekdikee, korumadık
ça, herkes sandığın kutsal l ığına inanmadıkça., 
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Parlâmentonun etkenliği ve seçimlerin meşrui
yetini kabul ettirmek mümkün olmayacaktır, 
arkadaşlar. 

Binaenaleyh, yapılacak iş, seçmenle sandık 
arasındaki engelleri kaldırmak, millî iradeyi 
tam ve eksiksiz tecelli ettirmektir. Yani bugün
kü uygulamada olduğu gibi, ferdin iradesinin 
olmadığı ve hazırlanmış bir listeyi atmaktan iba
ret olan seçmenlik vazifesi bu haliyle devam et
tiği müddetçe, vatandaşın seçime ilgisizliği da
na da artacak ve sandığa olan şüpheleri daha da 
çoğalacaktır. 

[Maruzatımı kısa kesmek istiyorum, çünkü me
sele hepimizce malûm; fakat birleştirmek, bir 
araya getirmek, ve bugünün şartları içinde bir 
tedbir bulmak için uğraşıyoruz. 

Partilerin durumu da böyledir. Türkiye, ma
lımı olduğu üzere, ayrı Siyasî Partiler Kanunu 
•olan nadir ülkelerden biridir. Siyasî Partiler 
Kanunu yapılmasına rağmen, Türkiye'de parti
ler, iç bünyeleri ve çalışmaları itibariyle tam 
demokratik düzen içindedir denemez arkadaşlar. 
•O kadar denemez ki, bir tüzük değişikliği ile ve
ya bir tüzük maddesi ile bir partinin merkez 
sultasına bağlanması mümkün olmakta ve böy
le bir teşebbüsün ününe geçmek için Türkiye'de 
merci bulunmamaktadır. Ne Anayasa Mahke
mesine gitmek mümkün olmakta, ne başka bir 
merci 'buna çare bulabilmektedir. Çünkü parti
ler, Dernekler Kanununa tabi değildir ve parti 
ftüzüğünde yapılan değişiklik, kanun değişikli
ği 'gibi, Anayasa ile ilgili olan mevattan da de
ğildir. Böylece partiler bir merkez sultası ku
rarak, tamamıyle antidemokratik ve zamanımız
da daha çok faşist ve komünist partilerde gö
rünen bir merkez 'otoritesi kurma imkânı bula
bilmektedirler. Bu da, siyasî partilerin aslî gi
re vi olan demokrasiyi gerçekleştirme esassına 
aykırıdır ve onu zedeleyecek bir tutumdur. 

Bir parti kuruluş maksadından, yörüngesin
den, hattâ kurucusundan ayrıldığı halde, aynı 
firma altında vazifesine devam edebilmektedir. 
Bu, siyasî partilerden beklenen maksatlara uy-
igum değildir. Malûmuâliniz, bir cemiyet, mak
sadı gizli olduğu ve deklare ettiği maksadın 
dışına çıktığı zaman Dernek Kanunlarına göre 
tedibirler alınabiliyor; fakat aynı halele olan 
partiler için bir tedbir alınamıyor. Onun için. 
partileri evvelâ millete deklare ettikleri pren-

j sipleri muhafaza eder halde tutmak lâzım. Mil
lete deklare edilen prensiplerden ayrılan, yö
rüngesini saptıran ve kuruluş maksadından ay
rılan partileri denetleyecek bir organa ihtiyaç 
vardır arkadaşlar. Bu organ da kurulmalıdır. 
Maalesef bugün Türkiye'de böyle bir organ yek-
ihv, 

Bir başka husus; Türkiye, işte böyle bir si
yasî atmosfer içindedir. Bunun dışındaki eko-
ncımik ve diğer sosyal meseleler daha da ehem
miyetlidir; fakat bunların hepsine çare araya
cak, çare bulacak Parlâmentonun hali bu, par
tilerin hali bu, seçimlerin hali bu.. Böyle olunca, 
elbatte güven verici bir tedbir almak, elbette 
ciddî bir ıslahat yapmak mümkün olmaz. 

Arkadaşlar Türkiye, 12 Mart'tam itibaren 
bir yeni tedbir manzumesi almak durumundadır. 
Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları, iki sene 
öncesini düşünen herkes hatırlayabilir. Türkiye' 
de bugün demokrasi, ihlâl ve iptal edilmiş değil
dir. Demokrasi, buzdolabına da konmuş değil
dir. Buzdolabına konulan ve dondurulmak iste
nen anarşidir. Buzdolabına konulup dondurul
mak istenen, Türkiye'yi peyk haline getirmek 
isteyen bâzı gizli tedbirler ve teşebbüslerdir. Bu
na yardımcı olmak ve Türkiye'yi demokratik 
prensipler ve demokrasi çizgisi içinde tutmak 
bakımından ilerisi emniyeit içinde olduğu için, 
ümitli olduğu için, ufukta Türkiye'nin kurulu
şu ve kurtuluşu göründüğü için bu tedbirlerle 
beraberiz. Bu tedbirleri bir diktanın hevesleri 
olarak kabul etmiyoruz. Böyle kabul etmediği
miz için de, o tedbirlerin tamamıyle hedefine 
varmasını istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin mese-
lekvri içeride ve dışarıda konuşulmaktadır. Fa
kat dışarıya yanlış aksettiği /gibi, içeride de yan
lış gösterilmek istenmektedir. Türkiye'de kuru
lacak bir sosyalizmin kapısı, bacası ve pencere
si maalesef başka diyarlara açık olduğu için biz 
tedbir almaya mecburuz. Halbuki, bir Holanda 
sosyalizminin kapısı ve penceresi kendi sosyal 
bünyesine ve sosyal ihtiyaçlarına açıktır. Biz, 
onun için çok tedbirli olmaya mecburuz. Dost
larımız, Avrupa Konseyindeki meslektaşları
mız bizim siyasî durumumuzu, içinde bulunduğu
muz şartları, özellikle jeopolitiğimizi bilmiyor
lar veya yanlış kaynaklardan aldıkları bilgiler-
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le, bizim hakkımızda yanlış kararlara varıyor ve 
yanlış fikirler ileri sürüyorlar. 

Türkiye'nin siyasî hayatında, Türk strateji
sini, 'Türkiye'nin jeopolitiğini bilmeyen politi
kacılar vardır ve bunu tahrif ederek yanlış söy
leyenler de vardır. 

Türkiye'de bir düşünce özgürlüğü bahis ko
nusudur. Türkiye'de düşünce özgürlüğü var
dı*; fakat kurulduğu günden beri de bir temel 
ilke vardır. Tüıikiye'de iki şey sınır dışı ve ka
nun dışıdır. Birisi, dine dayalı devlet anlayışı, 
biri de komünizm. Bu ikisinin dışında her türlü 
fikir hürriyeti vardır. Son günlerde sıkıyönetim 
uygulamalarıyle bâzı .tahditler getirildiği doğ
rudur; zaten sıkıyönetimin mahiyeti de budur. 

Biz, vatanımız kurtulsun diye, vatanımız 
için hürriyetlerimizden bir kısmını bilerek seve 
seve feda ötmek isteriz. Çünkü, aksi takdirde ge
niş bir hürriyet havasının tahrif teriyle, tahrip
le riyle vatanımızın tehlikeye düşmesi ihtimaliy
le karşı karşıya geldik ve yarın da geleibiliriz 
arkadaşlar. 

O itibarla Meclisler, parlamenterler, partiler 
el ele, gönül gönül e vererek bu 'meselede tedbir
li olup, içe dışa karşı Türkiye'yi düşüren, Tür-

III-iGÖRÜŞ 

1. — Toptancı halleri kanunu teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malı ve İktisadî İsler, Anayasa ve Ada
let ve t çişleri komisyonlarından 5'er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Koynisyon raporu (Mil
let Meclisi : 2/221; Cumhuriyet Senatosu : 2/29) 
(S. Sayısı : 164) (1) 

BAŞKAN — 15 noi Birleşimde bıraktığımız 
noktadan başlamak üzere gündeme geçiyorum. 

Toptancı Halleri Kanun teklifinin 19 ncu 
.maddesinin müzakeresi 15 nci Birleşimde bitiril
miş, takrirler üzerinde görüşülmesi bu güne er
telenmişti. 

Komisyon?.. Buradalar. Hükümet temsilci
leri i . Buradalar. 

(1) 164 S, Sayılı basmayazı 19 . 12 . 1972 
tarihli 13 ncü Birleşim tutanağına eklidir . 
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kiye'nin aleyhinde olan hareketleri önlemeye 
mecburuz arkadaşlar. 

Batıdaki Ortak Pazar ortaklarımız şöyle ya
pıyormuş, böyle yapıyormuş; biz niye yapma
yalım?.. Batıdaki ortaklarımızdan Ortak Paza
ra giriş için ne kadar zaman istiyoruz?.. Bir ge
çiş müddeti istiyoruz. Çünkü, arada bâzı fark
lar vardır. Batıdaki dostlarımızın birçokları 
kendi bünyelerine uygun tedbirler almışlardır. 
Meselâ Federal Almanya'da bugün nazi partisi 
kurmak yasaktır. Fransa'da o günün ihtiyaçları 
içinde bâzı örfi idare tedbirleri alınmış, bir gü
venlik ma.khkemesi kurma ihtiyacı duyulmuş
tur. Demek ki, her devlet, her millet kemdi ihti
yaçları içinde tedbirleri almak durumundadır 
ve bunda haklıdır. Mühim olan, demokrasiyi 
temel ilkeleriyle benimsemek ve gidişi o yöne 
çevirmek, oradan dönmemektir. Türk Parlâ
mentosu, Türk demokrasisi bu istikamette oldu
ğu için yandan, arkadan, sağdan, soldan gelen 
tehlikeli çelmeleri durdurmaya mecburdur ve 
zaten tedbirler de bunun için alınmaktadır. 

Bu tedbirleri tanı anılanı ak için hepinizi yar
dıma çağırıyorum ve hepinizi bu inançla selâm
lıyorum. Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atalay buradalar mı 
elendim?.. Yoklar. 

,EN İŞLER 

19 ncu madde üzerinde 9 adet takrir var. 
Bunlardan Sayın Rifat Öztürkçine'nin takriri, 
19 ncu maddenin Komisyona iadesi hakkında
dır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ ÖMER UCU-
ZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 9 takrir var 
buyurdunuz. Komisyon olarak bu takrirleri göz
den geçirmek üzere maddeyle birlikte geri alı
yoruz. 

BAŞKAN —• Geri alıyorsunuz. Evet efen
dim; zaten Sayın öztürkçine maddenin Komis
yona iadesini istiyordu, o takdirde ben de bu 
takriri oylamaya mahal görmüyorum, 1:9 ncu 
maddeyi 9 takrirle birlikte Komisyona iade edi
yorum. 

Efendim, takrirlerin ışığı altımda 19 ncu 
maddeyi Komisyon tekrar gözden geçirmeyi dü
şündü, geri aldı. 

Geri almak için oylama yapılmayacak mı? -
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Hallerin Tesis ve Geliştirilmesi Eomu : 
Madde 20. — Bu kanunun 1 nıei maddesinde 

tarif edilen hallerin 'kanunî net gelirlerinin % 
25'i hallerin tesisi ve geliştirilmesi için ayrı 
bir tonda toplanır. 

Bu fonda toplanan gelirler, maksadı dışında 
kullanılamaz. 

Geriye kalan net gelirin % 75'i ilgili beledi
ye ile ortaklar arasındaki anlaşmaya göre payla
şılır. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, buyurun efen
dim. 

Sayın Kürümoğlu sizi de keydedeyim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan. 

Saym Senatörler; 
Bu kanunun şimdi Komisyon tarafından ge

ri alman 19 neu maddesinde belirtilen belediye 
hissesi % 3'ün, nasıl kullanılacağı hakkında 
birkaç şey söylemek istiyorum : 

% 3 Terin % 25'i bir fon halinde toplanacak 
ve hallerin ıslâhı için harcanacak. Bu hal ıslâ
hında hal binalarının büyütülmesi, genişletilme
si vesairesi var tabiî; fakat hal binalarına esas 
ruhu canlılığı verecek olan bir şey noksan, o da 
hahe idesine sistemi. 

Türkiye'de bütün haller arasında ve dış pa
zarlarla Türkiye arasında günü gününe ve saati 
saatine haberleşmeyi sağlayamazsak, bu hal ge
lirlerinin % 3'ünün % 25'ini değil de, tamamı
nı hallerin ıslahatına hareasak. yine maksadı 
teinin edemeyiz. 

Bundan evvel hallerin gelirlerinin c/c l'iyle, 
'cfc 3'ünü belediyeler alırlardı. Meselâ eskiden 
Mcrî'iıı'de c/c l'di, şimdi % 2 uygulanıyor. Sanı
yorum İstanbul'da % 1,5, Bursa'da % 3, Eskişe
hir'de c/c 3; yani % 1 ile {Cfc 3 arasında değişi
yor. Bu % 3'ün % 25'ini hallerin inkişafına har
cayacağız... Eğer bu c/c 25'i % 5'0'ye çıkararak 
hallerin inkişafını, haberleşme fonuyla bera
ber destekleyerek halledersek, Türkiye'de üre
tici de, tüketici de, aracı da hepsi rahat eder. 

Şöyle ki; telefonlarımızı açtığımız zaman 
gündüz vakti normal konuşmak mümkün değil. 
Acele konuşmalarda 15 - 20 kişi önde vardır. 
Yıldırıma da herkes dayanamaz. Malın nereye 
göncderileceği belli olsun diye Mersin halinde, 
İstanbul'da veya Erzurum'daki bir fiyatın saa
tinde, dakikasında öğrenilmesi gerekir. Orada
ki komisyoncu telefon açıp, saatlerce beklemek

tedir. Bunun halledilmesi için dükkâna bir te
leks alıp, postaneye bağlamak da yetmiyor. Bu
nu yapanlar da var, Taşradaki bir mağazasın
dan büyük merkezlere; İstanbul'a, Ankara'ya 
bağlı olanlar da var. fakat bunlar da aynı şekil
de bir sıra telefonunun beklediği kadar bek
ler. 

Onun için, benim etüdüme göre bu (/c 3 ge
lirlerin net c/c 25'lerinin «haberleşme fonu» al
tında Türkiye çapında bir noktada toplanması ve 
postaneden, faraza Mersin'e İstanbul'a. Ankara' 
ya, Erzurum'a, Antalya'ya kanal kiralanarak 
bunun devamlı emirde kalması lâzım. Bu taktir
de istendiği an, o istihlâk merkeziyle üretim 
merkezi arasında irtibat kurulabilecektir. An
cak böyle olursa bâzı fiyat dalavereleri önle
nebilir; üretici zamanında inalını iyi fiyata sa
tar, tüketici de aldanmadan, dalavereye boğul
madan malım alabilir. 

Şu anda kendi ilimden bir örnek vermek is
terim. Mersin'in c/c 2'lerden geliri senede 5 - 6 
milyon lira tutmaktadır. Bu, Ç£ 3'c çıktıktan 
sonra gayet tabiî 7 - 8 milyon lirayı bulacak. Ye-
yahut da daha çok olacak. Bunun bir kısmını 
'haberleşme fonunu ayırmak suretiyle; hem An
talya, Adana. İçel gibi 12 ay üretim yapan böl
gelerin üreticilerine "haber ulaştırma imkânı 
olacak, onlar da kendilerinin aldatılın adığma 
emin olacaklar ve hallere daha çok mal geti
recekler ve hem de hal dışı satışlar (inlenecek 
ve oradan belediyenin kaybı gibi gözüken 
% 25'ler tekrar belediye kasasına dönecek ve 
Türkiye'nin içerisinde de bir haberleşme siste
mi kurulacak. 

Bunun dışında ; dış memleketlere ihracatlar
da da aynı aksaklıklar olmaktadır. Örneğin. 
bir ihracatçı Hamburg'a limon gönderiyor, aynı 
gün yine bir Türk firma Hamburg'a ikinci va
puru çıkarıyor veya kamyonu gönderiyor... Biz 
kendi kendimizle rakabet yapıyoruz. Geçen se
ne ve evvelki sene üst üste iki olay geçti Tür
kiye'de. Rusya'ya limon satacağız; 55 dolardan 
limon alacaklar, pazarlık bitmiş, bu sırada bir 
diğer Türk firma geliyor, gizlice 50 dolara in
diriyor, bir başkası 18 dolara indiriyor... Bun
ları da bir sisteme bağlamak lâzım. Yani bu ha
berleşme fonu, böylece kendi kendimizi dış 
pazarda da boğmayı önleyecek. 

Görüyoruz, İsrail en iyi fiyatlarla malını sa
tıyor. Sebep?... Avrupa'nın çeşitli merkezlerin-
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de depolarını kurmuş, acentelerini kurmuş, ha
berleşmesini kurmuş; hangi merkezde ne ka
dar mala ihtiyaç yarsa günü gününe haber ye
riyor. Eğer depolarında rezerv malı yoksa, yeni 
getiriyor rezervasyona onu sürüyor. Rezerv ma
lı bitinceye kadar yeni malını getirtmiyor. Biz 
ne yapıyoruz?... Bir kamyon veya bir gemi mal 
yüklüyoruz. Ilauıburg'ta limon şu kadara gidi
yormuş diye, ertesi gün hepimiz oraya yükle
niyoruz; kendi fiyatımızı kendimiz kırıyoruz. 
Dahilde de aynı şey oluyor. Hem ezbere sat
maktan üretici, komisyoncu müşkül durumda 
kalıyor, hem de tüketici bir gün o lirayı aldığı 
bir malı. ertesi günü 10 liraya, beş gün sonra 
50 kuruşa alır gibi bir duruma düşüyor. 

Şimdi l)iı bakımdan, tam yeri gelmiştir, bu 
20 nci maddeyle ilgili bir önerge vereceğim ve 
arkadaşlarımın iltifat etmelerini bilhassa istir
ham edeceğim. Bu nokta, çok mühim; bâzı hal
ler buna önem vermeyebilirler. Örneğin; İstan
bul hali bu haberleşmeye önem vermez; ama 
Antalya. Hatay, İçel, Adana hallerinin buna ih
tiyaçları vardır. Zaten İm kanun İstanbul haki
lerinin hazırladığı bir kanun teklifidir. Hal 
mensubu bir milletvekili arkadaşımız değil de, 
başka bir arkadaşımız bunu kabul etmek sure
tiyle bir ney'i kamuflaja gidilmiştir. Mersin 
hal teşkilâtında çalışan insanların bir kısmı ko
misyoncu; ama büyük bir kısmı üreticidir. Bun
ların da kendilerine göre bir fikirleri var idi, 
hazırlıkları var idi; ama bu teklif hazırlanır
ken, İstanbul hali bilhassa haber vermişler; 
«('ağırdık, sizinle anlaşanlayız.» demişlerdir. 
Bu anlaşmazlık ileride Antalya ile de çıkar, 
İçel'le de çıkar, Adana ile de çıkar. Bu tekli
fi şu haliyle İstanbullulara da mal edemeyiz; 
bunda Bizans kokuyor. Teklifte, nasıl edelim de, 
narhla şunla bunla halka ucuz mal yedirelim, 
nasıl edelim de fiyatlara hâkim olalım, beledi
yelere fazla kazanç sağlayalım esası var. 

Komisyondaki arkadaşlarımızın hepsi üre
tim bölgesinden olan arkadaşlardır. Bakıyorum 
arkadaşlarımıza, bizden gelen her teklifi ters 
karşılıyorlar. Sizlere yalvarıyorum, rica ediyo
rum; artık bunun bir parti meselesi olmadığı
nı kabul edelim. Hepimiz kendi bölgemizde 
üretim, tüketim durumlarını biliyoruz. İddiala
rımızı o esas üzerinde yapalım ve kötü hazır
lanmış bir hal kanununu, burada ciddî olarak 
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Senato seviyesinde güzel çıkarmaya gayret ede
lim. 

Sonra bu maddede de şu belediyelerin al-
malkta olduğu c/c 3'ler çoktur aslında. Çünkü 
biraz sonra aşağıda geçecek; komisyoncu % 8 
ilâ % 11 ücret alacak. Bu, kanunda yazılı olan 
•% ll 'dir . Hiçbir zaman c/c 20'ııin altına düşme
yecektir. Biz buraya ne yazarsak yazalım; üre
ticiye 1 000 lira, 5 000 lira, 100 000 lira avans 
veren bir kimse, verdiği para oranında çeşitli 
yollardan komisyonunu artırmaktadır, artıra
caktır. 

Bunun başka bir mahzuru da var. Yalnız 
üreticiler zarar görmüyor, komisyoncu da za
rar görüyor. Bir üreticiye 20 - 30 bin lira avans 
verip onun da battığı haller olmaktadır. Onun 
ıda önleyici tedbirlerinin burada alınması lâzım-
gelir. Her ikisi de ticaret erbabıdır, korunması 
lâzımgelir. Üreticiyi de, tüketiciyi de koruya
cağız. 

O hakle, burada hepimiz çeşitli bölgelerin 
temsilcileriyiz, bırakalım partilerimizi; bildiği
miz hususları, parti programımızın da dışına 
çıkarak, buraya aktaralım. Teklif kimden gelir
se gelsin ret cihetine veya nerden gelirse gelsin 
mutlaka kabulü cihetine gitmeyelim. 

Benim bir önergem var bu hususta. Haber
leşme sistemini kurmaz isek, hiçbir şey hallet
meyeceğiz. O bakımdan arkadaşlarımın iltifat 
etmesini bilhassa, istirham eder. saygılar suna
rımı. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Takri
rimi takdim ettim. Takririm okunduktan sonra 
söz alacağım. 

BAŞKAN — Takrirkri görüştüğümüz za
man sırası gelince söz vereyim. 

Söz isteyen sayın üye? Yok. Komisyon söz 
istiyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCrZAL ('Eskişehir) — İcabederse, takrirler 
okunduktan sonra konuşuruz. 

BAŞKAN — Peki efendimi. 

Söz isteyen olmadığı için, 20 nci madde ile 
ilgili müzakere bitti. Takrirleri muameleye ko
yuyorum. 
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İki takrir var, sırası ile okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 164 sayılı Kanunun 20 
nci maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ederiz. 

iSinop Kırklareli 
Nazım İnebeyli Ali Alıkan 
Madde 20. — «Bu kanunun 1 nci maddesinde 

•tarif edilen hallerin kanunî net gelirlerinin 
% 25'i hallerin tesisi, geliştirilmesi ve haller 
arasında seni haberleşmede kullanılan teleks ve 
diğer araçların temini için ayrı bir fonda top
lamı*.» 

Sayın Başkanlığa 
164 Sıra sayılı teklifin 20 nci maddesinin 

ikinci fıkrasındaki «Bu fonda toplanan gelir
ler» ibaresinden sonra «Maksat hâsıl oluncaya 
kadar, başka işte kullanılamaz». 

İbaresinin ilâvesi suretiyle bu fıkranın dü
zeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Şimdi Sayın İnebeyli ve Sayın 
Ali Alkan'ın okunan takririni muameleye koyu
yorum. 20 nci maddenin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesini müstelzim bir tekliftir. Konuşmak 
istiyor musunuz Sayın İnebeyli. 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Baş
kan, takririmiz gayet açık. Fiyat kontrolünü 
sağlayabilmek için seri haberleşmede kullanıla
cak olan teleksin buraya konulmasını istemek
teyiz. 

BAŞKAN — Takririn ileli ve aleyhinde söz 
isteyen? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, takriri okudunuz. Değerli arkadaşları
mızın bu maddede yeni bir müessese olarak ge
tirmek istedikleri husus, acaba haller arasında 
im, yoksa üretici ve tüketici bölgeler arasında 
ımı bir haberleşme? Sayın arkadaşlarımızdan bu 
hususu istirham edebilir miyim? 

BAŞKAN — Aynı şeyi bir daha okuyayım, 
daha iyi anlaşılsın. 

20 nci maddenin 1 nci fıkrası yerine ikâme 
edilmek istenen husus şu: «Bu kanunun birin
ci maddesinde tarif edilen hallerin kanunî net 
gelirlerinin % 25'i, hallerin tesisi, gelişitirilmesi 
ve haller arasında seri haberleşmede kullanılan 
teleks ve diğer araçların temini için ayrı bir 
fonda toplanır.» 

Eğer isterseniz, lehinde aleyhinde söz vere
bilirim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Le
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Lehinde konuşacaksınız, buyu
run efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kanunun müzakeresi ilerledikçe, kanunun 
tümü üzerinde ve birinci ve ikinci maddeleri 
üzerinde yaptığımız görüşmelerde ortaya koy
maya çalıştığımız bâzı görüşlerin biraz daha 
değerlendirildiğine şaıhidoluyoruz ki, bu çok 
memnuniyet verici bir haldir. 

Şimdi iki arkadaşımın verdiği takrir, yürek
ten katıldığını bir takrirdir; ama aslında arz 
edeyim ki, koymak istedikleri yeni müesseseyi 
ya da hizmeti biraz daha geniş tutmalarında, 
sanırım arz edeceğim sebeplerle, onların da tas
vibine mazhar olursa, zaruret vardır. 

Şimdi haller arasında haberleşme yetmez sa
yın arkadaşlarım. İki hal arasındaki haberleş
me öylesine bir maksatla kullanılabilir ki, bâzı 
kere üreticinin, bâzı kere tüketicinin aleyhine 
olabilir. Haberleşme Ikonulması zoruniuğu var
sa (ki, arkadaşlarını bunu duymuşlar, bizde ba
şından beri bunun müdafiiyiz ve ıma&sadımızı 
da arzetmiştik. Fiyatların serbest rekabet (ko
şulları içinde tekevvününü sağlayacak ekono
mik araçlardan biri budur) bunu üretim ve tü
ketim bölgeleriyle, haller arasında haberleşme 
şekline getirmelerinde fayda vardır, bir. 

Bir de, aynı zamanda hallerde mail satmaya 
mecbur kalmış üreticilerin ve mal almaya mec
bur olan tüketicilerin menfaatlerini koruma ba-
Ikıımından bu fonların sarahaten bu maddede 
zikredilmek suretiyle aynı zamanda haillerde; 
(Çok eski bir deyim; fakat yasal bir deyim ol
duğu için söyleyeceğim, «Mütesariül fesad» der
ler eskiler ve hukuk lisanında vardır) çabuk bo
zulan malların, çabuk bozulması tehlikesi sebe
biyle o gün satılmaları zorunlu olmaktadır. O 
gün satılması, hale gelen mal miktarı ile tabiî 
ki orantılı olarak fiyat teşekkülüne çok yakın 
etiki yapar. Şimdi bu fonlardan, hallerin 'geliş
tirilmesi istendiği gibi, hallerde malların mehma 
eım'ken birkaç zaman barmdırılabilmesini sağla
yıcı birtakım tesislerin yapılması da sarahaten 
buraya konmalı. Büyük soğutma tesisleri yapı
labilir, büyük muhafaza ambarları yapılabilir 
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ve bunlar da mükemmelen belediyelere gelir ge- | 
tirebilir; ama hem üreticiyi, hem tüketiciyi, çok 
çabuk bozulan malıların yığılması suretiyle fi
yatların tekevvününde yanıltıcı, iktisadî zarara 
sotkucu birtakım sonuçlan önlemiş olabiliriz. 

Değerli 'arkadaşlarımdan rica ediyorum. Tak
rirlerinde üretim ve tüketim bölgeleri ve haller 
arasında bir muhabereyi kastederek daha geniş 
kapsamlı bir haberleşme usulü ve bir de, bu te
sis fonlarının biraz daha -sarahate kavuşturula
rak; biraz daha modern bir hal anlayışına u y 
gun şekilde muhafaza ve soğutma tesislerine de 
sarfedilmesini öngörücü bir madde hailine getir
melerinde çok fayda vardır. 

Değerdi arkadaşlarım, bizim memleketimizin 
çok öneımli bir ihraç malı var. Affınıza mağru-
ren 2 dakikanızı alarak söyleyeyim, o da üzüm
dür. Bu üzümde, biliyorsunuz Ortak Pazara çok 
özel şartla rıla satılıyor. Ortak Pazar bizden 
üzümü belli ayda alabiliyor. Onun dışındaki ay
larda bizden üzüm almıyor. Bu ise, bizim nucraı-
leketimizin üretim şartlarıyla tamamen bağda
şık bir anlaşma değil. Çünkü bizim üzümleri
miz, onların bizden üzüm admak istediği mev
simde, ya bir kısmı mevsim olarak sonuna gel
miştir, ya da bir kısmı henüz olmamıştır. O 
mevsimde o ayda; yani Ortak Pazar'ın üzüm al
dığı ayda, üzüm bulundurmak çelk zordur. Bu-
lundurabikliğimiz üzümler de cüzi miktardadır. 
Fakat bunları dahi, ihracat için ger ekili tedbir
leri allatmadığımızdan olacak, tam manasıyla de
ğerlendiremiyoruz, büyük kayıplara maruz bı
rakıyoruz. Şöyle ki ; çok sıcak bir havada bir 
bağdan toplanmış üzümü firigorifik kamyonla
ra koyuncaya kadar geçıen zaman, çoğu Ikez o ı 
üzümün, o firigorifik kamyonda nakledilirken 
bozulmasına sebep oluyor. Çünkü sıcak bir yer
den alınmış üzümün, tedricen soğutularak, ar
tık üstündeki veya dalındaki suyu da ona za
rar vermeyecek, bakteriyi yaşatmayacak bir bi
çime getirilmeden doğrudan doğruya çolk so
ğuk kamyonla sokulması, yolda lonun çürümesi
ne sebep oluyor. 

Demek işitiyorum ki, bunun gibi daha birçok 
üretim metaımız ve özellikle bu yaş meyveler 
ve sebzeler birtalkım tedbirlerin alınmaması yü
zünden büyük zararlar veriyor. Hallerde de 
böyle oluyor. 

Lütfederlerse değerli arkadaşlarım, bu tesis 
fonlarının, hem hallerle üreticiyi ve tüketiciyi j 

haberdar edecek şekilde bir haberleşmeyi, hem 
ide biraz evvel arz ettiğim gibi, malın» muhafa
zasına yararlı birtakım tesirlerin yapılmasına 
da kapsayacak; şekilde sarfedilmesini öngörür
lerse çok minnettar olurum. 

Sayın Kürümoğlu'nun, «Bu fonlar maksat 
hâsıl oluncaya kadar... 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Şahsa hi
tap ediyor... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet. 
Takrir verdiği için söylüyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Olmaz 
öyle şey. 

BAŞKAN — Sayın Nazım İnebeyli ve Ali 
Allkan takrir verdiler. Sayın Lûtfi Bilgen de da
ha evvel konuştular, henüz takrirlerini verme
diler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir 
takrir daha okundu Sayın Başkan; «Bu fonlar 
maksat hâsıl oluncaya kadar...» şeklinde. 

BAŞKAN — Evet, 2 nci fıkra ile ilgili idi. 
Onu henüz daha mütalâa etmiyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Onda 
bu kastın mevcudiyetini sezdim. Maksat hâsıl 
oluncaya kadar hal tesisi için kullanılabilmesi, 
giderek hallerde alınması gereken öntodbirleri 
kapsaması mümkündür. 

BAŞKAN — Ben bu kısımda zatıâılinize tek
rar söz vereyim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Teşek
kür ederim, sağolun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurunuz. 

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

Her ne kadar hallerin yönetiminde, deneti
minde, muhabere esas ise de, bizim 20 nci mad
dedeki kastımızın esası, önergelere intibak et
memektedir. Şöyle k i ; bugün hale meselâ bin
lerce ton şeftali geliyor. Gazetelerde okuyoruz; 
müstahsil 50 bin ton şeftali gönderse, bu şefta
liden 50 kuruş para alamadığı gibi, borçlu gö
rünüyor. Nedeni. . Çünkü gelen malı derhal 
aka'binde satma durumu vardır. O gün piyasa
da fiyatlar düşük ise, bu düşük olan piyasada 
müstahsil zarar görmektedir. Müstahsilin zarar 
görmemesi için, hallerde yan tesisler yoktur 
bugün. Yani bir soğuk hava deposu yoktur. 
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Fazla mal geldiği zaman bıımı depolamak ve 
muhafaza etmek imkânı olmadığı müddetçe. 
biz müstahsili koruma imkânını bulamadığı
mız gibi, endirek yoklan tüketiciyi de koruma 
imkânını bulamayacağız. Bu itibarla madde bu 
paranın anca-k hal tesislerinin gelişmesinde, ge
nişletilmesinde, soğuk hava depolarının yapıl
masında ve modern teçhizatla teçhiz edilmesin
de sarf edilmesi gibi önemli bir hüküm ifade 
etmektedir. Bu paranın sağa sola, sarf edilip 
hesabı kaybolduğu takdirde, asıl anahedef olan 
halin yan tesislerinin yapımı imkânı olamaya
caktır. Bunu lütfen olduğu gibi kabul buyurun. 

Sayın Ticaret Bakanı hatırlayacaklar; İs
tanbul ve diğer büyük vilâyet belediyelerinde 
un çuvallarından basma Ç£ 1 alınarak, bu para
nın bu bölgelerin ekmek fabrikalarının geliş
mesi için sarf edilmesi yönünde bir tatbikata 
geçilmiş idi. Maalesef bu tatbikat normal işle
medi. 

Fırıncılar ile belediye arasında bir takım ih
tilâflar oldu. Bu anlaşamamazlık sonunda, fırın
cılar bu fonda birikmiş olan paralarını da. ak
lımda kaldığına göre Danıştay kararıyle almak 
imkânını bulabildiler. 

Şimdi benim istirhamım ; eğer bir müstahsi
lin korunması isteniyor ise. bir müstehlikin ko
runması isteniyor ise, maddeyi olduğu gibi ka
bul edelim. 

Belediye âciz değildir. Bugün en ufak bir 
müessese dahi rahatlıkla her türlü konuşmaya 
imkân bulunuyor. Postaneye dahi gitmeksizin 
kendi vasıtalariyle konuşma imkânları vardır. 
Belediye bu işi yürütebilir. Esasen toptancılık 
yapan arkadaşlarımızın da rahatlıkla üretici 
bölgelerle konuşma imkânları her zaman mev
cuttur. Böyle bir paranın telefon masrafı ola
rak kullanılmasının da yerinde olmayacağı ka
naatindeyim. 

Maddenin avnen kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, takririniz hazır 

(İçel) — Gönderiyorum 

- Takririmi 

LÛTFt BİLGEN 
efendim. 

NAZIM İNEBEYL1 (Sinop 
izah etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Önce şu takriri bir kıraat ede
yim, sonra söz vereceğim. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 164 sıra sayılı Kanunun 

20 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İçel 
Fikret Gündoğan Lütfi Bilgen 
Madde 20 : 
Bu kanunun 1 nci maddesinde tarif edilen 

hallerin kanunî net gelirlerinin rf 20'si halle
rin yapısı ve modern tesislerini geliştirmek ga
yesiyle tesis fonunda c/r 20'si de haller arası ve 
dış pazarla Türkiye arasında kurulacak teleks 
sistemiyle tüketim ve üretim bölgeleri arasın
daki haberleşmeyi sağlamak amaeıyle haber
leşme fonunda toplanarak resmî bir bankaya 
yatırılır. 

Geriye kalan net gelirin cr GO'ı da ilgili be
lediye ile ortaklar arasında anlaşmaya göre 
paylaşılır. 

BAŞKAN — Tabiî her iki takrir arasında 
fark var. Acaba bu iki takriri telif etmek müm
kün mır? 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Maksadımız iyi 
bir kanun çıkarmaktır. Komisyon isterse, her 
iki takriri iyi bir şekle sokabiliriz. 

BAŞKAN — Her iki takrir de 20 nci mad
deyi değiştiriyor; ama en aykırı olan Sayın 
Bilgen'in takriridir. Günkü. .Sayın Tnebeyli ve 
Sayın Alkan tarafından verilen takrirde hiç de
ğilse metin muhafaza ediliyor; seri haberleşme 
için bir teleks ve diğer medenî araçların mad
deye ilâvesi isteniyor. Halbuki Sayın Bilgen'in 
teklifinde, hem ayrılacak gelir nispeti değişti
riliyor, farklandırılıyor ve İveın de daha geniş 
bir değişiklik getiriliyor. 

Bu itibarla, şimdi Savın Bilgemin takririni 
muameleye koyacağım, takriri oylayacağım, ka
bul ('dilmediği takdirde Say m Alkan ve înebey-
li'nin takririni oylayacağım. 

Takrir geç gelmiş olması sebebiyle böyle bir 
hata oldu. Bu itibarla takriri tekrar okutuyo
rum. Lehinde, aleyhinde söz verip. Komisyonun 
mütalâasını da aldıktan sonra oylayacağım. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan ve İçel 
Üyesi Lütfi Bilgen'in takriri tekrar okundu/) 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Takririn aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) —- Takririmi müda

faa için söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Görüşme yaptınız. Takririnizi 

açıklamak için kısa bir söz vereyim. 
Buyurun Sayın Türkmen. 
SATIH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim. 

maddede; «Gelen gelirin r/c '25'i hallerin tesisi 
ve geliştirilmesi ieiıı ayrı bir fonda toplanır» 
fıkrası vardır. 'Evvelâ hallerin tesisi ve gelişti
rilmesi, yalnız bina yapımı değildir. Bir halin 
geliştirilmesi, genişletilmesi lazımsa icabında be
lediye yetki verir. Bir belediye, eğer muhafaza 
tesislerinin yapılması lâzım geliyorsa, pekâlâ 
bunları yaptırabilir. Hattâ. eğer bir muhabere, 
bir teleks ile teçhiz edilme zarureti görürse, o 
yola da gidebilir. Fakat maddeye bir sarahat 
getirilmek istenirse, belki buraya bir husus ilâ
ve edilebilir; ama teklifte ifade edildiği şekil
de1. bu gelirin r/r 2G'si bu hallerin tesisi ve ge
liştirilmesi için ayrıldıktan sonra, her halükârda 
r/c 20'sinin de teleks ve muhabere hizmetleri için 
ayrılıp bir bankaya yatırılması, âdeta bu para
ların başka bir gayede kullanılmaması gibi bir 
tahdit getirmek olur ki, bu da hakikaten lüzum
suzdur. 

Acaba bu hal gelirlerinin rr 20'siniıı Türkiye 
çapında geliri mahdut haller için kullanılması 
uygun olmaz mı.' Bâzı belediyeler vardır, geliri 
o kadar mahduttur ki, bu, ancak o hallerin ida
mesi veyahut da temin edilen tesislerin hizmet
lerini karşılamak için 'kâfi gelmezken, bunun 
rr 40'mı alıp, yalnız r/r 20'siııi bırakıp, bu mik-
taıı da İmr halükârda bir teleks tesisi için ayır
mak bazen lüks bir şeydir. Bu. herhalde lüzum
suz bir tahdittir. Bu kadar rijit bir tahdidin ge- ( 

tirilmesine taraftar değilim. Bu itibarla, takri
re muarrız olduğumu arz ederim. 

NAZIM İNEBEVİM (Sinop) — Sayın Baş
kan. kendi takririm hakkında konuşmak isti
yorum. Çünkü verdiğimiz takrire Sayın Lütfi 
Bilgen arkadaşımız katılmaktadırlar. Bu husus
ta kısaca bir açıklama imkânı verir misiniz? 

BAŞKAN — O halde, size lehinde söz vere
yim, burada görüşünüz. Lehinde olduğunuzu; 
fakat sizin teklifinizin daha iyi kapsadığını izah 
ediniz. 

ıSaym Bilgen, takririnizi açıklayacak mısı
nız efendim ? 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) —Arkadaşımız açık
lasınlar efendim. 

BAŞKAN — Sayın înebeyli buyurun. 
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Takrir sahipleri kendi aralarında bir uyuş
maya varırlarsa birisi çekilir, takrirlerden biri 
muameleye konur. 

NAZIM ÎNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Takririmizle getirmek istediğimiz husus 
şudur : Hallerin net gelirlerinin Cf 25'ini bir 
fonda topluyoruz ve bu fon da halin tesisi ve 
geliştirilmesi için kullanılıyor. Biz. bu 'c/< 25'in' 
içerisinde bir de teleks gibi seri haberleşme va
sıtasının da yer almasını istiyoruz. 

Sayın Gi'indoğan arkadaşım, teleksin üretici 
ve tüketici bölgeler arasında da kurulmasın! 
yani takrire «Üretici ve tüketici» kelimelerinin 
de ilâvesini istemişlerdir. Aslında bu haller, bi
lindiği gibi, büyük üretici ve tüketici merkez
lerde kurulduğuna Q;Ö\-(\ biz de ayın maksadı 
ifade edeceği için Sayın Gündoğan'dan ayrı dü
şünmüyoruz. Haller, büyük merkezlerde kurula
cağına göre, takririmizde bu iki kelimenin yer 
almasına lüzum görmemiştik. Fakat bu iki keli
menin ilâve edilmesinde bizim için de bir mah
zur yoktur, biz de katılıyoruz. 

Ancak, Sayın Öztürkçiıie arkadaşımız tak
rir hakkında görüştükleri zaman; «Hallerde 
çabuk bozulan sebze ve meyvelerin muhafazası 
için tesislerin yapılması, öncelik kazanması; on
dan sonra teleksin yapılması lâzımdır.» demiş
lerdi. Takririmizde biz bunu «gelişme» içerisin
de1 almıştık «Gelişme»' daha geniş kapsamlı bir 
ifadedir ve bu tesisler de yapılabilir, ki hiçbir 
mahzur yoktur ve esasen yapılması da lâzımdır. 

ıSayın arkadaşımın takririııdeki bu kısıtla
maya katılmak mümkün değil. Zannederim r/c 
20'siııi istiyorlardı; yani bir kısıtlayıcı husus 
geliyor. Bunun Çf 25'in içerisinde yapılması da
ha kolaylık sağlayacaktır. Bu bakımdan takri
rimizin kabul edilmesini istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

- LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, kürsüyü 
işgal etmeyeyim. 

Arkadaşımız izah ettiler; kendi takrirlerin
de, -bizim üretim ve tüketim bölgeleri arasında
ki irtibatı sağlamak esasını kabul ettiklerine 
göre. bir farkımız kalıyor; % 25. Kanun tekli
finde de c/c 25, bizim teklifimiz % 40'tır. Böy
le olsun, ona göre düzeltsinler; o zaman üçlü bir 
takrir verelim. 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz? 
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LÜTFÎ BİLGEN (İçel) — O iki kelimeyi 
eklemek kaydıyle katılıyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın İnebeyli ve Sayın 
Alkan'm takririni tekrar okuyup dikkatinize 
sunuyorum. 

«Madde 20. — Bu kanunun 1 nci maddesin
de tarif edilen hallerin 'kanunî net gelirlerinin 
% 25'i hallerin tesisi, geliştirilmesi ve haller 
arasında serî haberleşmede kulandan teleks ve 
diğer araçların temini için ayrı bir fonda top
lanır.» diyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — «Hal
lerle üretim ve tüketim bölgeleri arasında...» 
olacak. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, o noktaya 
şim.di temas ettiler zaten. «Haller» diyor Sayın 
İnebeyli. «Esasen haller tüketim ve üretim mın-
takalarındadır. Bu itibarla ikisi arasındaki ha
berleşme, tüketici ve üretici pazarlar arasındaki 
haberleşmedir; bu noktadan beraberiz» diyor. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Hayır, İSaym Baş
kanım. 

BAŞKAN '— İsterseniz ben takririnizi vere
yim, tekrar düzeltiniz. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — İki kelime ilave 
edilecek. 

BAŞKAN — Söyleyin; neresine ilâve ede
lim efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — «Hal
ler, üretici ve tüketici bölgeler...»1 

BAŞKAN — Kanunî net gelirlerinin c/c 25'i 
hallerin tesisi, geliştirilmesi ve haller arasın
da...» 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — «Hal
ler, üretici ve tüketici bölgeler...» olacak. 

BAŞKAN — «Üretici ve tüketici» ibaresinin 
ilâvesini istiyoruz ? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — «...Üretici ve tüketici bölgeler 

halleri arasında...» oluyor. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bölge

ler ile haller arasında... 
BAŞKAN — Hal organize edecek ya bunu. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul)*— Evet, 

oldu. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkanım. 

bir cümleyle arz edeyim. 
Bu şekilde olmaz. Çünkü İstanbul hali ile 

Ankaıa halinin haberleşmesi önemli değil; ama 
Ankara hali ile İzmir ve Adana'nm halinin ha

berleşmesi mühim. Ancak bu cümle konulması 
şartıyle katılırız. Buna göre son yazdığımız şe
kilde oylanmasını kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Yani şimdi okuduğum şekilde 
mi ? 

LÜTFÎ BİLGEN (İçel) — Tamam o şekil
de. 

BAŞKAN — Bir daha okuyayım. 
«Bu kanunun 1 nci maddesinde tarif edilen 

hallerin kanunî net gelirlerinin % 25'i hallerin 
tesisi, geliştirilmesi, üretici ve tüketici halleri 
arasında seri haberleşmede kullanılan teleks ve 
diğer araçların temini için ayrı bir fonda topla
nır.» 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Haller 
arasında, üretici ve tüketici bölgeler arasında. 

BAŞKAN — Üretici ve tüketici bölgeler ara
sında... 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Halleri arasın
da... 

BAŞKAN — «Bölgeler» dedikten sonra hal
ler var mı! 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Hayır o mühim 
değil.. 

BAŞKAN — Üretici ve tüketici bölgeler hal
leri arasında... 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Tamam oldu. 
BAŞKAN — Demek ki son şekil şu... 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa

yın Başkanım, zannediyorum burada önergenin 
ruhu şu; haller arasında da muhabere olacak 
bir de üı etici ve tüketici bölgelerde hallere 
mal veren veya mal alacak olan vatandaş da 
bu muhabere imkânından istifade edecek. Öner
gede esas bu ruh getirilmek isteniyor. «Bu ma
lın üretici ve tüketici bölgeleri ve halleri ara
sında...» olması lâzım. 

Üretici ve tüketici bölgeler 

Ye 

BAŞKAN 
halleri... 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) 
halleri arasında. 

BAŞKAN — Bölgeleri ve halleri... 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Çünkü, tüketici halleri başkaymış, üretici halle
ri başkaymış gibi bir mâna çıkıyor. Onun için 
«haller ve tüketici üretici bölgeler arasında...» 
olması lâzım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet, 
tamam efendim. 
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BAŞKAN — Ben şu takriri size vereyim Sa
yın Bilgen, onu güzel bir şekle getiriniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
İnebeyli'ye verin. 

BAŞKAN — Sayın inebeyli'ye vereyim. 
Sayın Bilgen'in takririni şimdilik kaldırıyo

ruz. 
Evet lehinde, aleyhinde konuşuldu; sadece 

bir kelime tashihinden ibaret kaldı. 
Komisyona söz veriyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UCUZAL ''(Eskişehir) — Komisyon olarak fik
rimizi arz etmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Maddeyi iyice tekik buyurduğunuzda göre
ceksiniz ki, Sayın Türkmen'in beyan buyurdu
ğu gibi, önerge veren arkadaşlarımın çabası bu 
maddenin içerisinde yatmaktadır. Gayet açık 
hüküm var; ı«'% 25'i hallerin tesisi ve geliştiril
mesi için ayrı bir fonda toplanır.» Hal tesisi ve 
halin geliştirilmesi için % 25'i bir fonda topla
maya karar veriyorsunuz. 

Şimdi, hal tesis edilecek, sonra da halin ge
reken icabı ne ise, ona göre de tesis genişletile
cek, mükemmelleştirilecek, Bunun içerisinde, 
arkadaşlarınım mutlaka haberleşmeyi temin yo
lunda düşündükleri fikirlere biz de iştirak edi
yoruz; ama bu olacaktır sevgili arkadaşlarım. 
Bunun yapılmamasına imkân yok. Fakat yüzde 
şu kadarı bu fona ayrılır, mutlaka bu yapılır»' 
dendiği zaman, düşünün ki, bir teleks teşkilâtı
nın kurulması 100 bin lira. Ondan sonra cari 
masraflar; zaten telefon, telgraf masrafı gibi 
doğacaktır. Bir tesisin geliştirilmesi için soğuk-
hava deposu yapılacak, gayet tabiî muhabere 
sistemleri de kurulacak. Ama arkadaşlarımızın 
verdiği takrirdeki hüküm 'tamamen kabul edil
diği takdirde, hal teşkilâtının dışında başkala
rının yaptığı işler de bu önerge ile hal teşkil Tı
nın emrine verilmektedir. 

Geçmiş maddelerde gördünüz değerli arka
daşlarım; ihracata yönelen hareketler hallerin 
dışında bırakılmıştır. Şimdi dış pazarlarla yapı
lacak münasebetin de, fiyat veya herhangi bir 
kontrol imkânını getirip de, hallere terketmek 
mümkün değil. 
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Meseleleri bir nokta üzerinde düzeltmeye ça
lışıyoruz. Değerli arkadaşlarını da aynı gayede-
ler. Şimdi teleks faaliyete geçti, iki hal arasın
da irtibat kurdu, doğrudur; bir de bu iki hal 
bölgesinde bulunan üretici ve tüketici birlikler 
var. Burada muhatap kim oluyor?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Koope
ratifler var, tüccarlar var. 

GEÇİCİ KOMİfeYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Devamla) — E, ama bunlar halin 
dışındaki teşekküller. 

iSaym Başkanım; bu bakımdan meseleyi der
leyip toplayalım. Zaten aslında geçici 2 nci 
maddede Ticaret Bakanlığının çıkaracağı bir 
yönetmelik var; o yönetmelikte arkadaşları
mızın istediği şartlar getirilecektir. 

Bu bakımdan Komisyon olarak maddeyi ye
rinde görüyoruz, önergelere iştirak etmiyo
ruz. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen

dim?.. 

TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Efendim 
müsaade ederseniz bir açıklama yapmak istiyo
rum. 

Daha evvelki kabul edilmiş olan 19 ncu mad
dede civar iller ve üretici bölgeler hal idarele
ri arasında devamlı irtibat tesis etmak vazife
si, hal idaresine verilmiştir. Binaenaleyh, eğer 
kanun metninde bu geçmese bile, hal idareleri 
civar üretici ve tüketici bölge halleriyle de ir
tibat tesis etmek için gerekli tesisleri kurmak 
mecburiyetindedir. 

Diğer taraftan bir misal olarak arz edece
ğim. Ankara halinin 1972 yılı geliri 10 milyon 
lira kadardır. Şimdi teklif kabul edildiği tak
dirde % 25'i, yahut % 20'si haberleşme tesisi 
için devamlı olarak ayrılacaktır. Yani, 2 - 2,5 
milyon lirası haberleşme için ayrılacak; ama bu 
tesisi bir defa yaparsınız. Her sene böyle bir 
ayırım yaptığınız vakit, bunu kullanacak yer 
bulamazsınız. 

Tesis, için haberleşme daima cari giderler
dir. Binaenaleyh hal idaresi, cari masraf bün
yesindeki bu yatırımları cari giderlerde göste-, 
rir. Bu bakımdan, ayrılmış olan fonu da zaten 
kullanma imkânlarını bulamayacak ve orada 
para birikecek. 
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O itibarla komisyondan gelen teklife katılı
yoruz. 

LÜTFİ BİGLEN (İçel) — Bu nokta iein söz 
rica edebilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, görüşmeler bitti. Me
sele kâfi derecede vuzuhlandı. Arakadaşların 
takrirle getirmek istedikleri husus, maddede 
ver alan sadece «Haberleşme» kelimesi içerisin
de yeteri kadar ifade edilmediği kanısından do
ğuyor ve arzu edilen bir husus. Benim anladı
ğım kadarıyle; münferit haller arasında ha
berleşmekten ziyade merkezî bir halde, bütün hal
lerden gelen fiyat hareketlerinin toplanması 
ve bu hareketlerin aynı kanaldan geldikleri 
mahreçlere dağılması şeklinde bir geniş haber
leşmeyi kapsadığı anlaşılıyor. Yani «Haberleş
me» kelimesiyle bu maksadın ifade edilmediği 
noktasından arkadaşlar hareket ediyor. 

Şimdi, son ittifak edilen şekliyle takriri oku
tul) oylarınıza sunacağım, takdir Yüce Heyetin
dir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 104 sayılı Kanunun 20 

nci maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Kırklareli İçel 
Ali Alkaıı Lütfi Bilgen 

Sinop 
Nazım İn ebeyi i 

Madde 20. — Bu kanunun birinci madde
sinde tarif edilen hallerin kanunî net gelirleri
nin c:'c 25'i hallerin tesisi, geliştirilmesi üretici 
ve tüketici haller arasında seri haberleşmede 
kullanılan teleks ve diğer araçların temini için 
ayrı bir fonda toplanır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

20 nci maddenin ikinci fıkrasıyla ilgili Sa
yın Kürünıoğlu'nun takririni tekrar okutuyo
rum. 

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

ORHAN KÜRÜMOĞLF (Bitlis) — Müsaa
de eder misiniz efendim? 

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

Başkan, bu maddenin ikinci fıkrasında yaptı
ğım teklifin »sebebi sudur; Maddenin baslığı, 

«Hallerin Tesis ve Geliştirilmesi Fonu» adını 
taşımaktadır ve birinci fikra da ; «Bu kanunun 
1 nci maddesinde tarif edilen hallerin kanunî 
net gelirlerinin c/c 25'i hallerin tesisi ve gelişti
rilmesi için ayrı bir fonda toplanır.» şeklinde
dir. 

Bu fıkra üzerinde bir önerge biraz evvel ka
bul edildi; ama maksat, burada ifade edilen 
husus aynen muhafaza edilmiş oldu. İkinci fık
rasındaki «Bu fonda toplanan gelirler maksadı 
-dışında kullanılamaz», hükmü emredici bir hü
kümdür. Fakat emredici bir hüküm olmasına 
rağmen, uygulamada bâzı mahzurlarla karşılaş
ması mukadderdir. Zira, halde icabeden her 
türlü tesisi ikmal ettikten sonra, bu fıkra mu
hafaza edildiği takdirde, gene aynı fonun mu
hafaza edilmesi ica.bedeccktir. Fuzulî yere pa
rayı bekletmek için bir sebep görmüyorum ve 
İm maksatla ; yani fuzulî yere paranın bu fon
da bekletilmesini önlemek üzere «Maksat hâ
sıl oluncaya kadar başka iste kullanılamaz» 
ibaresinin, metne de değişiklik suretiyle ilâve
sini arz ve teklif etmiş oldum. İltifat buyuru-
lursa isabetli bir sonuca bağlanacağı kanaatin
deyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Lehte aleyhte söz isteyen sayın 

üye ?... 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Aleyhte söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendini. 

SALİH TÜRKMEN i Ağrı) — Sayın Baş
kan. muhterem arkadaşlarım: 

Sayın arkadaşımın yaptığı teklif görünüşte 
mâkul görünüyor. Yani «Bir gayeye tahsis 
edilen para. o gaye tahakkuk ettikten sonra yi
ne muhafaza edilmesin, başka yerde sarf edil
sin» der. Bu. vehleten iyi görünür. Fakat bu 
şekil suiistimale müsaittir. Bu madde ile iste
nen şudur: Madem ki, gelirin c/c 25'i hallerin 
idaresinden geliyor, bu, hal tesislerinin gelişti
rilmesi için kullanılsın, bu mecbur olsun ve git
tikçe haller daha geliştirilsin. 

Halbuki bir belediye ihtiyacı olduğu vakit, 
«Muayyen hal, muayyen şekle gelmiştir, benim 
bu halden beklediğim gaye budur; maksat hâ
sıl olmuştur, binaenaleyh bu parayı başka yer
de sarf ederim» diyerek hiç de lüzumlu olmayan 
başka yerde sarf etmek imkanını bulur. Bu ba-
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•'kundan suiistimale müsaittir. Binaenaleyh, bu 
gelir neticesinde ayıracağımız paralarla hiçbir za
man bizim hallerimizin arzu ettiğimiz bütün 
husularınin tahakkuk edip de, artık para sarf 
etmeyeceğimiz hale gelmesi muhtemel değildir, 
mümkün değildir. 

Bu itibarla hakikaten belediyelere icabında 
bn parayı başka yerlerde kullanmak imkânı 
verdiği için maddenin aynen kalmasını münasip 
görüyorum, bu itibarla takrire muhalifim. 

BAŞKAN — Komisyon mütalâa verecek 
mi?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, öner
geyi kabul etmiyoruz. Çünkü önergeye iştirak 
ettiğimiz taktirde birinci fıkradaki geliştirme 
hükmünü bir zaman sonra ortadan kaldırma 
imkânını idarecilere teslim etmiş oluruz. Bu 
yönden katılmıyoruz 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?... 

TİCARET BAKANLİĞİ İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. Tak
riri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmedi efendim. 

Şimdi madde üzerindeki takrirleri de so
nuçlandırdık. 

Biraz evvel Sayın Ali Arkan, Sayın Lütfi 
Bilgen, Sayın Nâzım İnebeyli tarafından ya
zılıp, Genel Kurulca kabul edilen takrir 
istikametinde 20 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum.. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon ücretleri : 
Madde 21. — Halde yer alan komisyonculu

nu komisyon ücretleri, malın satış bedeli üzerin
den c/c 6'sını ve üreticiye avans ve kal) verildiği 
ve bu husus hal müdürlüklerince tespit edildiği 
takdirde % 8'ini geçemez. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı? Sayın Kalpaklıoğlu, buyurun 
efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bir takririm vardı efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Kalpaklıoğlu, evet takri
riniz var, söz isteyen yoksa takririniz sırasında 
size söz vereceğim. 

HÜSLYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Takririmin üzerinde konuşacağım. 

lîAŞKAN — Söz isteyen var mı efendim ? Ko
misyon madde ile ilgili bir açıklamada buluna
cak mı ? 

Buyurun efendim. 
GLOİOİ KOMİSYON' SÖZCÜSÜ M L1IM LT 

VARIŞLI (Konya) — Sayın Baskın, muhterem 
arkadaşlarını; 

Müzakeresini tamamlamak üzere bulunduğu
muz toptancı haleri kanun teklifinin 21 nci 
•maddesi, diğer maddeler gibi ağırlık unsuru ta
şıyan bir maddedir. Görüyoruz ki, birçok ar
kadaşlar bu hususta söz almak istiyorlar, önerge 
vermek istiyorlar. Komisyon olarak arzumuz; 
21. nci maddeyi Komisyona alıp yeniden tezek
kür etmektir. 

Senatoyu fazla işgal etmemek için bu sözü al
mış bulunuyorum. Cidden komisyonculara bir
çok ağır külfetler* getirmektedir. Meclisten ge
len. c/c 8 ve r/( .10 miktarım Komisyonumuz % f> 
ve % 8'c düşürmüştür. Burada etüt edilecek bâ
zı konular mevcuttur. Bunu yeniden Komisyo
numuzda tezekkür edeceğiz. Maddeyi geri alıyo
ruz efendim. 

Saygılar* sunarım. 
FİK.RUT GÜNDOĞAN (İstanbul) — Neyi 

alıyorsunuz .'.. 
BAŞKAN —• Sayın Komisyon Sözcüsü, size 

sual soracaklar zannederim. 

FİKRLT GÜNDOĞAN (İstanbul) — Madde
nin geri alınması için bir sebep, oir zorunluluk 
olması lâzımdır. 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon, maddeyi geri 
mi alıyorsunuz ? 

GLÇİCL KOMİSYON SÖZCÜSÜ MLITMLT 
YARIŞIM (Konya) — Geri alıyoruz. _ 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Niçin. 
sebep nedir ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEİLULT 
VARIŞLI (Devamla) — Efendim, daha evvelki 
konularla ilgili olarak şunu arz etmeme müsaade 
eder misiniz? Dikkat buyurursanız .1.9 ncu mad
deyi geri aldık. 19 ncu madde ile ilgili olarak, 
nasıl ki komisyonculara tahsis edilecek yerlerin 
miktarları üzerindeki maddeyi geri almışsak, o 
madde ile bu madde ilgili olduğu için geri al
mak mecburiyeti hâsıl olduğundan geri alıyo
ruz. 
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LÜTFl BİLGEN (İçel) — Hayır efendim, 
olmaz böyle şey. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, Komisyon dilerse 
maddeyi görüşme sırasında kendiliğinden geri 
alabilir. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, Umumî 
Heyetin temayülü belli olur, ondan sonra geri 
alır. Ne maksatla geri alıyor? 

BAŞKAN — Sayın Bilgen şöyle anlaşalım. 
Ben, «Söz isteyen var mı?» diye sordum, söz ta
lebeden bir sayın üye zuhur etmedi. Ondan son
ra, «Komisyon açıklama yapacak mı ?» diye sor
dum. Belki bundan sonra görüşmek istersiniz, 
öyle mi efendim? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, da
ha evvel geri alacağını bilmiyorduk. 

BAŞKAN — Ama Komisyon geri alıyorum 
dedikten sonra, ortada konuşulacak metin kalmı-
yoı\ 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir 
hakkın suistimali olmuyor mu Sayın Başkan? 
Alabilir biz de biliyoruz; ama bir sebebi olmalı. 

BAŞKAN — Afedersiniz, belki ben intikal 
edemedim. Acaba bu maddenin alınmasında ne 
gibi bir mâni var? Lüzum görmüş Komisyon, bu 
takdir hakkını kullanıyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İşte 
onu anlamıyorum ve ben de diyorum ki, bu tak
dir hakkım kullanan Komisyon, bir sebep irae 
edemez mi ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Devamla) — Sayın Başkan, müsaa
de eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

VARIŞLI (Devamla) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; nedense arkadaşlarım bu mad
de üzerinde bir infial havası içerisine girdiler. 
Bidayette kanunun tümü üzerindeki müzakere
lerde Sayın Gündoğan; maddeleri geri alsınlar, 
daha iyi bir kanun çıkartalım diye kendileri 
teklifte bulundular. Biz de; 19 ncu madde ile 
21 nci madde biribirleri ile irtibatlı oldukların
dan daha iyi şekilde çıkabilmesi için maddeyi 
geri alıyoruz ve takdir hakkımızı kullanıyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Peki efendim, bu madde ile il

gili üç adet takrir var, onu da Komisyona iade 
ediyoruz. Birisi Sayın Kalpaklıoğlunun, birisi 
Sayın Yiğit Köker'in, birisi de Sayın Rifat Öz-

türkçine arkadaşımızın. Ancak, Yiğit Köker ile 
Sayın Öztürkçine'nin aynı takriri ayrı ayrı ver
miş oldukları anlaşılıyor. 

Şimdi 22 nci maddeyi okutuyorum. 
Ceza hükümleri : 
Madde 22. — Dördüncü madde hükmüne ay

kırı hareket eden toptan satıcılara ve alıcılara 
1 000 liradan 5 000 liraya kadar para cezası ve 
45 güne kadar ticarî faaliyetten men'e karar ve
rilir. 

(«Bu madde geri alındı.» sesleri.) 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Cezanın 

munsif olup olmadığını bilmek için 4 ncü madde
yi. anlamamız lâzımdır. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Geri alındığı 
için 4 ncü maddenin nasıl geleceğini bilmiyoruz. 

BAŞKAN — O halde 22 nci maddenin, 4 ncü 
maddenin müzakere ve kabulünden sonra görü
şülmesini teklif ediyorsunuz. Bu hususu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

23 ncü maddeye geçiyoruz. 
Madde 23. — 7 nci ve 8 nci madde hükümle

rine aykırı hareket edenler ile fiyatların normal 
bir şekilde oluşumunu önleyici harekette bulun
dukları hal hakem kurulunca tespit edilenler ve
ya malın miktar ve bedelini hakikî miktar veya 
satış fiyatının altında göstermek suretiyle üreti
ciye noksan intikal ettirenler yahut malın eks
pertiz neticesinde belirtilecek sınıflandırılmasını 
gösterir belgeleri değiştirenler veyahut değiştir-
tenler ile bu belgelerin değiştirilmiş şeklindeki 
satıcıları hakkında, 1 000 liradan 5 000 liraya 
kadar para cezası ve ayrıca 3 seneye kadar hal 
dahilinde faaliyetten men cezası verilir. 

Bu fiillerden birinin tekrarı halinde tahsis 
edilen yerin kapatılması cezası iki aydan; para 
cezası ise 2 000 liradan az olamaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — 8 nci madde geri alındı
ğı için, bu maddenin müzakeresini 8 nci madde
den sonra teklif ediyorum. 

BAŞKAN —• Bu madde de 8.nci madde ile 
irtibatlı olduğu için Komisyon geri istiyor ve 
8 nci maddenin müzakeresinden sonra görüşül
mesini teklif ediyor. 

Bu hususu oylarınıza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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24 ncü maddeye geçiyoruz. 
Madde 24. — Aynı kab içerisinde değişik 

mal bulunması ve özel yönetmeliklerde tespit edi
lecek sınıflandırmalar dışında mal gönderilmesi 
veya kab kullanılması yasaktır. 

Bu yasağa uyulmaması münhasıran üretici
nin fiilinden meydana gelmiş ise mal gönderen; 
hal içinde yapılan sınıflandırma, rafa veya tas
niften ileri gelirse, haldeki satıcı sorumlu olur. 
Her iki halde de ilgililer hakkında malm rayiç 
bedeli tutarının % 15'i oranında para cezası uy
gulanır. 

Dökme mallarla sıra malları, dökme veya sı
ra olarak satıldığı takdirde bu madde hükmüne 
tabi değildir. 

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

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCÜZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, madde
nin 1 nci satırı, «Aynı kab içerisinde değişik 
mal bulunması» değil de, «Değişik kaliteden mal 
bulunması» şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — «Değişik mal bulunması»' değil 
de, Komisyonun kabul ettiği metin «Değişik kali
teden mal bulunması» şeklinde olacak. Komis
yon böyle münasip görmüş; tashih ettik. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. K;»bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Toptancı halleri yönetmelikle
rinde tespit olunacak yasaklara uymayanlar hak
kında 100 liradan 5 000 liraya kadar para ce
zası ve ayrıca 3 seneye kadar hal dahilinde faa
liyetten men cezası verilir. 

Bu fiillerden birinin teki arı halinde tahsis 
edilen yerin kapatılması cezası 2 aydan para 
cezası ise 2 000 liradan az olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğdan, söz mü isti
yorsunuz?.. 

FİKRET GÜNDOuAN .'İstanbul) — Komis
yondan. bir sual. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen

dim, «Toptancı halleri yönetmeliklerinde tespit 
olunacak yasaklara uymayanlar hakkında 100 li
radan 5 000 liraya kadar para cezası ve ayrıca 3 
seneye kadar hal dahilinde faaliyetten men ce
zası verilir.» deniyor. 

Şimdi, bu para cezasının aşağı ve yukarı 
haddi vardır; doğrudur. Ve tabiî ki bu yönetme-
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likteki fiillerden hangisine uyuyorsa ve ne dere
ce ağırsa ona göre ceza verilecek. Fakat men ce
zasının alt haddi yoktur. Alt haddi olmayınca 
suistimale kolay olan bir tatbikat olmaz mı? Ce
za meselelerinde bildiğiniz gibi daima alt haddi 
bulundurma zorunluluğu vardır. Yoksa bir kişi
ye bir yerde 1 gün, başka yerde 30 ^ün men ce
zası vermeye kalkılırsa, bu işte çok büyük bir 
adaletsizlik olur. Alt had şarttır. 

BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye?.. 
Yok. 

Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkanım, yö
netmelikte bu hususlar belirtilecektir. Yalnız, 
«Asgarî had tayin edilmemiş» buyurdular. Doğ
rudur; ama 3 seneye kadar dendiğine göre, 1 
günden 3 seneye kadar men cezasıdır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim, bu, ceza hukukunun genel prensiplerine 
aykırıdır. Yanlış tatbikatı biz elimizle koyama
yız. Cezayı kanun verir. Yönetmelikle ceza ve
rilmez, Sayın Başkan. O bakımdan bunu 3 - 5 
günden başlamak suretiyle yapmak zorunluluğu 
vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Teklif getirsinler dü
şünelim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, görüşler karşılıklı 
dinlendi, takdir Yüce Heyetindir. 

Söz isteyen saym üye?.. Yok. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Takririm 
vardı, Saym Başkan. 

BAŞKAN —- Efendim, görüşmeler bitsin de. 
takririnize sıra gelecek. 

Bu madde ile ilgili olan müzakere bitti. Şim
di takrirlerin görüşülmesine geçiyoruz. 

Saym Kürümoğlu'nun evvelden verilmiş bir 
takriri var, okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
164 sıra sayılı teklifin 25 nci maddesinin me

tinden çıkarılmasını ve buna göre müteakip 
madde numaralarında lüzumlu tashihin yapıl
masını arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Saym Kürümoğlu, maddenin 
tamamen metinden çıkarılmasını, diğer madde 
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numaralarını da ona göre yapılmasını teklif 
ediyor. Açıklamak için buyurun. 

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

Vaktinizi almak istemezdim, çünkü biraz da 
sabırsızlık hissediyorum Umumî Heyette. Yalnız 
bu madde üzerinde müzakeresiz bir sonuca bağ
lanma durumu hâsıl olduğu için mecbur oldum, 
konuşuyorum. 

Şimdi müsaadeniz olursa Anayasaîım 33 ncü 
maddesini okuyacağım. 

«d) Cezaların kanunî ve şahsî olması; zor
lama yasağı. 

Madde 33. — Kimse, işlendiği zaman yü
rürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir 
fiilinden dolayı cezalandırılamaz. 

Cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla ko
nulur...» 

Şimdi, maddeyi incelediğimiz zaman, mütea
kip fıkraları da var Anayasalım 33 ncü mad
desinin, ama okumayacağım. Bu iki fıkra bizim 
maksadımızı ifadeye yeterli. 

Maddede ise ibare aynen şöyle : 
«Madde 25. — Toptancı halleri yönetme

liklerinde tespit olunacak yasaklara uymayan
lar hakkında...» 

Hangi yasaktır bu? «Kanunen şu fiil suç
tur» denmedikten sonra, bir yönetmeliğin tespit 
edeceği hususu, Anayasanın 33 ncü maddesi 
muvacehesinde suc savmak mümkün değildir. 
Zira, arzuya bağlı bir durum olmaktadır. Yö
netmelikte istediği şeyi suç sayacak, istediği 
şeyi suç saymayacaktır. Bu sebeple ve biraz ev
vel Sayın Gündoğan'm ifade buyurduğu, ceza
ların kanunen tespit edilmiş olması prensibi ile, 
suçların kanunlarda gösterilmiş olması prensip
leri yönünden madde Anayasaya aykırıdır. Bu 
sebeple metinden çıkarılmasını teklif etmiştim. 
Ceza hukuku prensiplerine riayet etmenin tek 
zarurî yolu budur. Arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Lehte, aleyhte?.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aley

hinde. 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Ben de 

a, ley hinde. 
BAŞKAN — Siz de aleyhinde. İki sayın üye

ye söz vereceğim. Lehinde isteyen olmadığın
dan. ikinci sayın üye siz olacaksınız, 

Buyurun, Sayın Gündoğan, 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaştanım; 

Sayın Kürümoğ'lunun hukuk bilgisine ger
çekten hürmet duyarım. Filhakika ilk bakışta 
cezaların şahsîliği prensibi, kanunsuz ceza ol
maz prensibi vesaire gibi hususlar; yani (nülla 
poeııa sin eleğe) denilen meşhur kaideyi dile 
getirmek istiyorlar. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Kanun
suz suç olmaz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ama 
değerli arkadaşlarım, bu kanun işte o lâzimeyi 
yerine getiriyor... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Hangi 
suç, belli değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu 
kanun, yönetmeliklerin ısdarını emrediyor bir 
maddesinde. O yönetmeliklerin kapsamını da 
maddelerinde gösteriyor. O yönetmeliklerin 
kapsadığı fiiller, eski deyimle lâzımül ittiba ve 
riaye fiillerdir. O fiillere ittiba edilmediği tak
dirde, bunun bir müeyyide ile gerekirse teczi
yesi, yani müeyyidelenmesı şarttır. Burada ih
das oluyor zaten. Cezasını bu kanunda koyar
sınız ; doğrudur. Nitekim, verdiğim teklifte 
de, cezanın alt haddi bulunmadığı için, suiisti
mali kolay olan bir uygulamaya müsait olur 
demiş idim. Binaenaleyh, kanaatimce hal yönet
melikleri bu kanunun maddelerinde gösterilen 
hususların sureti icrasını sağlayan, düzenleyici 
ve Anayasamızda da kanunlar mertebesinde ye
ri olan düzenleme araçlarıdır. Bunlarda bir ta
kım fiillerin yasaklanması ve suç sayılması 
mevzuatımızda mümkündür. Bildiğiniz gibi, Ce
za Kanunu dışında cezayı ihtiva eden. suçu ihti
va eden birçok kanunlarımız, yönetmeliklerimiz 
vardır. Bence, kanunun Anayasa ile aykırılık 
bakımından hiç bir ilişkisi yoktur. Anayasaya 
aykırı değildir. Aykırı olan cihet, genel ceza 
nazariyatında bildiğimiz asgarî ve azamî haddi 
bulunmayan cezanın, suiistimalidir. 

Meselâ, sayın Komisyon Başkam arkadaşı
mız. «Bir günden» «dedi. "bu bir gün; bir saat 
de olabilir, bir dakika da olabilir.» Bir gün, 
bir ay» gibi bir zaman parçası söylemediği
niz takdirde, asgarî had belli olmadığı için 
bir yanlışlığa sebebiyet verirsiniz ve aynı fiili 
islemiş iki kişiye, taraf tutma sebebiyle, ayrı 
ayrı ve ağırlaştırıcı veya hafifletici cezalar 
verirsiniz. Bu maddede benim kanaatimce yal-
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hız bir asgarî had tayin etmek suretiyle duru
mu, hem ceza hukukuna, hem de bu kanunun 
maksadına uygun hale getirmiş olursunuz. 

Saygılar snarım. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Üzerinde ko

nuşabilir miyiz ? 
BAŞKAN — Sayın Özden, lehinde konuşa

caksınız, lehinde konuşan olmadı, size söz veı 
reyim. Lehinde konuşmayacaksınız, beyan et
tim daha önce Sayın Öztürkeine'ye söz verece
ğim. 

Buyurun Sayın Öztürkeine. 
RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

«('ezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla 
konulur» diye saym arkadaşımız Anayasanın 

33 ncü maddesine değinerek, ilgili maddenin 
kanunda yazılı olmayan hususları yönetmelikte 
tadat etmesi Anayasanın 33 ncü maddesine ay
kırıdır, dediler ve metinden çıkarılmasını ileri 
sürdüler. 

Şimdi, Anayasanın diğer bir hükmü de 
var; sayın hukukçu arkadaşıma hatırlatmak is
terim. Tüzükler, Anayasaya ve mevcut kanun
lara aykırı olamaz. Şimdi kanun tadat edilen 
sistem mevcut değil ise, bu mevcudolmayan 
sistemi bizim yönetmeliğe veya tüzüğe koyma
mıza imkân yok. Bu da Anayasanın âmir- hük
müdür; tüzükler kanuna aykırı olamaz. 

Şimdi, verilecek cezanın şekli, işlenen suç
ların cinsi haller kanununda tadat edildikten 
sonra, elbette çıkacak olan yönetmelik de, 
bu kanuna aykırı olamayacaktır ve bu nedenle 
kanuna aykırı olamayan bir yönetmelik de, 
Anayasanın 33 ncü maddesine aykırı olamaya
caktır. 

Bu sebeple, maddenin aynen kabul edil
mesini arz ederim. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler etmeyenler... Kabul edil
memiştir, efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) Hangi 
takrir efendim ? 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu'nmı 25 ııci 
maddeyi tamamen kaldıran ve şimdi üzerinde 
konuştuğumuz takrir. Siz de konuştunuz. 

Şimdi Sayın Güııdoğan'm takririni okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
164 sıra sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 

«Ayrıca» kelimesinden sonra (3 aydan) keli
mesinin eklenmesini arz ve teklif ederim . 

İstanbul 
Fikret Güııdoğan 

BAŞKAN — Fıkraya kelime eklenince şöyle 
oluyor; «Toptancı halleri yönetmeliklerinde 
tespit olunacak yasaklara uymayanlar hakkın
da 100 liradan 5 000 liraya kadar para cezası 
ve ayrıca 3 aydan 3 seneye kadar hal dahilin
de faaliyetten men cezası verilir.» şekline giri
liyor. Şimdi takrir sahibi açıklama yapacak 
mı ? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır 
efendim, biraz evvel açıklama yaptım. 

BAŞKAN — Açıklama yaptınız. 
Lehinde aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu aleyhinde. 
Lehinde görüşmek isteyen sayın üye?., yok. 
Aleyhinde, buyurun Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLF (Bitlis) — Sayın 
Başkan; 

Biraz evvel Sayın Güııdoğan benim takririm 
aleyhinde konuştu diye kürsüye gelmedim. 
Bunu peşinen tavzih edeyim. Zira, ben kalktı
ğını zaman güldüler. 

Şimdi mühim olan tarafı şudur. Dikkat 
buyurulursa, maddede toptancı halleri yönet
meliklerinde tespit olunacak yasaklara riayet
sizlik esası alınmıştır. Bir yasağa riayetsizliğin, 
üç ay müddetle işten menedilmesi gibi bir ağır 
ceza ile tecziye edilmesi tecviz edilemez. Şa
yet bir haftadan üç seneye kadar demiş olsa
lardı, bir takdir hududu olarak onu kabul ede
cektim ; fakat üç aydan başlattıkları için tak
ririn aleyhindeyim ve şayet kabul buyurulursa, 
bir haftadan başlatmak kaydı ile hepimizin iş
tirakinde fayda vardır. 

Arz ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym 
Başkanım, ben bu haddin sağlanmasını ve ka
nunun genel kurallarına uygunluğunu temin ba
kımından, belki pazarlık gibi oluyor; ama tek
lifi biraz daha insaflı ve müddeti biraz daha 
fazla olarak getirirlerse; ki, lütfetsinler bunu 
yapsınlar, o zaman kabul edeceğim. 
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Bir hafta çok az, bir ay olursa kabul edece
ğim. 

BAŞKAN — Bir ay şekline mi indiriyorsu
nuz?.. O zaman Sayın Kürümoğlu da aleyhte 
mütalâasını geri alıyor. 

Takrir «1 aydan»; «Ayrıca» kelimesinden 
sonra, «1 aydan» kelimesinin eklenmesi şekline 
döndü-

Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKx\NI ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, şimdi 
maddenin 2 nci fıkrasında tekerrürü halinde 
iki aydan başlıyor idi. Mükerrire iki ay den
diği zaman; şimdi ilk defa vâki olacak bir 
hâdiseden dolayı bir ay gibi bir cezayı biz 
Komisyon olarak fazla buluyoruz. Arkadaşımı
zın ilk teklifi olan bîr haftalık müddeti biz Ko
misyon olarak daha muvafık görmekteyiz. Bir 
ticarethanenin de en ufak bir hata yüzünden 
bir ay kapalı kalmasını arkadaşlarımız her 
halde hoş karşılamazlar. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, bir hafta olarak teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsade ederseniz ev
velâ bunu oylayayım. Komisyon kabul etmedi, 
takrir sahibi de geri almadı. Hükümet katılı
yor mu efendim?... 

TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Takrir ye
rindedir. Yalnız, müddeti Genel Kurulun tak
dirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Müddeti Genel Kurulun takdi
rine bırakıyorsunuz. 

Şimdi böylece Saynı Gündoğan, siz de «üç 
aydan» şekline tebdil ettiniz. 

Evet, bu şekilde takriri oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, takriri takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi iki takrir daha var, as
lında Sayın Özden'in takririni hepsinden önce 
muameleye koymak lâzımdı. Ama geç geldiği 
için böyle oldu. 

Sayın Özden de, «25 nci maddenin Komis
yona iadesini saygı ile rica ederim.« demek
tedir. 

Lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
Oylamaya mahal kalmadan Komisyon kendisi 
alabilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Anlayamadım özür 
dilerim. 

BAŞKAN — 25 nci maddenin komisyona 
iadesi isteniyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Lüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN — Lüzum görmüyorsunuz. Lehin
de, aleyhinde konuşacak sayın üye?.. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen
dim, önerge var. 

BAŞKAN — Efendim, önerge ayrı şey, 
lehte aleyhte konuşma ayrı şey. Sayın Öztürk-
çine söz isterseniz vereyim ? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Müsaade 
eder misiniz izahat vereyim ? 

BAŞKAN — Komisyona iadesi isteniyor. 
Tabiî takrir sahibi arzu ederlerse açıklayacak
lar. 

Buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım; 
Bu toptancı haller kanunu teklifinin ceza 

hükümlerine taallûk eden 22 nci maddesinden 
itibaren 30 ncu maddeye kadar süren bu fas
lından birtakım cezalar tertibedilmiştir. Bu ce
zaların mahiyetini anladığım kadarı ile pek 
takdir edemiyorum. Bu cezaların mahiyeti ne
dir? Ceza, para cezası olduğuna göre ve Ceza 
Kanununda da para cezaları, hafif ve ağır ola-
raik tefrik edildiğine göre, bu kanundaki tasrih 
buyurulan para cezaları hafif para cezası mı
dır, ağır para cezası mıdır? Bunu sonuna ka
dar iyice anlayamadım; bu bir. Arkadaşlarım 
tavzih ederlerse; tatbikatta ceza mahiyetini ik-
tisaibediyorsa ayrıdır. Başka bir şey ise, o da ay
rı. 

Şimdi aşağı doğru geliyorum. Çünkü, bu 
cezaî müeyyidelerini kül halinde mütalâa et-
mdk lâzımdır. 

26 nci maddede de «Bu kanun ve bu kanu
na dayanılarak çıkartılacalk yönetmeliklere mu
halefet halinde A^erilecek cezalar belediye encü
menlerince tayin olunur.» Denmektedir. Yani 
belediye encümenlerini mahkeme mahiyetini ik-
tisabeder bir şekle getirmiş vaziyettedir. 

Ondan sonra, «Bu cezalara 1608 sayılı Ka
nun hükümlerine göre itiraz olunabilir.» den
mektedir. Bunu da anlayamadım, «1608 sayılı 
Kanun hükümlerine göre» dendiğine göre, han-

558 — 



O. Ssaa.tosu B : 16 28 . 12 . 1972 O : 1 

gi maddesine; hangi maddenin hangi fıkrası
na istinat ediliyor? Bu da müphemdir. Bina
enaleyh, para cezasının mahiyetimi tayin ve ce
zaların hafif veya ağır olup olmadığının tasri
hi balkımından (Madem ki 23 - 24 ncü madde
lerde, bunlar var, ceza mahiyetindedir ve ko
misyon geri almıştır) lütfetsin bu maddeyi de 
geri alsın, bütün cezaî hükümleri toptan bir 
gözden geçirsin. Bana kalırsa, bu kanundaki 
ceza hükümleri bu şekilde çıkarsa, birçok yan
lışlıklara ve tefsirlere yol açacağı kanısında
yım. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Lehinde ve aleyhinde söz is
teyen?... Yok. 

Komisyonun geri almak gibi bir arzusu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UOUZAL .(Eskişehir) — Verilen ceza para ce
zasıdır, ağır para cezası değildir. Kaldı ki ceza, 
bir disiplin cezasıdır ve hüküm verilen şahsın 
sabıkası olarak siciline geçecek bir ceza değil
dir. Bu, hafif para cezasıdır. Zaten 1608 sayılı 
Kanun hangi hallerde hangi cezaların verile
ceğini tasrih etmiştir. 

Bu balkımdan maddeyi geriye almıyoruz. 

ilâvesini ve maddenin bu şekliyle kabulünü arz 
ve teklif ederim.» 

Açıklamaya, lüzum var mı?... 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Yok. 
BAŞKAN — Lehte ve aleyhde söz isteyen 

sayın üye?... 
•Hülkümet ve Komisyon mütalâa veriyorlar 

mı?... Komisyon ve Hükümet de iştirak ediyor
lar. 

Oyluyorum : Kalbul edenler... Kabul etme
yenler... Takrir kabul edildi. 

Şimdi 25 nci maddeyi kabul edilen bu tak
rir istikametinde oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 26. — Bu kanun ve bu kanuna daya
nılarak çıkartılacak yönetmeliklere muhalefet 
halinde verilecek cezalar belediye encümenle
rince tayin olunur. 

Bu cezalara 1608 sayılı Kanun hükümlerine 
göre itiraz olunabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?... 
Sayın Özden, buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstahbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Gecen maddedeki izahatımı bu maddede tek
rarlamak ve müstenidini göstermek mevkiin-
deyim. 1608 sayılı Kanunu kütüphaneden ge
tirttim. 

«Birinci madde — Belediye meclis ve encü
menlerinin kendileri kanun, nizam ve talimat
namelerin verdiği vazife ve salâhiyet dairesin
de ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket 
edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimat
namelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyen
lere veya yapamıyanlara elli liraya kadar ha
fif para cezası tertibine ve üç günden on beş 
güne kadar ticaret ve san'at icrasından mene 
Türk Ceza Kanunun...» diye yazıyor. 

Alt tarafını okumaya hacet yok. Demek ki, 
belediye encümenleri 1608 sayılı Kanun hüküm
lerine göre para cezası değil, ağır para cezası 
da değil, hafif para cezası tertibine salahiyet
lidirler. 

Binaenaleyh, bundan önceki maddede arz 
ettiğim gibi, Geçici Komisyonun sayın Başkanı 
«Bu takdirî para cezasıdır, önemi yoktur, ağır 
değildir, hafif para cezasıdır.» buyurdular; ama 
tasrih etmediler. 1608 sayılı Kanun bu gibi ce-

BAŞKAN — Almıyorsunuz. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Takrir reddedilmiştir. 
Sayın Lûtfi Bilgen'in bir takririni okuyo

rum : I 
«Görüşülmekte olan 164 sıra sayılı Kanu

nun 25 nci maddesindeki 100 lira kelimesi
nin 500 lira olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim.» 

Açıklamaya lüzum var mı?... j 

LOTF1 BİLGEN (İçel) — Yok. 
BAŞKAN — Açık. | 
Lehte ve aleyhde söz isteyen sayın üye?... 

Yak. 
Hükümet ve Komisyonun mütalâası?... İşti-

raik etmiyorlar. j 
Takriri oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kaıbul etmeyenler... Takrir reddedilmiş
tir. 

iSayın Kürümoğlu'nun takririni okuyorum ': ı 
«164 sıra sayılı tasarının «25 nci maddesin

deki» 5 000 liraya kadar para cezası ve ayrıca» ? 
ibaresinden sonra «7 günden» ibaresinin metne i 
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zalarm hafif para cezası olduğunu bildirmiş
tir, tasrih etmiştir. 1608 sayılı Kanun hükmü 
budur. İtirazlar da ona göre yapılacaktır. Tah
siller de, 27 nei maddeye göre yapılacaktır. 
Ağır para cezasının tahsil hükmü başkadır, ha
fif para cezasının tahsil hükmü başkadır. Ayrı 
ayrı prosedürleri vardır. 

(Binaenaleyh, bundan evvel görüşülen mad
de de yanlış kabul edilmiştir. Bu madde de böy
le geçece'kse, bu da yanlıştır. 

S ay gıla rı mı sunarım. 
(BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Komisyon ?... 
••GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UCUZ AL (Eslkişchir) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Takrir yok. Mütalâa vermiyor

sunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

I C I Z A L (Eskişehir) — Mütalâam yok. 

BAŞKAN — 26 ncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Bu kanunda yazılı para ceza
ları 1608 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil 
olunur. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Nasıl tahsil 
olunur? Evvelâ Komisyon bunu izah etsin. 1608 
«ayılı Kanunun hangi maddesine göre, ne şe
kilde yapılacaktır? Tatbikata biraz ışık tuta
lım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özden, bana 
kızmış gibi konuşuyorsunuz. Evet, buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hayır, Ko
misyona sual soruyorum. Nasıl tahsil edecek
ler? İzah etsinler. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
rCUZAL (Eskişehir) — Biraz evvel Sayın Ek
rem Özden arkadaşınım bahsettiği 1608 sayılı 
Kanunun 10 neu maddesi hükmü gereğince 
tahsilat yapılır. 

«Onuncu madde — Bu kanunda yazılı para 
cezaları belediye idareleriyle belediye zabıta va
zifesini ifa eden memurlar tarafından infaz ve 
tahsil olunur. Cezayı vermeyenlerin hapis hük
mü müstesna olmak üzere Tahsili Emval Kanu
nu mucibince mallarına müracaat edilir...»; 

Ye madde böyle devam ediyor. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Altını da 
okuyunuz, tatbikata ışık tutalım. Lütfen zah
met buyurunuz da okuyunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCTZAL (Devamla) — «...Cezayı ödemekten 
aczi tahakkuk edenler hafekmda tayin edilmiş 
olan para cezasının her bir lira ve küsuru için 
bir gün hapsedilmek üzere belediye idareleri
nin verecekleri müzekkereler Cumhuriyet müd-
dei umumiliklerince infaz olunur. 

Bu suretle hapsedilcnler mahpus iken ceza
yı öderlerse mahpus kaldıkları müddetin bir 
günü için bir lira tenzil edilerek mütebaki ha
pisten sarfı nazar olunur.» diyor. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Görüyorsu
nuz sonu ne oluyor. 

BAŞKAN — Görüşmek isteyen var mı efen
dim?... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Kanunun numarası yanma bir de adını 
yazıverseik acaba Komisyon kabul eder mi? 

BAŞKAN — Kanun numarası yanma mad
deyi mi adlandıralım diyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UOUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, ta
rihini yazmakta fayda vardır; 1608 sayılı Ka
nunlar birkaç tane olduğundan, «20 Mayıs 1930 
tarih ve 1608 sayılı Kanun.» diyelim. 

BAŞKAN — «20 Mayıs 1930 tarih ve 1608 
sayılı Kanun hükümlerine göre» oldu. 

Başıka bir mütalâa? Yok. Metni bu değişik 
şekli ile oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 28. — Bu kanunun uygulanmasında, 
belediye görevlileri tarafından işlenen suçlar 
hakkındaki cezalar iki kat olarak verilir. 

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

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Memurlar 
hakkında nasıl hüküm verecek benim aklım al
mıyor. «Bu kanunun uygulamasında belediye 
görevlileri tarafından işlenen suçlar hakkındaki 
cezalar iki katı olarak verilir.» İki kat olarak 
verilecek cezaların usulü vardır. Bunlar memur 
telakki edilir. Burada bunlar hakkında nasıl 
lüzumu muhakeme kararı verilecektir, nasıl in
faz edilecektir? 

BAŞKAN — Evet, Ekrem Bey de yerinden 
görüştüler, başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
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Komisyonun tekrar vermek istediği bir muta- j 
lâa yok. Oylarınıza sunuyorum, 28 nci madde
yi kaıbul edenler... Kaibul etmeyenler... 28 nci 
madde kabul edilmiştir. 

'Madde 29. — Bu kanunun 14 ncü maddesi I 
gereğince taksis yerlerinin geri alınması hak
kında belediye encümenleri tarafından verile
cek kararlar, 7 gün içinde ilgili il ve ilçe idare 
kurulları nezdinde itiraz edilmediği takdirde 
kesinlik kazanır. 

İtiraz halinde, ilgili il veya ilçe idare kuru
lu, itirazı, yapıldığı tarihten itibaren 15 gün 
içinde neticeye bağlamak zorundadır. 

İtiraz edilmediği takdirde kararın belediye
ce ilgiliye tdbliğ tarihini müteakip 7 nci gün
den itibaren başlamak, itiraz edildiği takdirde, 
idare kurulunun bu itirazın yerinde bulunma
dığına dair kararın tdbliği tarihinden başla
mak üzere ilgili, tahsis yerini 30 gün içinde bo
şaltmaya ve mal müdürlüğüne telim etmeye 
meöburdur. Bu, müddetin bitiminde, ayrılmış 
yer, hal müdürlüğüne teslim edilmediği takdir
de boşaltma ayrıca bir hüküm gerektirmeksi
zin belediye zaJbitasmca yerine getirilir ve var
sa boşaltma masrafları da ayrıca tahsil olunur. 

Tahsis edilen yerden çıkartılan kişiye bo
şaltma kararının kesinlik kazandığı veya kara- | 
ra itiraz edilmişse idare kurulunun itirazın ye
rinde bulunmadığına dair kararın ilgiliye teb
liği tarihinden itibaren gelen mallar 16 ncı 
maddenin (ç) bendine göre hal müdürlüğünce 
sattırılır ve bedelleri sahiplerine gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Buyurun Sayın Gündoğan. 

FEKKET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

.Bu madde ile gerçekten haller idaresinin en 
ziyade uğraşmaya medbur olduğu bir konu 
hükme bağlanmış bulunuyor. Şimdi, bu kanu
nun 14 ncü maddesi, bu hal kanununun bütün 
eksikliklerine rağmen, tatbikatı sırasında en zi
yade başvurulacak ve bu madde, hükmü altına 
alman 16 ncı maddenin konusunu teşkil eden 
hususlara uymayanlar hakkında yapılabilecek 
en müessir etki, bu maddede konulmuş bulu
nuyor. Zannediyorum ki, haller idaresi hep bu 
hususla uğraşacaktır. Binaenaleyh, bu madde
nin çok daha açık seçik ıbir şekilde hükme bağ
lanmasında zorunluluk var kanaatindeyim. 
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Şimdi, bu maddenin 3 ncü fıkrasında; 
«30 ıgün içinde boşaltmaya ve hal müdürlü

ğüne teslim etmeye mecburdur. Bu müddetin 
'bitimimde, ayrılmış yer, hal müdürlüğüne tes
lim edilmediği takdirde boşaltma ayrıca bir hü
küm gerektirmeksizin belediye zabıtasmca ye
rine getirilir ve varsa boşaltma masrafları da 
ayrıca tahsil olunur.» 

4 ncü fıkra : Tahsis edilen yerden çıkartı
lan kişiye boşaltma kararının kesinlik kazandı
ğı veya karara itiraz edilmişse idare kurulu
nun itirazın yerinde bulunmadığına dair kara
rın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren gelen 
mallar 16 ncı maddenin (e) bendine göre hal 
müdürlüğünce sattırılır ve bedelleri sahiplerine 
gönderilir.» 

Değerli arkadaşlarım; bu biraz evvel söyle
diğim 3 ncü fıkradan sonra gelen bu 4 ncü fık
ra 30 gün içinde boşaltma müddeti verilmiş ol
masını, bir dereceye kadar hafifletmek gibi bir 
anlam taşıyor. Yani, 3 ncü fıkrada yazılı oldu
ğu gibi, 14 ncü maddeye muhalefetten dolayı 
kendisine yer tahsis edilenin oradan çıkarılma
sı ieabettiği takdirde, itiraz cdilmemişse kara
rın kesinleşmesinden, itiraz edildiği takdirde 
idare kurulunun itirazı yerinde bulmadığına 
dair kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde 
çıkarılması öngörülmüş. 

.Dernek ki, buraya kadar düşünürseniz 30 
gün daha o kişi 14 ncü maddeye muhalefet ha
linde bulunsa dahi, orada satış yapacaktır. 
Ama, 4 ncü fıkrayla 16 ncı maddenin (c) ben
dine göre, «Hal müdürlüğünce sattırılır ve be
delleri sahiplerine gönderilir.» deniyor. Kanaa
timizce, 30 gün boşaltma müddeti verdiğimiz 
takdirde, 30 gün müddetle en azından o yeri, o 
adamın fuzulî işgali altında tutacaksınız. Ada
ma 30 gün daha orayı işgal etme salâhiyeti ve
riyorsunuz. 

Kararın kesinleşmesi talihinden itibaren 
derhal, o kişinin oradan çıkarılması zorunludur. 
30 gün neden dolayı verilmiştir anlamaya pek 
imkân yoktur. Belki burada tatbikatta hiç Tas
lanmayacak ve fakat nazariyatta mümkün gö
rülen bâzı sebepler ileri sürülecektir, adamın 
alet edevatı, takım taklavatını toplaması ve sa-
iresi denecektir. Peki, 30 gün müddetle o yer
de satış yapılmaması, o yere mal gönderen üre
ticinin durumunu elbette ki çok sarsacaktır. 4 ncü 
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fıkrada öngörüldüğü üzere hal müdürlüğünce 
yapılacak satış, üreticinin, giderek tüketicinin 
yararlarım tam mânasiyle sağlar sayılamaz. Bu 
anormal bir durumda yine de anormal bir yolla 
üreticiyi ve tüketiciyi korumaya çalışma çaba
sıdır. 

Kanaatimce bu müddetlerin, içinde özellikle 
bu 30 gün boşaltma müddetinin çok asgariye 
indirilmesi veya kesinleşme tarihinden itibaren 
derhal oradan adamın uzaklaştırılması zorun
ludur. Bunun çok faydası vardır. Hem yerden 
istifade edersiniz, fuzulî işgalden istifade eder
siniz, hem de oraya mal gönderen üreticinin, 
oradan mal alan tüketicinin menfaatlerini, o işi 
yapan komisyoncu kadar mükemmellikle yapa
mayacağı aşikâr olan hal müdürlüğünün, üre
ticinin malını tüketicinin menfaatini haleldar 
etmesine yol açarsınız. 

Lütfederseniz Komisyon olarak, bu madde
de bu 30 günü en asgariye indirmeye çalışınız 
ve eğer bu 16 ncı maddenin (ç) bendine göre 
«Hal müdürlüğünce satılır» hükmünü işletmek 
istiyorsanız, bu kanunun bir yerine gerçekten 
işleyebilir, tatbikata uygun bir mekanizma ko
yunuz. Aksi takdirde, büyük zararlara sebebo-
lacak bir maddeyi geçirmiş olursunuz. 

Sanıyorum ki. Sayın Komisyon çalışmak im
kânını bulsa, bu 30 günü kısaltmayı mâkul bu
lacaktır. Sanıyorum ki, çalışma imkânını bul
sa Sayın Komisyon, bu 16 ncı maddenin (e) 
fıkrasını işletecek bir mekanizma bulur. Ama, 
«Çabuk gitsin, vaktimiz yoktur, işte efendim 
birtakım sebepler vardır» derlerse, bu böyle 
gider; fakat zarar olacaktır. Göreceksiniz ki, 
çok büyük baş ağrıtıcı bir madde olacaktır. 
Hal idaresini çok zor mevkiye düşüreceksiniz, 
üreticiyi çok zor mevkide bırakacaktır, tüketi
ciyi zor mevkide bırakacaktır, gereksizdir bu 
30 gün müddet, 

Zaten düşününüz fiil vukubulacak, fiilin vıı-
kubulduğuna ıttıla kesbedilecek, o fiil hakkın
da bir karar verilecek, karar üzerine oradan 
çıkarılmak istenen kişi itirazda bulunacak, iti
raz üzerine bir karar verilecek, o karar tebliğ 
edilecek, o kararın tebliğinden sonra 30 gün 
daha o kişinin kalması bu kanun maddesi yü
zünden sağlanacak. Bu iki aylık meseledir. Bu 
da bir meyvanın, sebzenin veya herhangi bir 
malın bir mevsimi demektir, satışı demektir. 
Büyük kargaşalıklara yol açar. 

Şimdi siz bunu bir kişi olarak düşünüyorsu
nuz. 20 kişinin, 40 kişinin, 100 kişinin böyle 
yaptığını düşününüz. Bir partizan tatbikat ile, 
teminat bedellerinin bâzı komisyonculardan 
alınmadığına bir kontrol esnasında halin ıttıla 
kesb ettiğin i düşününüz. 100 tane satıcı teminat 
bedellerini yatırmamışlar veyahut da evvel ya
tırdıkları ve teminat bedeli olarak gösterdikle
ri hususlar kanuna uygun değil. Bunların hep
si hakkında çıkarma kararı verilecek. 100, 200 
komisyoncuyu oradan çıkaracaksınız. Aylarca 
itirazlar sürecek, ondan sonra 30 günü tanıya
caksınız, o yerler mefluç kalacak. Oraya ma] 
gönderen yüzlerce, binlerce üreticinin malı be
lediye hal müdürlüğünce satılmaya kalkılacak. 
Özel bir mekanizması yok, özel bir satış yeri 
yok, hal müdürlüğünün. Özel memurlar olacak, 
bunların dikkatle yapacaklarını nereden kesti
rirsiniz. Binaenaleyh bu madde çok baş ağrıta
cak. Lütfediniz, çok madde geri aldınız, bunu 
da geri alıp en az zararla işleyecek bir hale ge
tiriniz, istirhamım halisanedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 

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

Sayın kıymetli arkadaşımız kanuna veya yö
netmeliklere aykırı hareket halinde nihai müd
det olan 30 günün fazla olduğu nedeniyle bu 
30 gün müddetin, daha da aşağı indirilmesini 
istiyorlar. Bütün konuşmalarının özü bu. 

Şimdi yönetmeliğe aykırı hareket halinde 
tahsisin geri alınmasına Komisyon karar verdi. 
Bu karara ilgilinin 7 gün içerisinde itiraz etme 
yetkisi var. Oradan bir 7 gün kazanıyor. 15 gün 
de ilçe veya il idare kurulların da karar alma 
müddeti var; eder 22 gün. 30 gün de bu kararı 
aldığı tarihten itibaren de boşaltma durumu 
var. Şimdi biz yıldırım süratiyle bunların müd
detlerini azalttığımız takdirde ne olacak? Müs
tahsil o zaman bundan çok zarar görecektir. 
Çünkü, yönetmelik dahilinde verilen müddet 
içerisinde ekicinin parası yerine ulaştı mı, ulaş
madı mı diye hal müdürü tetkik etme imkânını 
bulamayacaktır. Hiçbir kahzımal ekicinin pa
rasına asla tenezzül etmez, ama işin tersini dü
şünelim. Tüketiciye hile yapan bir kabzımalın 
elbette ekiciye de bir hile yapma imkânı olabi
lecektir. Bu paranın yönetmeliğe göre zamanın-
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da verilebilmesi için müddet yerindedir. Aksi 
halde biz müddeti kısaltırsak, o zaman bu eki
cinin aleyhinde işleyecektir ve parasının veril
memesi halinde kanunî bütün yollar tamamen 
kapanmış olacaktır. Bu iyi niyetle verilmiştir. 

Maddenin aynen kabulünü arz ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 

Buyurun Sayın Türkmen. 
SALİH TÜREMEN (Ağrı) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Ben bu maddenin 3 ncü fıkrasındaki bir hu

susu anlayamadım. Yeri teslim için tebliğ ya
pıldığı takdirde, eğer itiraz etmezse bir hafta 
içinde boşaltma .mecburiyeti konuluyor; ama 
itiraz ederse ve itirazı kabul edilmezse o vakit 
müddet bir ay; yani bir insan uysal olur da 
kabul ederse, niza çıkarmazsa bir hafta içinde 
onu dışarı atmaya mecbur ediyoruz. Ama, çın
gar çıkarırsa, itiraz ederse ona mükâfat veriyo
ruz ve kendisine bir aylık süre tanıyoruz. Bu 
tenakuzun olmaması lâzımdır. Bu takdirde 
adam kusurlu olduğunu bilse ve itirazının ka
bul edilmeyeceğini bilse dahi itiraz eder ve bir 
ay daha kalmak imkânını sağlar. 

Bu itibarla, burada tamamen suiniyetli kim
seleri mükâfatlandırmış gibi oluyoruz. O tak
dirde eğer mükâfatlandırılmak lazımsa, kabul 
edene, itiraz çıkarmayana 30 gün' mehil vere
lim de reddedene bir haftalık mehil verelim. 

Bu itibarla bu tenakuzun giderilmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Takririniz de var mı efendim, 
bununla ilgili. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Yazacağım. 

BAŞKAN — Yazacaksınız. Söz isteyen sa
yın üye ? Buyurun Sayın Komisyon. 

OEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; 

Kanunun 29 ncu maddesinde bulunan 30 
gün üzerinde arkadaşlarım itirazda bulundular. 

Muhterem senatörler, bir esnafın işi durup 
dururken her halde bozulmaz. Farz edelim, 
10 - 15 sene halde komisyonculuk yapan bir es
nafın işi bozuldu, alacağı vardır, borcu vardır. 
Apar topar dükkânını elinden alıp 7 gün içeri
sinde yahut arkadaşımızın teklif ettiği gibi, 10 
gün içerisinde dükkândan çıkarmanın gayet 
mahzurlu olduğu kanısı içindeyim. Zira, bir es-
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nafm borcu olduğu gibi alacağı da mevcuttur. 
Alacaklarını tahsil için artık kapı kapı dolaş
mak suretiyle bir yola giderse, elbette yıkılmış 
olan esnafa dükkândan atmak suretiyle bir tek
me de biz vurmuş duruma düşürülürüz. 

O bakımdan benim kanaatim, 30 günlük 
müddet gayet yerindedir. Sayın Türkmen ar
kadaşım «7 gün içinde itiraz edildiği takdirde» 
sözü ürerinde durdular. Zaten adam işini bitir-
mis.se beyhude kira vermez ki. İtiraz etmez, 7 
gün içinde çıkar. Eğer, adamın işi varsa 30 gün 
içerisinde işlerini tasfiye etme mecıburiyetinde 
kalır ki, bu gayet yerindedir, esnafı burada ko
rumak mJedburiyetindeyiz. O bakımdan Komis
yon olarak 30 gün içerisinde boşaltma ve hal 
müdürüne teslim etme mecburiyeti tâbiri ye
rindedir. 

ıSaygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 

Yok. Takrir henüz gelmedi. 
Sayın Türkmen Komisyon tatmin ettiyse tak

ririnizden vaz geçiyor musunuz?. Yoksa, takri
rinizi bekliyorum. 

ISALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Vaz geçtiniz. Maddeyi oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Tahsis edilen yerin geri alın
masını gerektiren ahvalde tasfiyenin ne suret
te yapılacağı hal yön etm eliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz •ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Son hükümler : 
Madde 31. — 5 nci madde gereğince çıka

rılacak toptancı hali yönetmelikleri, bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde ha
zırlanarak yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN —• Söz isteyen sayın üye? Sayın 
Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Buyurunuz Sayın Fikret Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim, bu kanunun tümü hakkında konuşurken 
söylediğim gilbd, bu Parlâmentodan çıkan ka
nunların birçoklarında, bu kanunda olduğu 
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gibi, belli bir süre içinde yönetmenlikler yapıl
ması hükme bağlanmış idi; fakat tatbikatta 
'görülmüştür ki, bu müddet içinde yönetim elik 
çıkarılmamıştır. Kanunlar mefluç halde, uygu
lanmaz hakle kalmıştır. Tok rica edeceğim Ko
misyondan, 6 ay içinde bu yönetmeliği çıkarma
ya mercileri mecbur tutsunlar. Mercileri o müd
det içinde bu yönetmeliklerin çıkartmaya zor
layıcı bir madde getirsinler. Bu olmadığı tak
dirde, bu kanunun esaslarının yürüyebileceğini 
hir made ile -getirmeleri lâzım idi. 

Şunu delmek istiyorum Sayın Başkanım; şim
di bu kanunda birçok hususlar yönetmeliklere 
bağlı kalıyor. Yönetmelikler 6 ayda çıkarıldığı 
takdirde, hiç değilse genel hükümler uygulan
sın da, bir boşluk doğmasın. Bunu Komisyon
dan rica ediyorum. Ya buraya bir müeyyide 
'koysunlar, ya da kanunun genel hükümlerini 
yürütme yetkisi olsun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — 32 nci 
madde var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Olmaz 
efendim. Böyle umumî bir sözle buna çare bu
luna mz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, söz işitiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Öztürkçine. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 

bir sualim var. 

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

Teklifimizin tümü üzerinde konuşurken, 
Cumhuriyetimizin 50 nci yıl dönümüne idrak 
etmeye başladığımız şu anlarda Osmanlı İmpa
ratorluğu zamanından beri daha hâlâ yürürlük
te olan nizamnamelerin, emirnamelerin mevcu
diyetini, bu meyanda da hamallara ait yükleyi
ci nizamnamesinin dahi yürürlükte olduğunu 
belirtmiştim. Su Ürünleri kanun teklifi bende-
nizdi, onun tüzükle ilgili hükümleri daha hâlâ 
çıkmadığı için, Halice, körfeze akan asitli sular 
su ürünlerimizi harap etmeye devam etmekte
dir. Bunu gözönüne alarak kanunda yönetme
likle ilgili hususlara bir elastikiyet verilmesini 
düşündüm ve bu nedenlede o'2 nci maddeyi, yani 
yürürlük hükmünü şu şekilde tedvin etmeyi uy
gun görmüş idim. Bu da şöyledir : 

«Bu kanunun yönetmeliklerin hazırlanması
na ilişkin hükümleri ile geçici maddeleri bu ka

nunun yayımı tarihinde, diğer maddeleri ya
yımdan itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer.» 

Yani1, yönetmelikle ilgili hükümler ve geçici 
maddeler bu kanunun yayımı tarihinde yürür
lüğe girecektir. Diğer maddeler ise, kanunun 
yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe gire
cektir. 

Yönetmeliğin 6 ay evvel çıktığını veya 6 ay 
• sonra çıkmadığını kabul etsek dahi, kanundaki 

yönetmeliklerle ilgili hususlar yönetmelikte ta
da dedilmese de, kanunda bu t ada d edil diği için, 
hüküm ifade edecektir ve kanun yürümekte de
vam edecektir. Bu itibarla, sayın arkadaşımızın 
bu husustaki endişesi yerinde değildir. Madde
nin aynen kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, sual soracaktınız. 

LÜTFl BİLGEN (İçel) — Efendim, sayın 
Komisyondan cevap beklemek dileğiyle bir su
alim. var. Belediyeler yönetmelikler çıkaracak
lardır. Türkiyede yüzlerde belediye hali var. 
Her biri ayrı ayrı yön etim elik çıkaracak. Bir
birine çok yakın belediyeler veya benzer tipte, 
haller var, yönetmelikleri farklı olacak, aca
ba bunları bir ahenk içerisinde birleştirmeyi te
min edecek bir organ var mıdır? Böyle bir şey 
düşünülüyor mu1? Bunu öğrenmek istiyorum, 
bir. 

İkincisi, Sayın Öztürkçine konuşma saydı, 
onunla ilgili sualimi sonra soracaktım. Bu, 
yürürlüğü pazarlıklı bir kanun oluyor. Bir kı
sım maddeler hemen, bir kısmı sonra yürürlü
ğe girecek; icabında hiç yürümeyecek görünüş
te. Yürürlükteki madde yönetmeliksiz gibi ge
liyor ise de, tatbikatta bir noktada yönetmeliğe 
dayanacak. Dayanıyor, dayanacak değil. Bu 
nasıl olacak? Bu da bana biraz garip geldi. Bu 
iki hususun aydınlatılmasını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan, arkada
şımız endişe duyduğu hususta haklıdır. Biz 
Komisyonda bu mevzuyu görüştük. Ticaret ve 
İçişleri Bakanlığı bir tip yönetmelik hazırlıya-
cak. Bu tip yönetmelik hallere dağıtılmak sure
tiyle, bu örnek alınmak kayıt ve şartı ile kendi 
şartlarına uygun olarak bu yönetmelikleri ha
zırlayacaklar. 

LÜTFl BİLGEN (İçel) — Sayın Öztürkçi
ne'nin söylediği. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Efendim?.. 

BAŞKAN — Kanunim madde madde, bir 
kısmının hemen yürürlüğe gireceği. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Bu kanunu kal
dırmadığı cihetle. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — 32 nci madde bu hükmü 
•tamamlıyor efendim. 

BAŞKAN — 32 nci madde var diyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yok 
'efendim, «kalkar» diyor. 

ıBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 32. — 12 . 9 . 1900 tarihli ve 80 sa
yılı Kanun, bu kanunun tümünün yürürlüğe 
girdiği tarihte yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, şu maddeyi okuyalım lütfen, ne biçim 
bir ifadedir üzerinde duralını. 

«12 . 9 . 1960 tarihli ve 80 sayılı Kanun, bu 
kanunun tümünün yürürlüğe girdiği tarihte 
yürürlükt en ka İka r.» 

«Tümünün yürürlüğe girdiği» ne demektir L 
«Tümünün yürürlüğe girdiği» diye bir hukuk 
tabiri yoktur. Bu kanun 'tümü ile yürürlüğe 
girmeyecekse, hangi maddesinin girdiği yazılır. 
Ben burada şimdiye kadar böyle bir kanuna 
Taslamadım. Deminki sözümüzü de sayın Komis
yon cevaplandırmadı. Yönetmelikler çıkmadığı 
takdirde, bu kanun yürümez. Çünkü bütün 
işleri yönetmeliklere bırakmış bu kanun. Örne
ğin, kısmî bir hususta, istisnaî bir hususta hangi 
hükmü uygulayacak ? 

Sayın Başkan, bu kanunla Türkiye'de mil
yonlarca insanın sattığı, yetiştirdiği, beslediği 
malların alım satımından akla gelmeyecek, ha
yale sığmayacak ve fiyat hareketlerimi perişan 
edecek durumlar hâsıl olabilir. 

Sayın Başkan; bu, kanunun yürürlük mad
desi olduğu için, kaldırılan maddede «Kanunun 
(tümünün yürürlüğe girdiği» hükmü var. «Tü
münün yürürlüğe girdiği» hükmünü lütfen tas
rih buyursunlar. Böyle aceleye gelmiş, sahip
siz, Hükümetsiz bir kanun çıkarırsak, bunun 
akıbetinden Parlâmento sorumlu olur Sayın Baş
kan. 
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BAŞKAN — Komisyon herhalde ışık tuta
caktır. Başka söz isteyen sayın üye ? Yok. Sayın 
Komisyon Başkanı buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ ÖMER 
FCUZAL (Eskişehir) — Madde 33Hi tetkik bu-
yurursa arkadaşla,!" görecek ki, «Bu kanunun 
yönetmeliklerin hazırlanmasına ilişkin hüküm
leri ile geçici maddeleri bu kanunun yayımı ta
rihinde, diğer maddeleri yayımdan itibaren G ay 
sonra yürürlüğe girer.» 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Olmaz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
FCFZAL (Eskişehir) — Ondan sonrada 32 nci 
madde hükmü 80 sayılı Kanunu ilga etmekte
dir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Olmaz 
sayın Başkan, olmaz, çünkü 80 sayılı Kanun sa
dece bir yasak kanunu değil. 80 sayılı Kanun 
haller idaresine dair bir kanundur. O hüküm
lerle bu hükümler arasında büyük çelişki var
dır. Hangisini tatbik edeceksiniz? Öyle bir yere 
koymuşlar ki bunu, 80 sayılı Kanundaki düzen
leyici hükümle, buradaki hüküm taban tabana 
zıt, olmaz böyle şey. Ne söylüyorlar? Yani, 80 
sayılı Kanunun bir hükmü yerinde kalacak, bu 
•kanunun bir hükmü yürürlüğe girmeyecek, 
sonra ikisi de aynı şeyi düzenleyecek, ve ikisi 
de birbirine zıt hükmü taşıyacak. Böyle şey 
olmaz sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurunuz. 

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

Sayın Senatör arkadaşlarımızın bâzılarında 
33'ncü maddeki 0 ay ile yönetmeliğin G ayının 
karıştırıldığı kanaati hâsıl oluyor, bir. 

İkincisi; bütün kanunlarda, meselâ mühim 
bir kanun olan Devlet Personel Kanunun da 
bâzı maddeleri için «Şu tarihten itibaren yürür
lüğe girer» denmiştir. 

Şimdi, kanun teklifimizin 2 anahedefj var. 
Birincisi, tahsisin ne şekilde yapılacağı ve bu
nun yönetmelik!erdeki durumu. 

İkincisi, cezaî hükümler. Bu cezaî hükümle
rin yönetmeliklerde tadat edilmesi hususu, ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ha
rekete geçecektir. Diğer maddeleri hazırlık 
devresidir. Bu hazırlık devresi içinde 6 ay son
ra otomatikman yürürlüğe girecektir. Bu ha-
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zırlık devresi anında mevzuatı boş bırakama
yız. Mer'i mevzuat 80 sayılı Haller Kanunudur. 
6 aya kadar da bunun ilgili hükümleri yürür
lükte devam edecektir. Kanun 6 ay sonra oto-
matikman yürürlüğe girer girmez, 80 sayılı Ka
nun da yürürlükten kalkacaktır. Bunun muğ
lâk bir tarafı yok. Çok özür dilerim, ben hu
kukçu değilim, hekimim. Sayın İnönü'nü ile di
yabet üzerinde yaptığımız konuşmada diyabet 
için tavsiyede bulundular, haklıdır. Çünkü ben 
artık hekimliği görüyorsunuz ki, yavaş yavaş 
bırakıp, hukuka doğru yönelen bir kişi oluyo
rum. 

Teklifimiz yerindedir, aynen kabulünü arz 
ederim Teklifte muğlâk bir husus yoktur. Zaten 
bütün kanunlarda da bu daima olagelmekte
dir. Tümünü yürürlüğe koyarsam hazırlık dev
resindeki mevzuatı nasıl işleteceğim1? İşte onu 
o zaman 80 sayılı Kanun işletecektir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon Başkanı Sayın Ucuz-
al buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Biraz evvel de arz ettiğim gibi, 32 nci mad
denin hükmü gayet açıktır. «Bu kanunun yö
netmeliklerin hazırlanmasına ilişkin hükümle
riyle geçici maddeleri bu kanunun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer.» demek ki, yönetmeliğin 
çıkarılmasına ilişkin hükümlerle geçici madde
ler kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gire
cek. Diğer hükümleri; yönetmelikler çıkıp, ka
nunun tümü yürürlüğe girdiği andan itibaren 
yürürlüğe gireceği için 80 sayılı Kanunun hü
kümleriyle karşılaşması, çelişmesi mümkün de
ğildir. Çünkü bu kanunun halleri idare eden 
hükümleri, ancak yönetmelik çıktıktan sonra 
yürürlüğe girecektir. O ise 6 ay sonra olacaktır. 
80 sayılı Kanunun hükümleri, 80 sayılı Kanu
nun yönetmelikleri 6 ay devam edecek. Bu müd
detten sonra çıkacak yeni yönetmelikler meri
yete girer girmez, kanunun tümü yürürlüğe gi
recektir. Böylece 80 sayılı Kanun ortadan kalk
mış olacaktır. 

Maddede bir karışıklık yoktur, arkadaşım 
bilmiyorum neden İsrar etmektedir. 

Saygılar sunarım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir 
sorum olacak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, şimdi bu kanunun yönetmeliklermin. 
hazırlanmasına ilişkin hükümleriyle geçici 
maddeleri kanunun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girecek. Şimdi bunlar yürürlüğe girdiği za
man diğer maddeler duracak, 80 sayılı Kanun 
kalkmayacak. 80 sayılı Kanun, bu kanunun yö
netmelik! eriyle yapacağı hususları halleden bir 
kanundur. Hem o duracak, hem de bunlar du
racak, ikisi birden duracak. 

Efendim, 80 sayılı Kanun o meseleleri halle
diyor, bu yönetmeliklere ait hususları ele alı
yor. Hem yönetmelikleri yürürlüğe koyan Ka
nun maddesi yürürlüğe girecek ve hem de 80 
sayılı Kanundaki yönetmelik mevzuu olan hü
kümler de yürürlükte kalacak. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Gündoğan, bir 
defa daha arz edeyim. Bu kamunun yönetme-
likilere dair hükümleriyle geçici maddeleri yü
rürlüğe girecek... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Der
hal. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Yayıımı talihinde. 
- FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 80 sa

yılı Kanun duracak, 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — 80 sayılı Kanun yü
rürlükte. Ta ki, yönetmelikler çıkarıldığı an
dan itibaren ki, bu müddet 6 aydır. 6 ay 
sonra bu kanunun tümü yürürlüğe girimce 80 
sayılı Kanunun tümünü ortadan kaldırmış ola
caktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, soru cevaplandı. 
Başka görüşmek isteyen sayın üye?.. Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeler : 
Geçici madde 1. — Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihte halde kendilerine yer tahsis edil
miş olanların hakları saMı olup, bir yıl içinde 
bu kanuna uymak mecburiyetindedirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye i . 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Bu 1 yıl ne 
zaman başlayacaktır? 

BAŞKAN — Komisyondan soralım efendim. 
Buradaki 1 yılın başlangıç tarihini soruyorlar, 
ne zaman başlayacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yayımı ta
rihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih, 1 yıilın başlangıç tarihi oluyor. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen başka 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 1 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Toptancı hallerine gele
cek maddelerin; cins, nevi ve menşelerinc göre 
sınıflandırma ve ambalajı dle kaMara yerleştir
me esasları ve bunların hangi tarihte yürürlü
ğe konacağı ve ne suretle uygulanacağı stan
dartları yapılıncaya kadar ilgililerin de müta
lâası alınarak Ticret Bakanlığınca hazırlanacak 
yönetmeliklerde gösterilir. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, mâruzâtım çok kısa 
olacak. 

Bu kanun teklifinim en mühim maddelerin
den birisi de bu maddedir. 

Türkiye, yaş meyve ve sebzeleri yönünden 
milletlerarası pazarlara girme çabasındadır. 
Bu itibarla, Ticaret Bakanlığının standartlları 
çıkartmakta gayet süratli davranmasında bü
yük fayda vardır. Müstahsilin mailini değerlen
dirmedeki büyük noksanımız, maalesef istih
sal bölgelerinde müstahsillere yeter bir eğitim 
göstermek, tecrübeler yapmak gibi işlemlere 
tabi tutulmam alan sebebiyle istihsal bölgelerin
de mallarını ulu orta kaplarla hallere getirme
sinden neşet etmektedir. Mersin'de görmüşüm-
dür hale gelen malların mübalâğasız % 30, 
% 35'i daha o anda harap olmuş durumdadır. 
Bu şekilde müstahsiîlin mallını değerlendirmek 
mümkün değildir. 

Bu itibarla, iç piyasadaki hallerimize ge
lecek .malların standardizasyonu üzerinde ti
tizlikle çalışmalar yapılırsa, bir yandan müs
tahsillerin emeklerini değerlendirmek, normal 

j ekonomik yollarla, mümkün olabilecek, diğer 
taraftan da yaş meyve ve sebzelerimizi beynel
milel pazarlara sokmak gayreti içerisinde bu-

| lunduğumuza göre, bu malların, değeri ile pa-
zaılanması imkânı hâsıl olacaktır. Bilirim es-

I ki devirlerde küfelerle gelen patlıcanlar, bi
berler ve saireler büyük zayiat verirdi; itinalı 
çalışmalarla küfeler kalktı, sandıklar bunun 
yerini aldı, ama bu kap dahi kâfi değildir. Gı
da maddelerinin biraz da görünüşü itibariyle 
iştahâver kaplarda olması ve ona göre amba
lajlar içerisine konması lâzımdır. Münih Ha
line gittiğimde, bir sabahın erken saatlarında, 
memleketimizden gelen mallar ile rakip ülke
lerden geçen aynı malların .ambalajlarının ara
sında iıştahâverlik bakımından çok büyük fark
lar olduğunu maalesef müşahede etmişimdir. 

Bu itibarla, Ticaret Başkanlığına esasen 
diğer kanunlarla da mevdu bu vazifenin sürat
le ele alınması, haller yoluyle, büyük bir ko-

I ılaylık temin edebilecektir. Gerek mahsüleri-
m'izin beynelmilel pazarlarda pazarlanması, ge
rekse bilhassa müstahsilin alınterinin lâyıkı 
veçhile değerlendirilmesi, bu standardizasyon 
işlerimizin lâyıkı veçhile ele alınıp yürütülme
sine bağlıdır. Bunun ciddiyetle ele alınması
nı temenni için huzurunuzu işgal ettim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

33 ncü maddeyi okutuyorum. 

Yürürlük : 
Madde 33. — Bu kanunun yönetmeliklerin 

hazırlanmasına ilişkin hükümleri lile geçici mad
deleri bu kanunun yayımı tarihinde, diğer mad
deleri yayımdan itibaren 6 ay sonra yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
j edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi okutuyorum. 
Yürütme : 
Madde 34. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

I yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

I sayın üye?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — 23 ncü mad
de içlin bir tekriri müzakere talebim vardır. 

BAŞKAN — Evet, var efendim. 
Tekriri müzakere talepleri var. Sayın Sa

lih Türkmen arkadaşımız; «25 nci madde için 
kabul edilen faaliyetten men cezasının asgarî 
haddiniıı 23 ncü madde içim de kabulü gerekir. 
Bunun için 23 ncü maddenin yeniden müza
keresini arz ederim.» demektedirler. 

Hatırlanacağı üzere, 25 nci madde için de 
kabul edileın Sayın Orhan Kürümoğlu'na ait 
takrir şu idi: «5 000 liraya kadar para cezası 
ve ayrıca ibaresinden sonra 7 gün ibaresinin 
metne ilâvesini» istemişler ve bu takrir oyla
narak kabul edilmişti. İşte 25 nci maddede ya
pılmış olan bu değişikliğin, 23 ncü madde için 
de kabulü gerekir gerekçesiyle tekriri müzake
re talep edilmektedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — 23 ncü maddeyi mü
zakere etmedik. («23 ncü madde geri alındı» 
sesleri) 

Müzakeresini 8 nci maddenin sonuna talik 
ettik. 

BAŞKAN — 23 ncü maddeyi 8 nci madde
nin görüşülmesinden sonraya talik ettik. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — O zaman, 8 nci /mad
deden sonra bu önergeyi oylayabiliriz. 

BAŞKAN — Yani o zaman mükerrerlik mi 
olacak, orada da kabulü gerekirse? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — 8 nci maddeye göre 
23 ncü maddenin müzakeresi yapılırken, iarka-
daşımızııı takriri nazarı itibara alınır veya alın
maz ; müzakeresi o zaman yapılır. 

BAŞKAN — Beki. 
Takrir sahibinin bir diyeceği var mı efen

dim'? 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bir diyece

ğim yok. 
BAŞKAN — Yok. 
Şimdi diğer bir takrirde: «164 sıra sayılı 

teklifin 28 nci maddesi üzerinde bir takrir ver
miştim ; fakat takuir hakkında herhangi bıir 
işlem yapılmadan madde aynen kabul edilmiş
tir. Önergemde zikrettiğim sebeplerle madde 
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yanlış kabul edilmiştir. Maddenin yeniden mü
zakereye açılması ve önergemin işleme konul
masını saygı ile arz ve teklif ederim.» denmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım. Sayın Kürümoğ-
lıı'nun 28 nci madde ile ilgili bir takriri vardı; 
her nasılsa görüşmeler sırasında Riyaset çeşit 
li maddeler arasında bunu gözden kaçırdı. Sa
yın Kürümoğlu da o tarihte burada olmasına 
rağmen, o da takririnin takipçisi olmadı. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Dışarı
da idim. 

BAŞKAN — Bir hata edildi. Şimdi bu 
hataya müstenit tekriri müzakere talebi var
dır. 

İçtüzüğümüzün 77 nci maddesi: «Bir tasarı 
veya teklifin kesin olarak oylanmasından önce...» 
ki, henüz kesin olarak oylanmamıştır. «Komis
yon veya bir üye, tasarı veya teklifin bir veya 
birkaç maddesinin hatalı olarak kabul edildi-
ğiıni ileri sürerek gerekli değişikliğin yapılma
sını isteyebilir. 

Cumhuriyet Senatosu, teklif sahıiMni, ko
misyonu ve Hükümeti dinledikten sonra tekli
fin kabul veya reddi hakkında görüşmesiz aşari 
oyla karar verir.» demektedir. 

Hata bu.. Sayın Kürümoğlu takririni izah 
edecektir elbette, buyursunlar söz veriyorum. 

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

Tasarının aşağı yukarı Komisyona iade edi
len maddeleri dışındaki diğer maddeleri kabul 
edildiğine göne, böyle bir yenileme müzakere
si talep etmemin biraz da sıkıcı olacağını ka
bul ediyorum. Yalnız çok düşündüm, mutlaka 
bir tashih yapılması icabedeceği cihetle, öner
gemin yeniden 'işleme konulması iiçin tekriri 
müzakere talep etmek mecburiyetinde kaldım. 

Muhterem Umumî Heyetinizin malûmu ol
duğu üzere, biz bu teklifin muhtelif maddele
rinde bâzı hususları kabul ettik. Buna göre 
15 nci maddede, halde hal işleri hal müdürü
nün idaresi altında hail teşkilâtı tarafından 
yürütüleceği; keza aynı 15 nci maddenin son 
fıkrasında da bendeniz tarafından verilen bir 
önerge ile, hal müdürlüğü emrinde lüzumu kadar 
eksper ve kontrolör bulundurulmak suretiyle 
işlemler yapılacağı kabul edilmiş idi. 
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Bunu takiben 17 nci maddede «Toptancı 
Hali Hakem Kurulu» başlığı altında: «... beledi
ye hal müdürü veya görevlendireceği kişinin 
başkanlığında; tarım teşkilâtından, mahallî zi
raat odasından, mahallin üye sayısı en fazla 
tarım kooperatifinden; yaş meyve ve sebze ko
misyoncuları cemiyetinden ve ticaret odasın
dan» muayyen kişiler alınmak suretiyle hal ha
kem kurulu kurulmaktadır. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bir ilâve 
daha yapıldı. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — 
Evet, bir İlâve daha yapılmıştı. 

Şimdi bu duruma göre, halde belediyenin 
görevlendireceği kişiler dışında, bâzı kişiler 
de vardır ki, bu 'kanunun icabı olarak resmî 
görev yapacaktır. Halbuki biz, 28 nci madde
de kabul ettiğimiz hükme göre, yani bu öner
gemin işleme konmaması sebebiyle kabul edilen 
hükme göre, bu kanunun uygulanmasında, 
belediye görevlileri tarafından işlenen suçlar 
hakkındaki cezalar ilki kat olarak verilir hük
münü kabul etmiş oluyoruz. 

Belediye görevlileri dendiği1 zaman akla ne 
gelecek? Halde belediye görevlileri'; belediye 
zabıta memuru, belki hal müdürü gibi hal ile 
direkman ilgisi bulunmayan kişiler akla ge
lecek. Halbuki biraz evvel okuduğum madde
lere göre, halde resmî vazife yapacak olan hal 
müdürünün emri altında hal teşkilâtı vardır, 
birçok 'memur çalışacaktır. Bu memurların iş
leyecekleri suçlar ne olacaktır? Keza, Hal Ha
kem Kurulunda görev alan biraz evvel arz et
tiğim 17 nci maddede zikri geçen müesseseler
den gelmiş kişilerin işlediği suçlar ne olacak
tır? Bunların belediye ile 'irtibatı yok, beledi
yenin dışında kimselerdir bunlar. 

Böyle olunca bir önerge ile 28 nci madde
ye bu kanunun uygulanmasında «belediye» ke
limesinden sonra «ve hal» kelimelerinin ilâve
sini istemiştim. Bu önergem muvacehesinde 
madde şöyle oluyordu: 

«Bu kanunun uygulanmasında belediye ve 
hal görevlileri tarafından işlenen suçlar hak
kındaki cezalar ilki kat olarak verilir.» 

Bu sebeple bu madde üzerinde tekriri mü
zakere istirham ettim. Önergem de bundan 
ibarettir «ve hal» kelimelerinin ilâvesi şeklin
dedir. Şayet Yüce Heyetiniz iMfat buyurur-

— 569 

28 . 12 . 1972 O : 1 

sa, ileride tatbikatta doğması muhtemel mah
zurların giderilmesi ve keza halde görev alan 
her kişinin 'işleyeceği suçun cezasının iki katı 
olduğunu bilmesi bakımından çok fayda sağla
yacaktır. Bilhassa dışarıdan gelen kişilerin, 
halde görev adan kişilerin bağlanması bakımın
dan ehemmiyetlidir. İltifat buyurmanızı istir
ham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bu gerekçe ile Komisyon mü

zakerenin tekrarına mahal görüyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bu ge-
relkçe ile maddenin tekrar müzakeresine Ko
misyon olarak taraftar değiliz. Müsaade eder
seniz ben de arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Kabul buyurduğunuz ikinci maddenin son 
fıkrasında «Toptancı hallerinin idaresi beledi
yelere aittir» diye hüküm vardır. O halde, hal 
içerisinde görev alacak kişiler, yani resmî gö
revli kişiler tamamen belediyenin kadrosunda 
bulunan kişilerdir. Böyle olunca arkadaşımın 
«Hakem kurulunda görev allan kişiler bir suç 
işlerse» dediği husus; hakem kurulunda görev 
alan kişilerin suç işleyeceği haller bahis mev
zuu değil, verecekleri kararda oy haklarını 
kullanacaklar. Ekseriyetin verdiği oya diğer
leri de... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Saydığı
nız müesseselerden gelen adamlara nas:l ceza 
vereceksiniz? Ya rüşvet aldıysa?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Devamla) — Gösterdiğiniz misali 
ele alırsak o umumî Ceza Kanunu hükümleri 
içerisinde rüşvet alıp vermenin kendisine gö
re.. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — İM kat 
olsun diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, lütfen din
leyiniz, sizi dinlediler. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Devamla) — Ceza Kanununun umu
mî hükümlerinde de asgarî ve azamî hadler ta
yin edilmiiştir. Böyle bir hadise vâki olduğu 
takdirde hâkimin takdirine kalmıştır. Asgari-
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sini değil, belki azamisine kadar bir cezayı, 
eğer ortada bir suçlu varsa o suçlu hakkında 
mahkeme takdir edecektir. Bu bakımdan ar-
kadaşıımızın, yeniden maddenin görüşülmesi ve 
maddeye ilâvesini istediği husus, doğru ol
maz. Çünkü belediye görevlileri tarafından iş
lenen suçlar gayet açıktır. Belediye ve hal 
görevlileri netice itibariyle yine aynı kişileri 
içine almaktadır ki, bu bakımdan madde
nin yeniden müzakeresi ile bu kelimelerin ilâ
vesine Komisyon olarak iştirak etmiyoruz. 

Saygılar sunarım. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, 
sayın takrir sahibi ile Komisyon Başkanının 
mütalâasını telif edebiliriz. Takriri veren ar
kadaş diyor ki, «bu madde bir kısım görevli
leri hariçte bırakıyor.» Komisyon Başkanı da 
ıdiyor ki, bunda katî görev yapan belediye me
murlarıdır. O halde burada «Bu kanun uy
gulamasında görevliler» tâbirini kullansak, kim 
bu kanunu tatbik etmekle görevli ise, ona şâ
mil olur ve lüzumsuz olan adamlar girmezler. 
Bu şekilde tadile muvafakat edemeyiz. Doğru 
olmaz. «Bu kanunun uygulanmasında görev
liler» tâbiri olsun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkanım, esa
sen kabul ettiğimiz madde metinlerinde görev
lilerin kim olduğu açıklanmış ve kabul buyu-
rulmuştur. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Belediye tâ
biri kullanılıyor da. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen bir dakikanı
zı rica edeyim. 

Şayet maddenin müzakeresi kabul edilecek
se, Kürümoğlu'nun elde mevcut bir takriri var 
bu gerekçe ile olacak. Şitaıdi, takririn zama
nında Riyasetçe •muameleye konmamış ollması 
sebebiyle böyde bir değişikliğe lüzum var mı 
yok mu hususunu görüşüyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Devamla) — İzin verirseniz bir cüm
le daha arz edeyim Sayın Başkanım. Görevli 
bulunan kişiler suç işledikleri takdirde iki mis
li ceza hükmünü getiriyoruz. Ama neden? 
Belediyenin memuru olması sıfatıyle, taşıdığı 
asıl memuriyet sıfatıyle cezayı iki kat düşünü
yoruz. Ziraat Odasından gelmiş, Ticaret Oda
sından gelmiş, başka müesseseden gelmiş kişi-

| 1er memur olmadığına göre, burada memurla 
yan yana getirip aynı derecede ceza vermekle 
de cezanın umumî hukuk prensipleri zedelen
miş olur kanaatindeyim. Bu yönden maddenin 
yeniden müzakeresine Komisyon olarak taraf-

I tar değiliz. 
BAŞKAN — Hükümet tekriri müzakereye 

katılıyor mu?.. 
TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE

NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Yüce Se-
I natonun takdirlerine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet takdirlerinize bıra-
I kıyor. 

Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

I Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 164 sayılı kanun tekli

finin 7 nci maddesinin tekriri müzakeresini tek-
I lif ederim. 

İçel 
I Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, hangi hata se
bebiyle 7 nci maddenin gürüşülmesini teklif 

I ediyorsunuz?.. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — İzahını yapabilir 

miyim ? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

I Ben 77 nci maddeyi okudum. Bir tasarı ve
ya teklifin kesin olarak onaylanın asımdan önce, 
komisyon veya bir üye, tasarı veya teklifin bir 
veya birkaç maddesinin hatalı olarak kabul edil
diği ileri sürerek gerekli değişikliğin yapılması
nı isteyebilir. 

LÜTPİ BİLGEN (İçel) — Efendim, bugün
kü görüşmede 25 nci madde konuşulurken bir 

I önerge kabul edildi. 2lo nci madde şöyle idi; 

«Toptancı halleri yönetmeliklerinde tespit 
olunacak yasaklara uymayanlar hakkında 100 
liradan 5 000 liraya kadar para. cezası ve ayrı
ca 3 seneve kadar hal dahilinde faaliyetten niten 
cezası verilir» 

Bu madde «1 hafta asgarî, 3 sene de azamî» 
şeklinde kabul edildi. 

Böylece 7 nci maddenin müzakeresi sırasın
da teklif edilen bir maddenin ret gerekçesi de 
'burada reddedilmiş oldu. Madem ki, cezalarda 
ıbir asgarî bir azamî had mecburi oluyor, kanun 
gereğince uygun oluyor, o halde toptancı halle-

I rinde satılan inalların fiyatlarında da tavanı 
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•tespit ederken, tabam da (tespit etmek durumu 
meydana çıkıyor. Ben bu balkımdan bu 7 nci 
maddenin tekriri müzakeresini talebediyorum. 

Nitekim şurada bir madde koyduk, 16 ncı 
maddenin (ıg) fıkrasında, toptancı hailinde satı
lan malların faturalarının bir suretini belediye 
fiyat kontrol mercilerine gönderdik. Bu da yi
ne üreticinin malının belirli bir fiyatın çok üs-
itünde tüketiciye geçmesini önlemek içindir. Bu
nu yaparız, üretici zarar görür, tüketici de za
rar görür. Bunun üzerinde çok konuşuldu. Onum 

için ben diyorum ki, şu. maddeyi yeniden mi 
kere »edelim Komisyon da, Hükümet de 11' 
buyursunlar artık burada köylünün, 'balkın, ç 
çinin ürettiği mallarına tavan veya daha ko 
ile üst fiyatını tespit edersek, alt fiyatını da 
pit edelim veya alt fiyatını garanti edenıiyors 
üst fiyata karışmayalım, mesele bu. 

O balkımdan maddenin birinci cümlesini 
terli, hattâ gerek ve yetişir buluyorum. B 
temin maksadıyle falından sonra 16 ve 25 
maddelerde kabul ettiğiniz şekiller dolayıs: 
'bir hata meydana geldi. O bakımdan tekrar : 
zakeresini istirham eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Efendim, Komisyondan sc 
hm. Müzakerenin yenilenmesi için kifayetli 
dir, ileri sürülen bu hata 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖM 
UCUZAL (Eskişehir) — Kısaca arz edeyim e. 
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖM 

UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, değ 
arkadaşlarım; 

ıSayın Bilgen bu maddenin müzak~ 
'başlanıldığından beri bir tereddüdün d 
Anlıyorum, durup dururken belediye 
leri müstahsilin bin emekle meydana 
mahsullere istediği bir değeri, yani <^v&-
altında bir değeri biçer ve böylece .£•• <£'. 
zarara girer endişesindedir. Ama, kafaui P-> 
duğunuz 18 nci maddenin (ç) fıkrasına 
'hal mevzuuna giren maddelerden belec 
azamî satış fiyatları tespitine zaruret görü 
ler hakkında mütalâa beyan eder, hal hal 
kurulu. Şimdi hal hakem kurulunun teşekk 
tarzını biliyoruz. Burada müstahsilin teımsl 
var, burada Ziraat Odalarının temsilcisi 
'Ticaret Odasının temsilcisi var. Bu kişiler elr 

ite müstahsilin hakkını koruyarak belediye 
cümenine fiyat tespiti yönünden mütalâa v 
cektiı*. 

LÛTFI BİLGEN (İçel) — Tatbikatını 
gördük de Sayın Başkan. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Ö1V 
UCUZAL (Devamla) — Bu bakımdan geçn 
gördüğünün tatbikatlar, geçmişte meriyette 
lunan kanunlarda böyle bir hüküm bulunm 
ğından müstahsil aleyhine belki tecelli etmiş 
ama şimdi burada Ziraat Odasının tenisi 
müstahsilin de aynı zamanda temsilcisidir, 

Burada ikinci olarak, heım usul yönünden 
düzeltilecek, hem de esasını kurtaracağız. Bu 
kanun teklifinin ruhu, bir maddedir. Hepimiz 
kürsülerde, meydanlarda, «üreticiyi koruyaca
ğız» diyoruz, mangalda kül hıraîkmıyoruz; ama 
buraya gelindiği zamanda 'bir başka kılıfa, bir 
başka kalıba giriyoruz. Köylünün ürettiği ma
lın en üst fiyatını tespit ediyoruz da, alt fiyatına 
gelince bir şey yapmıyoruz. Dünyada hiçbir ma
lın fiyatını alıcı tespit etmez. Bir sanayi mamu
lü olan şu gözlüğün, çiftçinin kullandığı bir 
kazmanın, çiftçinin malını koymak için satınal-
dığı sandığın, kâğıdın, ilâcın, gübrenin, her şe
yin fiyatını onun üreticileri tespit eder. Hattâ 
Sanayi Bakanlığı Türkiye'de sanayi mamulle
rinin fiyatlarını tespit etmek için sanayicileri 
çağırır, onların taban masraflarını tespit «der, 
işçi ücretlerini koyar, kâr hadlerini koyar, «Iş-
Ite şu fiyattan satalbilirsin; şundan şuna kadar 
(bunu satabilirsin» der; ama üreticinin pazara 
ıgetirdiği mala gelince belediye diyecek ki, «Ha
yır ben senin malını 3 liradan fazlaya sattırma
yacağım» Benim maliyetim, şurada bura
da 5 lira, efendim.. «Ben vatandaşıma kendi böl-
ıgemdeki insanlara '3 liraya yedirmek istiyorum» 
diyecek ve bu lüzum üzerine üst fiyatını tespit 
edecek; ama aynı mal çeşitli hatalardan dolayı 
bir pazara lüzumundan fazla yığıldığı zaman 2 
lira maliyeti olan bir mal 50 kuruşa inerse, o za
man belediye «Arkadaş sen buna 2 lira masraf 
ettin, bumun fiyatı 2 liradan aşağı olmaz» diye
miyor, demiyor. Mademki üst fiyatını tespit edi
yor, mutlak surette alt fiyatlarının da tespit edil
mesi lâzım veya hiiç karaşmaıması lâzım. Serbest pi
yasa şartlara. içerisinde fiyatlar teşekkül eder. Ser-
faest piyasa içinde teşekkül eden fiyatın çeşitli 
ellerden tüketiciye gitmesine kadar zaten kont
rol hükümlerini de koyduk. 
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ifülen fiyatın hiçbir zaman altında bir nıüta-
vermeyecektir. Bu 'bakımdan, üst fiyatı tes-
ettik, bir de taban fiyatı tespit edelim; tak-
buyurursunuz ki, mümkün değil. Bu sebze 

lir. Her geçen gün mahsul bollaştıkça bir ta-
ı, bir taban fiyatı tespiti mütemadiyen bu 
mluşları da meşgul eder. Zaten fiyatlar kendi 
idine teşekkül edecektir. Zarurî hallerin ne ol
gu da bellidir. O zamanlarda da bir taban fiyatı 
piti mümkün olmaz. Çünkü Nisan başında 
zenin durumu başkadır, Mayısta başkadır, 
ziranda başkadır. Temmuza geldiğiniz zaman 
.ün Anadolu da mahsul yetişir fiyatlar yine 
kadir. 
LCTFİ BİLGEN (İçel) — Sebzeler hep gün-

:tür. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UZAL (Devamla) — Günlük işte. Her gün 
ıdiliğinden teşekkül eden bir tavan fiyatının 
unda, bir taban fiyatını her gün tespit etmek 
mıkün değildir. Çünkü her gün belediye mec-
ni toplayacaksınız, her gün bir fiyat alacaik-
ız. Bu mümkün değil arkadaşlar. 

bakımdan Komisyon olarak biz maddenin 
.ııüzakeresine taraftan değiliz. 
.ar sunarım. 

... ^ v A N — Hükümet ? 

TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE-
:L MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Maddenin 
.zak'Cresine taraftar değiliz efendim. 
BAŞKAN —• Taraftar değilsiniz. Tekriri mü-

iere takririni oylarınıza sunuyorum. Kabul 
înler.. Etmeyenler.. Takrir reddedilmiştir. 
Komisyonun aldığı maddelerden görüşüp mü-

-ce.reye verebileceği bir şey var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON* BAŞKANI ÖMER 

TUZ AL (Eskişehir) — Yok. 
BAŞKAN — Yok, o halde bu kanunun mü-

Teresini burada kesiyorum. 
2. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
ııın tasarısının Millet Meclisince kabul olu-
ı metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
alet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/616; 
Senatosu 1/113) (S. Sayısı : 154) (1) 

(1) 154 S. Sayılı basmayazı 30 . 11 . 1972 
•iMi 8 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — 1412 sayılı Ceza Muhaikem'eleri 
Usulü Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. 

Komisyon ve Hükümet buradalar mı efen
dim..? Yok. 

3. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair Kanun teklifinin 
Millet Meclisince 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) (1) 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLI03LU (Af
yon Karahisar) — Sayın Başkan, Sayın Faik 
Atayurt'un bir önergesi vardı. 

BAŞKAN — Efendim bakıyorum. Bütçe ve 
Plân Komisyonu Başkanı Sayın M. Faik Ata-
yurt, buradalar mı efendim ? 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af
yon Karahisar) — Ben sözcü 'olarak bulunuyo
rum. 

BAŞKAN — Adı geçen tasarıda sözcü siz 
misiniz efendim? 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af
yon Karahisar) —• Evet efendim. 

BAŞKAN — Şimdi önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda 

değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin, 
Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilâtı personeli 
arasındaki farklılığın bir an önce giderilerıek 
hizmete eşitlik sağlanması görüşünü benimseyen 
Komisyonumuz teklifin Genel Kurulda öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bu
lunulmasını karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Başkanı 
Uşak 

M. Faik Atayurt 

BAŞKAN —• Efendim öncelikle, görüşülme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

(1) 166 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
I nuna eklidir. 
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Bir önerge daha var okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığna 

Yüksek Senato gündeminde yer almış bulu
nan 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda 
•değişiklik yapılmasına dair .kanun teklifinin 
müzakeresi sırasında, mazeretim dolayısıyle 
hulunamayacağumdan, Bakanlığımı temsile Em
niyet Genel Müdürü Orhan A. Erbuğ yetkili kı
lınmıştır. 

A d ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 

BAŞKAN — Efendim, ivediliği de oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu 'oy
larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât aKnumunda de
ğişiklik yapılmasına dair Kanun teklifi : 

Madde 1. — 4 Haziran 1937 tarihli ve 3201 
sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 4 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde cleğiıştilrilnııiştlir. 

Madde 4. — Polis, silâhlı icra ve inzibat kuv
veti olup üniformalı ve sivil olaınıak üzere iki 
kısımldır. 

Emniyeıt 'Teşkilâtında, fiilî polis hizmetleri 
dışında kalan vazı, hesap, levazım, telli veya tel
siz haJbenleşıme, kriminal lâboratuvar, trafik fen
nî muayene, kayıt, tescil ve benzeri hizmetler, 
emniyet hizmetleri sınıfı mensupları tarafından 
ifa olunir. 

Her hizmet bölümü için gerekli görev ve 
çalışma şartları ile bir hizmet 'bölümünden di
ğerine aktarılmada gözönünde bulundurulacak 
esaslar ve sağlık şartları, İçişleri Bakanlığınca 

hazırlanacak (bir yönetmelikte bejlirltdlir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Sayın özden, buyurunuz efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler ; 
3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda de

ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birin
ci maddesi - (ki, 4 ncü maddeyi tadil ediyor) -

müzakeresini yapmak üzere görüşmelere başla
mış bulunuyoruz. Bu müzakereler devam ede
cektir, hiç ışüphesiz. Polis teşkilâtının icra ve in
zibat kuvvetleri, üniformalı ve sivil olmak üzere 
iki kısma ayrılmıştır ve diğer kısımları da ayrı 
ayrı vazifeleri belirtilerek beyan edilmiştir. 

Ben, bu madde dolayısıyle önemli bir husu
sa işaret etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, polis teşkilâtı Türkiye'de emni
yeti, inzibatı ve suç işlememek ve işlemen suçun 
faillerini tutmak vazifesiyle mükellef bulundu
ğu aşikârdır. 

Biz bir ara bir toplum polisi vücuda getirdik. 
Şimdi, ayrıca burada da vaziflendiriyoruz, bâ
zı kısımlara ayırıyoruz. Bu toplum polisi vazi
fesini gereği gibi yapıyor mu ve esas emniyet 
teşkilâtyle aralarındaki vaziyetler nasıldır?.. 
Bunu bir parça burada tavsif ederek şu madde
nin kabul veya reddi hususunda bir fikir vermek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; toplum polisi haki
katen bugün Devletimizin içerdeki inzibat vazi
felerini ifa ile mükellef bulunuyor, gereği gibi 
yerinde vazifeler yapıyor. Ancak, bu polis teş-
kilâtıyle, asıl emniyet teşkilâtı arasında bugün 
hu kürsüden söylemek mecburiyetindeyim ki, 
ibüyük bir girift, birbirini çekememezlik vardır. 
Bu çekememezlik o kadar ileri de gitmiştir ki, 
sayın arkadaşlarım, arbedelere dahi sebebiyet 
vermiştir. Bir gazinoda toplum polisiyle diğer 
polis arkadaşları arasında çok büyük, çok ge
niş ve birbirini takilbeden vakıalar cereyan et
miştir. 

Böyle bir kanunun müzakeresi sırasında bu
nu dile getirerek, meseleye çok önem verilmesi
ni hassaten emniyet teşkilâtı başlarındaın rica 
ediyorum. Biz nihayet canımızı, malımızı her 
şeyimizi emniyet teşkilâtına emanet etmiş bu-
runuyoruz. Suç işleyen adamı tutmakla mükel
lef olan kimselerin alâmeleinnas (ulu orta) bü
yük bir gazinoda veyahut herhangi bir yerde 
birbirine girmiş elmalarının tesiri, çek derin
dir ve halk kitleleri üzerinde dehşetli tesir vü
cuda getirir. 

Bu tesiri vücuda getirmiş bir vatandaşla te
mas ettim, çok müteessirdi. Hattâ ağlayacak 
halde idi. «Birbirleriyle öyle kavga ediyorlar, 
birbirleriyle öyle kıyasıya hakaret ediyorlardı 
k i ; ne yapıldığının, ne yapılacağının farkında 
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ıbile -olamadım ve ağlayarak oradan çekildim» 
dedi. Bu vaziyet çok acıklıdır arkadaşlar. Bunun 
önüne geçmek lâzım. Bunu basit görmeyiniz. 
Bunun tedbirlerini lütfen alınız. Bu tedbirler 
eğer zamanında alınmazsa, bu iki uzva Türk 
Devletinin hudutları içindeki inzibatı temin et
mek için elele verip, çalışmaları düşüncesi ken
dilerine telkin edilmezse, ileride daJha vahim, 
daha halledilmez hadiseler vücuda gelir. Bu 
Ibakımdan ben, ibu sözlerimle iktifa ediyorum ve 
teşkilâtımızın meselelere önem vereceğine kani
im. Belki kendilerinin halbeırleri yoktur, iintli-
ıkal etmemiştir, intikal etmişse de beliki pek önem
li olarak intikal ettirilmemiştir. Fakat bunlar 
yer yer tahakkuk ediyor, yer yer hadise oluyor. 
Bunların önüne geçilmesini bilhassa istirham 
ediyorum. Memleketimizin inzibatı bakımından 
çok önemlidir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler.. Etmeyenler.. Kaıbul edilmiştir. 
Madde 2. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât 

Kanununun 23 ncü maddesinin (D) bendi -aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

d) Yönetmelikle tespit edilecek sağlık 
şartlarına uygun bulunmak. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi-oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât 
Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir : 

Ek Madde — Emniyet Genel Müdürlüğüne 
bağlı öğretim kurum larında görev alacak üni
versite öğretim üyeleri ve görevlilerle okutaçak
ılan belıer ders saati için, profesörlere, doçent
lere ve öğretim görevlilerine bütçe kanunların
da tespit edilecek ders ücreti ödenir. 

Aslî görevleri üniversitelerde bulunan öğre
tim üyeleri ve öğretim görevlilerinden, yakar
daki fıkrada belirtilen öğretim kurumlarında 
görev alanların üniversite tazminatları kesilmez 
ve bunlar hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Sayın Başkan, Komisyondan ibdr sualim olacak. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 

Sayın Baş'kan, 
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı öğretim 

müesseselerinde ders verme durumunda bulunan 
iki türlü öğretim görevlisi mevcuttur. Bildiğim 
kadarı ile bir kısmı öğretmen emniyet müdürü 
olarak doğrudan doğruya kadroya tayin edilir. 
Bu müesseselerde muhtelif meslek konularında 
ders verenlerdir. 

Bir de emniyet müdürlüğü sıfatını ihraz edip 
de, öğretmen emniyet müdürü olarak görevlen
dirilmemiş bulunanlar. 

Uygulamada aynı fonksiyonu ifa etmekle 
-beraber, bu iki sınıf öğretim görevlileri arasın
da, özellikle tayin bedeli ve buna mümasil yan 
ödemeler yönünden muhtelif farklılaşmalar zu
hur etmektedir. Teklifi tetkik ettim ve bu konu
da bir boşluk müşahede ettim. Bu itibarla, ara
daki bu farkın »giderilmesi yönünden herhangi 
bir çalışma yapılmış mıdır? Yoksa, bilâ-hara 
Bütçe kanununda -bir formül bulmak suretiyle 
mi halledilecektir? Bu konuya Sayın Komisyon 
veya Hükümetin ışık tutmasını rica edeceğim. 
Gerekirse bu konuda bir de önerge vermek ni
yetindeyiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —• Sayın Karaağaçlıoğlu, Komis

yon adına buyurun. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olan eği
tim müesseselerinde yüksek okul niteliğinde ku
ruluşlarda mevcuttur. Bu kuruluşların bilhassa 
hukuk mevzularında öğrencilere geniş malûmat 
verebilecek öğretim üyelerine ihtiyacı çoktur; 
ekseriyetle diğer fakültelerin, üniversitelerin 
öğretim üyelerinden faydalanmak suretiyle 
tedrisatın devamı sağlanmaktadır. Bu itibarla, 
dışarıdan temin edilecek olan profesörlerin 
ders ücretlerinin verilebilmesi için, 1327 sayılı 
Kanunun tatbikatı içerisinde bu öğretim görev
lilerinin vazifelerine devamını sağlayaıbilecek 
bir hükmün getirilmesine zaruret hâsıl olmuş
tur. Komisyonumuz da bu hususu nazarı dikka
te almak suretiyle bu maddeyi benimsemiş ve 
bunun zaruretine kani olmuştur. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

Madde 4. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Ka
nununun 14 ncü maddesi yürürlükten kaldırıl-
mıştır* 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — 3301 sayılı Emniyet Teşkilât 
Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiş
tir : 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarikte, Emniyet Genel Müdürlüğüne 
ait kadrolardaki genel idare hizmetleri sınıfına 
dahil bulunan (mütercim, antrenör, basım, ista
tistik, araştırma ve plânlama uzmanları hariç) 
her derecedeki memurlardan : 

a) Emniyet âmiri, başkomiser, komiser, ko
miser muavini, emniyet müfettişi veya emniyet 
müfettiş muavini iken genel idare hizmetleri sı
nıfına geçmiş olanlar, maaş derecesi bakımından 
kazanılmış hakları saklı kalmak şartıyle, emni
yet hizmetleri sınıfında derecelerine uygun ve 
daha önce aynı sınıfta sahibolduklam rütbe un
vanını taşıyan kadrolara; 

h) (a) fıkrası kapsamı dışında kalanlar, 
kazanılmış hak olan maaş derecelerine uygun 
polis memuru kadrolarına; 3201 sayılı Emniyet 
Tekilât Kanununun 23 ncü maddesinde gösteri
len yaş, boy ve sağlık şartlan aranmaksızın ve 
geçici 2 nei madde hükmü gözününe alınarak 
atanırlar. 

Atanma işlemleri, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde tamamla-
ııı?* 

Geçici Madde 2. — Geçici 1 nci madde kap
samlına 'girenlerden, hu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte, emniyet hizmetleri sınıfında ata
nacakları kadronun kanunla tespit edilen yaş 
haddini aşmış olanların da atanmaları yapılır. 
Bunlar hakkında 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun 40 neı maddesinin birinci fıkrasında 
belirtilen genel yaş haddi uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kaibul edil
miştir. 

Madde 6. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât 
Kanununun bu kanunla değiştirilen 23 ncü 
maddesinin (D) bendinde, öngörülen yönetme
lik, İçişleri Bakanlığınca bu kanunun yayımı ta
rihinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konur. 

Bu kanunun yayımı tarihi ile yukarıki fık-
ırada belirtilen yönetmeliğin yürürlüğe giriş ta
rihi arasında geçecek süre içinde, sözü edilen 
(D) bendi hükmünün uygulamasına devam olu
nu?. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN —. Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 8 — Bu kanun hükümlerini İçişleri, 
Adalet ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kaibul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye... Buyurunuz Sayın Celâlettin Coşkun. 

CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; 

Biraz evvel kabul ettiğiniz bu teklifle, ba
dema poliste üniformalı ve sivil ayrımını orta
dan kaldırmış bulunuyoruz. Bu teklifin Emni
yet Teşkilâtına büyük huzur ve rahatlık geti
receğine inanmış bulunmaktayım. Bu teklifin 
kabulü ile aynı zamanda idare de bâzı muvazaa
lar yapmak külfetinden kurtulacaktır. Şöyle ki ; 
hepinizin bildiği gibi polislikte yaş haddi 52 - 56 
-58-60 olarak tespit edilmiştir; fakat ünifor
malı poliste o kadar değerli arkadaşlar vardır 
ki, bunların 52 yaşında emekliye ayrılmaları 
idare için hakikaten büyük bir kayıptır. Bun
lar zamanı gelince; yani emeklilik yaşlarını dol
durduklarında muamelât sınıfı dediğimiz ve bi
raz evvel kaldırmış olduğumuz sınıfa intisap 
ettirilmek suretiyle daha fazla vazife görmek 
imkânını buluyorlardı. İdare bâzı baskılarla 
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bâzı polisleri muamelât sınıfına almak suretiy
le de daha fazla hizmet görmelerini sağlıyordu. 
Bunlar artık ortadan kalkmış olacak ve kabul 
buyurduğunuz teklifin objektif ışığı altında 
idare de huzura kavuşmuş olacaktır. 

Sayın özden arkadaşım hakikaten polisin 
bâzı hususlarına kifayetle işaret buyurdular, 
doğrudur; ama bunun yanında da çok değerli 
emniyet mensubu arkadaşlarımız mevcuttur. Po
lis teşkilâtı içinde lâyıkıyle vazife görmeyenler 
elbette vardır; fakat bunların sayısı çok şükür 
parmakla gösterilecek kadar azdır. Polis cefa
kâr, vefakâr ve memleketin iyiliğini düşünen, 
anarşinin önlenmesini bütün gücü ile yerine ge
tiren bir meslek mensubudur. 

Kendilerine, polis arkadaşlarıma, Emniyet 
Teşkilâtına mensup bütün arkadaşlarıma bugü
ne kadar gördükleri müspet hizmetlerden dola
yı teşekkür eder, hepinizi saygılarımla selâmla
rım. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sözlerimin yanlış anlaşıldığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Tavzih ediniz efendim; buyu
run. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Ben Emniyet Teşkilâtının vazifesinden, ve-
saireden burada bahsetmedim. Onu, İçişleri Ba
kanlığı Bütçesinde uzun uzun görüşeceğiz. Onun 
üzerinde durmadım. 

Ben, başka bir derde temas ettim. Kıymetli 
arkadaşım galiba benim asıl maksadımı lütfe
dip dinlemediler zannediyorum. Benim söyledi
ğim mesele vazifeye taallûk etmiyor. İki teşek
kül arasındaki geçimsizliğe el koydum ve bu
nun giderilmesi için kıymetli arkadaşlarımdan 
ricakâr oldum. 

Sayanlarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Söz isteyen var mı efendim, 

bir arkadaşa daha söz vereyim. Söz isteyen yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklif, 
Cumhuriyet Senatomuzca kabul edilmiş ve böy
lece kanunlaşmıştır. 

4. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 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-

j yontan raporları (M. Meclisi : 2 /712; C. Sena-
| tosu : 2/33) (S. Sayısı : 165) (1) . 

BAŞKAN — Bir başka takrir var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab

zon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 
sayılı Kanuna ek kanun teklifinin, Karadeniz 
Teknik Üniversitesini eğitim ve işleyiş düzenin
de Anayasa Mahkemesi kararı ile meydana gelen 
boşluğu tamamlayıcı ve ihtiyaçları giderici ma
hiyetini gözeten Komisyonumuz teklifin Genel 
Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunda istemde bulunulmasını karar altına al
mıştır. 

Genel Kurul'un tasviplerine arz ederim. 
Bütçe ve Plân 

Komisyonu Başkanı 
Mehmet Faik Atayurt 

BAŞKAN — öncelik teklifini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi var, ayrıca onu da oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Savın Karaağaçlıoğlu bu tasarının görüşül
mesinde de Komisyon Sözcüsüdür. 

Hükümet adına gönderilen temsilcinin yeıtlki 
belgesini biraz sonra okutacağım. 

Raporun okunup, okunmaıması hususunu oy
larınıza sunuyorum : Okunmasını kabuil eden
ler.. .Okunmamasını kabul edenler... Okunmama
sı kabul edilmiştir. 

Teikılifin tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Sayın Hayri Dener, buyurunuz efendim. 

Sayın Dener sözlerine başlayıncaya kadar 
ben de yetki belgesini okutayım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Karadeniz Teiknik Üniversitesi kanun tekli

finin görüşülmesinde Bakanlığımı Yüksek öğ
retim Genel Müdürü Nazmi Yıldız'un temsil ede
ceğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim Balkanı 

(1) 165 S. Sayûı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın Hayri Dener, buyurunuz. 
HAYRİ DENER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, sayın senatörler; 
'Çoktandır, özellikle son yıllarda şu dilek 

kafamızda ve gönlümüzde yer almış bulunmak
tadır. Yurdun hemen her bölgesinde bir üniver
site açarak o bölgenin gençlerinin uzaklara git
meden o bölgede açılan üniversitelerin fakül
telerinde devamını sağlamak. 

Bu dilek ilk balkışda güzel ve doğru görü
lebilir. Hattâ, özel bir edebiyat yapmaya da el
verişlidir. Fakat, bu konu üzerinde gerçekçi 
bir inceleme yapılınca bunun kolay, hattâ her 
zaman mümkün bir iş olmadığı derhal görülür. 
Liseyi bitiren her gencin eğilimini, yeteneğini 
dikkate almadan mutlaka üniversiteye girme 
özlemini taşıması doğru olmayabilir. Bir gen
cin öğrenim yolunu seçememiş olması, ne ken
disinin ne de ailesinin hatasıdır. Bu, liseleri
mizde öğretmenler tarafından öğrencinin dik
katli ve uzun bir inceleme sonucu eğilim ve ka
biliyetlerinin iyice değerlendirilerek öğrenciye 
ve ailesine seçilmesi uygun olan öğrenim yolu 
hakkında bilgi verilmemiş, öğütlerde buluna
mamış olmasından ileri gelmektedir. Bu yönelt
me sisteminin ciddî olarak liselerimizde ele alın
ması çok yararlı olacaktır. Unutmamalıdır ki, 
lise sınıflan yüksek öğrenimin hazırlayıcı sınıf
larıdır. Bu sınıflarda yapılan öğretim yanında, 
bunun aracılığı ile geliştirilen düşünme, incele
me ve çalışma melekeleri, öğrencinin bundan 
sonraki yüksek öğrenimde ve bütün hayatı bo
yunca kullanacağı ve ona başarılar sağlayacak 
en etkin elemanlardır. 

Bilim yolu gerçekten çekici ve güzeldir; fa
kat bu yol, yolcusundan üstün vasıflar ve üs
tün çabalar ister. 

Üniversiteye bir yüksek okul gözüyle bak
mak da yanlıştır. Bir yüksek okulda çokça sı 
bir uygulamayı amaç alan ve belli bir meslek 
sağlayan belli bilgiler verilir. Üniversitede ise, 
temel bilgilerin verildiği ilk yıl veya yıllardan 
sonra temel amaç, araştırıcı dimağlar yetiştir
mektir. Bu ise, özel bir yaradılış ve bu yaradı
lışın beraberinde getirdiği bir disiplin içinde 
durmadan, yorulmadan, bir tür aşk ile ısrarla, 
sabırla çalışma ister. Her türlü üstün vasıflı 
Türk Milletinin bu varadılısda olan cok sayıda 

genci ve insanı vardır. Ama, yine pek tabiîdir 
ki, her genç bir üniversite yolcuısaı, gerçek bir 
bilim adamı olma vasfına veya mizacı yüzün
den bu vasfı kullanabilme karar ve azmine ma
lik olmayabilir. Üstelik bir üniversite gencinin 
araştırıcı bir bilim adamı seviyesine yüksele
bilmesi için, önce her türlü şartı haiz bir orta
ma, zengin kitaplıklara, her türlü tesis ve âlet
lere ihtiyacı vardır. Ayrıca ve özellikle, öğren
cileri ve asistanları araştırıcı olarak yetiştirme 
görevini yapabilecek yetenekte ve görevine 
canla başla sarılabilen öğretim üyelerine ihti
yaç vardır. 

Her türlü maddî şartlara malik bir üniver
sitede yeteri sayıda ve nitelikcle öğretim üye
leri ve yardımcıları yoksa veya bu öğretim kad
rosu Devletin verebildiği yeterli bir ödenekle 
yetinerek başka kazançlar aramadan bütün za
manını üniversitesine adamaz, tam bir bilinç
le görevine sarılmazşa bu üniversiteyi bilim yo
lunda, yurt ve millet yolunda, insanlık yolun
da çalışan bir kurum olarak kabul etmek im
kânsızdır. 

Üstelik böyle bir bilim kuruluna devam eden 
gençler zamanın istediği seviyede yetiştirileme-
diği halde birer diploma alabilseler de bu dip
lomanın belgelediği öğrenim cok müşkülpesent 
olan l)iı dünyamızın hiç bir yerinde geçerli sa
yılmaz ve bu bir görev almaya yeterli olamaz. 
Bunun tabiî sonuncu olarak da bu gençler ha
yal kırıklığına uğrarlarsa, bunun gerçek so
rumluluğu bu gençleri noksan yetiştirmiş, üs
telik onlara diploma vermiş olan kuruma ve 
kurumun eksiklikler içinde açılmasını kabul et
miş olan organlara ait olacaktır. 

Biz kendimize göre 5 yıllık ilkokul, açıldı
ğı bölgelerin ihtiyaçlarına yararlı becerilerde 
sağlayan 8 yıllık okul ve bunlara benzer okul
lar açabiliriz; fakat kendimize göre, kendimize 
özgü lise, yüksek okul, üniversite ve fakülte 
açamayız. Bunların tanımı, karakteri, amaçları 
dünyaca bellidir. 

Bu yüzden yeterli maddî şartları, özellik
le vasıflı önder insanları sağlamadan üniversi
te ve fakülteler açma yoluna gitmek, sanıyo
rum ki, doğru olmaz. 

iSonuç olarak : Karadeniz Teknik Üniversi
tesinde yeni açılan iki fakülteye ek kadrolar 
verilmesine ilişkin kanun teklifi hakkında, 
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Senatomuzun Eğitim Komisyonu kararında da 
bir üye olarak şu satırları kısaca belirttiğim 
gibi, genel olarak yeterli hazırlıklar yapılma
dan yeni üniversite ve fakültelerin açılmasını 
yurt için yararlı bulmamaktayım. 

Kanun teklifine ek gerekçede, 1964, 1965 öğ
retim yılında bu üniversitedeki toplam öğren
ci sayısı 210, profesör ve doçent sayısı 2, öğre
tim görevlisi ve uzman sayısı 6, asistan sayısı 9; 
1971, 1972 öğretim yılında, yani 9 sene sonra, 
ise bu sayılar karşılıklı olarak 1755, 19, 41, 125 
olarak gösterilmektedir. Taze bir bilgi olarak, 
Karadeniz Teknik Üniversitesinin bir üyesi, 11 
Aralıkta çıkan bir gazetede açılışından 9 yıl 
sonra bu üniversitenin durumunu belirten yazı
sında şöyle demektedir : 

«Karadeniz Teknik Üniversitesinin kendi 
kadrosuna tayin edilmiş bütün profesörlerin 
sayısı 4,» bugün «ve bütün doçentlerin sayısı 
ll 'dir.» Bugün, 9 yıl sonra «Üniversitede öğ
retim yapan 5 fakülte vardır.» Aynı yazıda 
şöyle denilmektedir, «Reform, rotasyon siste
mini getirirse, 80 uçan profesör yerine hangi 
üniversitelerden bir iki yıl süre ile görev ya
pan 80 öğretim üyesi bulunacaktır? Reform, 
doktor asistanlara ders verme yetkisini ta
nışa. bu asistanlara esasen ders yaptıran üni
versite, 80 uçan profesör yerine 80 doktor 
asistanı nereden bulacaktır?.» 

Halen orada hizmette bulunan öğretim 
üyesinin sözleridir. 

Sanıyorum şimdilik yapacağımız en doğru 
iş, yurdun türlü yerlerinde açılmış bulunan 
üniversite ve fakültelerimizi, dünya üniversite 
ve fakülteleri seviyesine ulaştırmaya çalışmak
tır. Bu çalışmada on büyük çaba Devlete ol
duğu kadar ve ondan da fazla bu üniversite
lerde çalışmakta olan öğretim üyelerine düş
mektedir. Bu çabanın en canlı ve temel nok
tası, üniversite öğretim üyelerinin yapılması 
gerekli çalışmaların türüne ve haemına göre, 
günde 10 - 15 saat hattâ bazan 24 saati içine 
alabilen, her türlü dış meşguliyet ve kazanç 
yollarına kapalı üniveriste ortamında tam gün 
çalışmaya, tam bir bilinçle bağlı kalabilmele-
rindedir. 

Bu sözler 30 yıl önce, hem de, Ankara'da, 
bir fakültenin görevini yapmış, onun zor 

fakat mutlu çilesini çekmiş, bu fakültede bir
kaç defa dekanlık, çeyrek yüz yıl profesörlük 
yapmış bir öğretim üyesinin tecrübelerine da
yanmaktadır. Buna rağmen üzülerek ve iste
meye istemeye söylüyorum, çok iyi biliyorum 
ki, bin sözler itibar edilmeyecek, yine siya
set ve edebiyat egemenliğini sürdürecektir. 

Son olarak, herkesin bilmekte olduğu bir 
gerçeği de burada ifade etmeme müsaadele
rinizi rica ederim. Kilâsik tekniğe ve paraya 
dayanan her şey, yol, köprü, baraj, fabrika
lar er geç yapılabilir. Bilim ise, yalnız ye
tişkin insan kafası, dağarcığı içinde oluşur ve 
ışıldar. Yüksek bilim, ileri teknoloji artık bir 
ülkenin, bir milletin bekası şartı olmuştur. Bu
radaki yüksek ve ileri sözcükleri; yayımlan
mış ve bütün milletlerin bilmekte olduğu en 
son bilgilerle birlikte her milletin kendi bi
limsel araştırmalariyle bulduğu ve yalnız ken
disi için kullanmak üzere bir süre saklı tut
maya açlıştığı bilgileri de kapsamaktadır. Bu 
tür bilimin ise ortamı ise, gerçek üniveriste-
lerdir. 

Ben bu konuşmamda görüşülmekte olan ka
nun teklifinin geçişi vesilesiyle üniversiteleri
mizin önemli konularından yalnız birine değin
mek istedim ve yine tekrar ediyorum M, bâzı 
yatırımlar uğruna yeterli hazırlıklar yapılma
dan birçok üniversiteler açmayı düşünmek, bu 
uğurda zamansız ve verimsiz olarak yüz mil
yonlar harcamak, ayrıca kendimizi ve özellikle 
gençlerimizi bir tür aldatma yoluna gitmek, bu 
güzel vatanımızın, bu vatanda tam bir özgürlük, 
uygarlık ve mutluluk içinde ebedî olarak yaşa
maya hakkı olan, çok zeki Türk Milletinin yara
rına ve onun eşsiz Atatürklünün yurdun asıl 
ihtiyacının gerçek bilim olduğunu belirten «Ha
yatta en hakikî mürşit ilimdir» ilkesine kanım
ca aykırı düşmektedir. 

Alınacak karar şüphesiz ki, Genel Kurulun 
takdirine bağlıdır. 

Teşekkürlerimle derin saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Kürümoğlu daha 
sonra da Sayın 'Suphi Karaman söz almış. An
cak, saat 19,00, mesainin bitmiş olması lâzım. 
Bu itibarla, görüşülmesine başlanmış olan bu 
kanun teklifini burada bırakıyorum. 
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II - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, şimdi bir önerge veriyorum, madem ki, 
ara veriyoruz, bunu da bitirerek girsek fena ol-

•1. — Bitlis Üyesi Orhan Kürümoğlu ile is
tanbul Üyesi Fikret Giindoğan'ın 2 Ocak 1973 
Salı günü Genel Kurul çalışmasına ara verilmesi
ne dair önergesi (4/75) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Mutat toplantı günü olarak 2 Ocak Salı gü

nü yapılacak toplantının yeni yıl tatil dolayısıy-
le yapılmayarak, 4 Ocak Perşembe günü Cum
huriyet Senatosunun toplanmasını saygıyle tek
lif ederiz. 

İstanbul Bitlis 
Fikret Gündoğan Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Efendim takriri oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

maz. 
BAŞKAN — Şimdi, sadece sizin konuşma

nızla olmaz Sayın Kürümoğlu, Sayın Karaman 
var, mamafih takririnizi verin oylayayım. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, birkaç madde üzerinde konuşmam ola
cak, uzun sürebilir. 

BAŞKAN — Birkaç madde üzerinde görü
şeceksiniz. Uzayabilir. 

Evet, takrir olmadığına göre, birleşimi 4 
Ocak 1973 Perşembe günü saat 15,00'te toplan
mak üzere kapatıyorum. 

Kapanmai saati : 19,00 

ı v o < ı 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
16 NCI BİRLEŞİM 

28 . 12 . 197a Perşembe 

iSaali * 15;00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 

ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni r e Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/616; 
O. Senatosu 1/113) (S. Sayısı : 154) (Dağıtma 
tarihi : 28.11.1972) (Bitiş tarihi 17.1.1973) 

X 2. — 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 . 1.2 . 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 Dikeeligil'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. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (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 bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'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 Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında
ki 6594 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 2/712; C. 
Senatosu : 2/33) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma ta
rihi : 18.12.1972) (Bitiş tarihi : 28.2.1973) 

2. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu içişleri 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) 



Toplantı :12 I O ET 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 0 3 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 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 komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 2 /712; C. Senatosu : 2 /33) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 762) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . 11 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6088 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 11 . 1972 tarihli 10 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oyla kabul edilen, Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hak
kındaki 6594 sayılı Kanuna ek kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 28 . 6 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27 . 11 . 1972 tarihli 10 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 762) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 7 . 12 . 1972 

Esas No. : 2/33 
Karar No. : 8/33 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 27 . 11 . 1972 tarihli 10 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması 
hakkındaki 6594 sayılı Kanuna ek kanun teklifi, Komisyonumuzun 5 . 12 . 1972 tarihli toplantı
sında, Millî Eğitim Bakanı ve, temsilcilerin hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere edildi. 
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Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürünün verdiği izahatla, Temel Bilimler 
Fakültesinin 1969, Tıp Fakültesinin 1972 tarihinde 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Ka
nununun 1 nci maddesinin verdiği yetki ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulduğunu belirt
miş oluyordu. Keza, gerekçede belirtilen izhatta da, bu durum belirtilmekte. Böylece bu teHifin 
sadece Kadro Kanunu teklifi mahiyetinde olmaktan ileri gitmemiş oluyor. Bu da kanunun ruhuna 
ve gerek şekil itibariyle kanun tekniğine zıt düşmesi nedeniyle Komisyonca tenkid edilmiştir. 
Meselâ Kadro Kanununun 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanununa ek gösterilmesi. 

Bunun üzerinde hassasiyetle duran Komisyon üyeleri ayrıca, Karadeniz Teknik Üniversitesi ca
miası içıinde bir Tıp Fakültesi kurulmasını mevcut imkânların, böyle bir fakültenin beslenmesi hu
susunda tereddütler izhar ettiğini ısrarla belirtmişlerdir. 

Keza, bir üniversitenin kuruluşunda, fakülte açılışında, teMıif mahiyetinde değdi, plân - program 
düşüncesine uygun olarak tasarı getirilmesinin isabetli olacağı hususuna da değinilmiştir. 

Bütün bu aksaklıklara rağmen, Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından verilen izahat muvacehe
sinde kanun teklifinin kabulünde ekseriyetle karar verilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak 
üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu kanunun görüşülmesinde 
Başkan Sözcü Kâtip 

Söz hakkım saklıdır. Â. Yilmaztürk M. Varışlı 
C. Ertuğ 

Üye Üye Üye 
Â Altay Söz hakkım mahfuz olmak F. Halıcı 

üzere teklifin tümüne muhalifim 
(Söz hakkım mahfuz) 

F. Tevetoğlu 

Üye Üye 
O. Gümüşoğlu S. Turan 

Üye 
(Söz hakkım saklıdır.) 

8. Karaman 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 165) 

Üye 
(Genel olarak, yeterli hazırlıklar 

yapılmadan yeni üniversite ve 
fakülte açılmasını yurt için 
yararlı bulmamaktayım.) 

H. Dener 



Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu . 

Bütçe ve Plân Komisyonu 12 , 12 . 1972 
Esas No. : 2/33 
Karar No. : 70 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 27 Kasım 1972 tarihli 10 neu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek işari oyla kabul edilen, Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir Üniversite 
kurulması hakkındaki 6594 sayılı Kanuna ek kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 
29 Kasım 1972 tarihli ve 6088 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönde
rilmekle Komisyonumuzun 12 Aralık 1972 tarihli Birleşiminde Millî Eğitim Bakanı Sabahattin 
Özbek ve Bakanlık temsilcileri ile Maliye Bakanlığı temsilcisi ve Devlet Planlama Teşkilâtı tem
silcisi ve teklif sahipleri adına Trabzon Milletvekili Ahmet Şener de hazır bulunduğu halde tet
kik ve müzakere olundu. 

I. Millet Meclisi metni, Karadeniz Teknik üniversitesinin kurulmasına dair 6594 sayılı Ka
nuna eklemelerde bulunularak, 

a) Üniversite tüzel kişilik kazanıncaya kadar Yönetim Kurulunun aslî görevinin yanı-
sıra, Üniversite Senatosu hak ve yetkileri ile teçhiz edilerek böylece görev ifa etmesini, 

b) Üniversitenin ihtiyacı hissedilen öğretim üye ve üye yardımcısı kadrolarının istihsa
lini, 

c) Üniversitenin bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kuruluş ve eğitim düzeyine 
kavuşturulmasını, 

öngörmektedir. 
Bilindiği üzere, 6594 sayılı Kanun ile Trabzon'da Karadeniz yöresinin ihtiyaçlarına cevap 

verebilmek maksadıyle bir teknik Üniversite kurulmuş ve bu Üniversite, uygulamada karşılaş
tığı birtakım ihtiyaçları gözeterek bünyesinde yeni bölümler kurulmasını gerekli görmüş ve 
bunu gerçekleştirmiştir. Zaman içinde karşılaşılan önemli birî ihtiyaç, bu yörede bir Tıp Fa
kültesinin de kurulması yolunda gelişmiştir. 

Üniversiteler Kanununa göre bölümlerin kurulması, Üniversite senatolarınca alınacak ka
rarlar ile gerçekleştirilmektedir. Karadeniz yöresini kapsayacak bir Tıp Fakültesinin kuru
labilmesini gerçekleştirici bir formül olarak, Karadeniz Teknik Üniversitesinin kendi bünyesi 
içinde bir örgütlenmeye gitmesi tatbikat yönünden yararlı mütalâa edilmiş ve bu güne kaçlar 
•memleketimizin çeşitli yörelerinde tıp (eğitiminin gerçekleştirilebilmesinde önemli rol ifa eden 
Hacettepe Üniversitesi, bu yörenin ihtiyacının karşılanması yönünde de öncülük ve kuruculuk 
yapma görevini üzerine almıştır. 

Bu cümleden olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi ile öncü ve kurucu Hacettepe Üniver
sitesi arasında, bu Üniversitenin daha önceki tatbikatlarında da karşılaşıldığı üzere, işbirliğini 
öngören bir protokol 1 Mart 1972 tarihinde tanzim edilmiştir. 

Her ne fcaldar, Üniversite içinde bölümlerin kurulması, Üniversite Senatosunun vereceği ka
rarlar ile mümkün olmakta ise de, bu bölümlerin işleyişinin her şeyden önce kadro im
kânlarına da bağlı oılduğu bir hakikattir. 

Bu nedenle de çeşitli tarihlerde, Üniversite bünyesinde kurulan bölümler için kadro alınması 
yoluna gidilmiştir. 

Girişte arz edildiği gibi işbu teklif ile, Hacettepe Üniversitenin öncülüğü ve kuruculuğun
da teşekkül edecek olan Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi için gerekli kadrolar istihsal 
edilmekte ve değinildiği gibi Üniversite yönetim kurulu, Üniversite Senatosu görev ve 
yetkileri ile teçhiz edilerek bu yörenin eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve 'eğitimi yürütebile
cek yetkiye kavuşturulmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. 'Sayısı : 165) 



— 4 

Teklifin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Komisyonumuzca kanun tekniği esasların
da eleştirilmiş ve tatbikat yönünden bâzı farklılıklarının bulunduğu müşahede edilmiş olma
sına rağmen, bunlarnı gelişim içindeki diğer üniversitelere ilişkin kanun uygulamalarında da 
benimsendiği tespit edilerek, metnin bu tert ip tarzı, arz edilen şerh ve ihtiyaçları karşıla
yabileceği hâkim görüşü ile benimsenmiştir. 

Metnin Komisyonumuzca da aynen benimsenen 2 nci maddesinde sözü (-dilen Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesinin, Hacettepe Üniversitesinin öncülüğünde ve kuruculuğunda teşekkülün© 
ilişkin protokol, bu kuruluşun ne yolda gerçekleştirileceğini açıklayıcı bir hüküm olarak mü
talâa edilmiş ve hükmün, tedvin şekli dışındaki öneriler biçiminde kaleme alınmasının uygu
lamada karşılaşılabilecek ihtiyaçlar gözetilerek yapılması mümkün değişiklikleri önleyebile
ceği ve kanunda bağlanarak maksadın gerçekleştirilebilmesini engelleyebileceği yahut gecik-
tirebileceği kaygusu ile benimsenmiştir. 

Metnin, Komisyonumuzca da aynen benimsenen 2 nci maddesinde yer alıp, Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesinin, Trabzon ilinde Merkezî Araştırma Hastanesi ve çevrede gerektiği kadar 
uygulama hastanesi açabileceğine ilişkin hükmün, uzun vadeli kalkınma plânımızın kabul ettiği 
prensibe aykırı olduğu yolundaki görüşler de, bu hastanelerin fakültelerin eğitim görevi kapsa
mı içinde teşekkül edeceği ve bu yolda faaliyet göstereceği ve nihayet kuruluş tasarılarında, 
plânda öngörülen kurumlardan mütalâa alınarak gerçekleştirilecekleri hâkim görüşünün üstün 
gelmesiyle uygun bulunmamış ve hüküm, maksadı gerçekleştirici nitelikte mütalâa edilmiştir. 

Metnin geçici hükmü de tümü itibariyle bir uygulama gerçeğini ortaya koyucu mahiyette 
görülerek, 6594 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrasının Anayasa Mahkemesince ip
tal edilmesi sonucu ortaya çıkan boşluğu doldurucu nitelikte bulunduğu mütalâası ile benimsen
miştir. 

Komisyonumuz, işbu teklif ile ve daha önce konulan kanunlar ve Üniversite Yönetim Kurulu 
kararı ile Üniversitede kurulan bölümleri gözeterek bundan böyle Karadeniz Teknik Üniversite
sinin, «Teknik Üniversite» mahiyetinden ziyade, gelişim içinde bütün eğitim kuruluşlarını da ihti
va edebilecek bir Üniversite haline gelebileceğini gözeterek bu üniversitenin isminin, «Karadeniz 
Üniversitesi» şeklinde değiştirilmesi yolunda gerekli kanunî değişikliklerin yapılabilmesi temen
nisini de raporunda dile getirmeyi uygun görmüştür. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ncü geçici maddesi ile 4 ve 5 nci maddeleri de Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

III - Teklifin, Karadeniz Teknik Üniversitesinin eğitim ve işleyiş düzeninde, yukarda deği
nildiği üzere Anayasa Mahkemesi kararı ile meydana gelen boşluğu tamamlayıcı ve ihtiyaçları gi
derici mahiyetini gözeten Komisyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi husu
sunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ille sunulur. 

Başkam 
Uşak 

M. F. Atayurt 
Kâtip 

Ankara 
1. Yetiş 
Edirne 

M. N. Ergeneli 
Manisa 

D. Barutçuoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
M. Özgün eş 

BaşkanvekiM 
Gaziantep 

•S. Tanyeri 
Ankara 

Y, Köker 
Toplantıda bulunamadı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Ordu 
B. S. Baykal 

Toplantıda bulunamadı 
Urfa 

î. E. Karakapıcı 
Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

K. Karaağaçlıoğlu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

-S. Babüroğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Kütahya 
/ . Etem Erdinç 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Üye 
Münihdl 

Cumhuriyet Senatosu (.S. Sayısı : 165) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
adiyle Trabzon'da bir üniversite 
kurulması hakkındaki 6594 sayılı 

Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Karadeniz 
Teknik üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir üniversite ku
rulması hakkındaki 6594 sayılı 
Kanunun İ n c i maddesi uyarın
ca Karadeniz Teknik Üniversi
tesine bağlı olarak Trabzon'da 
kurulan Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesi ve Yer Bilimleri Fa
kültesine ait ilişik (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde yazılı kadrolar 
6594 sayılı Kanuna ek 19 Eylül 
1963 tarihli ve 336 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellere Tıp ve ÎSağlık Bilimleri 
Fakültesi ve Yer Bilimleri Fa
kültesi başlığı altında eklen
miştir. 

Her iki fakülteye ait (.1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolardan 
(3) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar 1973 malî yılında kullanıl
maz. 

Bu kadrolar sadece K. T. Ü. 
Tıp ve Sağlık Bilimleri ve Yer 
Bilimleri fakültelerimde görev 
aılaoak öğretim üyelerine ve öğ
retim yardımcılarına tahsis edi
lir. 

MADDE 2.— Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, 10 yıl süre 
ile Hacettepe Üniversitesi ile 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
arasında imzalanan protokol 
esasları gereğince, Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi ta
rafından desteklenecektir, 

MADDE 3. — Karadeniz 
T eknik -Üniversitesi, Tıp ve Sağ
lık Bilimleri Fakültesine bağlı 

Cumhuriyet Senatosu (Millî Eği
tim Komisyonunun kajbul ettiği 

metin 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
adiyle Trabzon'da bir üniversite 
kurulması hakkındaki 6594 sayılı 

Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. -^ Millet Mecli
si metninin 1 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kaJbul ettiği metin 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
adiyle Trabzon'da bir üniversite 
kurulması hakkındaki 6594 sayüı 

Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 ncd maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —, Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 165) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

olarak Traibzoıı Binde Merkezî 
Araştırma Hastanesi ve gerek
tiği kadar çevrede "uygulama 
hastaneleri açabilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Ka
radeniz Teknik Üniversitesinde 
bu üniversite tüzel kişilik ka-
zanmcaya kadar Üniversite Yö
netim Kurulu, aslî görevi ya
nında : 

a) Üniversite kadrosunda 
görevli bütün profesörlerin üye 
olarak katılmasıyle Senato gö
revini; 

b) Profesörler Kurulu ve 
Yönetim. Kurulu bulunmayan 
fakültelerde, o fakültelerin 
kadrolu profesörleri ve profe
sör sayısı kadar kadrolu do
çentin üye olarak katılması ile 
profesörlüğe yükseltilme ile il
gili seçim işleri dışındaki pro
fesörler Kurulu ve Yönetim 
Kurulu görevlerini yapar. 

Fakülte kurulları ile ilgili 
toplantılara katılacak doçentle
rin sırasının tespitinde, eylem
li doçentlik kıdemi esas tutu
lur. En son sıradakiler eşit kı
demli dse, kurula katılacak do
çentler bunlar arasından her 
ders yılı başında kur'a ile seçi
lir. 

e) Karadeniz Teknik Üni
versitesi adiyle Trabzon'da bir 
Üniversite kurulması hakkın
daki 6594 sayılı Kanun ile bu
nun ek ve tadillerindeki hüküm
ler dışında Üniversiteler Kanu
nu hükümleri uygulanır. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 5. — Bu kanun hü
kümlerini. Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Md'llî 'Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Mil
let Meclisinin kabul 'ettiği 1 nci 
geçicıi maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
si metninin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Mil
let Meclisinin kabul ettiği 1 nci 
geçici maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MAJDDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilroişttir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
si metninin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

CumhuriyeTt Senatosu OS, Sayısı : 165) 
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1). 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

(1) SAYILI CETVEL 

IV - K. T. Ü. Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Görevin çeşidi Adet Aylık D. Görevin çeşidi 

A) Öğretim üyeleri 

Profesör 

5 Doçent 
6 » 
7 » 

4 2 000 
4 1 750 
5 1 500 
8 1 250 
9 1 100 

30 adet 
20 1 100 
10 950 
14 800 

44 adet 

B) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 

9 
10 

7 
8 
9 

10 

» 
» 

Uzman 
» 
» 
»' 

50 
50 
60 
60 

800 
700 
600 
500 

220 adet 
10 800 
10 700 
10 600 
10 500 

Adet Aylık 

7 Okutman 
8 » 

800 
700 

Profesör 

5 Doçent 
6 » 
7 » 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

52 adet . 

346 
Yer Bilimleri Fakültesi 
A) Öğretim üyesi 

3 2 000 
3 1 750 
4 1 500 
4 1 250 
4 1 100 

18 adet 
10 1 100 
10 950 
10 800 

B) Öğretini yardımcısı 
15 
15 
15 
15 

800 
700 
600 
500 

60 adet 
— 4 

108 adet 

(2) SAYILI CETVEL 

K. T. Ü. Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Görevin çeşidi Adet Aylık 

Dekan 

Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 

Müdürü 

210 

210 

Görevin çeşidi Adet Aylık 

Yer Bilimleri Fakültesi 
Ek görev tazminatı : 
Dekan 1 
Latooratuvar ve Şube Şefi 15 

210 
170 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 165) 
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D. 

(3) SAYILI CETVEL 

K. T. Ü. Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Görevin çeşidi Adet Aylık I D. 'Görevin çeşidi 

A) Öğretim üyesi 

Profesör 

Doçent 

3 
3 
3 
5 
5 

10 
5 
7 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 
'950 
800 

41 adet 

B) 

Asistan 

Öğretim yardımcıları 

9 
10 

25 
25 
30 
30 

800 
700 
600 
500 

Adet Aylık 

7 
8 
9 

10 
7 

Uzman 

Okutman 

136 
Yer Bilimler Fakültesi 

Prosfesör 

Doçent 

800 
700 
600 
500 
800 
700 

000 
750 
500 
250 
100 
100 
950 

25 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER, 

Cetveller 

Millet Meclisi metnine bağlı (1), (2) ve (3) 
sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 

Cetveller 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağlı (3) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

• « • » i 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 165) 



Toplantı: 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Saym : 166 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları ra

porları (M. Meclisi : 2 / 7 2 3 ; C. Senatosu : 2 /35) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 738) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kan unlar Müdürlüğü 
Sayı : 6138 

12 . 1972 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 12 . 1972 tarihli 12 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 5 . 7 . 1972 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 1 . 12 . 1972 tarihli 12 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 738) 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/35 
Karar No. : 12 

-*'fe«#fe 

İçişleri Komisyonu raporu 

13 . 12 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 1 . 12. . 1972 tarihli 12 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi, Komisyonumuzun 12 . 12 . 1972 tarihli birleşiminde Emniyet Genel Müdürü Yt 
Maliye temsilcisinin de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere edildi, 
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Emniyet Grene! Müdürünün, tamamlayıcı izahatından sonra teklifin tümü üzerinde görüşme
ler yapıldı. Gerekçede belirtilen hususlar uygun bulundu ve maddelerin müzakeresine geçildi. 

Tasan maddeleri de. müzakerede bulunan üyelerce uygun mütalâa edildiğinden. Millet Mec
lisince kabul edilen metnin aynen kabulüne ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek te
mennisiyle, havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulmasına karar verildi. 

Başkan Kâtip Sözcü Üye 
C. Coşkun X. Demîrel Üye 4- Altunta.ş 

M. Yılmaz Mete 

Üye Üye Üye Üye 
. C. Ortaç C. Tarlan II. Özmeu İ. Tevfik Kutlar 

Üye Üye 
X. Seyhan S. O'Kan 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu - 11 . 12 . 1972 

Esas Xo. : 2/35 
Karar Xo. : 71 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 1 Aralık 1972 tarihli 12 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-

ri oyla kabul edilen. 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının -t Aralık 1972 tarihli ve 6138 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına havale olunmakla, Komisyonumuzun 14 Aralık 1972 tarihli Birleşiminde Em
niyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı temsilcileri ile teklif sahipleri adına Kayseri Milletve
kili Hayrettin Nakiboğlu da hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olumlu. 

I - Teklif, polisin üniformalı ve sivil olmak üzere iki kısım silâhlı icra ve inzibat kuvveti oldu
ğunu ve bu nedenle; 

a) Emniyet teşkilâtında, fiili polis hizmetleri dışında kalan hesap, levazım, telli veya telsiz ha
berleşme, 'kriminal laboratuvar. trafik fennî muayene, kayıt, tescil ve benzeri hizmetlerin emniyet 
hizmetleri sınıfı mensupları tarafından ifa olunacağını. 

b) Emniyet âmiri, başkomiseı, komiser, komiser muavini, emniyet müfettişi veya emniyet mü
fettiş muavini iken genel idari hizmetler sınıfına geçmiş olanların kazanılmış hakları saklı kalmak 
suretiyle emniyet hizmetleri sınıfında derece ve uitbelerine uygun kadrolara; yukarıda sayılanla
rın ve ihtisas hizmeti görenlerin dışında, kalanların da kazanılmış haklarına uygun polis memuru 
kadrolarına atanma lanın ve bu atanmalarda yaş haddini aşmış olanlarda fark gözetilmemesiııi, 

e) Kum iye t. Genel Müdürlüğüne bağlı öğretim kuramlarında ders veren görevlilere bütçe ka
nunlarında tespit edilecek ders ücretinin verilmesini, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 166 



d) Polis mesleğine girebilmede sağlık şartlarını düzenleyecek yönetmeliğin bu kamımın-yayımı 
tarihinden itibaren ü<; ay içinde çıkarılacağını, 

Öııg-örm ektedir. 

Bilindiği gibi 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 057 sayılı Devlet Memurları '-Kanununun 36 ııeı 
maddesi Devlet memurlarını bir sınıflandırmaya tabi tutmuştur. 4 Haziran 1937 tarihli ve 3201 sa
yılı Emniyet Teşkilât Kanununun 14 neü maddesine g-öre Emniyet Teşkilâtında yazı, hesap, levazım 
işlerinde istihdam olunan ve polis hak ve selâhiyetini haiz olmayan muamelât âmir ve memurları, 
hizmetlerinin niteliğine göre 057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 
30 nci maddesiyle tesis edilen sınıflardan Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer almışlardır. 

Konulduğu zamanın koşullarına göre bir reform kanunu mahiyetinde olan 3201 sayılı Kanun Em
niyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtında çalışan personel arasında aktif personel ve geri hizmet perso
neli gibi bir farklılığa konu teşkil eden muamelât memurluğu müessesesini yaratmıştır. Bu farklı
lık söz konusu personel arasında adaletsizliklere konu olmuştur. 

Zira. burada anılan personel menşei itibariyle aynı olup çeşitli olaylar ve zorunluluklar sonucu 
statü değişikliğine uğrayan kişilerdir. Günün 24 saatinde devamlılık arz eden emniyet ve asayiş 
hizmetlerini yürütmekle görevli Emniyet Teşkilâamda büro hizmetlerini ifa eden bu personel, 057 
sayılı Devlet Memurları Kanununun yukarıda bah-Hilunan sınıflandırma ile ilgili hükümlerinin yürür
lüğe konulmasından önce bir emniyet mensubu olarak 0564 sayılı Kanunla verilen fazla mesai zam
mı ile 7238 sayılı Kanun gereğince ödenen tayın bedeli haklarından-istifade ettirilmişler ve 057 sa
yılı Kanunun geçici 20 nci maddesi muvacehesinde 1 Mart 1971 tarihine kadar- bu ödenekler ve
rilmiş bulunmaktadır. Ancak 1971 yılı Bütçe Kanununun 10 ve 17 nci maddelerinde Emniyet Hiz
metleri sınıfında çalışanlara verilmesi öngörülen fazla çalışma ücreti ve is riski zammının muame
lât sınıfı personeline teşmil edilmemesi o tarihe kadar yan ödemelerden istifade bakımından süre
gelen birliğin bu sınıf personeli aleyhine bozulması sonucunu doğurmuştur. Bu'durumun hizmetin 
verimliliğine menfî şekilde tesir eden bir faktör teşkil ettiği görülmüştür. 

Yukarıda açıklandığı üzere. Emniyet Teşkilâtının tüm hizmetlerinde personelin tabi olduğu statü 
bakımından birliği sağlamak ve hizmetin icaplarına uygun bir kadro teşkil edebilmek amacıyle mu
amelât- sınıfına dahil personelin. Emniyet Hizmetleri sınıfına intikal ettirilmesine ilişkin teklif Ko
misyonumuzca da benimsenmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olup. Millî Eğitim Bakanlığınca öğretim ve eğitim statüsü 
yüksek okul olarak kabul edilen Polis Enstitüsü Yüksek Kısmının öğretim programında bulunan 
hukuk bölümü derslerini okutacak yeterli ve yetenekli öğretim üyelerine sahip olabilmesi için üni
versite kadı osundan yararlanılması zorunludur. Nitekim bir kısım tüniversite öğretim üyelerinin 
Polis Enstitüsü Yüksek Kısmında ders verme imkânı sağlanmış bulunmakla beraber bu öğretim 
üyelerine ödenmekte olan ders ücretine mukabil malî mevzuat hükümleri gereğince üniversite taz
minatlarının kesilmesi ve ödenen ders ücretinin bâzı kayıtlara bağlanması görevin cazibesini azalttı
ğı gibi öğretini kadrosunun zayıflamasına da sebebolduğundan bâzı derslere öğretim üyesi buluna
mamakta ve öğretim programı aksamaktadır. Bu mahzuru önleyeceğinden de teklif Komisyonu
muzca benimsenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 166 
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İT - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4,-5, 6, 7 ve 8 nei maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

III - Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı personeli arasındaki farklılığın biran önce giderilerek 
hizmette eşitlik sağlanması görjtişünü benimseyen Komisyonumuz, teklifin Genel Kurulda öncelik ve 
'ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine: arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Uşalk Gaziantep Afyon Karahisar Ankara 

Mehmet Faik Atayurt Salih Tanyeri Kasan Karaağaçhoğlu İsmail Yetiş 

Ankara C. Bşk. Seçilen Üye Edirne Kocaeli 
Yiğit Köker SelâJhadd'in Baıbüroğlu Mehmet Nafiz Ergeneli Lûtfi Tokoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Kütahya Manisa Ordu Tabiî Üye 
İbrahim Eteni Erdinç Doğan Barutçuoğlu Bekir Sıtkı Baykal Kâmil Karavelioğlu 

Toplantıda bulunanla di 

Tabiî Üye Trabzon Urfa 
Mehmet özgüneş Ali ŞaMr Ağanoğlu İbrahim Ebem Karakapıcı 

Toplantıda bulunamadı Üye Toplantıda bulunamadı 
Münhal 
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Millet Midisinin kabul «ttiği 
m.€ltiin 

3201 sayılı' > Emniyet Teşkilât 
Kanununda değişiklik yapıl

masına dair Kanun teklifi 

MADDE 1. — 4 Hizaran 
1937 tarihli ve 3201 sayılı Em
niyet Teşkilât Kanununun 4 
ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 4. — Polis, silâhlı 
icra ve inzibat 'kuvveti olup 
üniformallı ve sivil olmak üze
re iki kısımdır. 

Emniyet Teşkilâtında, fiilî 
polis hizmetleri dışında kalan 
yazı, hesap, levazım, telli veya 
telsiz haberleşme, krindnal lâ-
boratuvar, trafik fennî muaye
ne, kayıt, tescil ve benzeri hiz
metler, emniyet hizmetleri sını
fı mensupları tarafından ifa 
olunur. 

Her hizmet bölümü için ge
rekli görev ve çalışma şartla
rı ile bir hizmet bölümünden 
diğerine aktarılmada gözöııün-
de bulundurulacak esaslar ve 
sağlık şartlan, İçişleri Bakan
lığınca hazırlanacak bir yönet
melikte belirtilir. 

MADDE 2. — 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilât Kanununun 
23 ncü maddesinin (D) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

d) Yönetmelikle tespit edi
lecek sağlık şartlarına uygun 
bulunmak, 

MADDE 3. — 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilât Kanununa 
aşağıdaki madde eklenmiştir: 

EK MADDE — Emniyet 
Genel Müdürlüğüne bağlı öğ
retim kurumlarında görev ala
cak üniversite öğretim üyele
ri ve görevlilere okutacakları 

_ 5 -
içişleri Komisyonunun kabul 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât 
Kanununda değişiklik yapıl

masına dair Kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nei mad
de avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nei mad
de avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — M i t e Mecli
since kabut edilen 3 neü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE — Millet Mec
lisince kabul edilen ek madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe -ve Hân Kanojsyoımaun 
kabul ettiği metin 

3201 sayılıS' Emniyet Teşkilât 
Kanummda değişiklik yapıl

masına dair Kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 neti maddesi ay
nen kabuû edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul (ettiği 
metin 

beher ders saati için, profesör
lere, doçentlere ve öğretim gö
revlilerine bütçe kanunlarında 
tespit edilecek ders ücreti' öde
nir. 

Aslî görevleri üniversiteler -
de bulunan öğretim üyeleri ve 
öğretim görevlilerinden, yu-
kardaki fıkrada belirtilen öğ
retim kurumlarında görev alan
ların üniversite tazminatları 
kesilmez ve bunlar hakkında 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükmü uygulanmaz. 

MADDE 4. — 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilât Kanununun 
14 ncü maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

İçişleri Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

MADDE 5. 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilât Kanununa 
aşağıdaki geçici maddeler ek
lenmiştir : 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte, Emniyet Genel Müdür
lüğüne ait kadrolardaki genel 
idare hizmetleri sınıfına dahil 
bulunan (mütercim, antrenör, 
basın, istatistik, araştırma ve 
planlama uzmanları hariç) her 
derecedeki memurlardan: 

a) Emniyet âmiri, başkomi-
ser, komiser, komiser muavini, 
emniyet müfettişi veya emniyet 
müfettiş muavini iken genel 
idare hizmetleri sınıfına geçmiş 
olanlar, maaş derecesi bakımın
dan kazanılmış hakları saklı 
kalmak şartiyle, emniyet hiz
metleri sınıfında derecelerine 
uygun ve daha önce aynı sınıf
ta sahiboldukları rütbe unva
nını taşıyan kadrolara; 

b) (a) fıkrası kapsamı dı
şında kalanlar, kazanılmış hak 
olan maaş derecelerine uygun 

Cumhuriyet Senatosu 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici madde 1 aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
si metnimin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

polis memuru kadrolarına ; .'520i 
sayılı Emniyet Teşkilât Kanu
nunun 2o ncii maddesinde gös
terilen yaş, boy ve sağlık şart
ları aranmaksızın ve geçici 2 
nci madde hükmü gözönüne 
alınarak atanırlar. 

Atanma işlemleri, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren üç ay içinde ta
mamlanır. 

GKÇİCİ MADDE 2. — Geçi
ci 1 nci madde kapsamına gi
renlerden, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, emniyet 
hizmetleri sınıfında atanacak
ları kadronun kanunla tespit 
edilen yaş haddini aşmış olan
ların da atanmaları yapılır. 
Bunlar hakkında 54:>4 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun 
40 nci maddesinin birinci fık
rasında belirtilen genel yaş 
haddi uygulanır. 

MADDE 6. — :J20! sayılı 
Emniyet Teşkilât Kanununun 
bu kanunla değiştirilen 2:> ncü 
maddesinin (D) bendinde ön
görülen yönetmelik. İçişleri Ba
kanlığınca bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren üç ay için
de yürürlüğe konur. 

Bu kamınım yayımı tarihi 
ile yukarıki fıkrada belirti
len yönetmeliğin yürürlüğe gi
riş tarihi arasında geçecek sü
re içinde, sözü edilen (D) ben
di hükmünün uygulanmasına 
devam olunur. 

t çişleri Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

MADDE 7. -
yımı tarihinde 
rer. 

Bu kanun ya-
yürürlüğe gi-

MADDE 8. — Bu kanun hü
kümlerini İçişleri. Adalet ve 
Maliye bakanları yürütür. 

GEGİCİ MADDE 2. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici madde 2 aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 nci mad
de avneıı kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabini ledilen 7 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Mecli
since kabul edilen 8 nci mad
de avneıı kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Mecli
si metninin G nci maddesi ay
nen kabııll edilmiştir. 

Cumhurivet Senatosu (S. Savısı 

MADDE 7. — Millet Mecli
si menfinin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Mecli
si metninin 8 ned maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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