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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Dilekçe Karma Komisyonu ile Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunda açık bulu
nan üyeliklere, gösterilen ada}dar seçildiler. 

Diyarbakır Üyesi Azmi Erdoğan, geçen bir
leşimde Tabiî Üye Suphi Karaman'm Şili'yi zi
yaret edecek olan Parlâmento Heyetine dahil 
edilecek bağımsız üyenin secimi hakkındaki 
konuşmasında gerçek dışı bâzı beyanların zabıt
lara hatalı geçmemesine; 

Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cizrelioğlu, 
memleketin içinde bulunduğu siyasî ve İktisadî 
duruma ; 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata. Ankara' 
daki hava kirlenmesine; 

Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ, Türkiye Elektrik 
Kurumunun Elâzığ iline verilen elektrik enerji
sine ilşikin mııkavelejd feshetmesi halinde do
ğacak sakıncalara ; 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeeligil, traktör tah
sisinde olan usulsüzlüklere ve alınması gereken 
tedbirlere; 

İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine, Ankara'da-
kj hava kirlenmesine; 

Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan da. Ankara 
havasının kirliliği konusunda Hükümet çalışma-
iarma dair gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi (S. Sayısı : 158) ; 

1972 yıh Bütee Kanununa bağlı (A/l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (S. Sayısı : 159) ; 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka

nun tasarısı (S. Sayısı : 154) komisyon yetki
lilerinin ; 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, demokratik Cumhuriyet düzenini yok 
etmek amacım güdenlerin adalete teslimi husu
sunda ; 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü 
Dikeçligirin, Ankara İmar Limited Şirketine 
ve 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 
bulunduğu durumda dair Senato araştırması is
teyen önergeleri Hükümet yetkililerinin ; 

Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu rapora 
Komisyon yetkilisinin; 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nc-i maddesi muvacehe
sinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Re
isliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağdaşıp 
bağdaşmayacağına dair İstanbul Üyesi Ekrem 
Özden'in önergesi ve bu hususta Başkanlık Di
vanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 Temmuz 
1972 tarih ve 31 sayılı kararları da, Başkanlık 
Divanı yetkilisinin Genel Kurulda hazır bulun
mamaları nedeni ile ertelendi. 

19 . 12 . 1972 Sah günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,44'te son veril
di. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı At al ay 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü, 

Bahriye Üçok 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

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) ÇS. Sayısı -. 165) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 12 . 1972) 

2. — 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) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 12. 1972). 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — 13 ncü Birleşimi açıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Aydın Üyesi delâlettin Coşkunun, Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyo
nunun istanbul'da yaptıkları incelemelere dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Aydın 
Üyesi Sayın Cehalettin Coşkun, Bayındırlık, 
İmar - İskân ve Ulaştırma Komisyonunun İs
tanbul'da yaptıkları inceleme neticelerini Yük
sek Heyete arz etmek üzere gündem dışı söz ta
lebinde bulunmuştur. 

Buyurun Sayın Coşkun. 

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

Bundan 15 gün evvel beş gün müddetle İs
tanbul'da Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân Komisyonu olarak tetkikte bulunduk. Bu 
tetkikatta Boğaz Köprüsü, çevre yolları, balıkçı 
sığmakları, Kültür Sarayının yanması meselesi 
ve Yeşilköy Hava Meydanı gibi bâzı tesisleri 
gezdik. Şurasını açıklamak isterim ki, bu gezi 

biz Komisyon mensupları için fevkalâde fay
dalı olmuştur. Gönül ister ki, bütün parlamen
ter arkadaşlarımız zaman zaman memlekette 
yapılan işleri yakından görsünler ve kanaatle
rini. görüşlerini ona göre belirtsinler. 

Bugün herkesin dilinde olan konu, hepinizin 
malûmu olduğu üzere İstanbul Boğaz Köprüsü 
ve çevre yolları meselesidir. Bu köprünün ya
pılması teşebbüsü 1958 yılında başlamış, 1966 
ve daha sonraki yıllarda realize edilmiştir. Bu 
köprü, hakikaten memleketimizin çok büyük bir 
ihtiyacını karşılayacak büyük bir eser olacak
tır. 

Müsaade ederseniz bendeniz sadece bu gezi
nin, Boğaz Köprüsü ile çevre yolları bölümü 
hakkında yüksek Senatoyu aydınlatmak istiyo
rum. Biz Komisyon üyeleri yüksek Senatoya ııi-
yabcten vazife gördüğümüze göre, yaptığımız 
inceleme sonuçlarını da gayet tabiî ki, yüksek 
Senatoya arz etmemiz bir vazife icabıdır. 

— 387 — 
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Şimdi çevre yolunun sağlayacağı faydalar 
hakkında düşüncelerimizi arz ediyorum. 

İstanbul çevre yolu, İstanbul - Ankara ve İs
tanbul - Edirne Devlet yollarını birleştiren 22 
kilometre uzunluğunda bir yol sistemidir. İstan
bul'da 1952 yılında 10 binin altında olan taşıt 
sayısı, 1970 yılında 100 bine yaklaşmış, 3990 yı
lında ise 330 bine ulaşacağı tahmin edilmekte
dir. Halen şehrin birçok bölgeleri arasındaki ir
tibat, merkezî kesimlerden geçmekte ve bura
lardaki trafiği çok yoğun hale getirmektedir. 
Çevre yolu yapıldıktan sonra bu bölgeler ara
sında direkt bir bağ kurulacak ve şehrin mer
kezindeki trafik hafifleyecektir. Çevre yolu ya-
sıtasıyle şehrin merkezi ile banliyöler arasında 
bir bağlantı kurulacak ve mesafe problemi orta
dan kalkacaktır. 

Haliç üzerindeki Galata ve Ataköy köprü
leri İstanbul trafiğinin candamarlarını teşkil 
etmektedir. Ancak, son yıllarda çok artmış olan 
taşıt trafiği karşısında yetersiz hale gelmişler
dir. Çevre yolu üzerinde bulunan üçüncü Ha
liç köprüsü bu köprülerdeki trafiği önemli öl
çüde hafifletecektir. Çevre yolu tamamlanınca 
halen eski İstanbul Yarımadasında surlardan 
gelen trafiğin üçte ikisinin çevre yolunu kul
lanarak yoluna devam edeceği tahmin edilmek
tedir. Böylece transit trafiğin şehirde lüzumsuz 
bir yoğunluk yaratması da önlenmiş olacaktır. 

Halen İstanbul şehrinde dengesiz bir yerleş
me görülmektedir. Çevre yolunun inşası ile As
ya yakası da süratle gelişmeye başlayacaktır. 
Çevre yolunun sağlayacağı ulaşım kolaylığın
dan dolayı endüstri ve ikamet doğu - batı yö
nünde yayılmaya başlayacak ve böyle bir yayıl
mayı öngören nâzım plân ilkeleri gerçekleştiril
miş olacaktır. 

Araba vapurları ile Boğazı geçen taşıt sa
yısı 1960 da günlük 4 200'den 1967 de 10 550' 
ye yükselmiştir-. Karşıdan karşıya geçiş süreleri 
çok uzamaktadır. Çevre yolu ve Boğaz Köprü
sünün inşası ile bu beklemeler ortadan kalka
cağından, trafik için toplam zaman ve kullan
maların tasarrufları kıymeti de yıldan yıla ar
tacaktır. 1995 yılında bu tasarrufların 167,5 
milyon lirayı bulacağı hesaplanmıştır. 

Çevre yolu ve Boğaziçi Köprüsü projesinin 
getireceği önemli bir hizmet de, Asya ile Avru
pa kıtalarını bağlamasıdır. Böylece uluslararası 

transit geçişi daha emniyetli olacak ve kara
yollarında süreklilik sağlayacaktır. 

Çevre yolu «toplayıcı - dağıtıcı bir otoyol» 
olacaktır. 

Sağladığı çeşitli avantajlar; en kısa yol, 
yüksek hız, kesişmesiz yol, emniyet, konfor, gü
zergâh çevresinde geniş görüş imkânları, giriş -
çıkış kolaylıkları vesaire çevre yolunun cazibe
lerini teşkil etmektedir. 

Çevre yolu projesinin su geçişlerini sağla
yan Boğaziçi ve Haliç köprüleri büyük önem 
taşımakla beraber sistemin birer parçasından 
ibarettir. 

Boğaz Köprüsünün yarattığı büyük ilgi ne
deniyle halk arasında çevre yolu projesi. Bo
ğaz Köprüsü olarak anılır olmuş ve çevre yolu 
arka plânda kalmıştır. 

Projeyi doğru ve iyi tanıtmak için Ortaköy' 
de bir «Tanıtma Yeri» tanzim edilmiştir. Bu ta
nıtma yerine bütün parlamenter arkadaşlarımız 
da gidebilir ve orada kendilerine ariz amîk iza
hat verilebilir. 

Çevre yolunun erişme kontrollü bir otoyol ol
ması sebebiyle muntazam işlemesini sağlayacak 
yan tesisler: Aydınlatma, telefon, sinyalizas
yon, trafik işaretleri, telçit, koruyucu engel
ler, peyzaj. 

Aydınlatma : Sodyum buharlı tabiî ışık ve
ren ampuller az cereyan sarfetmesi ve uygun 
aydınlatma sağlaması bakımından tercih edil
miştir. Şehir aydınlatmasına uymak için bağ
lantı yolları civa buharlı yapılacaktır. Aydın
latma emniyeti için elektrik ihtiyacı iki mer
kezden iki yönlü sağlanmaktadır-. 

Telefon : Arıza, kaza ve bakım ihtiyaçları
nın derhal karşılanması için işletme ve bakım 
merkezi, çevre yolu boyunca 1,5 km. aralıklı 
kurulan iki taraflı telefonlarla irtibatlandırıl-
mıştır. 

Sinyalizasyon : Yol ve kavşaklarda ışıklı 
kontrol sistemi kurulacak ve böylece çevre yo
lunun trafik toplayıcı - dağıtıcı vasfı korunmuş 
ve sağlanmış olacaktır. Edirnekapı - Surdibi yo
lunda yeşil dalga tesis edilerek çevre yoluna 
paralel bu arterin hizmet seviyesi yükseltilecek
tir. 

Trafik işaretleri : İşaret normlarında anlaş
malar gereğince Avrupa standartlarına uyul
maktadır. İyi gözüktüğünden fon rengi olarak 
yeşil seçilmiştir. 

388 



O Senatosu B : 13 

Teleit : Erişme kontrolünün sağlanabilmesi 
için kamulaştırma hudutlarına teleit konacaktır. 

Malûmuâlileri, daha önce yüksek Senato
muzdan gecen bir tasarı Erişme Kontrolü Yol 
Tasarısı kanunlaşmıştır. 

Koruyucu, ayırıcı engeller : Refüj boyunca 
taşıtların aşamıyacağı ve şevlerden yuvarlanma
larını önleyecek koruyucu engeller yapılacaktır. 

Peyzaj : İstanbul şehrinin büyük ihtiyacı 
olan yeşil saha görünümü, yol boyunca sağla
nacaktır. Yaz aylarında bu görünüşün kaybol
maması için sulama imkânları da düşünülmüş
tür. 

Çevre yolu işletme ve bakım hizmetleri : 
Çevre yolunun istenilen kullanma şartlarına sa
hip olabilmesi için özel bir kuruluşa ve yeterli 
ekipman ve personele ihtiyaç bulunmaktadır. 
Paralı yol olması dolayısıyle kullanana karşı da 
ayrıca iyi hizmet etmek mükellefiyeti vardır. 
Bu maksatla Yıldız mevkiinde bir işletme ve 
bakım merkezi bulunacaktır. Dış ülkelerde, 50 
km. için böyle bir merkez teşkil edilmektedir. 
Bu merkezde yol boyu telefonlarının bağlandı
ğı bir santral, telsiz cihazı, yol aydınlatmasını 
kontrol eden merkez, PTT ile irtibatlı santral 
bulunacaktır. Ayrıca, emniyet hizmetleri için 
görev sahası, çevre yolu olarak kabul edilecek 
yeni bir karakol ihdası istenilmektedir. İşletme 
ve bakım merkezinde görevli bir emniyet eki
binin 24 saat devamlı hizmete hazır İteklemesi 
ve kaza haberi geldiğinde trafik polisi ve tra
fik işaret ekibiyle beraber derhal vaka yerine 
erişmesi gereklidir. Devamlı olarak iki trafik 
ekibi kontrol hizmeti yapacaktır. Kaza veya arı
zaya uğrayan taşıtlar için bakım merkezinde 
bir kurtarıcı taşıt emre hazır bulundurulacak
tır. 

İstanbul sürücülerinin trafik kurallarına 
riayet etmedikleri bilinen bir husustur, ('evre 
yolunda trafik kurallarına riayet şarttır. Bu 
husus özel ekiplerle sağlanmalıdır. Çevre yolun
da yol ve bütün tesisatın bakım hizmetleri de 
bu merkez tarafından yürütülecektir. 

Çevre yolu : 
Çevre yolu yapım çalışmaları genel olarak 

yol, köprü ve yan tesisler inşaatlarıyle tesisat 
nakli gibi işleri kapsamaktadır. Yolun altyapı
sı üzerine 20 cm. kalınlığında alttemel, 20 cm. 
çimento stabilizasyonu ve bunların üzerinde 20 
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em. kalınlığında beton asfalt kaplama yapılmak
tadır. Çevre yolu güzergâhında Boğaz ve Ha
liç köprüleri hariç olmak üzere 45 adet sanat 
yapısı vardır. Bunlardan üçü viyadük, biri yük
seltilmiş yol, ikisi tünel ve 39'u yol köprüsüdür. 
Çevre yolu ile ilgili yan tesisleri teşkil eden 
aydınlatma, telefon, sinyalizasyon, trafik işaret
leri, teleit, koruyucu ve ayırıcı engeller proje
leri hazırlanmış ve inşaat ve ihaleleri de yapıl
mıştır. 

Projenin bugünkü durumu : 
IUteıı işler şunlardır : Kamulaştırmada el 

koyma işlemi % 90 bitmiştir. Ödemeler iki, üç, 
dört ve beş kısımlarda tamamlanmış, bir kısmı 
da devam etmektedir. Beşinci kısmın alt ve üst 
yapı ihzaratı Boğaziçi Köprüsü kulelerinin mon
tajı. ankraj kütle betonu ve kablo çekimi, 408 
viyadüğü ve 409 viyadüğün ayakları bitmiştir. 

I Tabiiye yerleştirilmesine başlanmıştır. 
Projenin devam eden işleri... 

I BAŞKAN — Daha uzun mu, Sayın Coşkun? 

CELÂDETTİN COŞKUN (Devamla) — Ha
yır, bitti efendim. Müsaade ederseniz biraz kı-

I saltayım. 
I Boğaz Köprüsü : 

Cöksu birleştirme şantiyesinde imalâta de
vam edilmektedir. Ünitenin birleştirilmesi bit
miştir. Orta açıklıkta kablo sıkıştırılması, askı
ların takılacağı kelepçelerin monte edilmesi bit-

I mistir. Kulelerle ankrajlar arasındaki yan açık-
I lıklarda ilâve kablo çekimi tamamen bitmiştir. 

Yaklaşım viyadüklerinin çelik malzemesinin te
mini devam etmektedir. Kolonların birleştiril
mesi başlamıştır. Çiriş yerleştirme hazırlığı de-

I vam etmektedir. Beylerbeyi kesiminde idare bi
naları temel inşaatı bitmiş, para gişeleri için 

I kazı işleri devam etmektedir. 7 Aralık'ta ünite-
I lerin yerine konmasına başlanmış ve halen 14 
I ünite yerlerine konulmuştur. İhale edilmiş olan 
I asansör ve genleşme derzleri imal edilmektedir. 

Haliç Köprüsü : -
I İskele ve tabiiye betonu 7 nci açıklıkta bit-
I mis; 8 ve 9 ucu açıklıklarda devam etmektedir. 

Haliç içindeki P4 ve P5 ayağının yatay yükle-
I re karşı takviye edilmesi tamamlanmıştır. 
I Prefabrike [»aşlıkların P4 ve P5 de yerleşti-
I rilmesi devam etmektedir P6, P7, P8 ayak-
I lan tamamen bitmiştir. P l ayağı teme-
1 li tamamlanmış, P2, P3 ayaklarının ya-
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pimi bitmiştir. Alt kenar ayağının temel 
betonu tamamlanmıştır. İmalât olarak çelik üst 
yapı malzemesinin •% 50'si şantiyeye gelmiş bu
lunmaktadır. P6 ayağından itibaren tabiiye mon
taj işlemine başlanmıştır. 

Projenin termin plân ve programına göre ge
ciken işler ve nedenleri : 

Proje değişikliği ve alternatif proje isten
mesi zarureti. Haliç Köprüsünün ihale ve bitiş ta
rihini bir yıl geciktirmiştir. Ödenek kifayetsizli
ği. ikinci kısım ihalesini geciktirmiştir. Kamulaş
tırmayı ve dolayısıyle yapım faalyetlerini ge
ciktiren nakit akışı kifayetsizliği son aylarda 
düzelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; ben Ege Bölgesinde-
nim. Çocukluğumda en çok kendisinden ıstırap 
çektiğimiz, sıtma hastalığı idi. Her zaman söyle
diğim şey. Türkiye'de en muvaffak olmuş iki 
teşkilâttan birisi Sıtma ile Savaş Teşkilâtı ve 
bir de Karayolları'dır. 

Bu defa da memnuniyetle müşahade ettik 
ki. Karayolları bundan 30 sene evvelki fikrini 
değiştirmemiş ve bilâkis daha büyük bir hız 
kaydetmişti r. 

Huzurunuzda, Bayındırlık Bakanlığına ve 
Karayolları Teşkilâtına şükranlarımı arz eder. 
hepinizi en derin saygılarımla selâmlarım. (Al
kışlar) 

o. _ İstanbul Üyesi Şevket Akyürek'in, PTT 
Genel Müdürlüğü Beyoğlu Şubesi hakkında iç ve 
el iş müşteriler tarafından ileri sürülen şikâyetle
rin nedenlerine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Sayın Şevket Akyürek, PTT Genel Mü
dürlüğü Beyoğlu Şubesinin iç ve dış müşteriler 
tarafından ileri sürülen şikâyetlerin nedenleri 
hakkında çok kısa bir konuşma talebinde bulun
muşlardır. 

I >uyurunuz Sa yin Akyü rek. 
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem üyeler; 
Yurt dışına yaptığım seyahatler esnasında, 

memleketimiz dışında çalışıp da memleketine 
mektup yazanlar, içerisine yolladığı kimseye 
bir ufak yardım olsun diye DAT. yahut bulun
duğu memleketin parası yahut da Türk parası 
koymak suretiyle âdi veya taahhütlü olarak yol
ladıkları mektupların İstanbul Beyoğlu PTT 
Müdürlüğünce yerine vâsıl olmadığının şikâyet
lerini yapmışlardır. 

Bu şikâyetler üzerine İstanbul'a dönüşümde 
PTT yetkilileriyle yapmış olduğum temaslar 
neticesinde, bu meselenin ciddî olarak tetkik 
edilmesi ve delillerinin de tespit edilmesinin 
gerektiğini gördükten sonra olayın daha derin
liklerine indim. Neticede yapılan bu şikâyetler 
dolayısıyle PTT İstanbul Beyoğlu Şubesi Mü
dürü ve onun şefi hakkında yapılan tahkikatta, 
bunların şüpheli görülmeleri üzerine birisi Ba
lıkesir'e, diğeri de Elâzığ'a tayin edilmişlerdir. 

Bu tayin üzerine İstanbul PTT Beyoğlu Mü
dürü olan zat Ankara'ya geliyor ve onun yeri
ne tayin edilen kişi vazifesine başlamak üzere 
İstanbul'a geldiği halde tayinini iptal ettiriyor 
ve tekrar kendisi aynı yerde çalışmasına devam 
ediyor. 

Şimdi bu konu üzerinde durmak istememin 
sebebi; bu tayinin durdurulmasında çok sevdi
ğim ve bilhassa şeref ve itibarlarına saygı bes
lediğim mümtaz parlamenter arkadaşlarımın 
isimlerinin istismar edildiğini görmemdir ve bu
nun için söz almış bulunuyorum. 

Arkadaşlarım, bu isimleri açıklamaya mec
burum. Ancak, bu açıklamadan evvel şunu da 
belirtmek isterim ki, amacım İstanbul Beyoğlu 
PTT Şubesinde yalnız kaybolan mektuplar de
ğil, PTT'nin yaptığı daha büyük bir yolsuzluğu 
ortaya çıkarmak istiyorum. İstanbul PTT yet
kililerinin bana kendi el yazılarıyle verdiği bir 
listedeki hadiseyi müsaadenizle sizlere anlatmak 
mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek, o isimleri ilgi
lilere tevdi ederseniz daha iyi olur. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Sayın 
Başkan, o halde ben bu hadisede bana verilen 
notları okuyacağım ve kanaatimi de arz ettik
ten sonra sözlerime son vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; PTT, Viyana An
laşması gereğince 89 ucu maddenin 50 nci ve 
07 nci paragraflarına göre, âdi mektuplar için 
herhangi bir tazminat verme mecburiyetinde 
değildir. Fakat, taahhütlü mektuplar için du
rum şudur : Yurt içi taahhütlü mektuplar için 
ödenecek tazminat miktarı yalnız 10 liradır. Şa
yet yurt dışından bir taahhütlü mektup gelmiş
se yahut bir taahhütlü madde gelmişse bunun 
için de eğer onun kaybedildiği ispat edilirse, 
PTT yalnız 121 lira .10 kuruş ödemek mecburi
yetinde kalıyor. 
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Şimdi dışarıdan Beyoğlu PTT Müdürlüğü 
vasıtasıyle gelen taahhütlü maddelerden birkaç 
tanesini arz ediyorum : 

San Francisco Kaliforniya'dan 24.3.1970 
tarihinde Amerikan Türk Ticaret Bankası Bey
oğlu adresine gönderilen 77 99 95 ve 77 99 06 
numaralı taahhütlü madde ile 19 bin dolar gön
derilmiş. Bu 19 bin dolar PTT Beyoğlu Şube
sine geliyor ve orada kayboluyor. Bir. 

İkincisi; yine Beyoğlu'ndaki PTT Müdürlü
ğü vasıtasıyle yurt dışından Türk Dış Ticaret 
Bankasına 20 bin dolar 17.3.1970 tarihinde geli
yor. Ayın şekilde bu paranın da geldiği tespit 
ediliyor ve neticede yok oluyor. 

Üçüncüsü; Beyrut'tan yine aynı bankaya. 
6 5.1970 tarihinde gönderilen 9o numaralı taah
hütlü maddelerde bulunan 20 bin dolardan pa
ket yırtılıp içerisinden 10 bin doları alındıktan 
sonra yalnız 10 bin doları kendilerine veriliyor. 

Aynı şekilde. Newyork'dan Beyoğlu Ak-
bank Şubesine 23.6.1971 tarihinde gönderilen 
92 50 10 numaralı taahhütlü maddelerde 30 bin 
dolar gönderiliyor. Bu 30 bin dolar da Beyoğlu 
PTT Şubesine geldiği halde kayboluyor. 

Muhterem arkadaşlarım ; bu maddelerin kay
bolması muvacehesinde alâkalı bankalar PTT 
Beyoğlu Şube Müdürlüğünü mahkemeye veri
yorlar. Mahkeme de bu bankalara ancak 121 li
ra 3,0 kuruş vermekle iktifa ediyor. Ayrıca Ak-
bank'm açmış olduğu 3,0 bin dolarlık dava da 
halen mahkemeliktir. 

Şimdi bu durumu gördükten ve yapılan tah
kikat neticesi müfettiş raporları da bu mesul 
kişilerin vazifelerinden ayrılmalarını gerekli bul
duğu halde, bu kişiler niçin yine ayın vazifede 
bulunmaktadırlar? Bunda, ismi geçen parla
menter arkadaşlarımızın tesirinin bulunduğu
nu çocukluk arkadaşı ve aynı memleketli oldu
ğunu ve aynı lisede beraber tahsil ettiklerini 
söylemek suretiyle daha üst makamlara tesir 
ettiğini de belirtmiştir. 

Hattâ, altı ay evvel bıııum Müdürlüğe tayin 
edilen Hicrî Gükçelioğlu'mı o kişiler, o arka
daşları vasıtasıyle tayin ettirdiğini dahi söyle
mek cüretinde bulunan bir PTT müdürünün 
hâlâ İstanb'l'da tutulmasını hayretle karşıla
maktayım. 

Bunu söylerken o kişinin biyografisine de 
temas etmek isterim. Biyografisi, bütün gün 

.sarhoş ve sabahleyin kalktığında gözleri ça
nak gibi olan Beyoğlu Şubesinin yanında bu
lunan ve bir PTT müdürüne yakışmayacak se
viyede bulunan (Jicek Pazarında sabahtan ak
şama kadar içmek suretiyle hayatım idame et
tiren bir kişi. 

Nihayet, orada çalışan bir memureyi koca
sından ayırmak suretiyle gayri meşru yaşama 
tevessülüne geçip, kendisini1 hayatını garanti 
edecek bir apartman :katı ve ona yaşayacağı 
hayatı temin edecek bir parayı bulması da ca
libi dikkattir. 

Sayın Başkanın ikazı üzerine ismi geçen sa
yın parlamenterlerin adlarını alâkalılara söy
leyeyim. Ama bütün Senato üyelerimizin bilme
sini isterim ki, bu gibi kişilerin en seri şekilde 
ve müfettş raporlarıyle buradan alınması isten
diği halde, tekrar orada ikame «'dilmeleri; ay
rıca parlamenter arkadaşlarının tesiri ile baş
ka makamlara, onun üzerindeki müdürlüklere 
tazyik edeceğini, tesir edeceğini ileri sürerek 
müfettişlerin artık onun ha.kkında rapor yaz
mamaları, onu teftiş etmemeleri için bu alâkalı 
müfettişlerin başka yerlerde vazifelendirilme
leri huussları herhalde pek bırakılıp geçilecek 
bir konu olmasa gerektir. 

Benim .mâruzâtım bundan ibarettir, hürmet 
ve saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAX — (imideme geçiyoruz. 

o. — THY Araştırma Komisyonu- Başka n-
hğnun, komisyonlarnıa bir ay mehil verilmesine 
dair tezkeresi (10/33, 3/225) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim edi
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
THY Anonim Ortaklığının son uçak muba

yaası hakkında. Komisyonumuza araştırma yap
mak için, Başkanlık Divanının 37 sayılı kara
rının Genel 'Kurulun 12 . 10 . 1972. tarihli 
93 ncü Birleşiminde kaimi edilmesiyle Komis
yona mehil verilmişti. 

Yerilen mehil müddtimiz 12 . 12 . 1972 
tarihinde nihayetlenmiştir. Araştırma bitmiş, 
rapor yazılmaktadır. Bu itibarla mezkûr tarih
ten itibaren muteber olmak üzere bir ay daha 
zaman verilmesini tavassutlarınıza arz ederim. 

Saygılarımla. 
THY Araştırma Komisyonu Bşk. Y. 

Mümin Kıılı 
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HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Önerge aleyhinde söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
•Muhterem arkadaşlarım; 

'Türk. Hava yolların da ki bir yolsuzlukla ilgili 
olarak Suphi Gürsoytrak arkadaşımızın vermiş 
olduğu araştırma önergesi üzerine Senato 
araştırması yapılması için bir Komisyon teşek
kül etmişti Bu ikamisyoın, önergenin ihtiva et
tiği hususlardaki çalışmalarını tamamladıktan 
sonra, Komisyon Başkanı aracılığı ille şöyle bir 
önerge verildiğine ben şahit oldum. Önergede 
deniyor ki, Türk Hava Yollarının son satın 
almış olduğu uçaklar konusunda bâzı yolsuz
luk iddiaları mevcuttur, bunları araştırmak 
üzere bu komisyonun vazifeli kılınması. Bu, 
usulsüz bir hareketti; fakat o zaman önerge ka
bul edildi, ben itiraz edemedim. Biraz geç 
kaldım, kabul edilmiş oldu. 

Şimdi tekrar böyle bir mehil veriliyor. Bu 
Komisyon, sadece önergede kendisine tevdi edil
miş hususları araştırmak üzere kurulmuş bir 
Komisyondur. Herhangi bir kimse, yani se
natörlerden herhangi bir kimse Türk Hava 
Yollarının yeni satın almış olduğu uçaklar ko
nusunda bir araştırma yapılmak üzere önerge 
de vermiş değildir. Hattâ hatırımda kaldığı
na, göre, Komisyon Başkanı yahut bir sorum
lusu, yahut bir üyesi İstanbul'da, yeni satmalı-
nan uçalklarla ilgili olarak bir beyanat ver-di 
ve herhangi bir yolsuzluk olmadığını da Komis
yon adına beyan etti. Bu beyanı basında oku
lduk. 

Bu bakımdan bunlar tamamayle İçtüzüğü
müze aykırıdır ve Komisyonun 'görev süresinin 
uzatılmasında herhangi bir anlam yoktur. Za
ten konu onların yetkileri dışına girmektedir. 
Eğer l)iı hususta bir arkadaşımız önerge verir 
de. bir komisyon teşekkül ederse, bu araştır
ma onun sorumluluğu içerisine girer. Bu ba
kımdan uzatılmasına ve kendisine, tevdi edil
memiş bir görevi bu şekilde fazladan yapması
na hiç lüzum ve mahal yoktur. Önergeye aleyh
te oy verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 

19 . 12 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Tunçkaııat, zaten bu 
önerge yenilemek veya devam ettirmek için 
değil. İşi bitmiştir; falkat raporu yazmak için 
müddet istiyor. 

Türk Hava Yolları Araştırma Komisyonu
na rapor yazmak için istediği mehilim verilme
si hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — İçişleri Komisyonu Sözcülüğüne Adana 
Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'nin seçildiğine 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/224) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var, takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Komisyonunun açık bulunan Söz
cülüğüne, Adana Senatörü Sayın Muslihittin 
Yılmaz Mete 12 . 12 . 1972 tarihindeki Komis
yon toplantısında mevcudun oy birliği ile Ko
misyon Sözcüsü olarak seçilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Saygılarımla. 

Celâl ettin Coşkun 
Aydın 

İçişleri Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur, 

o. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunda bir bağımsız üyelik açık 
bulunmaktadır. Bu hususta bir teklif var mı 
efendim?.. («Turgut Cebe» sesleri) 

Turgut Cebe... Turgut Cebe tek aday olduğu 
•için seçimi işarî oyla halletmemiz mümkündür. 
Turgut Cebe'nin Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Komisyonuna seçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir üyelik de Dilekçe Karma Komisyonunda 
açık bulunuyor. Bağımsız üyelerden bir teklif 
var mı efendim?.. («Hayri Mumcuoğlu» sesle
ri) Hayri Mumcuoğlu. Oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suıeile açık bulunan üyelikler tamam
lanmışı ir. 
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IV. — GöRÜS 

1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 2/758; Cumhuriyet Sena
tosu 2/34) (S. Sayısı : 158) (1) 

BAŞKAN — Daha önce, gecen birleşimde 
öncel'i'k takrirleri okunmuş, kabul edilmiş olan 
158 ve 159 sıra sayılı kanun tekliflerinin mü
zakeresine başlıyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul 
<edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenıler... Kabul etmeyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) iişaneltli 
cetvelde deği'şiklik yapılmaJsı hakkında feanıun 

telklifi 

Madde .1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli «Cari Harcamalar» cetve
linin Millet Meclisi kısmının 12.000 ne i Per-
sone'l Giderleri bölümünüm .12.941 nci «Millet 
Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziya
ret. tören ve dostluk temaslarına katılacakla
rın yollukları» maddesine 300 000 lira ek öde
nek" verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul (edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul •edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul .edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul îedilmiştir. 

(1) 158 S. Sayılı basmayazı 12 . 12 . 1972 
tarihli 11 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

DEN İŞLER 

Teklifin tümü üzerinde leyhte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Buyurun efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan; geçen oturumda bu mesele görüşülür
ken, bir arkadaşımız komisyon üyelerinin ekse
riyetinin muhalif kaldığı hususunda bir noktai 
nazar belirtmişlerdi. 

Tespit ^ettiğime göre böyle bir şey yoktur. 
Bunun Başkanlıkça açıklanmasında fayda mü
lâhaza ediyorum. 

BAŞKAN — Evet yok. Zaten olmuş olsa, 
başka türlü muameleye tabi olurdu. Söyledi
ğiniz doğrudur. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. Tekli
fin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler-... Etmeyenler... Teklifin tümü kabul 
edilmiştir, açık oylarınıza sunulmuştur. Küre 
dolaştırılsın. 

2. •— 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/757; Cumhu
riyet Senatosu 2/36) (S. Sayısı : 159) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1'372 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işareıtM 
cetvelde değişiklik yapılması hakikmida kanun 

teklifi 
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/ l ) işaretli «Cari Harcamalar» cetveli
nin Millet Meclisi ksımmın 13.000 nci «Yöne
tim Giderleri» bölümünün 13.130 ucu «Döşeme 
ve Demirbaş alımları ve giderleri» maddesine 
50 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

(İ) 159 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul ^edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul .edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul ledilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Teklifin tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Teklifin tümü kabul edilmiştir. 

Teklif acık oya sunulacaktır, küreler do
laştırılsın. 

3. — Toptancı halleri kanunu teklif inin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Anayasa 
ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından 5'er üye 
ahnmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi : 2/221; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/29) (S. Sayısı : 164) (1) 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» bölümünde yer alan. Toptancı halleri ka
nunu tftklifihifn üretici ve tüketici yararları 
yönünden memleket ekonomisine bulunacağı 
katkı gözetilerek, Öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Eskişehir 
Ömer Ucuza 1 

BAŞKAN — 164 sıra sayılı Toptancı Halle
ri Kanunu teklifinin diğer işlerden önce gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişti]'. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edil/mistir. 

Lütfen Komisyon yerini alsın efendim. Hü
kümet?.. (A. P. sıralarından «Tarım Bakam» 
burada sesleri) 

(1) 161 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Hükümet adına bu kanunun müzakeresinde 
hangi Sayın Bakan bulunacak efendini?.. Sa
yın Kitaplı, bu Toptancı Halleri Kanunu tek
lifinin görüşülmesinde Hükümeti temsil en zatı-
âliniz mi takip edeceksiniz?.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Hayır efendim, bunu 
İçişleri Bakanı takip edecek. 

BAŞKAN — Hükümet teımısiileisi?.. Yok. Sa
yın Kitaplı, Sayın İçişleri Bakanının geleceği 
ve o gelinceye kadar zatıâliınîzin ta;kip edece
ği söylenmektedir. Bu hususta haberiniz var 
mı efendim?.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Gelecek ise, otururum. 
Ama... 

BAŞKAN — Peki efendim. Hükümet tem
silcisi bulunmadığı için... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ta
rım ile ilgilidir, Tarım Bakanı temsilen otu
rur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ol
maz efendim olmaz. 

TARIM BAKANI İL YAS KARAÖZ (Muğ
la) — Ben takip edeceğim. 

BAŞKAN — Zatıâiliniz mi takip 'ediyorsu
nuz Hükümet a duna?.. 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (Muğ
la) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Hükümet adı
na Tarım Bakanı Sayın İly.as Karaöz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Kamun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen 
sayın üyeleri kaydediyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Söz 
istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine ve Sayın 
Gündoğan'dau başka söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. Sayın Öztürkçine buyuru
nuz. 

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

Toptancı Halleri Kanun teklifini veren bir 
senatör olarak açıkça ifade etmek isterim ki, 
Türkiye'de toptancı hallerinin durumu 1580 sa-
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yılı Belediyeler Kanununun 15 nei maddesinin 
58 numaralı bendi uyarınca ve aynı kanunun 
16 ncı maddesi gereğince, yıldık geliri 50 bin 
liradan fazla olan belediyelere, hal açma yet
kisini tanıyan bir mevzuat ile, 42 seneden beri 
yürütüle gelmekte Mi. 

Yalnız 1960 tarihinde 80 numaralı Haller 
Kanunu bu acık olan boşlluğu mümkün okluğu 
kadar bir disiplin altında toplamaya çalış/mış 
ise de; bunu da bugünün teknik, ilim ve bilim 
yönünden fazla gelem «malların depolama yön
lerinden noksan tarafları okluğu nedeni ile 
gerek İstanbul'da, gerek Eskişehir'de ve gerek
se Ankara'da ve Anadolunun nıııhtolif yerle
rindeki üretici ile tüketici ile, kabzımallar ile 
yaptığımız temas sonumda yüksek huzurlarımı
za bu teklifi getirdik. 

Yüksek huzurlarınıza getirmiş olduğumuz 
bu teklif İnşallah, gene muhterem arkadaşları
mızın kıymetli irşatlarıyle daha da olumlu bir 
safhaya gireceğini açıkça ifade etmek isterim. 

Teknik, sosyal ve ekonomik şartlara uyma
dığı ; yaş sebze ve mıeyve ürünlerimizin toplan
masında, standardize edilmesinde, iç pazar
larda olduğu gibi, dış pazarlarda da bunla
rın ne şekilde ayarlanıp satılacağı ve fazla ge
len malların depolanmasının nasıl yapılacağı 
hususları eski kanunlarda mevcut değildi. 

Bir taraftan, hepimizin bildiği gibi. üreti
ci zaman zaman malının değerini bulamadığı 
için ağlıyor ve hattâ üreticinin borçlandığı da 
varit oluyor. Gazetelerden okuduğumuza, öğ
rendiğimize ve ilgili üreticilerle yaptığımız te
maslara göre, üretici üstelik borçlu olarak 
kalıyor. Bunun durumu ne olacak?.. Şimdiye 
kadar mevzuat bunları tamaımen boş .bırakmış
tı. Arada bulunan aracı da bu durum karşı
sında ağlıyor, tüketici ağlıyor, ekici ağlıyor. 
Peki gülen kim?.. İşte bu teklif güleni, her
kesin hakiki malının hakîki değerini bir* ada
let terazisi önünde verme imkânım da sağlaya
caktır. 

Teklifimiz kanunlaştığı zamanda, demek ki 
ne ekici, ne tüketici ezilecektir, ne de aracı 
kabzımal «dediğimiz kimseler sebepsiz olarak 
vatandaşlarımızun kötü niyetlerine manız kala
caktır. 

Senelerden beri bu kör döğüşüne bir düzen 
getirecek olan teklif. İnşallah hem üreticiye, 

I hem tüketiciye, hem aracıya, hem depola
maya, hem belediyeye iyi bir gelir kaynağı 
getirir. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
I BAŞKAN — Sayın Gündoğan, buyurunuz. 

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

I Biraz önce ımüşahade ettiğiniz gibi, hafta
lardan beri hali istirahatte bulunan Parlâmen
tomuzun bu kesiminde çok acele ve ivedi, ace
le ve ivedi aynı kelime. Acele ve her işlere 
takdim en görüşülmesi isteği ile bu kanunun 
görüşülmesi tailep edildi. 

HALİL ÜZMEN (Kırşehir) — Öncelikle. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ön

celikle ve ivedilikle. Oysa, dikkat edilirse bu 
kanunun ömeelikle ve ivedilikle görüşülmesini 
gerektiren hiç bir sebep ve saik mevcut değil
dir. Bu teklif görüşülmesi usulü itibariyle el
den geldikçe geniş bir zaman içine yayılmak 
suretiyle ve mümkün olursa bâzı hususların in-

I celenmesinden ve bâzı bilgiler toplanmasından 
sonra kanuınl aşması gereken bir tekliftir. Gün
kü kanun teklifinin konusu, ülkede ekonomik 
hayatım en önemli yanlarından birini ve çok 
uzun zamanlar içimde oluşmuş ve bugünkü du
ruma gelmiş hastalıklı bir yanını kapsıyor. 

Toptancı Halleri Kanunu ismiyle verilen 
I teklif, birkaç cümle ile de ifade ettiğim1 gibi, 

tekliftir, bir kanun tasarısı değildir. Bunun 
böyle olması hüzün vericidir. Bu ülkede eko
nomik ıhayatın çok önemli kesimlerinden, yan-

I larından birini içeren ve gittikçe üretici ve tü
ketici aleyhine bozulan bir işleyişi, kanun ile 
düzeni enim ey o ve düzeltmeye çalışmak bir veya 
iki arkadaşın yapabilecekleri ölçüde inceleane-
lerine dayanan bir teklif halinde Meclislere 
sevk edilip, geçirilmemek gerekir. Konunun 
önemi, teklif yerine bir tasarıyı, hem de çok 
İyi hazırlanmış, incelemelere, bilimsel araştır-

j malara dayalı bir hazırlıkla meydana getiril
miş bir kanun tasarısını gerektirirdi. 

1970'te teklifi veren arkadaşlarımızın men
subu olduğu partinin iktidarları bunu yapma
mış bulunuyor; şimdikiler de yapmamış olu
yorlar. Hiç bir özel, siyasal çıkar sağlama pe
şinde olmaksızın söyleyeyim; ülkede uzun za
mandan beri Hükümet edenler, çalışmalarını 
salt siyasal alana kaydırmışlar ve çok yüzey-

/ deki konularla özell'ikil'e siyasal içerikli konular-
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lâ uğraşı olmuşlar, ülkenin •ekonomisine, sos-
ya hayatına1 yakından etki yapacak konularla. 
uğraşmaz bir durumda olmuşlardır. 

Dün de ifade edildiği gibi, daha doğrusu 
Başbakanın bir müddet evvel ifade ettiği gibi 
şimdi bu kanun mevzuu olan konunun yeni 
farkına varılmış okluğunu Hükümetçe yeni gö
rüldüğünü ifade edersek mübalâğa etmiş olma
yız. Filhakika bir müddet önce, 'Sayın Baş
bakanın Ankara Toptancı Hailinde gezerken' 
üretici ile tüketici arasında aracı, bir kesimin, 
sınıfın bulunduğumu fark etmiş olması hakika
ten biraz evvel serdettiğimiz savın doğruluğunu 
sağlar. 

Üretici ile tüketici arasında yaş meyva ve 
sebze alım satımında aracılık eden kişilerin 
varlığını ya. yeni öğrenenler ya da bildikleri 
halde bu kesime ve bu sınıfa sadece nasihat 
vermek suretiyle bu alanı düzenleıme yoluna 
giderlerse elbette ki, biraz evvelki savımızı bir 
kere daha doğrulamış olurlar. 

Şunu demek istiyorum; bu kanunun konu
su olan bütün meseli eler derhal hükümetler ta
rafından ve kalkınma plânları drektiflerd için
de bu memleketin ihtiyaçlarını en güzel şekilde 
karşılayacak biçimde ele .alınmalı ve bu kamun 
bir tasarı olaark Yüksek Meclislerin önüne ge
tirilmeli ve Türkiye'nin bu çok önemli konusu 
dört başı mamur bir şekilde düzenlenmelidir. 

Bu kanun teklifini yapanlar, «Toptancı 
halleri konuşumda düzenleme getiren 80 sayılı 
Kanunun yetersizliğinden ve gelişen şartlara 
uymadığından» bahsederek bu teklifi yaptık
larını ileri sürmüşlerdir. Oysa getirdikleri 
teklif, değişen şartlara uygun bir- düzenleme 
olma niteliğinde değildir; aksine 80 sayılı Ka
nunla yapıllan ve bir ölçüde üretici ile tüketi
ci arasındaki ilişkileri zapturapt altına alan 
düzeni, üretici ve tüketici aleyhine bozucu 
istikamette bir tekliftir. 

Bu teklifte önplanda görülen ve bu teklifin 
önplanım ve önemini işgal eden kesim, ne üre
tici, me tüketicidir; sadece toptancı hallerinde 
tarihten gelme bir gedik hakkı gibi yer almış 
bulunan aracı makulesine verilmiştir. Hattâ 
bu teklif dikkatle okunursa sanılır ki, doğrudan 
doğruya üretici ile tüketici arasında görev ya
pan ve adına kimi kez kabzımal denilen, kimi 
kez komisyoncu denilen zümrenin bugüne ka
dar mevzu kanunlara dayanılarak aldığı ko-
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misyon ücretini yükseltme maksadıyle verilmiş 
bir kanun teklifi olduğunu anlarız. 

Bildiğiniz gibi, bugüne kadar üretici ile tü
ketici arasında gördüğü hizmetin ne olduğunu 
anlamanın zor olduğu bu üllikede, bu hizmetten 
ötürü yüzde sekiz kadar bir oranda komisyon 
alan kişilerin bu komisyon miktarlarını yüzde 
ona çıkarmak hedef alınmış ve fakat gerçek
ten iyi bir kontrol neticesinde, komisyonca bu 
niyet teklif çilerin dediği yol ve istikamete gö-
türülm emiştir. 

Yine İm konunun bir teklif konusu olmadı
ğı, teklif konusu yapıldığı takdirde mucip se
beplerinin anlaşılmaz bir halde bulunduğu, tek-
liile 3[illet Meclisi Komisyonunda kabul edilen 
metin; Millet Meclisi Komisyonunda kabul edi
len metinle Millet Meclisi Genel Kurulunda ka
bul edilen metin; Millet Meclisi Genel Kuru
lundan çıkan metinle Senato Komisyonu ta
rafından yapılan inceleme sonunda kabul edi
len metin birbiriyle alâkasını kaybetmiş, gerek 
.mahiyetten gerek yapı itibariyle hiçbir müna
sebeti olmayan dağınık, parça parça ve sistem
li, uyumlu bir düzenleme aracı niteliğini kay
betmiş, birtakım boşlukta yüzen sözler mecmu
ası haline gelmiştir. 

Teklif, komisyon tasarısı, Millet Meclisi 
metni ve Senato Komisyonu metni arasında çok 
büyük fa tıkların bulunması, biraz evvel söyle
diğimiz idiayı doğrular mahiyettedir. Onun için 
eğer Hükümet, gerçeikten ülkenin en önemli 
sorunlarından biri olarak, değil yıllarca asır
larca ağırlığını hissettirmiş olan bu konuyu, 
üretici ve tüketici hak ve menfaatleri gözönün-
de tutularak âdil bir kompozisyon içinde sen
tez içinde düzenleme ihtiyacında bulunuyorsa, 
derhal bu teklifi usulüne uygun olarak geri al
malıdır ve konuyu başından sonuna uyumlu, 
tutarlı bir sistematik içinde ve asırlardan beri 
süregelen büyük çarpıklıkları, bozuklukları gi
derecek 1) iç imde düzenlemelidir. Böyle yapmaz 
da bu teklifle iktifa ederse, Hükümeti bu ko
nuya gereken ehemmiyeti vermemiş, milyon
larca üreticiyi, milyonlarca tüketiciyi anlam
sız dağınık, tetkike dayanmaksızın, bilimsel 
esasları kapsamaksızın rasgele birtakım kanun 
maddeleri içinde bunalır halde bırakmış ol
makla itham edeceğiz ve her yerde de bunu 
söylemeye hak kazanacağız. 
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Değerli arkadaşlarım; düşünüyor ve biliyor
sunuz ki, Türkiye'de yaş meyva, sebze ve buna 
mümasil yiyecek maddelerini üreten milyon
larca köylü ve çifteri var. Bunların üretim saf
hasındaki durumla riyle, bu kanun içinde ilgi
len inek mümikün olmayabilir. Bir dereceye ka
dar bir ihtisas meselesidir diye sayabilirim. Bu 
kanunda üretilin safhasına dair bir hüküm bu
lunmamasını kınamam, ama üretimden sonra 
mahsul eline gelmiş mutanı üretici elinden çı
kıp tüketiciye intikaline değin katettiği yollar
da o malın karşısına çıkan, dolayısıyle o malın. 
sahibinin veya o malın alıcısının karşısına çı
kan bir yığın önemli engelin bu ülkede üretici 
ve tüketiciye nasıl katlanılmaz bir hayat ya
şattığını size sahne anlatmaya ihtiyaç görmü
yorum. 

Türkiye'de milyonlarca kişinin ürettiği mal
ların toptancı hallerinde gördüğü muaımele, bi
linmesi gereken bir gerçelk şudur ki, üretici
nin malûmatı ve anlayışı dışında cereyan eder. 
Üreltici, malının başına toptancı halinde ne gel
diğini bilemez durumdadır. Günkü toptancı ha
linde cereyan eden muamelelerin asırlardan be
ri aracılık görevini yapan kişilerin kendi çı-
Ikarları uğruna yarattılkları geleneksel kurallar 
içinde anlaşılmaz bir hale dönüşür. Niçin malı
nın şu fiyata satıldığını, niçin malının şu ka
darının heder olduğunun, için malından bu ka
dar bedel eline geçtiğini, niçin bu kadar taşı
ma ücreti, hamal ücreiti, komisyon ödediğini, 
niye malının eiksilk veya çdk geldiğini üretici 
bilmez durumdadır, anlayamaz durumdadır. Bil
meye ve anlamaya kalkıştığı zaman, bu bilgiyi 
ve anlayışı elde etmesine medar olacak hiçbir 
ha'kkı hiçbir yetkisi yoiktur. Bir üretici, çok 
uzak yerlerden, 'toptancı hallerinde, bu ka
nunla daha iyi de korunmak üzere ele alınmış 
bulunan aracıya, gönderdiği malının akıbetini 
takibe'tmeye kalksa; onu anlaması, görmesi ve 
niye öyle olduğunu idrak etmesi mümkün ola
maz. 

Üreticinin kendi başına hem satmaya- mü
saade olunmayan ürünlerini satma hakkının 
elinden alınmasını bir dereceye kadar önleyen 
bu kanuna, hem de bu kanun içinde üretici
ye herhangi bir halk ve yctiki tanınmaması gibi 
iki önemli unsur nazarı itibara alındığı tak
dirde, toptancı halleri içinde üreticinin malının 
başına gelenleri öğrenmesi, bugüne kadar müm

kün değildir; bu teklif kanunlaşırsa bu küre
nin ömrü boyunca da mümlkün olmaz. Buna 
mukabil, hemen kolay anlaşılır diye geçeyim; 
tüketici de hangi malı ne sebeple ve ne saikle o 
kalitede ve o fiyatla almaya mecbur bırakılır o 
da bunu anlamaya öğrenmeye ve idrake kadir 
olamaz. 

'Malın ekonomik sahipleri üretici ve tüketi
cinin malının başına gelenden haberdar olma
masını sağlayan bir düzeni savunan bir kanu
nu 1972 Türkiye'sinde savunacak makûl bir 
anlayışa tesadüf dtmemdk ve onu düşünmemek 
lazım. Daha iyi ifade etmek isterdim; malın eko
nomik sebeplerinin dışında cereyan eden 
muam'eleleriyle ekonomik değeri tes
pit edilen bir mahsulün üretici ve 
(tüketicisinin bu değerden gerçelk eko
nomik haikJkını alıp almadığını, kendisinin tah-
ikîk ve kontrolüne imik ân bıralkmayan bu ka
nunun toptancı hallerinde cereyan eden muame
leleri düzenliyorum iddiasiylc çıkarılması fay
da değil zarardır. 

Bu öyle bir kanun olmalıdır ki; üretici ile 
tüketici arasında cereyan eden alım - satım 
muamelesinin aralık yerinde, hem mahal iti
barı ile hem de bu işleme karışan kişiler bakı
mından tüketicinin ve üreticinin daha büyük 
hakkı ve yetkisi olmalı idi ve ekonomik etütler
le bu husus bu kanunun maddelerine geçiril
meli idi. 

13u kanun 1772'de çıksa idi. bu mahiyetin
den farklı olmayacaktı. 1772'de de üreticinin 
basma ne geliyorsa, tüketicinin başına ne geli
yorsa 1872'de de o gelmiştir; J972'de de o geli
yor. Bu kanunda yer alan maddelerin, 1672, 
1772, 1872'de toptancı hallerinde cereyan eden 
muameleleri hukuk düzenine geçiren veya âdet 
hukuku üzerine muamele gören hallerden hiç 
farkı yoktur. Bu böyle mi olmalı idi? 

Üçüncü Beş Yıllık Plân, üretimden tüketi
me kadar milyonlarca insanın hayatına çok 
önemli etki yapan yiyecek maddelerinin üreti
mini, muhafazasını, kalitesinin düzeltilmesini, 
naklini ve tüketiciye intikalini öylesine ekono
mik rasyonelliklere uygun biçimde düzenlen
meyi emrediyor ki; ancak bu takdirde 1995 yı
lında nüfusu 60 - 65 milyonu bulacak Türkiye'
de beslenme sorununun bir dereceye kadar çö
zümünün mümkün olduğu iddia ediliyor. Oysa 
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üreticiyi ve tüketiciyi bu kanun içinde, 100 yıl, 
200 yıl evvelki kurallar içinde hapseden bir an
layış, plânın öngördüğü hedeflere varamama
nın ya da plânın saikmcalı gördüğü noktalara 
gelmenin yolunu açmış oluyor. Onun için diyo
ruz ki ; milyonlarca üretici köylüyü ve milyon
larca tüketici şehirliyi ya da tüketiciyi, müs
tehliki ilgilendiren bu kanun, Hükümet tara
fından geniş, derin ve bilimsel incelemleere ta-
İ)i tutularak plânın öngördüğü hedefleri sağla
maya mümkün kılacak ve onun öngördüğü mah
zurları giderecek biçimde ele alınmalıdır. 

İstanbul muhabiri ile yaptığımız bir müla
katta klâsik ağalara eklenen modern ağalar
dan, geceikondu ağalarından, toptancı hallerin
de çalışanların ağalarından söz etti veya buna 
benzer bâzı sahalarda çalışanlardan bahsetti. 

Şimdi, konu dönüyor dolaşıyor, Türkiye'de 
ekonomi politikası anlayışları arasındaki farka 
ve özelliğe giriyor. Bir parti veya Hükümet te
melde belli ekonomik faaliyetleri sürdüren ke
simlerin partisi veya Hükümeti olma kararın
da ise, o parti veya onun hükümeti veya o par
tiye dayalı böyle yeni biçimli hükümetler mev
cut ve ülke nüfusunun büyük çoğunluğu tara
fından itiraza uğrayan .artık katlanılmaz hale 
geldiği için birçok başkaldırmalara varacak ka
dar itiraza uğrayan düzeni muhafaza etmek 
için üstüste gayret sarf ederek kanunlar getiri
yor. Velev bu kanunları getiren Hükümet ve
ya onun dayandığı partiler 12 Mart Muhtıra
sında yazılı esaslarda öngörülen ve reformcu 
atılımlarla değiştirilmesi istenen bir düzenden 
bahsedilmiş olsa dahi, velev bir başka parti ta
rafından yanlış bir anlayışla sürdürülen ekono
mi politikalarının bozuk düzeni sürdürmekle 
halk üzerinde yaptığı menfi tesirleri ifade et
miş olması nazarı itibara alınmasa dahi. 

yarsınız, sizinle bu konuda katiyen münakaşa
ya girmezler, Hattâ bu kanunda olduğu gibi 
bildiklerini okurlar. Sizin bozuk dediğiniz dü
zende, düzeltilmiesini istediğinizin somut misal
lerini göstermiş olmanıza rağmen ve hattâ baş
ka kuvvetlerin de bu noktaya işaret etmiş olma
larına rağmen, yine eski düzenin sürdürülmesi 
yolundaki çabaların mevcudiyetini görmek bi
raz evvel söylediğimiz düşünce temeline hak 
verdiril'. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bu ka
nunu okumadan konuşuyorsun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir 
arkadaşım; «Bu kanunu okumamışsın» diyor, 
kulağıma çaldı. Bu kanunu okudum arkadaşım. 

Bu kanunda, özellikle teklifte ne var, 80 sa
yılı Kanunda ne yok? Doğrudur, yeterlidir, o 
kanunla bu saha iyice düzenlenmiştir demiyo
rum. 80 sayılı Kanunla ne yoktu da burada o 
var? Bir kere kendi mantığınızı sağlam baza 
oturtunuz. Xe idi kasdınız? 

Hangi alanı düzenlemek istiyorsunuz? Top
tancı hallerini düzenlemek istiyorsunuz. Top
tancı hallerinde binanın temeli nasıl atılır, top
tancı hallerinde kimler ne iş görür kanuna değil 
bu. Toptancı hallerinde ne muamele yapılır, 
hangi ekonomik hâdise cereyan eder? Önemi 
olan bu. Bunu düzenieyemeceksiniz de, neyi 
düzenleyeceksiniz? O ekonomik muamelenin hal
kı canından bezdirecek ağır ve bozuk işleyişini 
sürdürecek hükümler getireceksiniz. Bizim, iti
razımız burada. Eğer düzenlemek istiyorsanız 
o sahada cereyan eden ekonomik muamelenin 
bozuk yönlerini düzeltecek yeni hukuk kaide
leri getirin. Hükümet olarak, belediye olarak, 
kamu tüzel kişiliği olarak Anayasanın size ver
diği görevi yerine getirmek maksadı ile ağırlı
ğınızı, varlığınızı ortaya koyunuz. Bu toptancı 
hallerinde cereyan eden milyarlar kere milyar
lar lira değerinde mal alım satımına bir düzen 
getiriniz, O zaman size bu ülkeye hizmet eden 
insan nazarı ile bakarım. Neden? Çünkü o mu
amelenin milyarlar kere milyarlar tutarındaki 
mal alım satımının bugünkü bozuk yönlerini dü
zeltmiş; hem üreticiyi hem tüketiciyi korumuş, 
bu memlekette katlanılabilir bir hayat düzeni 
sağlamış olursunuz da ondan dolayı müteşekkir 
olurum. 

Hal müdürü ne yapar?. Haldeki hamalın 
üstünün başının temiz olmasına dikkat eder, Hal 

Partiler dışındaki güçler tarafından büyük 
ıslahat hareketleri ile düzeltilmesi öngörülen 
ekonomik ve sosyal hayatın bir türlü düzeltil
mediği, o reformcu atılımlara girişilmediğd, ak
sine bozuk düzenin olduğu gibi muhafaza edil
mesi için bu elimizdeki ve müzakeresini yaptı
ğımız kanun ve benzeri kanunlara imkân ve
rildiği gözükür. Ama, biraz evvel arz ettiğim 
gibi bu bir temel felsefe ve temel inanç mese
lesidir. Siz bu ülkede «Düzen bozuktur» deyip 
her sahada onun somut misallerini ortaj'a ko-
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müdürü ne yapar? Onu yazıyorsunuz burada. 
Komisyoncu ne yapar? Komisyoncu nereden 
temin ederse eder, ne kadara satarsa satar, na
sıl satarsa satar, kaça satarsa satr, ne kadarını 
gösterirse gösterir, tüketiciye nasıl mal olursa 
olsun verir, üreticiye ne geçer onlara dokun
mazsınız ; ama üzerinde çok dikkatle durursu
nuz, meselâ komisyoncu eskiden % <"> mi alıyor
du, bu kere % 10 almasını sağlayacak maddeye 
de özen gösterirsiniz. Bu bir düzenleme aracı 
değildir. 

Diyeceksiniz ki, yalnız sizin görüşünüz mü
dür bu? Bizim parti görüşümüz böyledir-; ben 
onun bir mensubuyum, ona göre konuşuyorum. 
Dünyanın neresinde bu sizin kanununuza ben
zer bir kanunla toptancı halleri idare ediliyor 
gösterebilir misiniz? Bu kanun teklifi biçimin
deki kanunlarla hal idare edildiğini bana ne
rede gösterirsiniz ? 

Dünyanın her yerinde pazarlama diye büyük 
bir ekonomik uğraş vardır. Bu uğraş iç pazar
lama, dış pazarlama gibi iki ana bölüme ayrıl
mış ve dünyanın her yerinde, kapitalist ekonomi 
politikasına tabi olan memleketlerde de. sosya
list ekonomi politikasına tabi memleketlerde de 
l)iı pazarlama konusu çok önemle ele alınmıştır. 
Malın üretiminden tüketicinin midesine gidin
ceye kadar geçtiği yollardaki bütün ekonomik 
faaliyetler, o ülkede yaşayan insanları ekono
mik ve sosyal durumlarını nazarı itibara alarak 
düzenlenmiş ve gerçekten de o memleketlerde 
bir ölçüde adaletli bir yaşam sürdürülmesi müm
kün olmuştur. 

O itibarla bu kanunu, tekrar ediyorum, han
gi açıdan ele alırsanız alınız çok önemli bir eko
nomik olayı bozuk yönlerinden ve halka ıstırap 
verici oluşumlardan kurtaracak biçimde yeni
den düzenlemeye gitmek günü gelmiştir. Bunu 
Hükümetin yapması, çok önemli ve bilimsel 
esaslara dayanarak tekrar ele alması kaçınılmaz 
zorunluktur. 

Değerli arkadaşlarım; bu tasarıda maddeler
de yer almış konuları birer birer dile getirip on
ların aksak yönlerini söylemek mümkün ve bâ
zılarını söyleyeceğim; ama bu tasarının madde-
leıüııdeki aksaklıkları dile getirmek suretiyle 
beyanda bulunmak aslında bu tasarının kendi
sini bir ölçüde kabul anlamına gelir Biz bu 
tasarıyı yeterli, bu sahayı düzenlemeye yetenekli 

hükümleri kapsayan bir tasarı olarak kabul et
miyoruz. 

Kaldı ki, bir muhal faraziye olarak çok 
önemli pazarlama konularını, üretici - tüketici 
münasebetlerini, fiyat oluşumu konularını doğ
rudan ilgililendiren bir kanun sayılsa dahi, bu 
kanunun 7 nci maddecine: «Toptancı hallerin
de fiyatlar, hal nizamı dâhilinde serbestçe te
şekkül eder...» kuralı konulması biraz evvel ileri 
sürdüğümüz iddiaları doğrulamış oluyor. Ne 
olacakmış bu hallerde? Fiyatlar, hal nizamı 
dâhilinde serbestçe teşekkül edermiş. Soruyo
rum : Bu ülkenin herhangi bir halinde her mev
simde, her gıda maddesi için tüketiciye intikal 
eden fiyat, üreticiye dönen fiyat gerçekten ya
zıldığı gibi serbestçe teşekkül eden fiyat mıdır? 
«Seı'b'estçe teşekkül eden fiyat» noks-m bir ekono
mik deyimdir; serbest rekabet şartları içinde te
şekkül eden fiyattan bahsedilebilir. Serbest re
kabet şartları içinde teşekkül eden fiyat, tekev
vün eden fiyat denmediği takdirde; belki bu ka
nunda bilinmeyerek «Serbestçe teşekkül eden fi
yat» denmekle asırlardan beri hal nizamı dahi
linde serbest rekabet esaslarına davalı olmaya
rak tekevvün eden bir fiyat kastedilmiş oluyor. 
Serbestçe teşekkül etlen fiyat, demek ki, Türki
ye'nin herhangi bir halinde mevcut, yani tam 
rekabet şartları içinde fiyatlar teşekkül ediyor 
ve siz de bunu hukuk kuralına bağlıyorsunuz, hu
kuk maddesine bağlıyorsunuz. Var mı böyle 
şey? 

. Türkiye'de fiyatlar- konusu bir defa konuşul
maya baş 1 ansa, şu salt siyasal konulardan Par
lâmentolar, Türk toplumu, kamuoyu çıkabilse, 
belki o zaman her şey anlaşılacak ; ama görülüyor 
ki, yasal, siyasal sorunlar, kınamak için söyle
miyorum, bilmem hangi bakanlığın İstanbul'da 
yaptığı geziler dolayısıyle görülmüş birtakım 
İstanbul manzaraları burada gündem dışı dile 
getiriliyor ve böyle şeylerle meşgul oluyoruz. 

Serbestçe teşekkül etmeyen hal nizamı dâhi
linde kimsenin bilemediği, üstesinden gelemediği, 
üreticiyle tüketiciyi inleten fiyat mekanizmasına 
mâni olucu kanun mudur, değil midir? Bunu, 
kabul etmişse, Hükümet veyahut Komisyondan 
soruyorum. 

Gerçek şu: Türkiye'de çok şeylerin olduğu 
gibi yiyecek maddelerinde, milyarlar kere mil
yarlar değerindeki yiyecek maddelerinde, mil-
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yonlarca üretici ve tüketiciyi ilgilendiren yiye
cek maddelerinde lıal nizamı dahilinde teşekkül 
eden fiyatları belli bir kesimin katlanılmaz sö
mürüsü ve insafı içinde teşekkül ediyor ve Tür
kiye'de kalkınmanın tehlikeye girdiği, gireceği 
zamanlar yaklaşıyor. Çünkü, Türkiye'de yiyecek 
maddelerinin fiyatlarının oluşumu, üretimden 
tüketime kadar cereyan eden ekonomik hadise
nin rasyonelleri gerçekten iyi saptanmaz ve yü-
rütülmezse, kalkınmanın mümkün olmayacağını 
şimdiden bilmek lâzım. Bu önemli bir konudur. 
Kalkman her ülkede yiyecek maddesi fiyatları, 
kalkınmanın dinamiklerinden biridir. Mâkul eko
nomik yiyecek maddesi fiyatlarına uzun zaman 
sahibolan bir ülkede kalkınma mümkündür. Kıt 
ve ekonomik olmayan sebeplerle, sömürü sebep
leriyle çığırından çıkarılmış fiyatlarla çalışan 
bir ekonomide kalkınma mümkün olamaz, büyük 
tehlikeye girer. En önemli ekonomik kaynak
lar bu sefer yarı açlığı veya çok insafsız «Ateş 
pahası» deyimi ile ifade edilecek bir fiyat düze
yi içinde cereyan eder ise, ülkenin kalkınması 
cidden tehlikeye girer. 

Yine bu kanun teklifinin, bizim Komisyonun 
değiştirdiği 8 nci maddesine dikkat edilirse, bi
raz evvelki iddialarımızı doğrulayacak bilgiler 
vardır. 

«Madde 8. — Toptan satışlar; halde bulunan 
üreticiler tarafından kurulmuş kooperatif birlik
leri, kooperatifler ve (ileticiler ile komisyoncu 
gerçek ve tüzel kişiler taıafmdan yapılır...» diye 
bir fıkrası var. Ondan sonra yine : 

«Üreticiler için halde, duruma göre genel ve 
özel surette satış yerleri ayrılır. Bu yerlerde üre
ticiler geçici olarak satış yapabilirler.» denmiş 
bulunmaktadır. 

Bir kere bu ülkede, halde yeri bulunanların 
ancak bu faaliyette bulunacaklarını kabul etmek 
demek; bulunmayanların ve meselâ ekonomik 
olarak en iyi kalitede en ucuz malı üretenlerin 
mallarını, orada yerleri bulunmadıkları için, tü
keticiye intikal ettirmelerinin imkân dışına çıka
rılması demektir. Böyle bir imkân dışına çıka
rılma hakkı nereden doğmuştur ? Ta eskiden kal
ma bir anane bütün mahsullerin tüketiciye inti
kalinde belli bir kesimin, bir aracı tabakanın 
kullanıla gelmiş olmasından. Oysa modern top
lumlarda, eğer faaliyet ve rollerini büyük in
san kitleleri lehine yapmakta yeteıli güce sa-
hibolmadıkları anlaşılan eski kurumların derhal 

yenileri ile değiştirilmesi gibi. bir ekonomi poli
tikası kuralı vardır. Neden dolayı çok eskiden 
kalmış ve gedikleşmiş bir ekoııom-k hak gibi bu 
kanunla tespit edilen aracı sınıfının, hâl denilen 
yerde yeri olduğu için. toptan satış yapma hak
kı vardır da, daha müsait şartlarla satış yapabi
lecek bir üreticinin orada yeri olmadığı için böy
le bir satışa salâhiyeti yoktur? Bunu anlamak 
mümkün değildir. Muhakkak üreticiyi belli bir 
dar boğazdan geçirmek zorunda bırakan kanu
nun modernizmle, modern iktisat anlayışıyle iliş
kisi yoktur. 

Denilecektir ki, sizin okuduğunuz üçüncü 
bentte üreticiler geçici olarak satış yaparlar. Oy
sa, bu da Türkiye şartlarına uygun bir anlayış 
değildir. Üreticilerin neden dolayı geçici olarak 
satış yaptıklarını anlamak mümkün değildir. Şa
yet mahsul idraki mevsimleri nazarı itibara alı
narak, üreticilere geçici olarak satış yapma hak
kı verilmeye kalkılmışsa, biliyorsunuz ki, Türki
ye'de artık hiçbir yaş sebze ve meyvenin (özel
likle meyvenin) ne ardı kesiliyor, ne arası kesi
liyor. Türkiye'de üretici de yalnız bir meyve ve 
sebzede veya başka bir yiyecek maddesinde ih
tisaslaşmış kişi de değildir. Senenin her mevsi
minde satacak çeşitli sebze veya meyvesi bulu
nabilir. Böyle bir kişiye sadece üreticidir; ama 
orada yeri yoktur (Zaten onlara kalmaz ya) di
ye geçici olarak satış yapma yetkisini tanırsa
nız; sizin bu kanun teklifinizle getirmek istediği
niz düzen, eski düzeni komisyoncu kabzımal dü
zenini geçirmek, hiç kimsenin kursağından hiç
bir maddenin geçmeyeceği düzeni târsin etmek
ten öteye hiçbir anlam taşımayacağını söyleme
ye beni hak kazandırır. 

Xitekim böyle olduğunu 9 ucu maddede söy
lüyor. Hangi tür özel veya tüzel kişilerin bu 
haîerde öncelikle yer alacaklarını tespit esasla
rı, «... Belediye Encümenince karara bağlanır.» 
deniyor. 

O besbelli ki, biraz evvel arz ettiğim gibi bel
li. kesimlerin orada yer almasını sağlamayı ve an
cak o şekilde bir düzeni sürdürmeyi öngören bir 
madde oluyor. Çünkü, bunların içinde koopera
tif birlikleri dahi olsa, bunlar halde yeri bulu
nan kişiler olmak dıuumuııdandır. Kooperatif 
birliklerinin halde yer almaya çalıştıkları zaman 
başlarına gelebilecek hususları da bilmeyen yok
tur, Çünkü, kooperatif birliklerinin halde yer al
mak için teşebbüslerinde, kendilerinden istenen 
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imkânları verebilmeleri bugünkü güçleri içinde 
mümkün değil gibidir. Çünkü, • kooperatifleri 
düzenleyici kanunlar da bu hususları güzönün-
de tutarak düzenlemiş kanunlar değildir. Gide
rek kabzımal ve komisyoncunun, ya.brz onların 
faaliyet alanı olarak özel bir imkân, özel bir ba
ğış suretiyle kendilerine verilmesi öngörülen yer
ler olmuş olacaktır. 

Arkadaşlarım., bizim için - ma İdeler geldiği 
zaman da değineceğim - önerdi olan ne yapılmak 
istendiğinin herkes tarafından ivazsız ve garaz
sız, tarafsız bir şekilde bilinilmesi ve o bilgi üze
rine kanun çıkarılmaya çalışılmasıdır. Bugünkü 
Türkiye'de 1 T 

)iı Kanunla, milyarlarca (iege 
rindeki maların, toptan alım ve satişkınnuı bu
günkü insaf dışı bir- anlayış içinde yürütülen ve 
sürdürülen düzenden kurtularak' yeni, âdil ve 
üretici ile tüketicinin, asıl ekonomik değere sa-
hibolanlarm hak ve menfaatlerini gerçekten eko
nomik rasyonellere uygun biçimde, ekonomi dışı 
hiçbir etkenin etkisinde kalmaksızın oluşabile
cek fiyat mekanizması içinde, alını - satımının 
düzenlenmesi imkânını bahşetmeyen, bu konuya 
uzaktan yakından herhangi bir katkıda gücünde 
dahi bulunmayan bu kanunla iş görülmemesi ge
rekir. Onun için Hükümetin bu teklifi, tekrar 
tekrar söylediğimiz gibi ve anlattığımız maksa
da matuf olarak, yeniden ele alması gerekir, "kı
sarı halinde Meclislere sunması zorunludur. Ak
si takdirde sonra telâfisi mümkün olmayan bir
takım ekonomik kayıplara ve giderek asırlar 
içinde gittikçe güçlenmiş birtakım gedik hakla
rına müncer olacak bir kanun çıkarmış olursu
nuz. Onların da, haklarının düşünülmeyi de bir 
dert olarak, memleketin bitmeyen dertlerin" dert 
olmasından öteye bir işlem yapamazsınız. 

Saygı 1 a r suna rım. 

BAŞKAN — Saym Attan. 
158 ve 159 Sıra Sayılı İramın tekitlerine oyu

nu kullanmayan sayın üye var mı efendim?. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Buyurunuz e fendim. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterelnı arkadaşlarım; maruzatım kısa 
olacak. 

Toptancı Halleri Kanunu teklifinin görüşül
mesi sırasında mühiım olan husus, ihtiyaca ce
vap veren bir kanun olup olmadığıdır. 1930 sene
sinde çıkmış 1580 sayılı Kanunla tedvir edilen 

bu müessese, biılâhara 1960'dıa çıkaın 80 sayılı 
Kanunla tekrar yeni bir şekle soikulmuşsa da, 
ihtiyaca cevap veren bir hale getirilememiş; ya
ni belediyelerin bir bakımdan gelirleri tam mâ-
nasıyle nazarı it ibare alınmamış, bu arada üreti
cinin ve tüketicilerin durumları ayarlaıımamış-
tır. Bu kanun, bu ihtiyaçlara cevap vermek üze
re getirilmiş ^bulunmaktadır. 

Burada mühim olan husus, üç noktaya ce
vap verip, vermediğidir. Yani; belediyeye gelir 
temin ediyor •mu, bu geliri temin ederken fiyat 
faktörüne büyük miktarda tesiri oluyor mu, üre
ticinin bizzat tüketiciye muhat aıbolması bahis 
ım'övzuu mu? Arada komisyoncu kullanmak mec
buriyeti doğuyorsa, komisyoncunun ne miktar
da kâr temin ettiği ve bu arada faihiş fiyatla 
üretici ile tüketici arasında rol oynayıp oyna
madığı nazarı itibare alınmalı. Teklif tenkide-
diliırken, esas prensip bu olmalı. Yoksa afakî 
ve maddeler gelince bilhassa görüşülmesi lâzım 
gelen hususlarda burada tümü üzerinde konuş
mak ve politikanın başka cephelerine gituıiek 
doğru değil. Burada politikadan ziyade haki
katleri dile getirmek lâzıım. 

Burada belediyeye bir gelir temin ediMyor. 
Maddeler gelince, belediyenin bu temin ettiği 
gelirin fahiş olup olmadığı hususunu tetkik ede
riz, icaıbeden önergeyi veririz, fiyat faktörlerine 
ağır şekilde tesir ediyorsa ve indirmek lazımsa 
indiririz. Bir adaletsizlik varsa bunu giderane 
çarelerini ararız. O da elde ediilelbilir. Kaldı ki, 
burada benim kanaatimce maddeler arasında 
irtibat güzel kurulmuş. 

Meselâ burada arkadaşımız, Komisyonun 
bize 8 nci madde olarak getirdiği, 7 ne i mad
dede kaldırılmış bir hususu, Millet Meclisinde 
kabul olunan teklifin esası gibi ele alıp tenkit 
etti. Halbuki orada, «Toptan satışlar, halele yeır 
almış bulunan...» tâbiri kaldırılmış, «yer almış» 
•kelimeleri çıkarılarak, «Toptan satışlar halde 
bulunan üreticiler tarafından...» denmiş. De
mek ki, üreticilere öncelik tanınımış. 

Maddeler arasımda irtibat kurarsak, burada 
mühim olan üreticinin tüketiciye bizzat muha-
talbolması ve clolayısıyle tüketicinin ucuza al
ması, üreticinin de 'malını hakikî değeriyle ara
cıyı çıkarıp sat albüm esidir. Şimdi burada bu hu
sus elde ediliyor. Neden?.. Çünkü, 9 ncu mad
de 8 nci maddenin 1 nci fıkrasına bir atıf yapı
yor; «Haldeki satış yerlerinin ve bunlarla ilgili 
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tesislerin tefrik ve tahsisleri, satıcıların...» kim 
'bıı satıcılar? Hâlde bulunan satıcılar... «...8 nci 
•maddenin 1 nci fıkrasında yazılış sırasına göre 
tespit edilen öncelik...» diyor. Demek ki, bunu 
verecek; belediye meclisi eline gelen .müraeaaittları 
alacak: ve bakacak, 8 nci maddedeki sırayı taM-
bedecelk. öncelikle tahsisi kime yap aeakU Üreti
ciler tarafında-n kurulmuş kooperatif birlikleri
me yapacak. Demek ki,, memlekette üreticinin 
kooperatif birliği kurmasına, kooperatifler kur
masına imkân vermek ve onlara bâzı imtiyazlar 
tanımayı gözönründe bulundurmak mecburiye
tinde kalmış ve bu maddeyi getirmiş; evvelâ 
ona vereceik, sonra kooperatiflere verecek. Çün
kü, birlik daha geniş teşkilâtlı ve daha büyük 
imkânlara sahibolduğu için, ona öncelik tanı
yor. Sonra kooperatiflere tanıyor, ondan sonra 
üreticinin bizzat şahısına tanıyor ve bilâhara 
'krimiisyoncuya gerçek veya tüzel kişilikler ol
mak suretiyle tanıyor. 

Demek ki, kamunun esas prensibi üretici ile 
tüketiciyi aracıyı aradan kaldırmak suretiyle 
karşılaştırmaktır. Bu da bizim, bilhassa tüketi
ci olaırak öteden beri hepimizin üretici olan ar
kadaşlarımızdan gelen şikâyetleri dinlediğimiz 
için bildiğimiz bir husus. Diyoruz ki, komisyon
cu araya giriyor, maalesef tüketicinin verdiği 
fiyatın çok düşük bir kısmı üreticinin eline ge
çiyor, arada komisyoncular kâr ediyor. Bu tek
lif de komisyoncuları müimlkün olduğu nispette 
kaldırdığına göre, mühim olan bu husus bu ka
nunla temin edilmiş oluyor. Arkadaşlarımızın 
bu cihetten şikâyet etmemeleri lâzımdır. 

Şu maddeler üzerinde prensipte mutalbık 
kaldıktan sonra, maddelerin ücret bölümlerine 
gelindiğinde; yani toptancı hallerinde alınacak 
hal gelirleri miktarıma meselâ denmiş ki, «Ka
palı yerlerin metrekaresi için günde 6 lira...» 
Bunu münalkaşa edelim. Çünkü bu hakikaten 
mühim. Bir toptancı halinde toptancının asgarî 
50 metre, büyük vilâyetlerde daha fazla miktar
da yere ihtiyacı bulunduğuna göre, metrekaresi 
6 liradan günde 3 - 4 yüz lira, ayda 12 bin lira 
kira veıımesi gerekecek. Bu da tüketiciye inti
kal edeceğine göre, fiyat faktörüne tesir eden 
bir husus olacaktır. Yalnız belediyelerin geliri 
nazarı itibare alınarak konmuş bir husus ola-
ralk göz/önüne alınırsa, o zaman bunu indirmıeye 
gidelim; ama prensip, öbür maddelerde de gü

zel. Şimdi bununla bu prensibi bağdaştırmak 
lâzım. Bunu sırası gelince verelim. 

Keza burada belediye gelirlerini artırmak 
gayesiyle bâzı hususlar bonuımuş; «Halde satı
lan malların satış bedellerinden % 3'ü geçme-
mıek üzere Belediye geliri...» temin ediliyor. Ay
rıca giriş çıkışlardan yükleme - boşatma hiz
metlerinden almıyor. Şimdi, bunların miktar
ları üzerinde münakaşa edebiliriz; ama prensip 
üzerinnde aıılaşımak gereik. Malûm kanunlar 
gelirken bir prensibin: ışığı altında gelir, bu 
preınsiip diğer maddelerine intikal ettirilir. Bu 
prensipler bu maddelerde tam mânasıyle inti
kal etmemişse, bu prensipleri evvelâ benimse
yip behimısemediğimizi belirtiriz. Bilâhara onun 
ışığı altında maddeler arasında ahenk kurulur 
ve değiştirge önergeleri verilir. 

Benim maruzatım odur ki, prensibi itiba
riyle bu kanun yerindedir. Maddelere gelince, 
onlar hakkında da ayrıca görüşlerimizi belirtie-
lim, önergelerimizi verelim. Bu prensiplerin ışı
ğı altında gereken tadiller icabediyorsa bunla
rı da yapalım. 

Maruzatım bundan ihanettir. Saygılar suna
rım; 

BAŞKAN — Sayın Kutlar 1 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Teklif üretici, komisyoncu ve tüketici ara
sındaki münasebetleri tanzim etmek, belediye
lerin hallerdeki rollerini biraz daha aktif duru
ma getirmek bakımından çok güzelidir, hazırla
yan arakadaşlara teşekkür ederim. Yalnız ben 
kısaca noksan gördüğüm bir iki noktaya tümü 
üzerindeki konuşmada temas etmekle birlikte, 
maddeler gelince de ayrıca bâzı değiştirge öner
geleri vereceğim. 

Burada noksan olan meseleler, şunlardır: 
Belediyelerin hal binalarına sahibolmalara şart 
konulmuştu]'. İcabında belediyelerin kira ile de 
bina alıp hal olarak kullanmalarına yetki veril
mesinin kanunda yer alması çok yerinde olur 
idi. 

Halde eldeğiştirme olayları oluyor. Meselâ 
bir kamyon karpuz geldi, hemen hemen sergisi 
olmayan birçok manav bir kamyon karpuzu ala
mıyor. Orada halin yanında, türemiş bâzı kim
seler var, bunu elden alıyorlar, orada büyük 
bir kârla derhal üç beş manava tevzi ediyorlar. 
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Buna mümkün mertebe mâni olacak hükümle-
rin konulması lâzımdır. 

Üçüncüsü, üreticinin doğrudan doğruya tü
ketici ile temasını sağlayacak hal civarında 
perakendeci bir pazar kurulmasına imkân ve-
riknesi lâzımdır. Orada üreticiyi himaye eden 
bâzı hükümlerin getirilmesi lâzımdır. 

Şimdi, hayat pahalılığına en çok âmil olian 
konulardan birisi de, bâzı kabzımallar veya bir 
kısım manavlar büyük sermaye sahibidir. Ma
hallinde icara alıyorlar, orada ucuz fiyatla 
ağacın ba§ında portakalı alıyor, elmayı alıyor, 
meselâ muzu alıyor. Bu sene Anamur'da kilosu 
ilki liraıdıaın fazlaya sıabılımış muz ydktur, fafkalt bu
rada onbeş, onaltı, onyed'ibueuk lira, en ucuza on-
lilki liradan muz satılmaktadır. Bu farkı araldaM 
mıiitamaıgsıltıkır allıyor; üretici büyüık zarar görü
yor. 

Bugün mandalinanın döküm zamanıdır. Ye
necek bir mandalina üç lira, ilki buçuk liradan 
aşağı değildir. Gidin üreticisine bakın, eğer 
üretici bunu elli kuruş, yetmiş beş kuruş, bir 
liradan sataaısıa çok memnun olacak ve hakikatten 
iyi para kazanaçaktır. Aradki bu kadar fahiş 
fiyat, bu mutavassıtların kazanç sağlamasıdır. 

6 ncı maddede, belediye meclislerime hal tailii-
fmatnamesi yapması yetkisi veriliyor. Bu mad
deye fiyat konltroİlerine dair bir hüküm konul
ması için bir fıkra eklenmesi yerinde olur. Be
lediyelerin fiyat kontrolleri yetersizdir. Meselâ, 
ha/İden bir mal çıkıyor; bu mat turfandadır, ilk 
günde beş liradır, fakat ertesi gün dönt liradır. 
Yalnız, manavın elinde o beş liralık fatura var
dır ; istendiği zaman onu ibraz ediyor. Belki bu
rada 'konuşmam zaittir, ama belki belediyelere 
intikal eder diye buradan konuşuyorum. Bele-
diyel'er fiyat etiilke'tiimin ardasına bu fatuııaliann 
konulması mecburiyetini kor, kontrol yapan za
bıta memuru da kontrolünde kontrol tarihini 
oraya yazar ise, bu hilekârlığa mâni o«lunmuş 
olur. 

Bence, Kanunun heyeti umumiyesıi yerinde
dir. Esasıımuz, tüketicinlin, himayesi, komisyoin-
conun makûl hadde kârının teinini ve tüketici
min de hiimayesi almalıdır. Hayatı bu şekilde ucuz-
laıtalbiliiriiz. 

Bu kanunu getiren arkadaşlara ben teşek
kür ederim. Yeri geldiği zaman değiştirge öner
geleri vereceğim. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Kıymetli arkadaş

larım ; 
Görüşmekte olduğumuz bu teklifle belki de 

bâzı hususlar düzelecektir. Yalnız, benim görü
şüme göre bir kısım değişiklikleri yaparsak 
daha faydalı olacaktır. Onun için önergeler de 
hazırladım; sırası geldikçe konuşacağım. 

Yalnız, şurada tümü üzerinde fazla tefer
ruata girmeden bir noktaya temas edeceğim: 
Meclisten gelen metnin 6 ncı maddesi. Geçici 
Komisyonun kabul ettiği 7 ne i maddede fiyat
ların teşekkülünde şöyle bir cümle var: 

«Toptancı hallerinde fiyatlar, hal nizamı 
dahilinde serbestçe teşekkül eder. Anoatk; za
ruret görülen ahvalde ve belediyelerce lüzum
lu bulunan hallerde, bal hakem kurulunun mü
talâası alındıktan sonra yürürlükte olan mev
zuat hükümleri dairesinde âzaanî fiyat tespit 
edilebilir. 

Tespit olunan azamî fiyatın üzerinde satış 
yapılamaz.» 

Burada bir tesrslik var. Üretici, köylü sa-
tmaidığı hiçbir malın fiyatını kendisi tespit 
etmez. Bir kazma satmaldığmda dükkâna gi
der, «Kaça satansınız'?» der, dükkân sahibi de 
«elli» lira der ve onu satmalır. Gübrenin kaça 
satıldığını sorarak alır. İllâ «Ben 60'a değil, 
50 liraya alnım» diyemez. Bütün masrafların
da hep kendisine mal satanın biçtiği fiyatı ka
bul etmek zorundadır. Bir fabrika kurulur; 
bîr kazma fabrikası, bir gübre fabrikası... Onun 
bir maliyet hesabı vardır: Şu fiyata mal olur. 
Sanna, ona toptancı kân, perakendeci kârı ko
nur ve en sonra bizim içtin üretici, ama o fab
rika için tüketici olan köylünün eline de en so
nunda o matı üretenin istediği fiyata almak ka
lır. 

Halbuki burada köylü, malını üretiyor, hem 
de çürüyücü bir malî üretiyor; beklemek de 
mümkün değildir, alıcı olarak biz fiyatını tes
pit ediyoruz. Madde, «(Belediye lüzum gördü
ğü hallerde bir tavan fiyat tespit eder ve onun 
üstünde sattırmaz.» delmektedir. Belki burada 
bir taban fiyatı düşünülebilir. Biz, üreticiyi des
teklemek için birtakım yerlerde bunu yapıyo
ruz, hem de çürüyücü olmayan mallarda yapı
yoruz. Bazan tütünde, bazan fındıkta, şunda, 
bunda yapıyoruz; atma hallere gelen bütün seb
ze, meyveler çürüyücü maldır, bunda tersini 
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yapmıyoruz. Hangi halkla yapıyoruz? Bir defa 
burada büyük bir yanlışlık yapıyoruz. Onun 
için ben bir önerge verdim. Şuradaki madde 
«Toptancı hallerinde fiyatla, hal nizamı dahi
linde serbestçe teşekkül eder.» den ibaret kal
malıdır ve buna yeni bir şey eklemlemek' lâzım-
gedir. 

Bunun üzerinde fazla münakaşaya girmek 
istemiyorum. Biz, bir buğday fiyatı tespit edi
yoruz ; ama öbür tarafta Ofis kurmuşuz, köy
lünün elindeki malı, başka bir yerde satamaz 
ise, - milyonlarca lira verip satınalıyoruz. Ama, 
hangi belediye ve Hükümet kuruluşu vardır ki, 
köylünün elinde kalan domatesi, üzümü veya 
karpuzunu, portakalını satınalmaktadır'? Eğer 
biz fiyata, müdahale edersek, ondan doğacak 
zararları da telâfi edecek tedbirleri almamız 
gerekir. 

Bunun altındaki cümlenin neden konduğu 
belli: Fiyatları aşırı derecede yükseltmemek. 
Biraz evvel Sayın Kutlar, bunun önlenmesi 
için bir tedbir söylediler. Ben, onun için başka 
bir noktasında sırası geldiği zaman önergemi 
takdim edeceğim, bir teklif yapacağım. 

Meselâ 16 ncı maddede şöyle bir şey var. 
Toptancı hal müdürünün görevlerini sa
yan maddenin (g) fıikrsında, «Her gün 
satılan malların miktar, sınır, ve fi
yatlarını kaydetmek ve sınıflarına gö
re en az ve en çok fiyatların yanısıra müm
kün okluğu takdirde genellikle en çok işlem gö
ren fiyatları ilgililere duyurmak» der. Burada 
maksat, üreticinin hale gönderdiği mallarda 
haksızlığa uğramasını önlemektir. Öyle anlaşı
lıyor. Ne kadar mal gitmiş, kaça satılmış, pa
rası ziyan olmasın, malı ziyan almasın. Kaldı 
ki, bunun bir başka yönü de var. Bir perakende 
satıcı, seyyar veya yerli manav hale gidiyor; 
diyelim ki, kilosunu bir liradan 50 sandık ve 
ayrıca kilosu üç. liradan bir sandık domates 
alıyor. Bunu muvazaa ile yükselterek alıyor
lar. onu görüyoruz. Büyük merkezlere, İstan
bul, Ankara, İzmir, Zonguldak gibi piyasa yer
lerine benim kendi bölgemden mal gönderildiği 
zaman telgraf alırlar; domatesin İdi osu üç li
radır derler. Adam yüz sandık mal göndermiş
tir, iki sandığı üç liradan gelir, 98 sandığı bir 
liradan gelir. Mütemadiyen o bölgeye mal çe
kerler. Diğer taraftan manav üç liralık fatura 
ile bir sandık mal alır ve o faturanın bir san

dığı hiç bitmez. Elli sandık mal satar üç lira
dan; elli kuruşluk, bir liralık kötü malları da 
orada yürütür. 

Buraya da yine bir fıkra eklemek suretiyle, 
hal idaresine bir görev vermek lâzım. Ben onu 
da şöyle formüle ettim, yeri gelince konuşa
cağız. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, maddeler üzerin
de bir daha konuşmamak için izah ediyorsunuz 
önergelerinizi ?.. 

LÛTPİ BİLGEN (Devamla) — Hayır, öyle 
bir kayda girmiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ama, maddeler üzerinde ko
nuşuyorsunuz, önergenizi izah ediyorsunuz, 
efendim. 

LCTPİ BİLGEN (Devamla) — Hayır, izah 
e/:; üiyoruın, ben genelliğine ait misaller veriyo-
r.ım. Birçok maddelerde de konuşacağım, iki 
•madde üzerinde de misal verdim. 

O zaman hal müdürlüğünün görevlerine bir 
şey daha eklemek lâzımgeliyor. Halden pera
kende satıcının ne miktar, ne kadara mal aldı
ğını belediye zabıtasına bildirmek ve onu da 
bir kont rol a tabi tutmak lâzım. 

Yaz mevsiminde görürüz veya kış ınevsimin-
clekinin tersim görürüz. Bir ay sonra halde ba
karsınız domates alış fiyatı on lira kâr haddi 
c/c 30 satış onüç liradır der; ama, yaz mevsi
minde hiçbir manavda domates alış fiyatı elli 
kuruş, kâr haddi % 30 satış fiyatı 65 kuruş 
göremezsiniz. Hani bütün bunları da sadece be
lediyenin üzerine değil, hal idaresiyle bir işbir
liği haline getirmek lâzım. 

Ben bunları misal olarak aldım. Buradaki 
gaye benim anladığıma göre hem üreticinin hak
kını şuna buna yedirmemek hem de tüketici
nin sırtından birtakım aracıları zengin etme
mektir. Eğer, biz tüketici ile üretici arasında
ki o muvazeneyi kuramazsak birtakım yeni ye
ni aracılar türer. O da, buraya, birtakım mad
diler sıkıştırmak suretiyle halledilebilir sanı
yorum. 

Sıvası geldikçe tekliflerimi arz edeceğim. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN —• Sayın Pırıltı, buyurunuz. 
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Toptancı Halleri kanun teklifi bugün için 

bu sahada çalışan kabzımal ve komisyonların 
faaliyetlerinde aşama kaydeden bir kanundur. 
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Haikikaten bugünkü çalışma mevzuattı eksik, 
ııoiksan idi; ama şimdi görüyoruz ki, birçok ted
bir ve teminatlar bu kanun teklifi ile getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Konuşan arkadaşlarım kabzımal ve komis
yoncuyu yanlış açıdan ele alıyorlar. Kabzımal 
arkadaşlar, her ne kadar üretici ile tüketici 
arasında aracılık fonksiyonunu yapıyorlarsada, 
şunu peşinen kabul edelim ki, komisyoncu ve 
kabzımal, müstahsilin, tüketicinin temsilcisidir. 
Kğer biz burada tüketici lehine olarak kabzı
maldan ucuzluk belklcrsck. o takdirde müstah
sili mağdur etmiş oluruz. Biz komisyonculuk 
hakikini, müstahsil olarak, tüketici olarak ken
disine verinken, kendi adına, tüketici adına va
zife ifa ettiği için veriyoruz. Ama, onun istis
marlarını, onun halklı olmadığı halde kâr te
minini önleyici mahiyette olduğu için biz bu ka
nun teklifini şükranla karşılıyoruz. Öyle istiyo
ruz ki, komisyoncu, tüketici lehine hemen o sa
bada, orandan, o andan itibaren ucuzluğu bize 
temin etsin.-

Arkadaşlar, bunun yolu bu değil. 7 nci mad
de sarih, serbest rekabet piyasası içinde fiyat 
teessüs eder. İste bu yarışma içinde belki fiyat 
artışı ve yükselişi olabilir. Biz, soğuk hava de
polarını yapabiliyor muyuz, istihsal bölgelerin
den tüketici bölgelere firigorifik tesisatlarla mal
ları getirebiliyor muyuz1? Büyük mağazalar ya
pabiliyor muyuz? Belediyeler, hallerde tahmil 
ve tahliyeyi sağlayıcı yer tahsis edebiliyor mu? 
Haller, bugün hakikaten tahdit edilmiş bir saha 
içerisinde kalıyorlar; yer bulamıyor. Zannedi
yorum 8 nci madde kooperatiflere öncelik tanı
yor; ama bir kooperatif müracaat ediyor, fakat 
halde yer yoktur. 

Arkadaşlar, kabzımal zannedildiği kadar da 
kontroldan uzak değildir. Muhtelif numaralar 
vardır. Üretici mukayese yapar. Kendisi 10 san
dık malını 5 numaraya, gönderirse, 4 sandık da 7 
numaraya gönderir. Bunların faturalarını mu
kayese eder, kim düşük göndermişse onu ikaz 
eder veya bir daha mal göndermez. 

Keyfî muameleler hallerde olmuyor mu? İş
te şayanı arzu olan 6 nci maddedeki Hal Nizam
namesinin çok güzel hazırlanmış olması lâzım
dır. Maruzatım da onu temenni mahiyetinde ola
caktır. Arkadaşlar, öyle kabzımallar vardır ki, 
üzülerek ifade ediyorum, 5 parça malı en yük
sek fiyatla gösterir, 33 parça malı daha düşük 

fiyatlarla fatura olarak gönderir. Bakarsınız, 
baştaki 5 - 6 parça mal gayet yüksek fiyatlıdır; 
alttakilere bakarsınız düşüktür. İste bunun mu
rakabesini hal müdürlükleri yapmalıdır ve bu 
husus nizamnameye konmalıdır. Bence bunu ka
nuna koymak imkânsızdır; fakat hal müdürle
rinin vazifeleri cümlesinde bu mündemiçtir. Ar
zım, nizamname hazırlanırken bunlara çok dik
kat edilmiş olması gereğidir. 

Bir de, hallerde yer tahsisinde 8 nci maddede 
kooperatif birliklerine, kooperatiflere öncelik ta
nınıyor; fakat kooperatiflere üyeleri dışında mal 
göndermeyi de önlüyor. 

Naçiz kanaatime göre, ben bunu biraz evvel 
arz ettiğim mukayese imkânından yoksun kılıcı 
bir madde olarak kabul ederim. Kooperatifler, 
üyeleri dışındaki müstahsillerin de mallarını sa
tabilmeliler. Kooperatifin daha yüksek mal sat
tığı inancına varan vatandaş kooperatife üye 
olabilmeli. Hattâ diğer numaraları, aynı işi ya
pan diğer numaralardaki kabzımalları tenkit ede
bilmeli. 

Arkadaşlar, tenakuz içerisindeyiz. Bir yan
dan müstahsile yardımcı olsun deriz, malını de
ğer pahası ile satsın deriz, tüketiciye de çok ucuz 
mal temin etsin, bu arada da belediyelere gelir
ler temin etsin deriz; fakat bunların hepsi bir
den olmaz arkadaşlarım. Özür dilerim, bu mües
sese, belediyelere gelir sağlayan bir yerden da
ha öte, vatandaşa, beldedeki sakinlere hizmet 
eden bir müessesedir. Esas fonksiyonu kâr de
ğil, hizmet olmalıdır. 

Yanılmıyorsam, 19 ncu maddede görüyoruz 
ki, kapalı yerlerde metrekareden 6 liraya kadar. 
açık sahalarda da 3 liraya kadar para almıyor. 
Arkadaşlar, belki 100 metrekare yeri olan bir 
kabzımal günde bin liraya yakın (Kapalı ve açık 
yer olarak mütalâa ediyorum) para ödeyecek
tir. Bu para kimden çıkacak? Müstahsilden, tü
keticiden çıkacaktır. Üretici ne yapacak? Der
hal arzı eksik gönderecek, malı sevk etmeyecek. 
Ya soğuk hava deposuna koyacak, yahut da sto
kunda bırakacaktır. Çünkü, bunun karşılığını 
hiç şüphe etmeyin kabzımal üreticiden alacak
tır. Şu halde bu esas gelir olmamalıdır. Bugün 
için metrekareden çok düşük para alıyorlar ve 
buna rağmen şikâyetçiyiz; hem tüketici, hem de 
üretici şikâyetçidir. Bu defa biz gidiyoruz, şu 
şikâyet ettiğimiz müessesenin giderini artırıcı 
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madde getiriyoruz. Şu halde bunu nereden ala
caktır? Üretici ile tüketiciden alacaktır. Kabzı
mal cebinden verecek midir? Vermeyecek. Şu 
halde, özür dilerim, burada bir gelir gayesi dü
şünülüyorsa, bu ucuzluk değil, pahalılıktır. 

Arkadaşlar, kabzımalı iyi çalıştıralım, teşvik 
edelim dürüst çalışsın, namuslu çalışsın, hakkını 
da alsın. Büyük fonksiyonu var arkadaşlar, 
küçümsemeyelim. Benim üç sandık malımı, i00 
kilo malımı İstanbul veya Ankara'ya giderek 
müstahsil olarak satmama imkân yoktur; ama 
bugün bu düzen o kadar muntazam çalış
maktadır ki, üç sandık malı olan, beş sandık malı 
olan bir küçük çiftçi, bir müstahsil malını rahat
lıkla büyük tüketim merkezlerine göndcrebilinek
tedir. Bu, organize teşkilât sayesinde olmakta
dır. Ama gönül ister ki, 50 bin liranın üzerinde 
geliri olan diğer belediyelerin bölgelerinde de 
haller kurulsun ve müstahsil bizzat gitsin malını 
satsın. Ama, şunu kabul edelim ki, büyük tüke
tim merkezleri en çok mal talebeden ve fiyat 
veren bölgelerdir. Bunun için büyük şehir mer
kezlerinde müstahsilin bizzat hale giderek satış 
yapması hemen hemen bugün için imkânsızdır; 
ama 8 nei maddenin getirdiği kooperatifler bir
liğine veya kooperatiflere öncelik tanınışı şa
yanı. şükrandır. Fakat, imkânsızlık sebebiyle hal
lerin yerlerinin darlığı buna imkân verin önek
tedir. Şehirlerin en merkezi yerlerinde, daıacık 
yerlerde maalesef haller teessüs etmiştir. Çek 
uzaklarda bulunan haller belki maliyete tesir 
eder, ama genişlemeye en müsait, tahmil ve tah
liyesi hattâ şehir merkezine sevkiyatı kolay olan 
yerlerde bir tek değil, ikinci ve üçüncü haller 
numara ile açılabilmelidir. 

Biraz evvel zannediyorum arkadaşımın biri, 
komisyoncuların kâr nispetlerinin artırıldığını 
ifade etti. Özür dilerim, bu kanunla eksiltilmiş-
tir. Komisyoncu % 7 alıyordu, % 6'ya düşü
rülmüştür. Bu bakımdan komisyoncunun geli
rinde bir eksiliş bahis konusu olduğu halde, gi
deri artırılmıştır. Bu da şayanı dikkat bir husus
tur. 

Arkadaşlar; karma ekonomi prensibine göre 
biz kooperatife de mal göndereceğiz, özel teşeb
büse, şahsa da mal göndereceğiz. Biz hangisin
de fazla satılır ise, (Mukayese imkânı doğacak) 
ona göndereceğiz. İşte hem kooperatifçiliği teş
vik etmiş olacağız, hem de bu arada özel teşeb

büse de imkân tanımış olacağız. Bu sayede de 
üretici daha pahalıya satma veyahut da malının 
değer pahasını alma imkânına kavuşacaktır; ama 
bu kanun bütün aksaklıkları giderici mahiyette
dir dersek, tatbikat görmediği için mübalâğa et
miş oluruz. Şurası muhakkak ki, bugünkü hal
den daha iyi bir durumu getirmektedir ve geti
recektir. Daha iyisi nizamname yapılırken, bu 
işin içinde bilhassa, yaşamış kişilerin gör'im ve 
mütalâaları alınmak suretiyle daha iyi tatbikat 
sağlatılabilir... 

Bu temennisi ile hepinizi saygı ile selâmla
rım. 

BAŞKAN •—• Sayın üyeler, bu kanunun mü
zakeresinde yetki belgesi Başkanlığımızda bulu
nan İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel 
Müdürü Sayın Turgut Kılıç er İçişleri Bakanını 
temsil etmektedir. 

Sayın Komisyon Başkanı, halen bir kişi var 
ve bir arkadaşımız da söz istemektedir. Onlar
dan evvel konuşmak isterseniz, derhal söz vere
bilirim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZ AL (Eskişehir) — Arkadaşlardan sonra 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Evet. Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, biz bu Toptancı Halleri kanun teklifinin 
bütün şikâyetleri önleyici kanaatine saıhip de
ğiliz. Miesele tatmin edilme meselesidir. İçin
de yaşadığımız hayatta görüyoruz ki, mevcut 
kanunlar daima kuvvetiyle değil de, zayıfa tat
bik ediliyor. Esas mesele budur; yani, kanun 
çıktıktan sonra onun kuvvetliye tatbik edilme
sidir, zayıfa değil. 

Meiselâ bendeniz her Cuma pazardan alış 
verişimi yaparını. Belediye zabıta memurları, 
esas kontrol edilmesi lâzımgelen kabzımallar ol
duğu halde, tahmin ediyorum onun üzerinde 
hassasiyetle durmazlar; ama pazarda küçük es
nafa şu sandığı şuraya koydun, falan yere koy
madın diye hemen cezayı yazarlar. Onlar hak
larını alamayacakları için mütemadiyen kanun 
onlara tatbik edilir ve cezalar yazılır. Bu suret
le arada iş yapılıyor zannedilerek kanunlar 
^kuvvetliden ziyade zayıfa tatbik edilir. İnşal
lah bu kanun çıiktıktan sonra tam mânasıyle 
murakabe edilerek, bunun tatbiki zayıfa değil 
de, kuvvetliye; yani önce mebdeine tatbik edi
lirse, o zaman meseleler düzelebilir. 
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Artkadaşiitnız kabzımallar üzerinde durdular. 
Gezilerimizde ve dertlerini dinlediğimiz vatan
daşlardan kep şikâyetler duyuyoruz; bu böyle 
uygulanıyor da, niçin pahalılık yine de olabili
yor? Yazın Karamürsel'de köylüler kilosunu 
50 kuruştan sattığı şeftalilerin çürüdü diye pa
rasını daihi alamadıklarından dert yanıyor]ar
dı; ama buna mukabil, hiçbir yerde şeftalinin 
fiyatı düşuıüyo rdu. 

Yine narenciye, bölgesinde olsun, başka yer
lerde olsun arkadaşımız Pırıltımın dediği gibi, 
muhtelif insanlara gönderiyorlar ve bu gönder
dikleri de mahalline göre çok büyük farklılık
lar göstermektedir. Bu farklılık neden oluyor? 
Bun'dan önce de bir arkadaşımızın dediği gibi, 
seneler senesi uğraşıp didinen ve bütün ümidi
ni mahsule bağlayan çiftçinin hakikaten kese- | 
sine bir şey girmemektedir. Bunu böylece ka
bul etmek lâzımdır. 

Bugün elma bahçelerine gidiniz, dolaşınız; j 
elmanın kilosunu müstahsil aşağı - yukarı elli 
kuruştan veya bir liradan satabiliyor. Pazarda 
ve manavlarda ise bunun fiyatı belli. Hattâ An
kara'nın muhtelif yerlerinde dahi fiyatlar bir
birinin aynı değildir. Çankaya'ya gidersiniz 
başka fiyat, Kızılay'da başka. Onlar da malla
rını toptancıdan alıyorlar. Uygunsuz olarak de
ğişik ellerde gittikçe böyle büyüye büyüye, müs
tahsilden ucuza alman mahsul, hiç yorulmadan, j 
alnının terini akıtmadan aradaki insanlar yü
zünden pahalıya satılıyor ve onlar da bu yüz
den müthiş para kazanıyorlar. Mesele bunda. 

Burada biraz önce de arz ettiğim gibi, eğer 
Türkiye'de. kanun kuvvetliye tatbik edil inse, 
mutlaka ve mutlaka bunun önüne geçilir. Gös
termelik olarak, zayıfa tatbik edildiği müddet
çe de hiçjbir şey elde edilemez. Türkiye'de öyle 
suiistimaller oluyor ki, ufacık bir limonu satan 
küçük esnafa ceza yazıla.biliyor da, dünyayı 
alıp götüren insanlara bir şey olmuyor ve o 
kuvvetlide kalıyor; meselâ, şu İzmir'deki zey
tinyağı suiistimali gibi... Bunların benzerleri 
pek çoktur. 

İçişleri Bakanlığının bu kanun çıktıktan I 
sonra üzerinde hassasiyetle durması lâzımgelen 
nokta; tatbik edenlerin kanunun kaçamaklı ta- I 
raflarını önleyerek, onu seyyanen tatbik etme
si, bilhassa mazlumun değil de kuvvetlinin üze
rinde ısrarla durması keyfiyetidir. Belki onlar
dan faydalanma durumları da hâsıl olabildiğin- | 

den, onlara ses çıkarılmıyor ve kanun da böyle
ce tavsıyor gidiyor. 

Diğer bir mesele de, bu toptancı halleri ku
rulduktan sonra inşallah bir memur yeri olmaz. 
Ümit bağladık, Ankara'da bir TARKO kuruldu. 
Onlar da mallarını kabzımallardan almaya baş
ladılar. Şimdi TARKO'nun durumu meydanda; 
bir nevi memur geçim yeri oldu. Başkasını yer
leştirdiler, fazla maaş verdiler ve saire. İflâsa 
doğru gitti. 

Pırıltı arkadaşımızın dedikleri doğrudur, 
karşılıklı birbirini murakabe eden kabzımal da 
olabilmeli; ama buna mukabil bu da TARKO 
gibi, daha ziyade başkalarına koruma babın
da olursa, hiçbir surette faydalı neticeler ver
meyecek ve TARKO'ya dönebilecek. Bunun üze
rinde de hassasiyetle durmak: lâzımdır. 

Kanunun tümü üzerinde başka arkadaşla
rımız da konuşacağından, daha fazla konuşmak 
istemiyorum. Ayrıca maddeler gelince de üze
rinde duracağız. Türkiye'de kanunlar çıktık
tan sonra tatbikatında aksamalar olmaktadır, 
tanı mânasıyle tatbik edilmemektedir. Benim 
arzum bunun giderilmesidir. Eğer Türkiye'de 
çıkan kanunlar tam mânasıyle tatbik edilirse, 
her halde aksamalar önlenebilir. Devlet idare
sinde bir lâubalilik vardır. Daha doğrusu bir 
suiistimal, her şeyden faydalanma meselesi var
dır. Kuvvetliler her türlü işlerini kolayca yü
rütüyor. zayıflar arada eziliyor. Bunun tatbika
tında hassasiyetle durulursa, bu kanun faydalı 
olur. Aksi takdirde, hiçbir netice elde edilemez. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Zeren. 

M ACIT ZEREN (Amasya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Bir tarihlerde Amasya Belediye Reisi sıfa-
tıyle hal tesis etmiş ve hal çalıştırmış bir arka
daşınız olarak tecrübemden elde etmiş olduğum 
ve bugün de sıkı sıkıya inançla muhafaza etti
ğim bir fikri huzurunuza getirmek için söz al
dım. 

Yurdun muhtelif yerlerinde buıgün «hal» 
namı altında çalışan çeşitli teşekküller vardır. 
Bunların tanzim edilmesi, müşterek bâzı niza
ma talbi tutulması bir zarurettir. Bu tasan bu 
zarureti imkân nispetinde karşılamaktadır. Be
ğenilen yönleri vardır, beğenilmeyen yönleri 
vardır. Müzakerelerin içerisine girip maddeleri 
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tek-tek ele aldığımız zaman, bunları işlemek 
suretiyle daha da mükemmel bir hale koymamız 
imkânı vardır. 

Yalnız benim tetkik ettiğim kadarı ile bu 
teklifin bir noksanı vardır ki, bu noksan ikmâl 
edilmedikçe, bu noksan kanun teklifine monte 
edilmedikçe, Türkiye'de yaş meyve ve sebze pi
yasası teşkil etmeye, tesis etmeye imkân yok
tur. 

Bugün tetkikinize sunulmuş bulunan bu tek
lif «Hal» adı verilen müesseseleri münferit te
sisler olarak ele almakta ve işlemektedir. Ne 
kadar güzel tanzim ederseniz ediniz, ne kadar 
mükemmel nizama tabi tutarsanız tutunuz, bun
ları kendi aralarında müşterek bir bütün içeri
sinde birleştirmedikçe Türkiye'de pazar fikrin
den, piyasa fikrine geçmeye imkân yoktur. 

Halleri özetleyeyim. Halleri birbirine bağlı 
mutavassıl kaplar gibi bağlayıp çalıştırmaya 
mecburuz. Türkiye'de tek: bir piyasa fikrine ge
çebilmenin, erişebilmenin yegâne yolu budur. 
Aksi takdirde yurdun muhtelif bölgelerinde 
aynı meta üzerindeki fiyatlar pek müteaddit bir 
şekilde doğacaklar. Bunlar zaman içerisinde 
birbirlerine ulaşıncaya kadar pek çok kimse
nin haksız bir iktisap yapmasına ve pek çok 
müstahsilin haksız yere zarar görmesine sebe
biyet verecektir. Bu itibarla halleri münferit 
parçalar olarak değil, Türkiye'de bir büiün ola
rak mütalâa etmeye ve bunların, duyma, du
yurma haberleşme imkânlarıyle sıkısıkıya bir
birini" bağlamaya zaruret vardır. Bunun kana
atimce yolu da teleksten yararlanılmasıdır. 
Mühim olan müstahsil hallerle, müstehlik mın
tıkalarda kurulmuş olan halleri mutlaka bir
birlerine teleksle bağlayıp irtibatiandırmaktır. 
Bunu temin edebilmek için elimizde bir imkân 
vardır, Geçici bir madde koymak suretiyle bir 
fon tesis edilebilir ve bu fon bir teleks imkâ
nını. Türkiye'de temin edebildiği gün, muhtelif 
yerlere teleksler konmak: suretiyle haller ara
sında irtibat sağlanmış olur. Böylece mahallî 
fiyat farklarının üstüne çıkılmış olur. 

havili Komisyondan maddelerin müzakeresi 
sırasında bu fikri gerçekleştirebilecek bir mad
denin hazırlanmasını ve tetkike sunulmasını 
teklif ediyorum. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (A/l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tetkiifinin (S. S. 158) açık oy
lamasına 94 sayın üye iştirak etmiş, 89 kabul, 
5 ret oy çıkmıştır. Teklif .Cumhuriyet Senato
sunca aynen kabul edilmiştir. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifinin (S. S. 159) açık oylamasına 
93 sayın üye iştirak etmiş, 75 kabul, 17 ret, 1 
çekinser oy çıkmıştır. Teiklif Cumhuriyet Sena
tosunca değiştirilerek kaibul edilmiştir. 

Geçici Komisyon Başkanı Sayın Ucuzal. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, değer- ' 
li arkadaşlarım; 

•Bildiğiniz gibi, belediye mevzuatına dahil 
bir husus, vaktiyle 1580 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesinin 58 nci fıkrasındaki hüküm 1960'lar-
da 80 sayılı Kanun haline getirilmiştir. Şimdi 
ise 80 sayılı Kanunun günün şartlarına uyma
ması doiayısıyle gerek müstahsilin, gerekse müs
tehlikin ve gerekse her ikisi arasındaki irtibatı 
kuran komisyoncu veya kabzımal dediğimiz şa
hısların haklarını tanzim etmek için sayın iki 
parlamenterin teklifi huzurunuza getirilmiştir. 
Bu- teklif, G-eçici Komisyonumuzda Anayasa, 
Adalet. İktisadî ve Malî İşler Komisyonu ve İç
işleri komisyonlarından gelen sayın 15 üye ta
rafından Millet Meclisinden kabul edilip gelen 
metnin kelimesine, virgülüne varıncaya kadar 
gözden geçirilmek suretiyle tanzim edilmiştir. 

Yüce Heyetiniz adına komisyonumuz mese
leyi her yönü ile incelemiştir. Tetkikatının so
nunda getirilen teklifin tadile tabi tuttuğu 80 
saydı Kanuna güre gerek müstahsil bakımın
dan, gerek müstehlik bakımından gerekse ikisi 
arasında irtibat kuran komisyoncu bakımından 
günün şartlarına uygun olarak çok mühim hü
kümler t aşım akıtadı r. 

Elbette bu teklif bütün arkadaşlarımız ta
rafından tatmin edici mahiyet taşımaz. Yalnız, 
teklif başından sonuna kadar tetkik edildiğin
de görülecek ki, gerek 1580 sayılı Kanunun 15 
nci maddesinin 57 nci fıkrası hükmüne göre, 
gerekse 80 sayılı Kanunun hükümlerine naza
ran çok büyük farklılık getirmektedir. Bu ba
kımdan Komisyonumuz bu teklifin, Yüce He
yetinizden öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
t a leb etmiştir. 

Bir değerli arkadaşımız bu öncelik ve ive
dilik teklifini getirmemizi tenkid ettiler; ama 
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sözlerinin başında, bu tenkidi ileri sürerken, 
sözlerinin sonuna doğru konuşmaları kendi dü
şüncesinin hilâfına böyle bir önergeyi niçin ver
diğimizi de kabul buyurdular. Teklif, hakika
ten bedeli milyarları aşan ve milyonlarca kişi
yi alâkadar etmesi sebebiyle öncelik ve ivedi
likle huzurunuza getirilmiştir. Yüce Heyetiniz 
de bunu kabul buyurmuştur. 

ıSevgili arkadaşlarım; teklifin tadil ettiği 
kanun, biliyorsunuz 80 sayılı Kanundur. Bu ka
nun, yürürlük maddesi dahil 8 maddeden iba
rettir. Elimizdeki teklif ise. 84 asıl, 2 de geçici 
madde olmak üzere 3G maddedir. Görülüyor ki, 
meselenin üzerine ehemmiyetle gidilmiş, bir 
teklif hazırlanmış; bu teklif gerek Millet Mec
lisinin komisyonunda, gerek bizim Geçici Ko
misyonumuzda Ticaret Bakanlığının temsilcisi, 
Ankara Belediyesinin temsilcileri hazır olarak 
g ö rü şülm üşt ür. 

Efendim, «Neden tasarı olarak gelmedi, tek
lif olarak geldi?» diye buyurdular. Komisyona 
izahat veren Ticaret Bakanlığı temsilcisi, ba
kanlık olarak kendilerinin o tarihlerde bir ta
sarı hazırladığını; fakat gelen teklifi tetkik et
tiklerinde kendi tasarılarıyle teklif! arasında 
irtibat bulduklarından, gerek müstakil yönün
den. gerek müs1! eldik yönünden işin daha çabuk 
yürüyerek, teklifin biran evvel daha çabuk ka
nunlaşacağına kanaat getirdikleri için teklife 
iştirak: ettiklerini beyan ettiler. Bu bakımdan 
•Hüküme-t bu teklifin Ticaret Bakanlığınca ha
zırlanmış olan tasarıya uygunluğunu ifade et
ti. Komisyonumuzda İçişleri Bakanlığı temsil
cisi de belediye mevzuatını alâkadar etmesi se
bebiyle bulunarak, gerekli izahatı verdiler. 

Şimdi, tasarı evvelâ toptan meyve ve sebze 
hallerinin tarifini getirmiştir. Geçmişte bu ta
rif tara değildi. Saniyen bu hallerin yapılışın
da sadece belediyeye külfet, belediyeye vazife 
tahmil edilmesi hükmü kaldırılıp, o yerde bâzı 
kuruluşların da bu tesislerin biran evvel yapı
labilmesini sağlamak için; gerek Ticaret Odala
rına, gerek Ziraat Odalarına da, müstahsilin ve 
'kabzımal dediğimiz komisyoncunun da temsil 
ettiği teşekkülleri bu tesislerin yapılmasına 
iştirak ettirme gibi bir imkânı vermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Komisyonunuz 
olarak biz bu meselede ne müstahsilin tarafını, 
ne komisyoncunun tarafını ve ne de tüketicinin 
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tarafını değil, aslında vatandaşımız okluğu için 
hepsini aynı seviyede mütalâa ederek huzuru
nuza bu teklifi getirmeyi prensıbolarak kabul 
ettik. Bir kısım arkadaşlarım müstahsil, müs
tehlik düşünülmeden kabzımallar düşünülmüş, 
bu teklif öyle getirilmiş gibi bir fikre kapılı
yorlar. Metin tetkik buyurukluğunda görüle
cektir ki. hepsine Komisyon olarak gereken 
ehemmiyet verilmiştir. Hepsinin menfaati bir
birine müsavi olarak düşünülmüş, metinler o şe
kilde tanzim edilmiştir. Bu bakımdan Yüce 
Heyetinize komisyon olarak şunu arz etmek 
isteriz ki. halen meriyette bulunan 80 sayılı 
Kanundan çok fazla yeni şartlar getirerek ge
rek üreticinin, gerekse tüketicinin haklarını 
korumanın yollarını teklif aramıştır, Komisyo
numuz da bunun üzerinde durmuştur. 

Tabiî maddelere geçildiği zaman görülecek
tir ki, metin günün şartlarına göre tedvin edil
miştir; ama burada bir pazarlama mevzuu var
dır. Bu bizim elimizdeki metinin içerisine gir
mesi mümkün olan bir mesele değildir sevgili 
arkadaşlarını. O pazarlama mevzuunun başka 
bir kanun tasarısı veya teklifi halinde getiril
mesinde büyük fayda vardır. Bu bakımdan 80 
sayılı Kanuna nazaran büyük değişiklik taşı
yan bu teklifi Komisyonunuz Millet Meclisin
den gelen şekliyle değil, her yünü ile üzerinde 
imin uzun çalışmalar yaparak daha mükemmel 
bir hale getirmek çabası içerisinde gayret gös
termiştir. Teklifin olduğu gibi kabulünde de 
Komisyonumuz kararlıdır, ama Yüee Heyetiniz 
elbette daha muvafık hükümler getirdiği tak
dirde takdir Yüce Heyetinize aidolacaktır. 

Daha fazla zamanınızı almıyorum. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN •— Toptancı halleri kanun teklifi
nin tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toptancı Halleri Kamunu 

Toptancı Hallerinin Tarifi : 
.Madde 1. — Toptancı halleri; Belediye sınır

lan içinde, genel sağlık kurallarına uygun ola
rak, bu kanun hükümlerine göre; üretici ve tü
ketici yararlarını bağdaştıracak şekilde, top-

. tan alım ve satımların yapıldığı yerlerdir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
.•sayın üye? ,Yoik. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Hallerin Kuruluşu : 
Madde 2. — Toptancı halleri, Belediyelerce 

kurulur. 
Özel idareler. Ticaret ve Sanayi Odaları, 

Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Ziraat Oda
ları ; Hallerin kuruluşlarına belediyelerce işti
rak ettirilebilirler. 

Toptancı hallerinin idaresi belediyelere ait
tir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Sayın Özden, buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bir sual so
racağım. 

.BAŞKAN — Buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Maddede 
«... iştirak ettirilebilirler.» kelimesi bana biraz 
müphem geliyor. Buradaki iştirakten kasıt 
maddî iştirak midir, manevî iştirak midir? «Et
tirilebilirler» kelimesi yerine de «Ettirirler» 
dense daha iyi olmaz mıydı? Bunu rica ediyo
rum. 

^BAŞKAN — Komisyon Başkanı veya söz
cüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAK ('Eskişehir) — Sayın Başkanım, ga
yet tabiî «İştirak» kelimesi, tesisin yapılması j 
yönünden maddî mâna taşımaktadır. Tesisin 
yapılmasına iştirak ettiriyor. Manevî değil, 
maddîdir. 

«... iştirak ettirilebilirler.» den kasıt, bir 
âmir hüküm mahiyeti taşımasın diye arkadaşı
mızın «ettirilir» hükmünü koymayı Komisyon 
olarak düşünmedik; yani mutlak bir mâna ifa
de etmesin diye kelimeyi biraz daha esnek bı
raktık. 

BAŞKAN — Yani, belki onlar istemezler di
ye. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Evet. 

BAıŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye ? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir takrir var. Sa
yın komisyon, bu takrirde «Bu haller belediye
lerce kira ile de temin edilebilir» cümlesinin 
ilâvesini istiyorlar. Şimdi, «Toptancı halleri, 
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belediyelerce kurulur.» tâbirinin içerisinde, sa
dece tesis yapılır mânası mı vardır, yoksa kira 
ile alınır da toptancı hali yapılır hükmü de bu 
tâbirin içinde mevcut mudur? Bu açıklamayı 
yaparsanız, zannederim teklif sahibi de bunu 
geri alabilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 1580 
sayılı Kanunun âmir hükmü, bütçesi 50 bin li
rayı geçen belediyelerin bunu mutlaka yapma
mağıdır; ama şartları, bir zaman için kira ile, 
ondan sonra da yaptırır hükmüne gelmektedir. 
Yani, kirayla da tutulur diye yeni bir hüküm 
koysak, bu zaten mümkün değil; belediyenin 
vazifesi imkânı olursa tesisi yapmaktır. Tesisi 
yapmakta da büyük fayda vardır. 

BAŞKAN -— Yani, şöyle açıklayalım, tespi
tini şöyle yapalım. 

(Bütçeleri 50 bin lirayı geçen belediyelere 
hal binası yapma mecburiyetini koyuyoruz, bu 
kanunla. Ama, bu binayı yapıncaya kadar kira 
ile de bina tutup, hali çalıştırabilir mânası var
dır diyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Mesele, ihtiyacı kar
şılasın efendim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Olmaz 
efendim, maddeye aykırı olur. 

BAŞKAN — Şu halde, önergeyi okuttuktan 
sonra, müzakere açıyorum. 

ıSaym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 164 sıra sayılı Kanun 

teklifinin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aşa
ğıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Gaziantep 
î. Tevfik Kutlar 

«Bu haller, belediyelerce kira ile de temin 
edilebilir.» 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan takririn aley
hinde mi söz istiyorsunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Takrir 
okunmadan evvel, toptancı hallerinin kiraya 
verilebileceği hükmü hakkında. 

BAıŞKAN — Hayır öyle değil. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Aleyhinde 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Önergenin aleyhinde Sayın 

Nahit Alt an buyurun. 
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NAHİT ALTıAN (Çanakkale) — Bulundu
ğum yerden -ifade edeceğim. Şimdi, 3 ncü mad
dede emredici bir hüküm konmuş; «Toptancı 
halleri kamu emlâkinden sayılır ve kira ile tu
tulan kamu emlâkinden sayılmaz.» diyor. Bu 
bakımdan, 2 nci maddeye bu şekilde bir hüküm 
getirmeye imkân yoktur ve önergenin aleyhin -
deyim. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Lehinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge sahibi önergesini) izah 
etsin, belki biır kolaylık sağlanmış olur. Buyu
run Sayın Kutlar. 

İBRAHİM TEVPİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, kıymeti •arkadaşlarım; 

1580 sayılı Belediyeler Kamunu çıkalı aşağı 
yukarı yarım asır oldu. Fiyatlar değişti, şartlar 
değişti. Kanunda, «Bütçesi 50 bin liradan fazla 
olan belediyeler» deniyor. Bugün 50 bin Mirayla 
hal açmak mümkün değildir, dükkân bile ya
pılmaz. Ben, filân belediyenin hattâ İstanbul 
Belediyesinin dahi bugün yeni bir hal binası 
yapmasına imkânı yoktur diyorum. Fakat, hal 
tesisinde zaruret vardır. Ellinde hal binası ol
mayan, bu binayı yapmaya hem maddî imkânı 
ve hem de zamanı müsaidolmayan filân beledi
ye, hal için müsait bir bina bulduğu takdirde, 
bu kiralansın ve derhal orada bir hal açılsın. 

Bugün İstanbul'da, Kadıköy semtinde ve 
Rumeli semtinde iki hal var, bunlar dahi kâfi 
gelmiyor, belki üçüncü bir halin açılmasına ih
tiyaç vardır; Birçok büyük şehirlerde de du
rum. aynıdır; Adana, Eskişehir, Bursa, izmir 
aynı durumdadır. Bu şehirlerin belediyelerine 
muvakkat bir zaman için dahi olsa kira ile 
hal tenıiini imkânını verelim. 

Üçüncü maddedeki, «Toptancı halleri millî 
emlâkten, Devlet emlâkinden sayılır» hükmünü 
değiştirmek de zor değildir. Bu maddeye, «kira
lık haller bundan istisnadır» diye bir cümle ilâ
ve edebiliriz. Bu husus, belediyelere genişleme 
imkânı verecek ve bizi gayemize daha çabuk 
eriştirecek bir vasıtadır. 

Buyurun Ankara halini tetkik edin; o civa
ra girip çıkan insanlar hâli ne hale koymuş
lar görün. Ankara Belediyesi perişandır, hal-
dekiler perişandır, birçok müşkülâtları vardır. 
Meselâ bugün Belediye, Altındağ semtinde ve
yahut daha başka bir yerde hal açayım deımiş 

olsa, bunun için büyük bir plân lâzımdır, bir
kaç milyon Miraya ihtiyaç vardır; fakat orada 
bu iş için elverişli bir bina kiralanmış olsa fe
na olmaz. 

Gayemiz, hem üretici ile komisyoncuyu ve 
hem de tüketiciyi himaye etmek değil midir? 
Bizim gayemiz hedefe varmaktır; hedefe ne ka
dar kısa bir zamanda ve kolay bir şekilde va
rırsak, o kadar kazanç sağlarız. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Pırıltı buyurun. 
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Takrir sa

hibi izah ettiler. 
BAŞKAN — Görüşmenize lüzum kalmadı 

efendiım. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aley

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, aleyhinde ko

nuşuldu efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Efen

dim, aleyhinde konuştular; ama bir konunun 
aydınlatılması gerekiyor. Eğer belediyeler kira 
ile yer tutup hal ihdas ederlerse, kira ile tut
tukları yerleri orada çalışacaklara, komisyon
culara ve kanunda yazılı diğer kişilere kira ile 
verebilme yetkisini kazanmış olurlar. Çünkü 
kira ile tutulan yerler 3 ncü maddede yazıldığı 
gibi âmme emlâkinden sayılmazlar, sayılamaz
lar. Bir yerin âmme emlâki olabilmesi için belli 
hukukî nitelikleri haiz olması gerekir. O bakım
dan şimdi böyle bir hükmü 'kabul ettiğiniz tak
dirde, bundan sonra gelecek 3 ncü maddedeki, 
«Toptancı hallerinin âmme emlâkinden olmadı 
ve kiraya verilememesi» hükmü kendiliğinden 
ortadan kalka/r. Bu tehlikesi vardır. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükü
met katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Takririn lehinde ve aleyhinde 
konuşuldu. 

Takrire, Komisyon ve Hükümet katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişelıir) — Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLÎ İDARE
LER GENEL MÜDÜRÜ TURGUT KILIÇER 
— Katılmıyoruz. 
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Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hallerin hukukî durumu : 
Madde 3. — Toptancı halleri kamu emlâ

kinden sayılırlar ve kiraya verilemezler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa

yın Altaıı. 
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 

Maddede, «Toptancı hailen kamu emlâkin
den sayılırlar ve kiraya verilemezler» hükmü 
var. Şimdi bir hal acılıyor, buna belediye mas
raf ediyor; fakat kiraya veremiyor. Böyle bir 
şey olmaz. Çünkü, bundan sonraki maddeler 
bunun ne şekilde verileceğini göstermiş; «Tah
sis yapılır» demek suretiyle kira ile tahsis ara
sındaki kanunî hükümleri ortadan kaldırmak 
istemiş, o mânada getirilmiş diye bir esbabı.mu
cibe ileri sürülebilir. Yani 2490 sayılı Kanuna 
dahil olmasın ve 8 nci maddedeki sıraya göre, 
kooperatiflere ve sair kişilere öncelik tanınsın 
diye bir tahsis koymuş; ama, bu tahsisin şekli, 
ücret alınması ve sair konuları bir nevi kira
ya vermektir. Binaenaleyh, burada böyle bir 
rijit, sert hükümle tahdit etmeyelim, diğer 
maddelerde bunun ne şekilde idare edileceği 
ifade ediliyor. Çünkü «Toptancı hali belediye
ye aittir.» deniyor. Şimdi bunun belediyece na
sıl idare edileceğine ait maddeler de madde
nin altında zikredilmiş; yönetmelik çıkaracak, 
bilmem nasıl tahdit edecekse yapacak. Bura
ya doğrudan doğruya bu hükmü koyacağımız 
yerele hiç koymayalım, kaldıralım ve idaresi
nin nasıl yapılacağına ait hükümlerle zaten 
bunu belirtmiş ve. buraya bu şekikle sert bir 
hükmün konulmasını da önlemiş oluruz ka-
n aatiudeyim. Bu b akı m dan ö 11 er g e verdim. 

Saygılarımla, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Değer

li arkadaşlarım; 
Sanıyorum ki, kanunda değerli Komisyonu

muzun yaptığı en mükemmel işlem budur, Ger
çekten toptancı hallerinin Devlet emlâkinden 
sayılması ve kiraya verilmemesi hükmü, bu ka
nunun kendi mantığı içinde erişmek istediği 

hedefe erişebilmesinin en salim, en resanetli yo
ludur. Bu maddeyi çıkardığınız veya başka 
türlü şekillere büründürdüğünüz takdirde, top
tancı hallerinin kendi mantığı içinde üretici ve 
tüketici lehine işlemesine" imkân vermemeyi 
amaçlıyorsunuz anlamına gelir. Çünkü İra 
toptancı halleri, âmme emlâkinden sayılıp ki
raya verilmedikleri takdirdedir ki, üretici ile 
tüketici arasında sadece fiyatları saptırmaktan 
öteye daha mühim hizmet görmeyen bir kesi
me meselâ kiraya verilmek yetkisini tanırsanız; 
sonuna kadar bir kamu yerinden tüketici ve 
üretici aleyhine orada kalmak ve gücünü de
vam ettirmek imkânını verirsiniz. 

Meselâ, kiraya verilmesi esasını kabul eder
seniz, o takdirde bütün kira hükümlerine tabi 
olarak oradaki komisyoncuyu, belediye ile mah
kemeler denizine, davalar denizine atmış olur
sunuz. Belediyenin çabuk, müessir tedbir alma
sını ki, sanırım bu kanunun en büyük müey
yidesi, Hailler Kanununda, derpiş edilen hüküm
lere uygun hareket etmeyen aracıyı ya da ko
misyoncuyu o yerden mahrum etmektir. Kanu
nun en büyük müeyyidesi budur. İşte kiraya 
vermek ve sair suretlerle bu yeri aracının eline 
geçirdiğiniz takdirde onun elinden bir daha 
alamamak gibi, belediyeyi, tabiî üretici ve tü
keticiyi içinden çıkılmaz bir hukuk keşmekeşi 
içine atarsınız. 

Sanırım bu madde, en lüzumlu maddedir. 
Komisyonun en büyük hizmeti bu madde ile 
olmuştur. Zaten 80 sayılı Kanunun neden çıka
rıldığı araştırılırsa, bu hallerde çalışanların, en 
müessir müeyyide olarak, nizamlara aykırı ha
reket ettikleri takdirde, işgal ettikleri yerler
den hiçbir mahkeme hükmüne hacet kalmaksı
zın alınabiimeleri imkânını sağlamak olduğu 
görülür. 

Komisyon bu maddeyi iyi tanzim ve tertip 
etmiş olduğundan lehinde oy vermek gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Özden, buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Teklif sahibinin kısmen hakkı vardır; çün
kü teklifin 9 ncu maddesinde «Tahsis» matlabı 
altında: «Haldeki satış yerlerinin ve bunlarla 
ilgili tesislerin tefrik ve tahsisleri, satıcıların 
8 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki yazılış sırası
na göre tespit edilen öncelik esasları gözertil-
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nıek suretiyle hal hakem kurulunun yapacağı 
teklif üzerine, Belediye Encümenince karara 
bağlanır.» denilmektedir. 

Şu halde, bu kanunun ruhuna göre kiraya 
vermek meşalesi mevzubahis değil; «Tahsis» 
mevzubahis tifr. Tahsis mevzubahsolunca, «Kira
ya verilir, verilmez» meselesi münakaşa edil
memek icabeder. Ancak, «Tahsis harici kiraya" 
da verilebilir» gibi bir düşünceyi ortadan kal
dırabilmek için, sayın arkadaşımızın teklifinde 
bulunan bu 3 ncü maddeyi, «Toptancı halleri 
kamu emlâkinden sayıldıklarından, 9 ncu mad
de gereğince tahsis harici kiraya verilemez.» 
diye tashih ederseniz, matlup hâsıl olur ka
naatindeyim. 

Saygılarımla,. 
BAŞKAN — Saym Gümüşolu, buyurun. 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar; 

Benim mâruzâtım bir şeyi ortaya çıkarmaya
caktır; fakat bir sual mahiyetinde olduğu ve 
aeıklamasında da fayda umduğum için huzuru
nuzla çıkmış bulunuyorum. 

Bir yandan, hallerin Devlet emlâki sayılaca
ğına ve kiraya verilmeyeceğine dair biır hü
küm gelirken, diğer yandan da bunların, bu 
.işleri meslek ve sanat edinen kişilere tahsis 
edileceği hükmü getirilmektedir. Burada bir 
ölçü içinde kira hükümlerinden kurtulmak, be
lediyeye insiyatif tanımak ve bu konuda bele
diyelerin ilgili makamlarına rahatça, hareket 
serbestisini sağlamak bakımından bir şekil or
taya konduğunu zan ve tahmin etmekteyim. 

Aslında tatbikat şudur: 

2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan 
belediyelerin bu kabil yerleri kiralamasında, 
«Münakaşa», yani tayin edilen kira bedellerinin 
müzayede ile veya bir nevi kapalı zarf usulüyle 
tespiti gibi bir muamelenin cereyan etmesi lâ
zım. Bu işi meslek haline getirenleri bu kabîl 
yerlere yerleştirmek ve onların doğuracağı bir
takım ihtirazî kayıtlaırın ve huzursuzlukların 
bir ölçü içinde bertaraf edilmesi için, (Asılında 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre bugüne 
kadar da bu kabil yerlerin kiralandığı görül
memiştir.) tatbikat şu şekilde devam etmek
tedir : 

Bilerek bir nevi tahsis yapılmakta, ama bu 
tahsis de aslında bir resmî muamele ile yapıl

mamakta ; işgal ettirilmekte ve işgal edilen yer
lere «İşgaliye» tarhediLmek suretiyle gerçek de
ğeri ve bedeli belediyeler tarafından tahsil edil
mektedir. 

Arkadaşlarımız tabiî işin -asiliyle daha çok 
meşgul olmuşlar ve bu yerlerin kiraya veriltme-
mesımde kamu yararı görmüşlerdir. Ama beni 
düşündüren şudur ki, tahsiste daima sübjektif 
ölçüler esas alınır. Hattâ çok defa siyasî organ 
olan belediye encümenlerinde bu işler, ger
çek değeri ve bedeli, hattâ kamu yararı düşü
nülmeden, -adam kayırma gibi yollarla suiisti
male müsait bir zemin .açılıyor intibaını ver
mektedir. Halbuki 2490 sayılı Kanuna göre, 
gerçek bedeli ve değeri münakaşa ile açık artır
ma ilse tayin edilseydi, mağdur olabilecek, o 
kirayı veremeyecek insanlar olabilecek; belki 
de bu sanat kolu muayyen kişilerin inhisarın
da kalabilecek ve böylece üretici ve tüketici 
için zararlar tevlidedebilecek neticeler ortaya, 
çıkacaktı; ama diğer taraftan da, belediyenin 
birçok imkânsızlıklar içinde bir halk ihtiyacı 
olarak vücuda getirdiği bu değer ve kıymetler 
daima yaran kayırmak ve siyasî birtakım eği
limlere tabi olacak şekilde, suiistimale müsait 
bir kapının açıldığı inancı içindeyim. 

Bu konuda Komisyonun elbette bir beyanı 
olacaktır. Ona intizar ederek saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın üztürkçine, buyurun. 

RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarını; 

Üçüncü madde üzerinde bir hayli arkadaşı
mız konuştular ve hepsi de, kendi görüşlerine 
göre olumlu fikirler ileri sürdüler. Şimdi, «Tah
sis mi yapılsın, yoksa kiraya mı verilsin» gibi 
bir mecraya girildiği için söz almak zorunda 
kaldım. 

Eğer kiraya, verilecek olursa, cebinde parası 
olan herkes rahatlıkla bu artırmaya girecektir. 
Bu şekilde artırmaya girenlerin nitelikleri, bu 
işten anlama durumları; ahlâkî ve ticarî vasıf
larının aranması keyfiyetinden uzaklaşılacak-
tır. 

Kimlere tahsis yapılacağı hususu kanunun 
diğer maddelerinde mevcuttur. Tahsis şekline 
uygun hareket etmeyenlerin elinden, bu tahsi
sin ne şekilde alınacağına dair hükümler de 
mevcuttur. Bu itibarla, endişeye lüzum olacağı 
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kanaatinde değilim. Maddenin aynen kabulünde 
büyük bir fayda olacaktır. Her önüne gelenin, 
10 sene 15 sene sonra ihaleye girip de, diğer 
arkadaşın ismi bozma durumu olmayacaktır. 

Bu sebeple maddenin aynen kabulünü arz 
ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye ? Yok. 

Madde ile ilgili önergeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 3 ııcü 
maddesiındeki «.... ve kiraya verilemezler» iba
resinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, buradan ifade edebilir miyim ? 

BAŞKAN — Buyurun. 
NAHİT ALTAN (Devamla) — Şimdi ben 

burada kiraya verin diye bir teklif veya iddia
da bulunmadım. Burada lüzumsuzdur diyorum. 
Çünkü bu 3 ncü madde halin emlâk bakımın
dan evsafını bildiriyor. Bu da diğer maddelerde 
tadadcdiılmiş buna lüzum yok diyorum. 

BAŞKAN7 — Şimdi Sayın Altan. siz öyle 
diyorsunuz, bâzı arkadaşlar da, «Bilhassa lüzum 
var» diyorlar. Fakat bunun ikisinin arasını bu
lan bir teklif vâki oldu. «9 ncu maddede gere
ğince tahsis harici kiraya verilemez şeklinde 
olursa, bu daha muvafık olur» dedi bir sayın 
üye. Bu şekilde düzeltilmesini ister misiniz? 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — «Kira» 
tâbirini kullanırsak, demin arz etmiş olduğum 
gibi, artırmaya tabi olacak ve muayyen şart
ları var. Halbuki ileriki maddelerde hangi hal
lerde geri alınacağı yazılı. Bu geri alma yet
kisi mahkemeye değil, doğrudan doğruya bele
diye meclislerine verilmiş. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon sözcüsü Sayın Varışlı, buyuru

nuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; 

Cidden kanunun özünü teşkil eden 3 ncü 
madde üzerinde arkadaşlarımın gösterdiği has
sasiyetten Komisyon Sözcüsü olarak çok mü
tehassıs oluyorum. Bu madde, Geçici Komis

yonumuzda da uzun uzun tartışıldı ve hakika
ten «Toptancı halleri kamu emlâkinden sayılır
lar ve kiraya verilemezler.» Tâbiri maddede ay
nen kahul edildi. 

Kaldı k i : 16 Eylül 1960'da çıkan 80 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinde, haldeki yerlerin 
2 nci maddedeki önceliklere tabi olarak kimlere 
ve ne suretle tahsis olunacağı tespit edilmiştir. 
1960 yılından bu yana toptancı halleri kamu em
lâkinden olduğu için tahsis yapılagelmekte idi. 
Bugüne kadar bu uygulamada bir aksaklık ol
duğu kanaatinde değilim ve bunu araştırmış 
bulunuyoruz. 

Kaldıki, kanunun 13 ncü maddesinin (e) ben
dinde ; «Makbul bir mazerete dayanmadıkça sa
tış yerinin devamlı olarak 30 gün veya bir yıl 
içinde toplam olarak 90 işgünü kapalı kalması 
veya. toptancı hali Yönetmeliğinde gösterilecek 
şekilde kifayetsiz durumun mevcudiyeti halin
de tahsis edilen yer geri alınır» der. Kaldı ki ; 
kiraya verilecek bir yerde, biraz evvel bir ar
kadaşımızın da ifade ettiği gibi, kiracı «Acık 
artırma usullerine göre kira ile tuttum, ben 
dükkânımı istersem altı ay kapat arım. istersem 
bir sene kapatırım, belediye ancak kirasını al
makla mükelleftir» der ve böylece kamu emlâ
ki olan hal binalarından istifade imkânları aza
lır. Vatandaşın, üreticinin, tüketicinin lehine 
hareket edeceğimiz yerde, üç, beş dükkân anlaş
mak suretiyle halin tamamı kapatılır, böylelikle 
tüketici ile üretici arasında olan mutavassıt ko
misyoncu arkadaşlarımız istediği1 rolü oynama 
gibi bir duruma düşerler. 

Bu bakımdan 3 ncü madde gayet yerindedir. 
Arkadaşımızın teklifine iştirak etmiyoruz. 3 ncü 
maddenin aynen kabulünü Komisyon olarak is
tirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 

1 ('İŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLÎ İDARE
LER GENEL MÜDÜRÜ TURGUT KILIÇER 
•—• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 
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3 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
b i l edilmiştir. 

Toptancı halinde alım ve satımlar : 
Madde 4. — Toptancı ha]i bulunan yerlerde 

toptan alım ve satımlar, haller dışında yapıla
maz. 

Ancak, ihracatçılar tarafından, ihracat mak-
sadıyle yapılan alım ve satımlar bu hükme ta
bi değildir. 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı, buyurunuz. 
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

4 ncü madde çok mühim bir hususu ifade 
etmektedir. Diyoruz ki; bu haller, hem müs
tahsile yardımcı olsun, hem müstehlike ucuz mal 
temin etsin. Fakat bir yandan düşünüyorum; 
büyük mağazalar var, meselâ GİMA, Türkiye'nin 
herhangi bir vilâyet/ine; Niğde'ye Antalya'ya, 
Mersin'e gelmiş, anlaşma yapmış. «Mal teslim 
edeceğim» derse; «Hayır yapamazsın» dene
cek. «Nedeni.» dediği zaman da «Halden ge
çireceksin.» diyeceksiniz. Halden geçirdiği tak
dirde do otomati'ikman komisyon, tahmil - tah
liye ücreti, hammaliye ödeyecek ve böylelikle 
fiyat artışına âmil olacaktır. Halbuki diğer 
taraftan ihracat yapacak firmalara bir avantaj 
tanınmış. 

ınezsin, bunu halden geçireceksin» diyeceksiniz. 
Bence bu, ilerde çok büyük müşküllere sebebo-
lacaktır. Hattâ hukukî ihtilâflara sebebola-
e aktır. 

Bu yönden 2 nci fıkrada -şöyle bir değişikliği 
arz ve teklif etmiş bulun ay orum. Takririme 
iltifat buyurmanızı istirham edeceğim : 

«Toptancı hali bulunan yerlerde toptan 
alım ve satımlar, haller dışmda yapılamaz.» 

Arkadaşlarım, şunu da arz edeyim, esasen 
Millet Meclisinden gelen metinde de bu yok
tur. Bu maddede yer almamıştır. 

İSA HİS AN BİNGÖL (Muş) — 1 nci mad
de. Geçici Komisyon metninde. 

MEHMET PIRILTI (Devamla) — Geçici 
Komisyon metinde ise belki gözümden kaçtı. 

Şimdi, ikinci fıkranın şu şekli almasını istir
ham ediyorum : 

«Ancak, belediyelerince tespit edilen şirket 
veya büyük mağazalar ve tüketim kooperatif
leri ile ihracatçılar tarafından ihracat maksadı 
ile yapılan alım ve satımlar bu hükme tabj de
ğildir.» 

Şekl:nde değiştirmek suretiyle hiç olmazsa 
belediyelerimizin yahut da oradaki belediyenin 
takdirine bırakalım arkadaşlar. Yoksa ilerideki 
fiyat düşüşlerinin şimdiden önüne geçmiş ola
biliriz. Büyük mağazaların faydası değil, âdeta 
zararı olmuş olur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, buyurunuz. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Kıymetli arkadaş
larım; 

Bu madde de birtakım düşünceler ileri sü
rülerek konmuş. Her halde fayda'lar mülâhaza 
edilmiştir; fakat ben bu maddenin fayda getir
meyeceğini, bilâkis ikilik yaratma, dolayısıyle 
hem belediye vergileri, hem de Gelir Vergisi 
bakımından, vergi kaçakçılığına meydan verece
ğini düşünerek itiraz ediyorum. 

Şöyle ki; birçok kimselerin halde dükkânı 
vardır ve aynı zamanda da ihracatçıdır. Biti
şiğinde bir başkasının dükkânı vardır, ihra
catçı değildir. Bu adam gidip bir bahçeden 
mal alamayacak; ama bitişikteki adam gidip 
bir bahçeden mal alabilecek. . Ne kadarını ih-
racedecek, ne kadarını dâhilde satacak belli de
ğil... Tıpkı bu, ihracat için alman kerestelerin, 
ihracatçının dükkânında senelerce yüzbinleree 

Bu arada bir misal daha vermek isterim. 
Biz büyük mağazalar açalım, fiyatları düşürelim 
diyoruz. Gönül istiyor ki; MİGROS gibi, GİMA 
gibi mağazalar daha çoğalsın; direkt olarak 
müstahsilden mal alsın ve böylelikle müstehlike 
satsın. Biz burada bunu önlüyoruz; illâ araya 
aracı girsin istiyoruz. «Git, oradan geçir ve 
böylelikle maliyet fiyatların yükselsin, müsteh
lik de bu şekilde pahalı alsın» diyoruz. 

Bendeniz her ne kadar intizama riayet ba
kımından bir şehirde gelişi güzel satışı önlemek 
için köşe başında kamyon üzerinde mal satılmasın 
istiyor ve bunu kabul ediyorum; ama nasıl ihra
cat yapacak olanlara bir istisnaî hüküm tanın
mış ise, nihayet belediyeler beldesinde bulunan 
hangi mağazaların alıma müsait durumu var ise 
onlara ve bu arada müstehlik olarak kurulan tü
ketim kooperatifleri de bu hükümden faydala-
ııabilmelidir. Tüketim kooperatifi doğrudan doğ
ruya müstahsilden alacak, müstehlike, yani tü
keticiye verecek. Fakat siz bunlara; «Hayır vere-
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meticküb satılmakta devam etmesi gibi olacak. 
Burada kaçakçılığa bir kapı açlılıyor. Bence bu
radaki madde yakut düşünülen şey, başka bir 
kanımla, başka bir yerde halledilmeli gibi ge
liyor. 

Belki de şöyle bir düşünce olabilir : İleride
ki, maddelerde diyor ki, belediyelerin % 3 ge
lir hakkı vardır. Bu gelir hakları en son üç satıcı
dan tahsil edilmelidir. Çünkü bu % 51er % 61ar, 
c/c 81er en son dönüp dolaşıp gelecek; ya tü
keticiden, ya üreticiden çıkacak, aracıdan çık
mayacaktır. 

O zaman alıcı, inalı ister halden alsın, is
ter başka bir yerden alsın; ama uçtaki satıcı, 
bir belediye hududu içinde olacağına göre 
c/c 3'ü öderce, belediyenin bir zararı olmaya
caktır. Dolayısıylc vergi kaçırmak bakımından 
da bunun faydası olacaktır. 

Buradaki söyle bir ikilik olacak : Bir adam 
ihracatçıyım diye gidecek, istediği kadar mal 
alacak, hem o üreticinin vergi kaçırmasını sağ
layacak, hem de o satınalıp ihracatçılık yapan 
adamın belediye vergilerini, clolayısıyle büyük 
Gelir Vergisini kaçırmasına yol açacak. 

Ben bu bakımdan bu maddenin çıkarılmasını 
teklif ediyorum, bir önerge de arz edeceğim. 

S ay gıl arımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan. değerli arkadaşlarım; 

Benden evvel görüşen arkadaşlarıma hak 
vermemek mümkün değil. Ya bu maddeyi top
tan ortadan kaldırınız veya bu maddeyi hiç ol
mazsa esnek hale getiriniz. Çok kesin tâbirler 
kul;anılmıştır. «Toptancı hali bulunan yerlerde 
toptan alım ve satımlar, haller dışında yapıla
maz.» deniyor. Bir istisna kabul ediyor; o da 
ihracatçı. 

Şimdi Anayasamızın 51 nci maddesinde : 
«Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlaya
cak tedbirleri alır» diyor. Müteakip maddenin 
de son cümlelerine doğru : «...Tarım ürünlerini 
ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendir
mek için gereken tedbirleri alır»1 diyor. Tabiî 
menfî bakımdan alacak değil hu tedbirleri, on
ların lehine tedbirler alacak. Fakat bu kanun
da tarımla uğraşanların lehine tedbir alınmıyor. 
Binaenaleyh, bu madde Anayasaya ela uygun 

î değil, eşitlik haklarına da uygun değil. Bu ba
kımdan hiç olmazsa kooperatifleri, Sayın Pırıl
tımın dediği gibi, büyük-mağazaları bundan is
tisna etmek lâzım. Yalnız ihracatçılara hak ta
nımakta fayda mülâhaza etmiyorum. Buna gö
re Komisyondaki arkadaşlarımın bunlara iltifat 
etmelerini ve maddeye iyi bir şekil vermelerini 
istirham ederim. 

'Saygılarımla 
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu; 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 

Bizim görüşümüze göre maddeyi bir başka 
yönden değerlendirmek icabeder. O da şudur. 
Maddede deniyor ki : «Toptancı hali bulunan 
yerlerde toptan alım ve satımlar, haller dışında 
yapılamaz.» «Alım» tâbiri içerisinde müstahsıl-
dan aracıya malın intikali bahis konusudur. 

Bu hüküm, şayet Yüce Heyetçe kabul edile
cek olursa doğacak sonuç şudur : Müstahsil 
malını tarlasından veya bulunduğu köyünden 
alacak, getirecek halde toptancıya devredecek 
anlamı çıkmaktadır. Bu şekildeki bir uygula
mayı bir defa hiçbir yönüyle tecviz etmeye. 
münasip görmeye imkân yoktur. Köylü malını 
alsın, getirsin halde toptancıya devretsin... 
Halbuki bilirsiniz bugüne kadar vâki uygulama 
böyle değildir. Toptancı, gider köylerden malı 
toplar alır getirir, halde toptancı sıfatıyle pe
rakendeciye devreder. 

Bu sebeple maddenin, bizim kanaatimizce. 
üzerinde titizlikle durulması icabeder ve böyle 
bir külfeti müstahsıla yüklemek durumunu hiç
bir zaman kabul etmeyeceğimiz cihetle, madde
nin Komisyonca geri alınmasını ve üzerinde 
ciddiyetle bir inceleme yapıldıktan sonra, şa
yet bu dediğimiz ve diğer arkadaşlarımızın sun
dukları mahzurlar mevcut değil ise, ona göre 
daha kuvvetli bir gerekçeyle maddenin getiril
mesinde fayda mülâhaza ediyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kutlar. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Bu konuda evvelâ mevcut tatbikatı bir göz
den geçirmemiz lâzım. Mevcut tatbikat şöyle : 
Müstahsil malını çeşitli vasıtasıyle getirir, ko
misyoncusuna indirir; komisyoncu perakende
cilere satar, belediye adına fiş keser ve hal rü-
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sumu da onun altında gösterilir, kapıdan çıkar
ken bu tahsil edilir. 

Şimdi bir kısım müstahsil da var ki, malını 
hale getirmeden doğrudan doğruya kamyonla 
imalâthaneye götürür. Bu, resme tabi değildir. 
Müstahsil; yani üretici çiftçi doğrudan doğruya 
tarlasından domatesini, fasulyesini, patlıcanını, 
biberini alır, kanıyonlarıyle veya arabasıyle 
konserve fabrikalarına götürür. Bu, hal rüsu
muna tabi değildir. 

Şimdi bu maddeden öyle bir mâna anlaşılı
yor ki ; böyle doğrudan doğruya yapılan satışlar 
dahi hal rüsumuna tabidir. Eğer biz bunu yan
lış anlıyorsak, komisyon gelsin burada izah et
sin, zabıtlara geçsin ve tatbikatta böyle bir yan
lış yola gidilmesin. Yoksa, yarın belediye, üre
ticinin yakasına yapışır, bunun hal rüsumunu 
ver der. Eğer mutlaka belediyelere bir menfa
at sağlamamız lâzım geliyorsa, o zaman bu rü
sumu derecelendirmemiz lâzımdır. Meselâ, hal
de satılan bir mal için % 5, % 6 almıyor ise. 
doğrudan doğruya imalâthaneye satılanlardan 
ancak % 1 veya % 0.5 gibi bir şey alınması 
icaibeder. Çünkü resimler, malûmuâliniz bir hiz
met karşılığı alman gelirdir. Yok«a. hizmet gör
meden alınmaz. Bu madde bu şekilde çıkarsa, 
yarm müstahsil çok müşkül durum da kalır. 

Sayın Pırıltı çok haklıdır bu konuda. Bizim 
endişelerimiz de yerindedir. Bunu açıklığa ka
vuşturmamız lâzımdır. Ben bunu istirham edi
yorum. Komisyon bu maddeyi iyi tedvin ede
memiş, şekillendirememiş, yazamamış, ifade 
edememiştir. Komisyon bunu alsın ve esaslı şe
kilde tedvin etsin. Bu, alelacele geçecek bir 
madde değildir; milyonlarca müstahsili ilgilen
dirir, milyonlarca müstehliki ilgilendirir bir ko
nudur. Bunu, buradan böyle alelacele çıkarmak 
çok hatalı olur. Bu konunun üzerine eğilmemi
zi istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon bir şey mi söyleye
c e ğ i . 

Sayın Sözcü, bir çok önerge var; bu öner
gelerden bir kısmı Komisyonun yeniden tetkik 
için maddeyi geri almasını tazammun etmekte
dir. Bu itibarla eğer böyle bir niyetiniz varsa, 
konuşmaların ışığı altında, maddeyi yeniden 
tetkik etmek üzere geri alabilirsiniz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VAEIŞLI (Konya) — Sayın Başkanım, müsa-
de ederseniz bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Öyle ise müsaade buyurun, ko
nuşmalar bitsin, ondan sonra açıklamanızı ya
pın. 

Sayın Gümüşoğlu, buyurun. 
O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlar, toptancı hallerinin bulundu
ğu yerlerde toptan alım ve satımların yapılama
yacağı, hükmü ile karşı karşıya bulımmakta-
vız. Zannımca «Yerlerde» tâbiri mevzuu ile ih
tilaflı bulunmaktayız. Yani bir şehirde toptan
cı hali var ise, o şehirde bu işle uğraşan diğer 
şahısların, hal mevcut olduğundan bahisle, top
tan alım ve satımda bulunamıyacakları hükmü 
mevcutmuş gibi bir münakaşanın içine girdiği
mizi zannediyorum. 

Şimdi, bu «Yerlerde» tâbirinin hududu; be
lediye hudutları mıdır, yoksa o semt ve mahal 
midir? Bunun vuzuha kavuşturulmasının mese
leyi halledeceğine kaniim. 

Şimdi, meselâ Kadıköy semtinde bir hal var. 
Hal binasının civarında birtakım pazarcıların 
türemesi ve belediyenin kontrol ve murakabe
si dışında, tüketiciye, rahatça hale girebilecek 
bir mahsulü diledikleri gibi satabilme imkân
larının verilmesi, aslında hallerin tesisiyle üre
tici ve tüketici bakımından düşünülen faydala
rı tamamen bertaraf eder. Ama İçerenköy'de 
kurulan toptancı hali vardır diye, Kadıköy is
kelesinde veya İstanbul'un herhangi bir yerin
de, üretici tarafından kendi imkânları ile geti
rilmiş bir malın bir başkasına satılamaması gi
bi bir kaide koyarsak, gerçekten teşebbüs ser
bestisine, üreticinin muhtar hareketine mâni ol
mak gibi bir netice ile karşı karşıya geliriz ki, 
zannetmiyorum Komasyon ve kanunu teklif 
edenler böyle bir maksadı temin etmek için bu 
maddeyi tedvin etmiş olsunlar. 

Bu itibarla madde aynen kabul edildiği tak
dirde, yönetmelikle bu «Yerlerde» tâbirinin vu
zuha ulaştırılmasında veya sayın arkadaşları
mın derpiş ettiği gibi, madde metnine bir fıkra 
ilâvesiyle bu hususun vuzuha kavuşturulmasın
da fayda mütalâa etmekteyim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan geri 
alalım bitsin. 

BAŞKAN — Alırsanız müzakere biter... 
Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Değer

li arkadaşlarım, bendeniz bu kanunun tümü 
üzerinde konuşmaya başladığım zaman, «Mev
cut bir bozuk düzenin kanuııîleştirilmesi yoluna 
gidilmiştir» demekle, ne kadar haklı olduğumu, 
bu maddenin tetkikinden ve şimdi yapılan mü
zakerelerden bir kere daha anlamış bulunuyor
sunuz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — O kadar 
da değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, 
aynen böyle. 

Arkadaşlarım, soruyorum bu kanun madde
sini tedvin eden kişilere; 80 sayılı Kanunda bu 
konu fevkalâde güzel şekilde halledilmiş iken, 
ve şimdi okuyacağım metin de bir anlayışın ese
ri olarak hukuk metni haline gelmiş iken, ne
den böyle bir açıklığa lüzum görülmüştür, nasıl 
izah edersiniz?.. 

İki metin arasındaki fark; gerçekten bu ka
nunun tümü üzerinde yaptığım konuşmada be
lirttiğim, mevcut düzenin birde hukıüdlesti
rilmesi yoluna gidilmesi gibi bir yanlışlık için
de bulunulduğunu ispatlayacaktır. 

Bakınız, 80 saydı Kanunun 2 nci maddesin
de bu konu nasıl düzenlenmiş. «Halde toptan 
satışlar...» deniyor. Oldu... Halde toptan satış 
yapıyor bir adam; kavaidine uysun... Getirmiş 
hale malını ve bir aracı vasıtasıyle satmak isti
yor. Doğru... Oradan da birisi aracıdan almak 
istiyor. Mümkün... Tabiî, halde bir hizmet gö
rüldüğü için, satıcı da, alıcı da kendisine dü
şen hizmet karşılığı birtakım masrafı; diyelim 
ki, resmî, vergiyi, harcı verecektir. Öyle değil... 
Ya?.. Hal bulunan yerler, Sayın Gümüşoğlu' 
nun dediği gibi, neresidir bilinmez; belediye 
hududu mudur, kaza hududu mudur? Halin ge
çerliliği nereye kadar; o da belli değildir. Çok 
güzel misâl verdi : Kartal'la Küçükyalı arasın
da hem hudutluk var, ikisinde de belediye var; 
hangisi hükmedecektir?.. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Her 
belediyenin kendi sınır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Her 
belediyenin hududunda hal bulunmaz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmamanızı is
tirham edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bina
enaleyh, yeri de bulamazsınız aslında. Fakat 
gerçek şudur : öyle bir hukukî kargaşalık ya
ratırsınız ki bu maddeyi geçirirseniz. Bir kere 
bu «Alım - satım» denilen aktın nerede yapıldı
ğını ve muhakkak surette hukukî neticelerinin, 
selâhiyet bakımından, ihtilâfların çözümü bakı
mından nerede halledileceğini çözemezsiniz bu 
madde ile. Neden mi?.. Bir alım - satım, bâzı 
kere alıcının ikametgâhını tekevvün eder, bâzı 
kere satıcının ikametgâhını tekevvün eder, bâ
zı kere malın bulunduğu yeri tekevvün eder. O 
akit tekevvün ettikten sonra, adamın, hiç bir 
hizmet görmeyen hale veya belediyeye resim, 
harç vermesini istemeyi nereden çıkarabilirsi
niz, nasıl biı* hukukî nıesnete bağlayabilirsiniz? 

Bu itibarla; «Toptancı hali bulunan yerler
de toptan alım ve satımlar...» yerine, her türlü 
alım ve satım çeşitlerinden sıyrılarak, ayrıla
rak, öyle tercih ederek; bir kimse malını top
tancı haline getirdiği ve orada satmak istediği, 
bir kimse de malı oradan almak istediği takdir
de, oradan alınıp, satılması yapılsın. Bu müm
kündür ve ondan da alınacak resimlerden baş
ka bir mâna getirilmesin. Ama, alım ve satım
ların mutlaka halin bulunduğu yerden geçirile
rek yapılmasını emretmek, hukuk nizamını alt
üst etmektir bir; Ekonomik nizamı altüst et
mektir, iki. Üreticiyi, tüketiciyi menfaatleri ba
kımından uzlaştırmak, bağdaştırmak değil; ak
sine uzaşlaştırmak ve bugünkü çarpık fiyat te
şekkülü düzenini kanunlaştırmak demektir. 

Hepiniz tasdik etmiyor musunuz ki, Türki
ye'deki fiyatlar serbest rekabet şartları içinde 
tekevvün etmiyor; bir mal yerinde 20 kuruşa 
satılmışken tüketicinin kursağına 2 liradan gi
riyor... Hepiniz demiyor musunuz ki, elma bah
çelerinde elmalar 30 kuruşa satılırken, Ankara' 
nın Bahçelievler'inin herhangi bir dükkanında 
4 liradır... Bütün bunları biliyorsunuz ve bu fi
yat teşekkülünün bu kadar çarpık olduğunu 
kabul ediyorsunuz; ama alım ve satımların hal 
bulunan yerlerde mutlaka halden geçirilmesini, 
zorla alıcıya da, satıcıya da giydirmeye çalışı
yorsunuz... Bu ne mantıktır? 

«Efendim, biz onu kasdetmiyoruz» derseniz; 
kanunlar özel kasıtlar için kurulmaz; âm ve şa
mil olurlar, objektif olurlar. Âm olurlar her-
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'kese tatbik edilir, şamil olurlar her sahayı kap
sarlar ve objektif olurlar, sübjektif her türlü 
düşüncenin dışında, insanların düşüncelerinin 
ardındaki düşünceleri kovalamazlar. 

O itibarla, bu işin içinden çıkılmanın çaresi 
vardır; yeniden Amerika keşfetmeye lüzum 
yoktur, özel bir maksat güdülmüyorsa, «Halde 
toptan satışlar, kooperatif veya kooperatif bir
likleri...» demiş burada. Halde toptan satışları, 
böyle bir rüsuma bağlayabilirsiniz, vergiye bağ
layabilirsiniz ; ama halde yapılmayan satışlar 
için bu kanunun mutlaka uygulanmasını ve be
lediyeye mutlaka bir şey verilmesini veya satı
cının ve alıcının hale gitme mecburiyetini koya
mazsınız. Koyduğunuz takdirde müstahsile de, 
müstehlike de zulmetmiş olursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
GECİCt KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, almıyorsunuz... Alı

yoruz diyorsunuz, almıyorsunuz. 

GEGrOl KOMİSYON BASKANT ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, zaman 
geçirmemek için maddeyi verilmiş olan önerge
lerle birlikte geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Tamam. Yandan müzakereler 
ve verilen önergelerin ışığı altında maddeyi ye
niden tetkik için Komisyon geri almıştır. 

Toptancı Hali Yönetmelikleri : 
Madde 5. — Bu Kanuna göre çıkarılacak 

toptancı hal yönetmelikleri, 1580 sayılı Kanu
nun 15 nci maddesinin 58 ne i fıkrasında yazılı 
gıda maddeleriyle ilgili olarak, hallerde çalışan
ları kapsar. 

Belediye Meclislerince, toptancı hali yönet
meliği hazırlanırken ilgili kuruluşların görüş
leri de alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, ka
bul edilmiştir. 

Hal Yönetmeliğinde yer alacak Jıususlar : 

Madde 6. — Belediye Meclislerince hazırla
nacak toptancı hali yönetmeliğinde. 

a) Haldeki yerlerin, bölgesel ihtiyaca gör^ 
bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hu
susular ile 8 nci maddedeki öncelik sırasına ta
bi olarak ne suretle ve nasıl tahsis edileceği, 

b) Halde satış yapacak olanlarda aranıla
cak niteliklerin ne suretle tespit ve tevsik edi
leceği, 

c) Halde yer alacakların sicillerinin ne su
retle tutulacağı ve hangi esasları ihtiva edece
ği, 

d) Halin idaresi ve teskiilâtı ile hal görev
lilerinde aranılacak nitelikler ve çalışma tarzı 
ile bu konuda kullanılacak formüllerin sekli, 
istatistik işleri, tutulacak defterler, ölçü ve 
tartı işleri, 

e) Malların nev'ine göre toptan satışlarda 
en az satış miktarları, 

f) Malların ambalajlarında marka ve ayı
rıcı işaretlerin kullanılması, 

g) Sağlık hizmetleri, yükleme ve boşaltma 
isleri ile hizmet tarifeleri, 

h) Hal içinde çalışacaklara verilecek giriş 
vesikaları, yerlerin kullanılması ile satış gün 
ve saatleri, hale giriş ve halin iç düzeni, yerle
rin temizliği, 

ı) Satışların sekil ve usulleri malların sa
tışa arzı, satısm kimler tarafından yapılacağı 
ve satışa kabul edilmeyen veya çürüyen mallar 
'cin bel "T verilmesi, 

i) Tahsisin geri alınması yönünden yeter
sizlik clnrnmunnrı tespiti, 

j) Hakem kurulunun görevmi nasıl yapa-
^a"-!, hakemlerin nasıl seçileceği ve çalışma tar
zı ile hakem kurulu kararlarının ilgililere ne 
yolda duyurulacağı, 

k) Halde yer alanların yanında çalıştırdık
ları kişilerin, hangi esaslara tabi olacağı, 

1) Hallerin muhafaza, tasnif ve diğer pa
zarlama tesislerinin nasıl kullanılacağı, 

m) Üretici alacaklarının komisyoncular ta
rafından ödenme süresi, ile bunlardan başka 
gerekli görülecek diğer hususlar yer alır. 

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

FİKRET GÜNDOÖAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Gündoğan. 

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

Görüldüğü gibi, bu madde bu kanunun iske-
^ t ' n i teşkil ediyor Her türlü hal hizmetleri ve 
bu kanunda derpiş edilen bütün işlemleri, bu 
maddede yazılı olduğu üzere, madde madde sı-

— 419 — 
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ralanmış bulunduğu gibi, belediyelerce yapıla
cak bir yönetmelik hükümleriyle yürütmek 
mümkün olacak ve yine bu yönetmeliğin, 30 ncu 
maddede yazıldığı gibi, altı ay içinde hazırla
narak yürürlüğe konulması da kanunun emri 
icabı. 

Bu altı ay içinde yönetmelik hazırlamayan 
sayısız belediye, sayısız Devlet kurumu, sayı
sız bakanlık biliyorum. Fakat o bakanlıklar, 
kurumlar ve belediyeler, kanunlarda böyle ya
zıldığı halde süreleri içinde yönetmelikleri ha
zırlamayınca, doğan bir sürü mahzur ve zarar
lar bugüne kadar memleketin, milletin yanma 
kâr kalmıştır. Ama rica ederim; eğer belediye
ler bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren altı ay içinde bu yönetmeliği çıkarmazlarsa 
ne yapacaklardır? Biz ne yapacağız, milyonlar
ca üretici ne yapacak, milyonlarca tüketici ne 
yapacak?.. Bütün bu yönetmelikte ele alınması 
ve hükme bağlanması emredilen hususların, yö
netmelik şeklinde tanzim edilmediği bir duru-
>mu nazarı itibara alıyor mu değerli Komisyon?.. 
Böyle bir halde ne gibi bir çare düşünüyor? Me
selâ, bir kanunda her hangi bir sahanın düzen
lenmesi sırasında, diyelim ki özlük işlerine ait 
konuların yönetmelikle düzenlenmesi emredil
miş olabilir; bu yönetmelik de zamanında çık
madığı takdirde, özlük işlerinde bir aksama 
olabilir. Bu özlük bir zarardır, ama bu yönet
melik altı ayda çıkarılmaz ve uygulanmazsa, 
milyonlarca insana ve milyarlar değerindeki 
değerli mallara ne uygulanacaktır, ne yapıla
caktır?.. 

Bunun bir çaresini bulmak lâzım. Şöyle bir 
alternatif aklıma geliyor : Böyle bir yönetmelik 
konmadığı takdirde; varsa eskisi cereyan eder, 
yoksa, belli bir bakanlık yönetmeliği yapar 
veya bir müeyyide konarak, mutlaka bu yönet
meliğin o belli zaman içerisinde çıkması sağla
nır. 

Bunu sayın Komisyondan, nasıl düşünüyor
sa öylece ifade etmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Hukukçu arkadaşımız kendine göre, hakika

ten iyi ve esaslı bir noktaya değindiler. Dedi
ler ki, «Bu yönetmelik çıkmadığı takdirde ne 
olacaktır?..» Doğrudur. Yüksek huzurlarınızda 
açıkça ifade etmek isterim ki, bugün hamalla

ra ait olan, yükleyicilere ait olan nizamname, 
Osmanlı İmparatorluğu zamanından beri (Cum
huriyetimizin 50 nci yılını idrak etmekteyiz) 
hâlâ yürürlüktedir. 

Ben bu konuyu iyice bildiğim içindir ki, yü
rürlük maddesi olan madde 32 de; yönetmelik
ler vaktinde çıkmaz ise, yönetmeliklere ait olan 
hususları da kanunun yayımı tarihinden itiba
ren yürürlüğe koymayı uygun mütalâa etmiş 
idik. Yönetmeliklerin hazırlanmasına ilişkin hü
kümleriyle, geçici maddeleri bu kanunun yayı
mı tarihinde yürürlüğe giriyor. 

Demekki, yönetmelik hazırlansa da hazır-
lanmasa da, yönetmeliklerle ilgili hususlar, ka
nunun âmir hükümleri meyanmda mütalâa edi
lecektir. Bu itibarla sayın arkadaşımızın endi
şesine mahal olmayacağı kanısındayım. 

Misâlleri vardır : Su Ürünlerine ait Kanun, 
trol, bomba, elektroşok gibi hususlarla ilgili tü
züğün altı ay zarfında çıkmasını öngörmüş; fa
kat kanun yürürlüğe gireli iki sene olduğu hal
de tüzük çıkmamıştır. O kanun teklifi de ben
denize aitti. Tarım Bakanlığıyle yaptığımız te
masta, tüzüğün Danıştay dairelerine sunulduğu
nu, ama aradan uzun bir zaman geçmesine rağ
men çıkmadığını öğrendik. Bunun içindir ki, 
bugün körfezde asitli sular rahatlıkla denize 
akabilmekte ve cezaî müeyyideler yürütüleme-
mektedir. 

Biz, buradan ders aldığımız içindir ki, bu 
yönetmeliğe ait olan hususu yürürlük maddesi
ne koyduk. Yönetmelik altı ay sonra çıksa da, 
çıkmasa da kanunun yayımı tarihinden itibaren 
yürürlüğe girecektir. 

Maddenin aynen kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı, buyurunuz. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yapılacak yöönetmelikte ne gibi hususların bu
lunacağı 6 ncı maddede dercedilmiş. 6 ncı madde
nin (d) bendinde önemli bir husus; «... ölçü ve 
tartı işleri, ...» şeklinde geçiştirilmiştir. 

Ölçü ve tartı üsleri o kadar mühim ki, belki 
ileride yapılacak olan yönetmelikte faydalı olur 
mülâhazası ile zabıtlara geçsin diye arz ediyo
rum. 

Arkadaşlar, bugüne kadar tatbikatta hale 
giren mallarda, girişde tartı yoktur; sadece sa
tışta vardır. Siz mal sahibi oolarak, üretici ola-
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rak malınızı istediğiniz kadar tespit edip gön
deriniz, geliş faturaları ile mukayese ettiğiniz 
zaman, bu miktar asla bir birini tutmayacaktır. 

Şu halde temenni ediyorum ki, malların ha
le girişinde bir sistem kurulmalı ve behemal üre
ticinin malı hale girerken tartılmalıdır. Zaten 
bunun birim fireleri de esasen kendiliğinden 
tespit edilmiştir. Bu takdirde, giren mal ile sa
tılan mal arasındaki fark veya aynilik kendili
ğinden ortaya çıkmış olur. 

Ayrıca, tespit edilmesi temenni edilen hu
susla!- arasında faturaların tetkiki meselesi yer 
almamıştır. Faturaların hem satış bedelleri kıs
mı, hem masraf bölümü yapılacak olan yönet
melikte tetkike amade kılınmalıdır. Aksi tak
dirde komisyoncuyu, kabzımalı murakabe im
kânı kalmıyor. Çok şeklî olmuş; sadece idarî 
yönden tetkik hakkını verir bir yönetmelik ha
zırlanması temennisinde bulunmuştur. Fakat fa
turaların; gerek satış bedelleri ve gerek çekiler 
yönünden tetkiki konusunda ileride yapılacak 
yönetmelikte bir kayıt olursa bu, muhakkak ki 
ımüstahsil için çok faydalı olacaktır. 

Son bir temennim de arkadaşlar; hal müdü
rü günlük bülten neşretmelidir. Fiyatları sade
ce tabelaya yazmak değil, behemal bu bülten 
neşrî yapı malıdır. Müstahsil Türkiye'nin bir 
köşesindedir; malı yollayan kimse ve kime fa
tura bedeli görıderiliyorsa hal müdürlüklerince 
yayınlanacak resmî ve ortalama bir fiyat bül
teni de bunlara gönderilmelidir ki, satıcı, fa
turası ile o gün teessüs eden fiyat arasında bir 
mukayese yapmak imkânını bulabilsin ve bunu 
bilebilsin. 

Tabiî ki, bunlar birer temennidir; inşallah 
yapılacak yönetmelikte yer alırsa faydalı olur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Komisyona bir sual sormuştum. 
BAŞKAN — Evet, sordunuz. 
Başka söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyon, evvelâ, Komisyona bir sual 

sorulduğu söylenmekte. 
İkincisi, bir hususta benim de bir tereddü

düm var. Bu, 6 ncı maddenin (d) fıkrasında; 
«d) Halin idaresi ve teşkilâtı ile hal gö

revlilerinde aranılacak nitelikler ve çalışma tar
zı ile bu konuda kullanılacak formüllerin şek
li, ...» diyor. 
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Bu, «Formüllerin» midir, yoksa «Formülle
rin şekli» midir? Çünkü «Formüller» kullanı
lır; «Formüller» tatbik edilir. Bu hususta bir 
açıklama rica edeyim; maddeye yanlış olarak 
geçmesin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan, buradaki 
ibare yanlıştır. Bunu «Formların» veya «For
müllerin veya Basılı evrakın şekli» olarak dü
zeltmekte fayda mülâhaza ediyoruz. 

BAŞKAN — «Formüllerin» diyelim. 
Zaten madde, Komisyonca değiştirilmiştir. 

Binaenaleyh, düzeltmemizde bir mahzur yok
tur. 

Şimdi Sayın Gündoğan'm sorusunu cevap
landırmanızı rica edeyim. Eğer takip edemedi
nizse soruyu tekrarlasınlar. 

Sayın Gündoğan, sorunuzu lütfen tekrarlar 
mısınız ? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) Efendim, 
kanunun bu maddesinin yürütülebilmesi için 
gerekli bütün hukukî hükümleri bir yönetme
likte topladığını gördük. Bu yönetmeliğin de 
belediye meclislerince yapılması emredilmiştir. 
31 nci maddede bunun 6 ay içerisinde yapılması 
derpiş edilmiş; yönetmelik çıkmazsa ne olur? 

BAŞKAN — Yani, bu müddet içerisinde çık
mazsa ne olur diyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Mü
himdir, ç.ok önemlidir. 

BAŞKAN — Her kanuna konan hükümler 
gibi olur. 

Sayın Komisyon Sözcüsü, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan, bu husus 
Komisyonumuzda tezekkür edilmiş, 32 nci mad
dede «İ2 . 9 . 1960 tarihli ve 80 sayılı Kanun, 
bu kanunun tümünün yürürlüğe girdiği tarihte 
yürürlükten kalkar.» diyor. 

Ayrıca, 31 nci maddede, «5 nci madde gere
ğince çıkarılacak toptancı hali yönetmelikleri, 
bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay 
içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.» di
yor. 

BAŞKAN — «Konulmazsa ne olur,» diyor
lar. Sualleri odur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Devamla) —• Efendim biz bunu son 
hükümler olarak 31 ve 32 nci maddelerde zik-
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retmiş bulunuyoruz. 80 sayılı Kanun yürürlük
ten kalktığı zaman, bu kanun yönetmeliği ile 
beraber yürürlüğe girecektir. 

BAŞKAN — Yönetmelik yapılmazsa ne olur, 
diyorlar. Sizin vereceğiniz cevap da; kanuna 
aykırı hareket edilmiş olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Kanunda yazılıdır, efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl, Komisyon adına 
mı konuşmak istiyorsunuz?.. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Komisyon adına ko
nuşmak üzere muhterem zevat var. Benim ko
nuşma isteğim bir hatanın tashihi ile ilgilidir. 

«Formüller» diye işaret buyurduğunuz ve 
«Formüllerin» diye zabıtlara geçirdiğiniz bir 
husus vardır. Benim arzım şu; bu, ya «formla
rın» olur. ya «formüllerin» olur. 

BAŞKAN — Bu konuda bir tane kullanıla
caksa müfret olabilir. O, anlaşılır efendim. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge yok. 
Maddenin müzakeresi bitmiştir. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Fhıatlarm Teşekkülü : 
Madde 7. — Toptancı hallerinde fiyatlar, 

hail nizamı dahilinde serbestçe teşekkül! eder. 
Ancak; zaruret görülen ahvalde ve belediyeler
ce lüzumlu bulunan hallerde, hal hakem kuru
lunun mütalâası alındıktan sonra yürürlükte 
olan mevzuat hükümleri dairesinde azamî fiyat 
tespit edilebilir. 

Tespit olunan azamî fiyatın üzerinde satış 
yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Özden, 
buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan. değerli arkadaşlarım; 

Bu madde, bilhassa büyük şehirlerde otu
ran geniş vatandaş kitlesini ciddî olarak ilgi
lendiriyor. Fiyatların teşekkülü ve azamî fiyat 
tespiti ve bunun haricinde satış yapılmaması 
hususu cok önemli bir konudur. Maalesef, şim
diye kadar girişilen tatbikat da iyi sonuç ver
memiş ve iyi sonuç vermeyişi de, müspet olma
yan bir idare tarzından doğmuştur. 

«Toptancı hail erinde fiyatlar, hal nizamı da
hilinde serbesçe teşekkül eder.» diyor. 

Şimdi Komisyonumuzun geri aldığı 4 ncü 
maddede tahmin ederim ki, hal haricinde de 

bâzı satışlarını olacağı kabul edilecektir; tema
yül öyle gösteriyor. Buna göre fiyatlar hal da
hilinde serbestçe teşekkül edecek, hal haricin
de ne olacak?.. Hal haricinde teşekkül edenle, 
hal dahilinde teşekkül eden fiyatların içinde be
lediyeler icaba göre nasıl bir azamî fiyat tespit 
edecekler de halk buna uyacak?.. Bu, çok önem
li bir konudur. Teessürle ifade edeyim ki, İs
tanbul Belediyesinin et üzerinde ve diğer mad
deler üzerinde azamî fiyat tespiti hususunda gi
riştiği mücadeleler iyi sonuç vermemiştir, ve 
hiçbir zaman halkın lehine olmamıştır. Tetkik 
sırasında, ya bir malın kıymeti, masrafları ve-
sairesi iyi hesap edilmemiş, teşekkül eden fiyat 
nazarı dikkate alınmamış veya ondan daha çok 
yüksek bir fiyat tespit edilmiştir. Her iki ba
kımdan da halkın aleyhine hareketler olmuştur 
ve halk ne yapacağını şaşırmıştır. 

Et fiyatları tespit edilmiş, hiçbir zaman bu 
et fiyatı üzerinden alış veriş yapılmamıştır. 
Kasaba gidersiniz, 20 lira, 22 lira tespit edilen 
etin, 28 liradan, 29 liradan, hattâ bâzı yerlerde 
30 liradan satıldığına şahit olursunuz. Burada, 
hem belediyenin otoritesi kalmıyor, hem de halk 
çok zarar görüyor. Yani çok dikkat edilmesi 
lâzım gelen bir konudur. 

Arkadaşlar, fiyatların teşekkülü arz ve ta
lep kaidesine uygun olmadıkça bir kıymet ifa
de etmez. İktisadî kaide şudur ki, fiyatlar emir
lerle, talimatlarla, kanunlarla teşekkül etmez. 
Fiyatları bir noktada durdurmak, hiçbir zaman 
idarî tedbirlerle 'kabil olamamıştır ve olamaya
caktır. Fiyat, arz - talep ıkadesine bağlıdır. An
cak bunu tespit edebilmek için, fiyatları bir 
noktada tutabilmek için ortadaki aracıları kal
dırmak, kooperatifleri kuvvetlendirmek ve üre
ticiyle, üretici olmayan müstehlik arasındaki 
aracıları tamamen ortadan kaldırmak gereki
yor. Bu olmadıkça, istediğiniz kadar madde ge
tiriniz, istediğiniz kadar tedbir ittihaz ediniz, 
hiçbir zaman muvaffaik olamayacaksınız. Azamî 
f :yatı tespit edeceksiniz ve her zaman bu azamî 
fiyatın üstünde alış veriş olacaktır. 

Binaenaleyh, madde burada görüşülürken, 
bu hislerimi ve mütalâalarımı ifade etmekten 
kendimi alıkoyamadım. 

İkindi fıkrada. «Ancak; zururet görülen ah
valde. ve belediyelerce lüzumlu bulunan haller
de...» diyor. Bu ne demektir? Zaruret görülen 
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ahval nasıl ve kim tarafından takdir edilecek
tir?.. Nedir bu?.. Bu da meçhul. «Belediyelerce 
lüzumlu bulunan hallerde..» diyor. «Veya» da 
demiyor. «Belediyelerce lüzumlu bulunan hal
lerde, hal hakem kurulunun mütalâası alındık
tan sonra yürürlükte olan..» diye devam ediyor. 
O da bir mütalâadır... «Mevzuat hükümleri da
iresinde azamî fiyat tespit edilir...» diye fıkra 
bitiyor. 

Şartlara bakınız arkadaşlar. Şartlar çok 
ağır, tetkike imkân yok; selâhiyetli kimseler 
kimdir, belli değil. Binaenaleyh azamî fiyat işi 
bu madde ile halledilmez. # Bir fiyaskonun te
melini burada atıyoruz demektir. 

Bu itibarla arkadaşlarım, ben özür diliyerek 
ifade edeyim ki, madde biraz karışıktır, üzerin
de durulmamıştır, geniş bir bilgi ile tedvin edil
memiştir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bilgen. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, tümü üzerindeki konuşmamda 
bu maddeye değinerek, hattâ bunu misal göste
rerek, bu kanunun istenilen hedefe ulaşamayaca
ğını söylemiştim. Fazla teferruata girmeyece
ğim, benden evvel konuşan Ekrem Bey ve di
ğer arkadaşlarım da buna benzer hususları ay
nen ifade ettiler. 

Bir defa burada bir cümle kâfi. Yani «Top
tancı hallerinde fiyatlar, hal nizamı dahilinde 
serbestçe teşekkül eder.» demek yeter. Bu, bel
ki bir başka şekilde ifade edilebilir; ama bu ka
dar gerektir ve yetişir. Ondan sonrası lüzum
suzdur. 

Arkadaşımın verdiği misallerde olduğu gibi, 
belediyeler narh koymakta muvaffak olama
mışlardır ve olamayacaklardır da. 

Şöyle bir durum oluyor: Diyelim ki, Anka
ra Belediyesi elma üzerinde azamî fiyat tespit 
etti ve iki liradan fazlaya satılmayacak dedi. 
Ertesi günden itibaren Ankara Belediyesi hudut
ları içinde üretici bölgelerden elma gelmez; baş
ka yerlere gider. O zaman ne olacaktır? Bir
den bire elma karaborsası başlayacaktır ve el
manın kilosu; 3 ^ 4 liraya beğenmezken, 8 - 10 

liraya satılacaktır ve parası olanlar alabilecek
tir. Elma karaborsaya çıkacaktır. 

Bunun misallerini saymakla bitmez. Tekrar 
edeyim; burada başka bir esas nokta da var. 
Müzakerelerin başında bulunmayan arkadaşla
rıma tekrarlamak isterim, evvelce bulunanlar 
mazur görsünler. 

Bir üretici kendi satmaldığı her şeyi, hattâ 
o ürettiği yiyecek maddesini üretmek için kul
landığı girdileri bile satmalırken fiyatını ken
disi tespit etmiyor; onu yapan fabrikalar ve sa
ire tespit ediyor. Onların dilediği fiyattan bun
ları satmalıyor da, neden kendi malını satarken 
fiyatı alıcı tespit ediyor. Satıcı; «Bir kazma
yı, gübreyi, tohumu ben sana şu fiyatla sataca
ğım.» diyor. Üretici de bu fiyata almağa mec
burdur. Ama çıkardığı malı, hem de çürüyücü 
malı getirip pazara döktüğü zaman, olıcı «Ha
yır, ben şundan fazlaya alamam» diyor. Bunu 
demeğe bir defa hakkı yoktur. Eğer narh ko-
yacaksak; gübrenin de, kazmanın da, küreğin 
de fiyatını tespit edebiliyor isek, mesele yok. 
O zaman başka bir sistem olur. Fakat biz, ser
best piyasa nizamı içerisinde bırakacaksak; bu 
cümleyi bırakalım. 

Ayrıca, bunun kontrolü için Türkiye'de hiç 
olmazsa il merkezlerindeki haller arasında bir 
teleks sisteminin kurulması ve fiyatların birbir
lerine bildirilmesi, bunun da anında radyodan 
yayınlanması lâzımdır. Üreticiler heran haber
dar edilmelidirler bundan. Bunun başka türlü 
çıkar yolu yoktur. 

Ben bu hususta bir önerge de verdim, arka
daşlarımın buna iltifat etmelerini diler, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde; gerek tü
mü üzerinde görüşülürken, gerek madde müza
keresinde öyle zannediyorum ki, daha birçok ar
kadaşlar söz almak zorunda kalacaklar. Önerge
ler var, bu itibarla uzun sürecek. 

Çalışma müddetimiz dolmuştur. 21 . 12 . 1972 
Perşembe günü saat 15,00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayrı Mumcuoğlu'nun, İkinci Be§ Yılhk Kal
kınma döneminde (1967 - 1972) Tekirdağ ilin
de gerçekleştirilen yatırımların yıllar itibariyle 
nerelere ve ne miktar yapıldığına dair soru öner
gesi ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Özte-
kin'in yazılı cevabı. (7/89) (1) 

28 . 11 . 1972 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakan
lığı Sayın Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletleri saygı ile rica olu 
nur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Tekirdağ Üyesi 

Hayri Mumcuoğlu 
Sorular : 

I. Karayolları Genel Müdürlüğü : 

A) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Dönemin
de (1967 - 1972) T. C. K. tarafından Tekirdağ 
ilinde gerçekleştirilen yatırımların, yıllar iti
bariyle, nerelere ve ne miktar yapıldığının, Te
kirdağ'ında karayollarının kaç Km. tule ulaş
tığının. 

B) Y. S. E. tarafından mahallî imkânlar
dan da yararlanarak açılmasına* başlanılan 
Tekirdağ - Şarköy yolunun tamamlanamsı konu
sunda (Karayolalrı standartlarına uygun ola
rak), 1973 programına teklif edilip edilmediği
nin ; 

C) Üç yıl önce başlanılan ve Banarlı kav
şağında bırakılan Tekirdağ - Hayrabolu asfal
tının ne zaman tamamlanacağının. 

II. - Demiryollar - Limanlar ve Hava Mey
danları İnşaat Dairesi Genel Müdürlüğü. 

A) Keza İkinci Beş Yıllık Kalkınma Dö
nemi içinde gerçekleştirilen yatırımların, yıllar 
itibariyle nerelere ve ne miktarda yapıldğmm. 

(1) Yazılı cevaba ekli cetveller Kanunlar 
31 üdürlüğündeki dosyadadır. 

B) Marmara Ereğlisi, Şarköy'ün Hoşköy, 
Tekirdağ'ın Kumbağ barınaklarının 1973 prog -
ramına teklif edilip edilmediğinin, 

Bildirilmesi. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 8 . 12 . 1972 

Pl. Büt. D. Bşk. 
Prog. Ta. 

Sayı : A - 08/78/936 

Konu : Tekirdağ Senatörü Hayri 
Mumcuoğlu'nun yazılı soru öner
gesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 30 . 11 . 1972 gün ve Gn. Sekreter

lik - Kanunlar Md. 1594 - 972/7/89 sayılı ya
zınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Hayri 
Mumcuoğlu'nun ilgi yazınız eki yazılı öner
gesinde yer alan sorular aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

I. — Karayolları Genel Müdürlüğü : 
A) 1967 - 1972 yıllarında Tekirdağ İlinde 

yapılan yatırımların nerelere, ne miktar yapıl-
, clığı yıllar itibariyle ekli tablolarda gösteril-
j mistir. 
i Tekirdağ İlinde 1972 yılı bası itibariyle 396 
1 Km. Devlet yolu ve 267 km. il yolu mevcuttur. 

B) Tekirdağ - Şarköy yolunun, Gaziköy -
Mürefte - Şarköy il yolu olarak, onarımı 
1975 yılında tamamlanmak üzere 1973 yılı ya
tırım programı tasarısında teklif edilmiş olup, 
1973 yılı ödeneği 900 000 TL. dır. 

C) Tekirdağ - Hayrabolu yolunun Banarlı 
kavşağına kadar olan kesiminin asfaltlanması 
işi 1970 yılı sonunda tamamlanmıştır. Geri ka
lan Banarlı - Hayrabolu kesiminin altyapısı as
falt yapımına müsait bulunmamaktadır. Bütçe 
ödeneklerinin yetersizliği nedeniyle bu yol için 
1973 yılında ödenek ayrılmamıştır. 

II. —- Demiryollar, Limanlar ve Hava Mey
danları İnşaatı Genel Müdürlüğü : 

A) İkinci Beş Yıllık Plân Döneminde Te
kirdağ iline yapılan yatırımlar : 
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a) Tekirdağ betonarme iskelesi : 1969 yı
lında başlanan ve proje bedeli 7 650 000 TL. 
olan bu iş için 1971 yılı sonuna kadar 
5 650 000 TL. harcanmış olup 1972 yılı öde
neği 2 000 000 TL. dır. Toplam proje bedeli
nin 13 000 000 TL. na çıkarılması ve 1972 yılı 
için 3 500 000 TL. ek ödenek verilmesi Devlet 
Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına yazılmış, 
Teşkilâtın olumlu görüşü ile konu Yüksek 
Plânlama Kuruluna ulaştırılmıştır. 

b) 1972 yılı yatırım programı sahil köy

leri küçük barınma, çekek yeri ve iskeleleri 
projesi içerisinde bulunan 500 000 TL. proje 
bedelli Uçmakdere iskelesi için Limanlar I I nei 
Bölge Müdürlüğüne 70 000 TL. ödenek gönde
rilmiştir. 

B) Marmara Ereğlisi, Şarköy'ün Hoşköy 
ve Tekirdağ'ın Kumbağ barınakları 1973 yılı 
yatırım programında yer almamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 
Mukadder Öztekin 
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1972 yılı Bütçe Kanunuma bağlı (A/ l ) işareti! cetvelde değişiMBk yapılîması 'halkikında 
tekliflinle verilen oyların sonucu. (S. S. 158) 

kanını 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
ismet İnönü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

-AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katlim ly ani ar 

Açık üyelikler 

İM 
94 
89 

5 
0 

88 
2 

[Kabul 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâeddin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

edenler] 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

Ruhi Tunakan 
MUĞLA 

İlyas Karaöz 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
RİZE 

O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SlIRT 
Abdurrahman Kavak 

SIVA S 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cem a; Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betili 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sait Naci Ergin 
Fahri Korutürk 
Bahriye Üç ok 
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BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

[Reddedenler] 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

[Oya Katılmayanlar] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Cihat Alpan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü (I.) 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Mehmet özgüneş ' 

M. Şükran özkaya (I. Â) 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukaddes Öztekin (B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mamsur Uluisoy (I.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDLN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Zîva Termen 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunog-lu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri (1.)' 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Amburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (İ.) 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1 A.) 

KARS 
S i m Atalay (Bşk.V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç (t.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Salâhattin Babüroğlu 
Fethi Çeiikbaş 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Nihat Erim 
Valhap Güvenç (1.) 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
NaimTalû (B.) 
Halil Tunç 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 



O Senatosu B : 13 19 . 12 . 1972 O : 1 

1972 yılı Bıitçe Eamumuııa ffoağlı (A/ l ) Cşaretl cetvelde »değ-işîklilk yapılması hıalkkında ksamıuın 

TABİİ ÜYE 
İsmet İnönü 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salâh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğln 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kadri Kaplan 

teklifime ^erölen (oyların. ısanu'ou (S. (S. 159) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 75 
Reddedenler : IV 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 89 

Açık üyelikler : 2 
[Kabul edenler] 

Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçino 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuııakan 

(Kabul edilmiştir.) 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gühan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erduğan Adalı 
Şevket Akyürek 

[Reddedenler] 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilck 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yrurtsever 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
O Mecdi Agun 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğln 
Reşat Zaloğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Y^üce 

CUMHURDA ŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sait Naci Ergin 
Fahri Korutürk 
Bahriye Üçok 

UŞAK 
Mehmet Faik Ata yurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Cihat Alpan 
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[Çekinser] 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

[Oya katılmayanlar] 

O : 1 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Emanııllah Çelebi 
Vehbi Ersü (I.) 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
(t A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Üııaldı 
(Bşk. V.) 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy (1) 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Feıhmi Alpaıslan (B.) 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Saffet Ura! 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 1 
Safa Yalçıık 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri (1.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebıuro Aksoley 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (1.) 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

[Açık ih 
Eskişehir 
Sivas 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçüik (B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdıırrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 
(i. A.) 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
i. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

1elikler] 
1 
1 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lû/tfi Hacaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
i. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid M'elem (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Antukmaç (İ.) 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
öızer Derbil 
Nihat Erim 
Vaihap Güvenç (İ.) 
Melhmet İzmen (B.) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talu (B.) 
Halil Tunç 

Yekûn 

»>«-<< ..<.. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

13 NCÜ BİRLEŞİM 

19 . 12 . 1972 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıealı'nın, Türkiye Smaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muayenelerine dair İç
işleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/580) 

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

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

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

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir üyesi Beliğ 
Beler'in Türk Hava Yollarına dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

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

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

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

12. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, sporcularımıza dair, Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü sorusu (6/21) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fahri Korutürk'ün, Deniz Yolları İdaresinde 
alınacak tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/22) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi 2/758; C Senatosu 
2/34) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 
5 . 12 . 1972) 

X 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/757; C. Senatosu 
2/36) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
8 . 12 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bcâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu-



nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/616; 
C. Senatosu 1/113) (S. Sayısı : 154) (Dağıtma 
tarihi :23 . 11.1972) 

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 Dlkeçligirin, 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 . BiRiNci GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

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

- • — • « » > - « < » • •«.» 



Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 2 /757; C. Senatosu : 2 /36) 

Millet Meclisi 
İdare Amirliği 24 . 11 . 1972 

Saymanhk Miidürlüğil 
Xo. : 2428 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı Millet Meclisi 1972 yılı Bütçesinin (A/ l ) işaretli «Carî harca
malar» cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederiz. 
İdare Âmiri tdare Âmiri İdare Âmiri 

1. Oktay M. Er gül M. Salih Yıldız 

GEREKÇE 

Millet Meclisi 1972 yılı 'Bütçesinin «i. 3.000 nei Yönetim giderleri» bölümünün «13.180 ncu Döşe
me ve demirbaş alımları ve giderleri» mjaddesino 500 000 lira ödenek'konulmuş olup; bu ödenek : 

a) Cumhuriyetçi Parti Grubunun teşekkülü nedeni ile gruba tahsis edilen oda ve salonların 
döşenmesi için yeniden döşeme ve demirbaş eşya alınması zorunluğu hâsıl olduğundan, 

b) Millet Meclisinin döşeme ve demirbaş eşyaları 7007 sayılı Kanun gereğince 1961 ve 1962 
yıllarında Bayındırlık Bakanlığı tarafından yaptırılarak kullanılmaya sunulduğundan aradan ge
çen 10 senelik bir zaman zarfında eskimiş, yıpranmış, hatta yırtılmış olduğundan bunların onarım
ları için döşemelik kumaş satmalının iş olduğundan... 

Hemen hemen tamamen sarf edilmiş bulunmaktadır. 
Malî yıl sonuna kadarr 3 aydan fazla bir süre bulunduğundan, gerek Millet Meclisi döşeme ve 

demirbaş alınıl arının gerekse parti grupları ile komisyonlardaki konuşmaların teyp ile banda 
alınması ile ilgili masraflara mevcut cüzi miktarda ödeneğin kifayet etmeyeceği anlaşılmıştır. 

Millet Meclisi 1972 yılı Bütçesinin ilgili tertipleri arasında aktarma yapılmasına imkân olmadı
ğından, umumî bütçenin tasarrufundan karşılanmak üzere 300 000 lira ek (»deneğe lüzum hâsıl ol
muştur. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esâs No. : 2/757 
Karar No. : 211 

5 . 12 . 1972 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi İdare Amirlerinin 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi Millet Meclisi İdare Amirinin katıldığı toplantıda ince
lendi görüşüldü : 

Millet Meclisi İdare Amirinin verdiği bilgi ve gerekçeden 13.130 ncu Döşeme ve demirbaş alım
ları maddesinde buluna-n 500 000 lira ödenek sarf edilmiş bulunduğu. Cumhuriyetçi parti grubuna 
tathsis edilen odaların döşenmesi için alınacak döşeme ve demirbaş alınması için 300 000 lira ek 
ödeneğe ihtiyacolduğu belirtilmiştir. 

Yapılan uzun görüşmelerden sonra ihtiyacın 50 000 lira ile karşılanması gerekli görülmüş bi
rinci madde bu suretle değiştirilmek suretiyle diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 
Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 
Bursa 

N. Attı 
Edirne 

1. Ertem 
Gaziantep 
S. Tanyeri 

İçel 
C. Okyayuz 

Kütahya 
î. E. Erdinç 

Niğde 
N. Çerezci 

Ordu 
O. Vural 
Samsun 

H. Özalp 
Uşak 

Muhalifim, 

Başkan V. 
Ankara 

Y. Köker 

Afyon K. 
K. Karaağaçlıoğlu 

Bursa 
A. Türkel 
Eskişehir 
1. Angı 
Hatay 

II. Özkan 
İzmir 

K. Önder 
Malatya 

/ / . Gökçe 
Niğde 

//. A. Kavurmaaoğhı 
Sakarya 

N. Bay ar 
Tabiî Üye 

K. KaraveJioğlu 

Söz hakkım mahfuzdur. 
F. Atayurt 

Yozgat 
C. Sungur 

Sözcü 
Ankara 

.¥.' K. Yümaz 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
imzada bulunamadı 

Cumba şkamnca S. Ü. 
S. Babüroğlu 

Eskişehir 
8. Öztürk 

İsparta 
A. İ. Bahm 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Manisa 
M. Ok 
Ordu 

B. S. Saykal 
Sakarya 

H. Uysal 
Tabiî Üye 

31. Özgüne § 
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MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRLERİNİN 
TEKLİFİ 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılman hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli «Cari Harcamalar» cetveli
nin Millet Meclisi kısmının 13.000 nci «Yöne
tim Giderleri» bölümünün 13.130 ncu «Döşeme 
ve Demirbaş alımları ve giderleri» maddesine 
300 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millet Meclisi ! 
Başkanı ve Maliye Bakanı yürütür. j 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli «Cari Harcamalar» cetveli
nin Millet Meclisi kısmının 13.000 nci «Yöne
tim Giderleri» bölümlünün 13.130 ncu «Döşeme 
ve Demirbaş alımları ve giderleri» maddesine 
50 000 lira ek Ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Kanunun 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanunun 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Toptancı halleri kanunu teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Anayasa 
ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 2 /221; C. Sena

tosu : 2 /29) 

(Not : M. Meclisi : S. (Sayısı : 433) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 10 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 840 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

10 . 1972 tarihli 143 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
Toptancı halleri kanunu teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 14 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10 . 1; 22 . 5; 18 . 7; 11, 15, 18, 22 . 9; 2, 9 . 10 . 1972 tarihli 26, 92, 129, 131, 133, 134, 
136, 140 ve 143 ncü Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 433) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatos\ı 
Geçici Komisyonu 5 . 12 . 1972 
Esas No. : 2/29 
Karar No. : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 9 Ekim 1972 tarihli 143 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Toptancı halleri kanunu teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 10 Ekim 1972 
tarihli ve 840 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Cumhuriyet Se
natosunun 24 Ekim 1972 tarihli 96 ncı Birleşiminde Malî ve İktisadî İşler, ile Anayasa ve Adalet 
ile İçişleri komisyonlarından beşer üyenin katılması suretiyle kurulması kabul edilen Geçici Ko-
misyonuumzun 28, 30 Kasım ve 5 Aralık 1972 tarihli birleşimlerinde Ticaret Bakanlığı İçticaret 
Genel Müdürü, Ankara Belediyesi İktisat Müdü:ii ve Toptancı Hali Müdürü ile teklif sahiplerin
den Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine de hazır bulunduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 
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I - Teklif, toptancı hallerinin kurulmasına ve işleyişine ilişkin mevzuatın, günümüzün değişen 
sosyal ve ekonomik şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. 

Toptancı hallerinin kurulması, 1930 senesinde konulan 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 15 nci 
maddesinin 58 numaralı bendi uyarınca ve aynı kanunun 16 ncı maddesi gereğince yıllık geliri 
50 000 liradan fazla olan belediyelerin zorunlu görevleri arasında kabul edilmiştir. 

Belediyelerin burada anılan görevlerini daha düzenli bir şekilde yerine getirilebilmesini temin 
edebilmek düşüncesi ile, 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 58 nci bendine tevfi
kan Belediyelerce Kurulan' Toptancı hallerinin su eti idaresi hakkındaki 12 Eylül 1960 tarihli1 ve 
80 sayılı Kanun çıkartılmıştır. 

Ancak, yukarda sözü edilen kanunun konuldığıı tarihten günümüze kadar geçen 12 senelik 
süre içinde ülkemizin sosyal ve ekonomik bünyesinde meydana gelen değişiklikler ve gelişmeler 
sonucunda, bu alanın yeniden ele alınarak, üretici ve tüketici yararlarına en uygun biçimde yeni 
bir düzenlemeye kavuşturulması zorunlu bir mahiyet kazanmıştır. 

Arz edilen gerekçe ile getirilen teklif, üretici ve tüketici yararları yönünden değerlendirilerek 
ve bu yararlanıl memleketimizin ekonomisine olan katkıları gözetilerek Komisyonumuzca da be
nimsenmiştir. 

Komisyonumuzca kabul edilen metin ve değiş'"irilen maddelere ilişkin gerekçeler : 

Madde 1. — Toptancı hallerinin tanımlandığı bu maddenin Millet Meclisince kabul olunan met
ni, Komisyonumuzca, maddenin, yazılış şeklinin «kanun tekniğine» uygun olmaması nedeni ile be
nimsenmemiştir. 

Zira, madde matlabında «tanım» esas alındığı halde ve madde metninin birinci fıkrasında da 
«tanım» yapılmışsa da, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda «tanım» ile ilişiği olmayan ve «ya
saklayıcı» nitelikte olan ifadelerin yer aldığı hükümlerle karşılaşılmıştır. 

Ayrıca, «tanım» m yapıldığı birinci fıkranın kaleme alınış şekli de Komisyonumuzca yeterli 
görülmemiş ve «tanım» m daha açık bir ifadeye kavuşturulması ve maddenin münhasıran «tanım» 
ile ilgili olması zorunlu mütalâa edil iniştir. 

Madde 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi esas ve metnin itibarı ile Komisyonumuzca 
da benimsenmiş ancak, maddenin birinci fıkrasında yer alan «tesisi» kelimesi gereksiz görülerek 
metinden çıkartılmış ve «toptancı halleri» ibaresinden sonra metne bir «, » eklenmiştir. 

Madde 3. — Millet Meclisi metninin 3 ııeü maddesi. Komisyonumuzca da esas ve metni itibarı ile 
aynen ka.bul edilmiştir. 

Madde 4. — Metne Komisyonumuzca eklenen bu madde, Millet Meclisi metninin 1 nci madde
sinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümlerini karşılayıcı olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Bu 
düzenleme yapılırken, söz konusu 1 nci maddenin son fıkrası hükmü. Komisyonumuzca 8 nci mad
de olarak kabul edilen üçüncü maddenin benzeri olup, aynı maksadı gerçekleştirici bulunması ne
deniyle 8 nci maddede "muhafaza edilmesi daha uygun mütalâa edilerek, bu yeni 4 neü madde 
metnine alınmamış ve 4 neü madde yukarıda belirtildiği gibi 1 nci maddenin çıkartılan ikinci ve 
üçüncü maddeleri hükmüne inhisar ettirilmiştir. 

Madde 5. — Millet Meclisi metninin 4 neü maddesi komisyonumuzca 5 nci madde olarak benim
senmiş ancak, maddenin yazılış şeklini açıklığa kavuşturabilmek maksadıyle madde yeniden tan
zim edilmiştir. 

Madde 6. — Millet Meclisi metninin. 5 nci maddesi komisyonumuzca 6 ncı madde olarak benim
senmiş ancak, maddenin yazılış şeklini açıklığa kavuşturabilmek raaysadıyle madde, bentlere ay
rılmak suretiyle düzenlenmiştir. 

Madde 7. -— Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi komisyonumuzca 7 nci madde olarak esas ve 
metin itibariyle benimsenmiş ancak, maddenin birinci fıkrasındaki «ahvalde» ibaresinden sonra 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 164) 



metne «eve» kelimesi ile «hallerde» ibaresinden sonra da «,» eklenmek suretiyle maddeye daha açık 
bir ifade tarzı-getirilmiştir. 

Madde 8. — Millet Meclisi metninin 7 nei 'maddesi komisyonumuzca 8 nci madde olarak esas 
ve metni itibariyle benimsenmiş ancak, maddenin birinci fıkrasında yer alan «öncelik sırası» mad
de metninde yer alan süjcleriıı mahiyet ve kuruluş tarzı gözetilerek «taikdim tehir» işlemine tabi 
tutulmuş ve «müstahsillar» kelimesi de konuşma diline uygun olarak «üreticiler» şeklinde değişti
rilmiştir. Ayrıca, ikinci fıkradaki «yer alan» ifadesi de «yeri bulunan» şeklinde değiştirilerek 
hükmün anlauuna açıklık getirilmiştir. 'Son fıkrada da birinci fıkrada gerçekleştirilen düzenlemeye 
uygun olarak «takdim tehir» işleminde bulunulmuştur. 

Madde 9. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi komisyonumuzca 9 ncu madde olarak esas 
ve 'metin itibariyle benimsenmiş ancak, maddeııinmatlabındaki «yer ayırma» ibaresi, gereksiz ve 
uygulama yönünden sakıncalı anlamalara konu teşkil edebileceği düşüncesiyle çıkartılmış ve mad
de 'metninde yer alan «tahsisleri» kelimesinden sonra metne bir «,» eklenmiştir. 

Madde 10. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi komisyonumuzca 10 ncu madde olarak esas 
ve metin itibariyle benimsenmiş ancak, madde metninde yer alan «idarecilerinin» kelimesi «yöneti
cilerinin» şeklinde değiştirilmiş ve «b» bendinin başındaki «ağır hasip cezası ile veya» ifadesi çı
kartılarak, «genel hükümlülükler» tadadedilenlerin kapsamına inhisar ettirilmiş ve maddenin fık
raları ifade birliği yönünden kelime değişikliklerine tabi tutulmuştur. 

Madde 11. — MMLet Meclisi metninin 10 ncu maddesi komisyonumuzca 11 nci madde olarak 
esas ve metin itibariyle benimsenmiş ancak, maddenin ifadesinin daha düzenli bir hale getirilebil
mesi maksadıyle madde metnindeki' «olanlar» kelimesi «bulunanlar» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi komisyonumuzca 12 nci madde olarak 
esas ve metin itibariyle benimsenmiş ancak, madde metninde yapılan atıf, atfın yapıldığı madde 
numarasının 'komisyonumuzca değiştirilmiş olması nedeniyle yeni numaralamaya uygun hale ge
tirilmiştir. Ayrıca, madde metninde yer alan «Muteber bir banka teminat mektubu» üfadesindeki 
«muteber bir» kelimeleri gereksiz görülerek metinden çıkartılmıştır. 

Madde 13. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi komisyonumuzca 13 ncü madde olarak 
esas ve metin itibariyle benimsenmiş ancak, madde metninde, yer alan «için» kelimesi «hakkında» 
şeklinde değiştirilerek ifade daha anlamlı bir hale getirilmiş ve maddede kelime değişikliği ya
pılmıştır. 

Madde 14. •— Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi komisyonumuzca 14 ncü madde olarak 
esas ve metin itibariyle benimsenmiş ancak, maddenin girişine, sonraki maddeye yapılan atıf 
gereksiz görülerek metinden çıkartılmış ve madde ifade düzgünlüğü yönünden yeni bir düzenle
meye tabi tutulmuştur. 

Madde 15. -— Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi komisyonumuzca 15 nci madde olarak 
esas ve metin itibariyle benimsenmiş ancak, madde hükmünün daha açık bir şekilde 'ifade, edile
bilmesini temin etmek üzere, birinci fıkradaki' «toptancı halleri1» ibaresinin sonra metne «,» ek
lenmiş ve «çıkarılacak» kelimesinden sonra da metne açıklık getirici eklemelerde bulunulmuştur. 
Ayrıca, maddenin son fıkrasında da kelime değişiklikleri yapılarak ifadeler düzenlenmiştir. 

Madde 16. — Millet Meclisi metninim 15 nci maddesü komisyonumuzca 16 nci madde olarak 
esas ve metin itibariyle benimsenmiş ancak, maddenin ifadesine açıklık getirebilmek maksadıyle 
metinde kelime değişiklikleri yapılmış ve «b» bendi de düzenleme alanı gözetilerek iki ayrı bent 
sökünde kaleme alınmıştır. 

Madde 17. — Millet Meclisi metilinin 16 nci maddesi komisyonumuzca 17 nci madde olarak 
benimsenmiş ancak, madde metni yürürlükteki uygulama esasları gözetilerek yeniden düzenlen
miş ve «hakem kurulunun» görev süresinin bir yıl olduğu tâyin ve tespit 'edilmiştir. 
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Madde 18. — Millet Meclisi metninin 17 nci 'maddesi Komisyonumuzca 18 nci /madde olarak esas 
ve ımıetin itibarı ile benimsenmiş ancak, maddenin (a) bendi metninde yer alan «gönderenler» keli
mesinden sonra metne, «ve» kelimesi ile «komisyoncular» kelimesinden sonra da «ile» deyimi ek
lenerek ifade daha düzenli bir halle getirilmiştir. 

Madde 19. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi Komisyonumuzca 19 ncu madde olarak 
esas ve metin itibarı ile benimsenmiş ancak, maddenin (A) fıkrasının 1 nci bölümünün (a) işaretli 
hükmündeki «metrekare» kelimesi «metrekaresi» şeklinde değiştirilerek müteaJkip hüküm ile para
lellik sağlanmıştır. Ayrıca, maddenin (B) fıkrasında «Belediye Encümenince» hükmü, «Belediye 
Meclisince» şeklinde değiştirilerek «yetkili mereinin» tayin ve tespiti doğrulanmıştır. 

Madde 20. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi Komisyonumuzca 20 nci madde olarak 
esas itibarı ile benimsenmiş ve madde ile getirilen esas ve sistemi koruyabilmek maksadıyle ve mad
denin uygulanmasından elde edilebilecek: yararı azamî hadde çıkartabilmek düşüncesi ile metnin 
üçüncü fıkrasının kaldırılması zorunlu görülmüştür. 

Madde 21. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi Komisyonumuzca 21 nci madde olarak esas 
ve metin itibarı ile benimsenmiş ancak, madde metninde yer alan nispetlerin yüksek tutulduğu ve 
sonucu olarak da tüketicilere dolaylı bir külfet tahmil edileceği düşüncesi hakim gelerek nispetler 
% 6 ve % 8 olmak üzere ayarlanmış ve değiştirilmiştir. 

Ceza Hükümleri 

Komisyonumuzun metninin 22 nci maddesinden başlamak üzere ceza hükümlerinin düzenlendiği 
gözetilerek metne «Ceza Hükümleıi» bölüm başlığı eklenmiştir. Millet Meclisinden gelen metinde 
bu bölümün 25 nci maddeden itibaren başladığı görülmekte olup, bunun sehven böylece gösterildiği 
ve ceza hükümlerinin Komisyonumuzca 22 nci madde olarak kabul edilen maddeden itibaren başla
dığı tespit edildiğinden bu eklemede zaruret mütalâa edilmiştir. 

Bu nedenle de Millet Meclisi metninin 25 nci maddesinin önüne konulan «Cezalarda usule ait 
hükümler» şeklindeki bölüm başlığı kaldırılmıştır. 

Madde 22. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi Komisyonumuzca 22 nci madde olarak esas 
ve metin itibarı ile benimsenmiş ancak, maddenin başında, 1 nci maddenin ikinci fıkrasına yapılan 
atıfla ilgili hükmün Komisyonumuzun metninin 4 ncü maddesi olması nedeniyle bu yolda gerekli 
değişikliğin yapılması zorunluğu doğmuştur. Ayrıca, Komisyonumuz toptancı hallerindeki işlerin 
«aranılan disiplin» içinde cereyan etmesini gerekli mütalâa ettiği cihetle, maddede sözü edilen ce
zanın sadece «hal dahilimde faaliyetten men'e» değil, «ticarî faaliyetten men'e» taallûk etmesinde ya
rar görmüş ve madde de bu yolda da değişiklik yapılmıştır. 

Madde 23. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi Komisyonumuzca 23 ncü madde olarak esas 
ve metin itibarı ile benimsenmiş ancak, madde metninde önceki maddelere yapılan atıflarla ilgili ola
rak bu madde numaralarının değişmiş bulunması nedeniyle, yeni numaralamaya uygun değişiklik 
yapılması zorunluğu doğmuş ve aynca madde metnindeiki bazı kelimeler de değiştirilerek ifadenin 
düzgünlüğünün temini sağlanmak istenmiştir. 

Bu değişikliklerin yanı sıra, madde metninde yer alan para cezasının asgarî haddinin para kıy
metinde meydana gelen düşüklükler nedeniyle 1 000 (bin) lira olarak tespiti de zorunlu görülmüş
tür. 

Madde 24. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi Komisyonumuzca 24 ncü madde olarak esas 
itibarı ile benimsenmiş ancak, maddenin anlamının açıklığa kavuşmasını temin etmek üzere yeniden 
kaleme alınmasında yarar görülmüş ve madde bu yolda değiştirilmiştir. 
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Madde 25. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi Komisyonumuzca 25 nci madde olarak 
esas ve metin itibarı ile benimsenmiş ancak, maddenin ikinci fıkrasındaki «kapatılması» Umresin
den sonra metne «cezası» kelimesi eklenerek maddenin ifadesine açıklık getirilmiştir. 

Madde 26. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi Komisyonumuzca 26 ncı madde olarak esas 
ve metin itibarı ile benimsenmiş ancak, maddenin başındaki «istinaden» deyimi kullanılan, dile uy
gun olarak «dayanılarak» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 27. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi Komisyonumuzca 27 nci madde olarak esas 
itibarı ile benimsenmiş ancak, bu konuda yazılı para cezalarının, 1608 sayılı Belediye Alacaklarının 
Tahsiline dair Kanun hükümleri uyarınca yapılmasının daha uygun olacağı konusunda Maliye Ba
kanlığı temsilcisi tarafından verilen izahat benimsenerek madde bu yolda değiştirilmiştir. 

Madde 28. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi Komisyonumuzca 28 nci madde olarak 
esas ve metin itibariyle benimsenmiş ancak, madde metnindeki «hakkında» kelimesinin madde
nin ifade biçimi bakımından «hakkındaki1» olmak gerekeceği nedeniyle madde bu yolda değiştiril
miştir. 

İşbu maddenin yer değiştirilerek 28 nci madde olarak kabulü ise, kanunun madde teselsülünün 
korunabittmesini temin etmek maksadını gerçekleştiricidir. 

Madde 29. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi Komisyonumuzca 29 ncu madde olarak 
esas itibarı ile benimsenmiş ancak, maddenin ifadesini düzenlemek maksadı ile bir tertip deği
şikliği ile madde metninde önceki maddelere yapılan atışlar nedeniyle, atıfta bulunulan madde
lerin yeni numaralarının gösterilebilmesi için gerekli değişiklikler yapılmış ve madde bazı redak
siyon değişikliklerine de tabi tutulmuştur. 

Madde 30. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi Komisyonumuzca 30 ncu madde olarak 
esas itibariyle benimsenmiş ancak, madde metninde çoğul olarak ifade edilen yönetmeliğin o böl
genin tek yönetmeliği olması nedeniyle maddede bu yolda değişiklik yapılmıştır. 

Madde 31. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi Komisyonumuzca 31 nci madde olarak 
esas itibariyle benimsenmiş ancak, madde metninde başlangıç maddelerine yapılan atıfta, bu 
madde numarasının değişmiş olması nedeniyle madde bu yolda değiştirildiği gibi ifadenin düzel
tilebilmesi maksadıyle bu yolda da bir değişiklik yapılmış ve madde anlamına uygun hale ge
tirilmiştir. 

Madde 32. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi Komisyonumuzca 32 nci madde olarak 
esas ve metin itibariyle benimsenmiş ancak, madde metninde yer alan «tamamının» deyimi «tü
münün» şeklinde değiştirilerek kanun diline uygun halle getirilmiştir. 

Geçici madde 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi Komisyonumuzca esas ve me
tin itibariyle benimsenmiş ancak, maddenin sonundaki «zorunMuğundadırlar» deyimi kullanılan 
dile uygun olarak «mecburiyetindedirler» şeklinde değiştirilmiştir. 

Geçici madde 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca esas ve me
tin itibariyle aynen kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi Komisyonumuzca 33 ncü madde olarak 
esas ve metin itibariyle aynen kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi Komisyonumuzca 34 ncü madde olarak 
esas ve metin itibariyle benimsenımliş, ancak maddeye «yürütme» matiabının eklenmesi» de uygun 
mütalâa edümiştir. 
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Zira, Komisyonumuz yaptığı düzenlemelerde 30 ucu maddeden sonra gelen 31 ve 32 nci mad
deleri «Son hükümler» bölüm başlığı ile ifade etmiş; geçici 1 ve 2 nci maddeleri de «Grecici 
hükümler» bölüm başlığı altında toplamış ve «yürürlük» e ilişkin 33 ncü maddeden sonra, yürüt
meyi düzenleyen 34 ncü maddeye de «Yürütme» matlabınm eklenmesi zormllu bir nitelik kazan
mıştır. 

İşbu raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Eskişehir 
Ö. Ucuzal 

Sakarya • 
M. Tığlı 

Konya 
S. Çumralı 

'Tabiî Üye f 

S. Giirsoytrak 

Adanla 
M. Yılmaz Mete 

Toplantıda bulunamadı 

Konya J 
Sözcü 

M. Yarı.şlı 

'Hatay 
M. Deliveli 

Giresun 
S. Orhon 

Toplantıda 'bulunamadı 

Balıkesir 
) N. D emir el 

Tekirdağ 
C. Tarlan 

Bingöl 
Kâtip 

1. Bingöl 

i üYIardin 
A. Bay ar 

.Balıkesir 
N. Sarlıcah 

Hakkâri 
İV. Seyhan 

Cranlmrbaşkanüiıea S. t! 
T. Sökmen 
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BELLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Toptana halleri kanunu teklifi 

Toptancı hallerinin tarifi : 

MADDE 1. — Toptancı halleri bu kanun hükümlerine tabi tutularak hal konusuna giren 
maddelerim bu kanuna göre ve Igenel sağlık kurallarına uygun olarak üretici ve tüketici yararla
rını bağdaştıracak şekilde belediye sınırı içindeki toptan alım Ve satımlarının Ve bunlarla tügiH 
hizmetlerin yapıldığı yerlerdir 

Toptancı hali bulunan yerlerde toptan alım ve isatımlar haller dışında yapılamaz. 
İhracatçılar tarafından ihracat için yapılan alım Ve satımlar /bu hükme tabi değildir. 
Halde toptan satışlar, kooperatif veya kooperatif birlikleri ile müstahsiller ve 'komisyoncular 

tarafımdan yanılabilir, ancak bunlar birbirinden mal alıp satamazlar. 

Hallerin kumlusu : 

MADDE 2. — Toptancı halleri tesisi 'belediyelerce kurulur, özel idareler, Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Ziraat iOdaları hallerin kuruluşlarına belediyelerce 
iştirak ettirebilirler. 

Toptancı hallerinin idaresi belediyelere aittir. 

Hallerin hukukî durumu : 

MADDE 3. — Toptancı halleri kamu emlâkinden sayılırlar ve kiraya verilemezler. 

Hal yönetmelikleri : 
MADDE 4. — Bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikler, 1580 sayılı Kanunun 15 nci madde

sinin 58 nci fıkrasında yazılı gıda maddeleriyle ilgili olarak, hallerde çalışanları kapsar. Belediye 
meclislerince yönetmelikler hazırlanırken ilgili kuruluşların görüşleri alınır. 

Hal yönetmeliklerinde yer alacak hususlar : 

MADDE 5. — Belediye meclislerince hazırlanacak Toptancı Haü Yönetmeliğinde bölgesel ih
tiyaca göre bu (kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hususlarla haldeki yerlerin 7 nci maddedeki 
önceliklere tabi lolarak ne suretle ve nasıl tahsis edileceği, halde satış yapacak olanlarda aranıla
cak özelliklerin ne suretle tespit ve tevsik edileceği, halde yer alacakların sicillerinin ne suret
le tutulacağı ve ihtiva edeceği hususlar, halin idaresi ve teşkilâtı, hal görevlilerinde aranılacak 
özellikler, çalışma tarzı ve bu konuda 'kullanılacak formüllerin şekli, istatistik işleri, tutulacak 
defterler, ölçü ve tartı işleri, imalın nevine göre toptan satışlarda en az satış miktarları, malların 
ambalajlarında marka ve ayırıcı işaretlerin kullanılması, sağlık hizmetleri, yükleme ve /boşaltma üs
leri, hizmet tarifeleri, hal içinde çalışacaklara verilecek giriş vesikaları, yerlerin kullanılması, sa
tış gün Ve saatleri, hale giriş ve halin iç düzeni, yerlerin temizliği, satışların, şekil ve usulleri, mal
ların satışa arzı, satışın kimler tarafından yapılacağı, satışa kabul edilmeyen veya çürüyen mallar 
için ibelge verilmesi, tahsisin geri alınması bakımından kifayetsizlik durumunun tespiti, hakem 
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GEÇİüİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Toptancı Halleri Kanunu 

Toptancı Hallerinin Tarifi : 

MADDE 1. — Toptancı halleri; Belediye sınırları içinde, genel sağlık kurallarına uygun ola
rak, bu Kanun hükümlerine göre; üretici ve tüketici yararlarım bağdaştıracak şekilde, toptan 
alım ve satımların yapıldığı yerlerdir. 

Hallerin Kuruluşu : 
MADDE 2. — Toptancı halleri, Belediyelerce kurulur. 
Özel idareler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Ziraat Odaları; 

Hallerin kuruluşlarına belediyelerce iştirak etdrilebilirler. 
Toptancı hallerinin idaresi belediyelere aittir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Toptancı halinde alım ve satımlar : 

MADDE 4. — Toptancı hali bulunan yerlerde toptan alım ve satımlar, haller dışünda yapıla
maz. 

Ancak, ihracatçılar tarafından, ihracat maksa'dıyle yapılan alım ve satımlar bu hükme tabi 
değildir. 

Toptancı Hali Yönetmelikleri : 

MADDE 5. — Bu Kanuna göre çıkarılacak toptancı hal yönetmelikleri, 1580 sayılı Kanunun 15 
nci maddesinin 58 nci fıkrasında yazılı gıda maddeleriyle ilgili olarak, hallerde çalışanları kap
sar. 

Belediye Meclislerince, toptancı hali yönetmeliği hazırlanırken ilgili kuruluşların görüşleri de 
alınır. 

Hal Yönetmeliğinde yer alacak hususlar : 

MADDE 6. — Belediye Meclislerince hazırlanacak toptana hali yönetmeliğinde; 
a) Haldeki yerlerin, bölgesel ihtiyaca göre bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtlilen hususlar 

ile 8 nci maddedeki öncelik sırasına tabi olarak ne suretle ve nasıl tahsis edileceği, 
b) Halde satış yapacak olanlarda aranılacak niteliklerin ne suretle tesplit ve tevsik edileceği, 
c) Halde yer alacakların sicillerinin ne suretle tutulacağı ve hangi esasları ihtiva edeceği, 
d) Halin idaresi ve teşkilâtı ile hal görevlilerinde aranılacak nitelikler ve çalışma tarzı ile 

bu konuda kullanılacak formüllerin şekli, istatistik işleri, tutulacak defterler, ölçü ve tartı işleri, 
e) Malların nevrine göre toptan satışlarda en az satış miktarları, 
f) Malların ambalajlarında marka ve ayırıcı işaretlerin kullanılması, 
g) Sağlık hizmetleri, yükleme ve boşaltma işleri ile hizmet tarifeleri, 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

kurulunun görevini nasıl .yapacağı, hakemlerin nasıl seçileceği ve çalışna tarzı, hakem kurulu 
kararlarmın 'ilgililere duyurulması, halde yer alanların yanında çalışanların riayet edecsği hususlar, 
varsa muhafaza, tasnif ve halde mevcut diğer pazarlama tesislerinin kullanılması, üretici alacakla
rının komisyoncular tarafından ödeme 'süresi ve bunlardan "başka gerekli görülecek diğer husus
lar yer alır. 

Fiyatların teşekkülü : 

MADDE 6. — Toptancı hallerinde fiyatlar, hal nizamı dâhilinde serbestçe teşekkül eder. An
cak; ızaruret görülen ahvalde, ^belediyelerce lüzum görülen hallerde hal hakem kurulunun müta
lâası almidıktan (sonra yürürlükte olan mevzuat hükümleri dairesinde azamî fiyat tespit oluna
bilir. 

Tespit olunan azamî fiyatın üstünde satış yapılamaz. 

Halde satış yapacak olanlar ve sıfatları : 

MADDE 7. — Toptan satışlar, halde yer almış bulunan îmüsta&s'ller tarafından kurulmuş koo
peratifler ve birlikleri, komisyoncu gerçek ve tüzel kişileri tarafından yapılır. 

Halde yer alan müstahsiller ancak kendi anallarını, kooperatif ve birlikler münhasıran ortak
larının mallarını satabilirler. 

Müstahsiller için halde duruma göre genel ve özel surette satış yerleri ayrılır. 'Bu yerde müs
tahsiller geçici olarak satış yapabilirler. 

Aynı (belediye hudutları dahilindeki toptancı haillerinde kendilerine yer tahsis olunan satıcı
lar birbirlerinden mal alıp jsatamayacakları gibi, aynı haldeki satıcılar da birbirleri ile alım satım 
yapamazlar. 

2834 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş Tarım Satış Kooperatifleri veya Birlikleri 2834 
sayılı Kanun »gereğince Devletçe destekleme amacı ile ortakları dışından aldıkları malları da sata
bilirler. 

Ter ayırma ve tahsis : 

MADDE 8. ı— Haldeki satış yerlerinin ve bunlarla ilgili tesislerin tefrik ve tahsisleri Hal Ha
kem Kurulunun, satıcıların 7 nei maddenin 1 nci fıkrasındaki yazılış sırasına güre, tespit edece
ği öncelik esasları gözetilmek suretiyle yapacağı teklif üzerine, belediye encümenince karara bağ
lanır. 

Ter tahsisi için aranılacak nitelikler : 

MADDE 9. — Halde kendilerine yer tahsis edileceklerin aşağıdaki nitelikleri taşımaları ge
rekir : 

a) Gerçek (kişilerin Türk vatandaşı olması ve 18 yaşını bitirmiş bulunması, tüzel kişiler için 
idarecilerinin Ihspsinin Türk vatandaşı olması ve sermayelerimin tamamının Türk vatandaşlarına 
ait bulunması, 

b) Gerçek kişiler, tüzel kişiler ve tüzel kişilerin idarecilerinin; ağır hapis cezasıyle veya 
hırsızlık, sahtekârlık, ıdolandıncılık, emniyeti kötüye kullanma, yalan yere yemin veya şahadet, 
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h) - Hal içinde çalışacaklara verilecek giriş vesikaları, yerlerin kullanılması ile satış gün ve 
saatleri, hale giriş ve halin iç düzeni, yerlerin temizliği, 

ı) Satışların şekil ve usulleri malların satna arzı, satışın kimler tarafından yapılacağı ve 
satışa kabul .edilmeyen veya çürüyen mallar için belge verilmesi, 

i) Tahsisin geri alınması yönünden yetersizlik durumunun tespiti, 
j) Hakem kumlunun görevini nasıl yapacağı, hakemlerin nasıl seçileceği ve çalışma tarzı 

ile hakem kurulu kararlarının ilgililere ne yolda duyurulacağı, 
k) Halde yer alanların yanında çalıştırdıkları kişilerin, hangi esaslara tabi olacağı, 
1) Hallerin muhafaza, tasnif ve diğer pazarlama tesislerinin nasıl kullanılacağı, 
m) Üretici alacaklarının komisyoncular tarafından ödenme süresi, ile bunlardan başka gerek

li görülecek diğer hususlar yer alır 

Fiyatların Teşekkülü : 

MADDE 7. — Toptancı hallerinde fiyatlar, hal nizamı dahilinde serbestçe teşekkül eder. 
Ancak; zaruret görülen ahvalde ve belediyelerce lüzumlu bulunan hallerde, hal hakem kurulu
nun mütalaası alındıktan sonra yürürlükte olan mevzuat hükümleri dairesinde azamî fiyat tes
pit edilebilir. 

Tespit olunan azamî fiyatın üzerinde satış yapılamaz. 

Halde satış yapacak olanlar ve sıfatları : 

MADDE 8. — Toptan satışlar; halde bulunan üreticiler tarafından kurulmuş kooperatif bir
likleri, kooperatifler ve üreticiler ile komisyoncu gerçek ve tüzel kişileri tarafından yapılır. 

Halde yeri bulunan üreticiler ancak kendi mallarını, kooperatif birlikleri ve kooperatifler 
münhasıran ortaklarının mallarını satabilirler. 

Üreticiler için halde, duruma göre genel ve özel surette satış yerleri ayrılır. Bu yerde üreticiler 
geçici olarak satış yapabilirler. 

Aynı belediye hudutları dahilindeki toptancı hallerinde, kendilerine yer tahsis olunan satıcılar, 
birbirlerinden mal alıp satamayacakları gibi aynı haldeki satıcılar da, birbirleriyle alım ve sa
tım yapamazlar. 

2834 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri veya 
Kooperatifler 2834 sayılı Kanun gereğince, Devletçe destekleme amacıyle ortakları dışlından al
dıkları malları da satabilirler. 

Tahsis : 

MADDE 9. — Haldeki satış yerlerinin ve bunlarla ilgili tesislerin tefrik ve tahsisleri, satıcıla
rın 8 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki yazılış sırasına göre tespit edilen öncelik esasları gözetil
mek suretiyle hal hakem kurulunun yapacağı teklif üzerine, Belediye Encümenince karara bağla
nır. 

Yer tahsisi için aranılacak nitelikler : 

MADDE 10. — Halde kendilerine yer tahsis edileceklerin aşağıdaki nitelikleri taşımaları ge-
rekü\ 

a) Gerçek kişilerin Türk vatandaşı olması ve 18 yaşını bitirmiş bulunması, tüzel kişiler için 
yöneticilerinin hepsinin Türk vatandaşı olması ve sermayelerinin tamamının Türk vatandaşları
na ait bulunması, 

b) Gerçek kişiler, tüzel kişiler ve tüzel kH'ertin yöneticilerinin; hırsızlık, sahtekârlık, do
landırıcılık, emniyeti kötüye kullanma, yalan ye;e yemin veya şahadet, hileli iflâs, kaçakçılık, 
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hileli iflas, kaçakçılık, ticaret ve sanayi ve artırmaya hile ve fesat karıştırmak cürümleriyle ve
ya gayrimeşru ölçü ve kile ve tartı kullanmak ve umumun sıhhatine, yenilecek (ve içilecek şeylere 
ilişkin cürümlerden biri ile mahkûm olmamış bulunması, 

c) Gerçek kişilerin ve tüzel kişiler idarecilerinin iflâs etmiş olmamaları (Âdi veya taksiratlı 
surette iflâs etmişler ise itibarlarını tekrar kazanmış olmaları.), 

ç) 27 nci madde gereğince herhangi bir toptancı halinde kiralanmış yeri geri alınmamış ol
mak, 

d) 7 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı satıcılardan birinin niteliğine sahiboîhnak. 

Ticaret siciline kayıt mecburiyeti : 

MADDE 10. — Kendilerine devamlı olarak yer verilmiş olanlar ticaret siciline kayıtlı olma
dıkları takdirde tahsisin tebliğ tarihinden Stibaren 30 gün içinde (bu kayıtlarını yatırmaya mecbur
durlar. 

MADDE 11. — Hale (mal gönderenlerin, halden İmal alanların ve belediyelerin haklarını ko
rumak anaksadıyle belediye encümenlerince halde kendilerine yer tahsis edilenlerden tespit edile
cek hadler dâhilinde nakit veya muteber bir banka teminat mektubu veya Devlet tahvil teminat 
olarak alınır. Teminatın mahsup şekli 6 nci maddede bahsi geçen yönetaneliklikte belirtilir. Bu te
minat alınış gayesi »dışında haczedilemez. Mahsubedilen teminatın bir ay içinde yeniden verilmesi 
veya eksilen kısmının tamamlanması zorunludur. 

Özel sicil : 

MADDE 12. •— Halde yer işgal edenler için hal müdürlüğünce (özel bir sicil tutulur. 

Tahsis edilen yerin geri alınması : 
MADDE 13. — 8 nci madde gereğince tahsis edilen satış yerleri, aşağıda gösterilen hususlar

dan herhangi (birinin tespiti halinde Belediye Encümeni kararı ile ve bu kanunun 27 nci maddesi 
esasları dahilinde geri alınır. 

a) 9 ncu maddede yazılı özellik ve şartlardan herhangi -birini kaybetmek, 
b) Tahsis süresi içinde ilgililerin vazgeçmesi, tüzel kişiliğin ortadan kalkması, 
c) 10 ncu madde hükmüne uymamak, 
ç) Kendisine yer tahsis edilenin bu yeri kısmen /veya tamamen üçüncü şahıslara devretme

si, 
d) Yer tahsis ©dilenin vefatı halinde 9 ncu maddede yazılı özellikleri haiz eşi veya çocukla

rından birinin ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde tahsisin devamı isteğinde bulunmaması, 
birden fazla mirasçının müracaat ve isteği halinde bunların aralarında 9 ncu maddede yazılı özel
likleri haiz bir şirket kurmamaları veya içlerinden bu özellikleri haiz biri lehine (feragatte bulun
mamaları, 

e) Makbul bir mazerete dayanmadıkça satış yerinin idevamlı olarak 30 gvm veya bir yıl için
de toplam olarak 90 işgünü kapalı kalması veya toptancı hali Yönetmeliğinde gösterilecek sekide 
kifayetsiz durumun mevcudiyeti, 

f) Tahsis yerine ait ücretin ödenmesinde 30 günden fazla ıgecikme, 
g) 22 nci maddenin ıson fıkrasında yazılı durumun mevcudiyeti, 
h) 11 nci maddede belirtilen teminatın belli müddet 'içinde verilmemesi veya eksilen kısmı

nın tamamlanmaması, 
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Ticaret ve Sanayi artırmaya hile ve fesat karıştırmak cürümleriyle veya gayri meşru ölçü ve ki
le ve tartı kullanmak ve umumun sıhhatine, yenilecek ve içilecek şjeylere ilişkin cürümlerden biri 
ile kesin hüküm giymemiş bulunması, 

c) Gerçek kişilerin ve tüzel kişiler ile yöneticilerinin iflâs etmiş bulunmaması (Âdi ve taksi-
ratlı surette iflâs etmişler ise itibarlarını tekrar kazanmış olmaları). 

ç} 27 nci madde gereğince her hangi'bir toptancı hailinde tahsis edilmiş yerinin geri alınma
mış olması. 

d) 8 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı satıcılardan birinin niteliğe sahip bulunması 

Ticaret siciline kayıt mecburiyeti : 

MADDE 11. — Kendilerine devamlı olarak yer verilmiş bulunanlar, ticaret siciline kayıtlı ol
madıkları takdirde, tahsisin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde bu kayıtlarını yaptırma
ya mecburdurlar. 

Alınacak Teminat : 

MADDE 12. — Hale mal gönderenlerin, halden mal alanların ve belediyelerin, haklarını ko
rumak maksadıyle Belediye encümenlerince halle kendilerine tahsis edilenlerden, tespit edilecek 
hadler dahilimde nakit veya banka teminat mektubu yahut Devlet tahvili teminat olarak alınır. 
Teminatın mahsup şekli 6 nci maddede bahsi geçen yönetmelikte belirtilir. Bu teminat alınış ga
yesi dışında haczedilemez. Mahsulbedilen teminatın 1 ay içinde yeniden verilmesi veya eksilen kıs
mının tamamlanması zorunludur. 

Özel sicü : 

MADDE 13. — Halde yer tahsis edilenler hakkında hal müdürlüğünce özel bir sicil tutulur. 

Tahsis edilen yerin geri alınması: 

MADDE 14. — 9 ncu madde gereğince tahsis edilen satış yerleri, aşağıda gösterilen hususlar
dan herhangi birinin tespiti halinde belediye enoümeni kararı ile geri alınır. 

a) 10 ncu maddede yazılı özellikler ve şarti ardan herhangi birinin kaybedilmesi. 
b) Tahsis süresi içinde ilgililerin vazgeçmesi veya tüzel kişiliğin ortadan kalkması. 
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i) Halde kendilerine yer 'taihsis edilenlerin, malının satılmasına aracılık ettiği üreticinin pa
racını (yazılı talebi halinde zamanında ödemediği iğin belediye encümenince, teminatından kesin
ti yapılması veya bu teminatının aynı maksatla haczedilnıesi hususunun üçüncü defa olması, 

Haller idaresi : 
MADDE 14. — Toptancı halleri bu kanuna ve bu kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik

ler ce, (belediye nizam ve 'esaslarına göre idare edilir. 
Hal işleri, hal müdürünün idaresi altında hal teşkilâtı tarafından bu kanun ile hal yönet

meliğinde gösterilen esaslar dahilinde yürütülür. 
Hale gelen ımallarm kabları üzerine yazılmış sınıflara uygunluk derecesini, re'sen veya şikâ

yet üzerine sınıflandırma ve -amibalâj ile kablara yerleştirme 'esasları yönetmeliklere uygun bulu
nup bulunmadığını kontrol etmek ve sınıflandır-na ûjlerini yapmak için lüzumu kadar eksper ve 
kontrolör bulundurulur. 

Toptancı Hal jlüdürlü günün görevleri : 

MADDE 15. '— Hal müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Kal işlerini, bu kanun ile hal yönetmeliğine, belediye nisam ve kararlarına uygun ola

rak yürütmek ve murakabe etmek, 
b) Komisyonculara gönderilen maları satış bedellerinin ilgililere intikal edip etmedi

ğini, müracaat yapıldıktan ıscnra yönetmelikte belirtilecek bir süre ve esas dahilinde inti
kal edip etmediğini ve 'halde azamî satış fiyatlım tayini halinde satışın bu fiyatlar üzerinde 
yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, 

c) Müstahsil komisyoncu ile bağlantı yapmadan doğrudan /doğruya hale veya dükkanı 
geçici olarak kapanmış veyahut 27 nci madie gereğince tabiiye emri tebliğ edilmiş ko
misyoncuya mal gönderdiği takdirde, bu malın bir komisyoncu vasıtasıyle isa tısını ve bedeli
nin müstahsile gönderilmesini sağlamak, 

ç) Sınıflandırma ve kablara yerleştirme yapılan hallerde, bu malları kalitelerine göre sı
nırlandırılmasını 'temin 'etmek, 

d) Hal eksper ve kontrolleri tarafından tâyin edileosk 'sınıflandırmaya vaki itiraz üzerine 
seçilecek hakem kurulunu derhal toplayarak itiraz -edilen hususu tetkik ve neticesini bir tu
tanakla tespit ettirmek, 

e) Hale gelen günlük malların miktar, fiyat ve sınıflarına ait bilgileri derlemek, 
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c) 10 ncu madde hükmüne uyulmaması, 
ç) Kendisine yer tahsis edilen taralından bu yerin kısmen veya tamamen 3 ncü şahıslara dev-

rolunması, 
d) Yer tahsis edilenin vefatı halinde, 9 ncu maddede yazılı ezellikleri haiz eşi veya çocukla

rından birinin, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde tahsisin devamı isteğinde bulunmaması; 
birden fazla mirasçının müracaatı halinde de, bunlarca aralarında 9 ncu maddede yazılı özellikleri 
haiz tir şirketin kurulamaması veya içlerinden bu nitelikleri haiz biri lehine feragatte bulunulma
ması, 

e) Geçerli bir mazerete dayanmadıkça, satış yerinin bir yıl içinde devamlı olarak 30 gün ve
ya toplam olarak 90 iş 'günü kapalı kalması, veya toptancı hali yönetmeliğinde gösterilecek şekil
de kifayetsiz bir durumun mevcudolması, 

f) Tahsis yerine ait ücretin ödenmesinde 30 günden fazla gecikilmesi, 
g) 23 ncü maddenin son fıkrasında yazılı durumun mevcut bulunması, 
h) 12 noi maddede belirtilen teminatın belli müddet içinde verilmemesi veya eksilen kısmı

nın tamamlan/maniası, 
ı) Halde kendilerine yer tahsis edilenlerin, malının satılmasına aracılık ettiği üreticinin pa

rasını yazılı talebi halinde zamanında ödemediği isin Eelediye encümenince teminatından kesinti 
yapılması, veya bu teminatın aynı maksatla hacı edilmesi hususunun 3 ncü defa vaki olması. 

Hallerin İdaresi : 

MADDE 15. — Toptancı halleri, bu kanuna ve bu kanun gereğince çıkarılacak toptancı hali yö-
nstme'iği ile gerekli görülecek diğer yönetmelikler ve belediye nizam ve esaslarına göre idare 
edilirler. 

Hal işlsTİ,. hal müdürünün idaresi altlıda hal teşkilâtı tarafından bu kanun ile hal yönetmeli
ğinde gösterilen esaslar dahilinde yürütülür. 

Hale gelen malların kabiarı üzerine yazılmış sınıflara uygunluk derecesini, resen veya şikâyet 
üzerine sınıflandırma ve ambalaj ile kablara yer" "^iirms esaslarının yönetmeliklerine uygun bu
lunup bulunmadığını kontrol etmek ve sınıflan İnana işlerini yapmak üzere lüzumu kadar eks
per ve kontrolör bulundurulur. 

Toptancı JıaJ Müdürlüğünün yörcvlcri : 

MADDE 16. — Hal müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Hal işlerini, bu kanım ile hal yönetmeliği 'o, belediye nizam ve kararlarına uygun olarak 

yürütmek ve murakabe etmak, 
b) Komisyonculara gönderilen satış bedelle İsin ilgililere, yönetmelikte belirtilen süre ve 

esaslar dahilinde intikal edip etmediğini kontrol etmek. 
c) Halde âzami satış fiyatının tayini halinde, satışın bu fiyatlar üzerinde yapılıp yapılma

dığını denetlemek. 
ç) Komisyoncu ile bağlantı yapılmadan dağ ıdan doğruya hale veya dükkânı geçici olarak 

kapanmış yahut 29 ncu madde gereğince tabiiye rnri tebliğ edilmiş komisyoncuya mal gönderil
mesi takdirinde, bu malın bir komisyoncu vasıtasıyle satışını temin etmek ve bedelinin üreticiye 
gönderilmesini sağlamak. 

d) Sınıflandırma ve kablara yerleştirme yakılan hallerde, bu malların kalitelerine göre sınıf
landırmasını temin etmek. 

e) Hal eksper ve kontrolörleri tarafından tespit edilen sınıflandırmaya vaki itiraz üzerine 
hakem kurulunu derhal toplayarak itiraz edilen hususu incelettirip neticesini bir tutanakla tev
sik ettirmek. 

f) Hale gelen günlük malların miktar, fiyat ve sınıflarına ait bilgileri derlemek, 
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f) Her gün tsatılan malların miktar, sınıf ve fiyatlarını kaydetmek ve sınıflarına göre en az 
ve en çok fiyatların yanısıra imümkün olduğu takdirde genelMe en çok işlem gören fiyatları iste-
nalıdiğinde ilgililere duyurmak. 

g) Civar iller ve müstahsil bölgeler hal idareleri ile fiyat ve gönderilen imal mevzuunda de
vamlı irtibat tesis ve neticelerini ilgililerin istifadesine arz etmek, 

h) Halin idaresi ile ilgili ıdiğer işler yapmak. 
Hal (müdürü olmadığı yerlerde bu işler görevlendirilecek kişiler tarafından yapılar. 

Toptancı hali hakem kurulu : 

MADDE 16. — Hal hakem kurulu, belediye hal müdürü veya görevlendireceği bir kişinin baş
kanlığında, ziraat müdürlüğünden, mahallî ziraat odalarından, tarım kooperatiflerinden, yaş mey
ve ve sebze komisyoncuları cemiyetinden birer, ticaret odalarından ikişer temsilciden teşekkül 
eder. 

Toptancı Mali Hakem Kurulunun görevleri : 

HADDE 17. — Hal (Hakem Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Halde kendilerine yer tahsis edilenler ile, mal gönderenler, komiısyoncular, alıcılar ve nak

liyeciler arasında doğacak ihtilâfları tetkik ©dip karara bağlamak, 
b) Hal hizmet tarifeleri hakkında mütalaa vermek, 
c> Halin idaresinde görülen her türlü aksaklıkların giderilmesi için alınması gerekli tedbirler 

ile hal yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında mütalaa beyan etmek, 
ç) Hal mevzuuna giren maddelerden belediyece azamî satış fiyatları tespitine zaruret görü

lenler hakkında mütalaa beyan etmek, 
d) Yer tahsisi hakkında 8 nci maddede belirtilen hususları yerine getirmek. 

Hallerin gelirleri : 

MADDE 18. — Hallerin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir : 
A) Halde kendilerine yer tahsis edilenlerle geçici satıcılardan tahsis edilen satış yeri ve müş

temilatına göre; 
1. Devamlı tahsislerde; 
a) Kapalı yerlerin metrekare için günde 6 lirayı, 
b) Açık yerlerin beher metrekaresi için günde 3 lirayı, 
2. Geçici tahsislerde; 
a) Kapak yerlerin beher metrekaresi için günde 3 lirayı, 
b) Açık yerlerin metrekaresi için günde 2 lirayı, 
Geçmemek üzere Belediye Kanunları gereğince tayin edilerek alınacak tahsis ücreti. 
Bu kanunun 3 nci maddesinde yazık kuruluşlar ile belediye tarafından ortaklaşa kurulan hal

lerde alman tahsis ücreti, ortaklar arasında yapılacak [anlaşma hükümlerine göre bölünür. 
Tahsis ücreti, tahsis edilen yerine cezaen kapatılması halinde ide tahsil olunur. 
B) Halde satılan analların satış bedel üzerinden % 3'ü geçmemek üzere belediye encümenince 

belirtilecek oranda alınacak Belediye Resmi, 
0) Malların haile giriş ve çıkışı ile yükleme, boşaltma hizmetleri Hal Müdürlüğü tarafından 

görüldüğü takdirde bu hizmetler karşılığı olarak belediye meclisince düzenlenecek tarifeye göre 
alınacak ücretler, 

Ç) Halde yapılan her nevi ekspertiz işlemlerine itiraz için Hal Müdürlüğünce 100 lira olarak 
alınacak ıdepozitolardan, itiraz Hakem Kurulunca varit ngörülmediği takdirde 20 liradan az ve 
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g) Her gün satılan malların miktar, sınıf ve fiyatlannı kaydetmek ve sınıflarına göre en 
az ve en çok fiyatların yanı sıra mümkün olduğu takdirde genellikle en çok işlem gören fiyatları 
istenildiğinde ilgililere duyurmak. 

h) Civar iller ve üretici bölgeler hal idareleri ile fiyat ve gönderilen mal mevzuunda devamlı 
irtibat tesis ve neticelerini ilgililerin istifadelerine arz etmek. 

ı) Halin idaresi ile ilgili diğer işleri yapmak. 
Hal müdürü olmadığı yerlerde bu işler, görevlendirilecek kişiler tarafından yürütülür. 

Toptancı hali hakem kurulu : 

MADDE 17. — Hal hakem kurulu belediye hal müdürü veya görevlendireceği kişinin başkan
lığında; tarım teşkilâtından, mahallî ziraat odasından, mahallin üye sayısı en fazla tarım koope
ratifinden, yaş meyve ve sebze komisyoncuları cemiyetinden ve ticaret odasından katılacak bi
rer temsilciden teşekkül eder. 

Hakem kurulunun görev süresi 1 yıldır. 

Toptana hali hal: em kurulunun gör evleri : 

MADDE 18. — Hal hakem kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Halde kendilerine yer tahsis edilenler ile mal gönderenler ve komisyoncular ile alıcılar ve 

nakliyeciler arasında doğacak ihtilâfları tetkik edip karara bağlamak, 
b) Hal hizmet tarifeleri hakkında mütalâa vermek, 
c) Halin idaresinde görülen her türlü aksaklıkların giderilmesi için alınması gerekli tedbirler 

ile hal yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında mütalâa beyan etmek. 
ç) Hal mevzuuna giren maddelerden belediyece azamî satış fiyatları tespitine zaruret görü

lenler hakkında mütalâa beyan etmek. 
d) Yer tahsisi hakkında 9 ncu maddede belirtilen hususlan yerine getirmek. 

Hal gelirleri : 

MADDE 19. — Hallerin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir : 
A) Halde kendilerine yer tahsis edilenlerle geçici satıcılardan, tahsis edilen satış yeri ve müş

temilâtına göre, 
1. Devamlı tahsislerde : 
a) Kapalı yerlerin metrekaresi için günde 6 lirayı, 
b) Açık yerlerin metrekaresi için günde 3 lirayı, 
2. Geçici tahsislerde : 
a) Kapalı yerlerin metrekaresi için günde 3 lirayı, 
b) Açık yerlerin metrekaresi için günde 2 lirayı, 
Geçmemek üzere Belediye kanunları gereğince tâyin edilerek alınacak tahsis ücreti. 
Bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı kuruluşlar ile belediye tarafından ortaklaşa meydana ge

tirilen hallerde alman tahsis ücreti ortaklar arasında yapılacak anlaşma hükümlerine göre bölü
nür. 

Tahsis ücreti, edilen yerin cezaen kapatılması halinde de tahsil olunur. 

B) Halde satılan malların satış bedeli üzerinden % 3'ü geçmemek üzere belediye meclisince 
belirtilecek oranda alınacak belediye resmi. 

C) Malların hale giriş ve çıkışı ile yükleme, boşaltma hizmetleri hal müdürlüğü tarafından gö
rüldüğü takdirde bu hizmetler karşılığı olarak, belediye meclisince düzenlenecek tarifeye göre 
alınacak ücretler, 
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100 lliradan fazla olmamak üzere malın Hakem Kurulunca (tespit edilecek değeri üzerinden alınacak 
ve depozitodan mahsubedilecek % 1 ücretler, 

D) Toptancı hali içerisinde kurulacak soğuk hava deposu ve jbunun gibi tesislerin gelirleri. 
Yukarda yazılı hal gelirlerinden (A) fıkrasında bahsi geçen kuruluşlar payı ayrıldıktan sonra 

kalanı belediyeye gelir yazılır. 

Hallerin tesisi ve geliştirilmesi fonu : 
MADDE 19. — Bu kanunun 2 nci maddesinde tarif edilen hallerin kanun net gelirlerinin 

% 25'i hallerin tesisi ve geliştirilmesi için ayrı bir fonda toplanır. 
Bu fonda toplanan gelirler maksadı dışında kullanılamaz. 
Ancak, bu fonda toplanan gelirler, ilgili belediyelerin müracaatları üzerine Ticaret Bakanlığı

nın müsaadesi ile serbest bırakılabilir. 
Geriye kalan net gelirin % 75'i ilgili belediye ile ortaklar arasındaki anlaşmaya göre paylaşı

lır. 

Komisyoncu ücretleri : 

MADDE 20. — Halde yer alan komisyoncuların komisyon ücretleri, malın satış bedeli üzerin
den % 8'i, müstahsile avans ve kab verildiği ve bu husus hal müdürlüklerince tespit edildiği 
takdirde % 10'unu geçemez. 

Cezalarla ilgili hükümler : 

MADDE 21. — 1 nci maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı hareket eden toptan satıcılara 
ve alıcılara 1 000 liradan 5 000 liraya kadar para cezası ve 45 güne kadar hal dâhilinde faaliyet
ten mene karar verilir. 

MADDE 22. — 6 ncı maddenin ikinci ve 7 nci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı 
hareket edenlerle, fiyatların normal bir şekilde oluşumunu önleyici harekette bulunanlar, Hal 
Hakem Kurulunca tespit edildikten sonra, veya malın miktar ve bedelini hakiki miktar veya sa
tış fiyatının altında göstermek suretiyle üreticiye noksan intikal ettirenler veya malın ekspertiz 
neticesinde belirtilecek sınıflandırılmasını gösterir belgeleri değiştirenler veya değiştirtenler ile 
bu belgelerin değiştirilmiş şeklindeki satıcıları hakkında 100 liradan 5 000 liraya kadar para cezası 
ve ayrıca 3 seneye kadar hal dâhilinde faaliyetten men cezası verilir. 

Bu fiillreden birinin tekrarı halinde tahsis edilen yerin kapatılması 2 aydan, para cezası ise 
2 000 liradan az olamaz. 

MADDE 23. — Aynı kab içerisinde değişik kaliteden mal konulması ve özel yönetmeliklerde 
tespit edilecek sınıflandırmalar dışında mal gönderilmesi veya kab kullanılması yasaktır. 

Bu yasağa riayetsizlik münhasıran müstahsil fiilinden tevellüdetmiş ise mal gönderene, hal için
de yapılan sınıflandırma, tasnif veya raf'dan ileri gelirse haldeki satıcı sorumlu olur. Bunlardan 
her biri hakkında malın rayiç bedeli tutarının % 15'i oranında para cezası tatbik olunur. 

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

MADDE 24. — Toptancı halleri yönetmeliklerinde tespit olunacak yasaklara uymayanlar hak
kında 100 liradan 5 000 liraya kadar para cezası ve ayrıca 3 seneye kadar hal dâhilinde faaliyet 
ten men cezası verilir. 
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Ç) Halde yapılan her nevi ekspertiz işlemlerine itiraz için hal müdürlüğünce 100 lira olarak 
alınacak depozitolardan, itiraz hakem kurulunca varit görülmediği takdirde 20 liradan az ve 100 
liradan fazla olmamak üzere malın hakem kurulunca tespit edilecek değeri üzerinden alınacak ve 
depozitolardan mahsubedilecek % 1 ücretler. 

D) Toptancı hail içerisinde kurulacak soğuk hava deposu ile bunun gibi tesislerin gelirleri. 
Yukarıda yazılı hal gelirlerinden (A) fıkrasında bahsi geçen kuruluşlar payı ayrıldıktan son

ra kalanı belediyeye gelir yazılır. 

Hallerin tesis re geliştirilmesi fonu : 

MADDE 20. — Bu kanunun 1 nci maddesinde tarif edilen hallerin kanunî net gelirlerini % 25'i 
hallerin tesisi ve geliştirilmesi için ayrı bir fonda toplanır. 

Bu fonda toplanan gelirler, maksadı dışında kullanılamaz. 
Geriye kalan net gelirin % 75'i İlgili belediye ile ortaklar arasındaki anlaşmaya göre paylaşı

lır. 

Komisyoncu ücretleri : 

MADDE 21. — Halde yer alan komisyoncuların komisyon ücretleri, malın satış bedeli üzerin
den % 6'sını ve üreticiye avans ve kab verildiği ve bu husus hal müdürlüklerince tespit edildiği 
takdirde % 8'ini geçemez. 

Ceza hükümleri : 

MADDE 22. — Dördüncü madde hükmüne aykırı 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. 

MADDE 23. — 7 nci ve 8 nci madde hükümlerine aykırı hareket edenler ile fiyatların normal 
bir şekilde oluşumunu önleyici harekette bulundukları hal hakem kurulunca tespit edilenler veya 
malın miktar ve bedelini hakikî miktar veya satış fiyatının altında göstermek suretiyle üreticiye 
noksan intikal ettirenler yahut malın ekspertiz neticesinde belirtilecek sınıflandırmasını gösterir 
'belgeleri değiştirenler veyahut değiştirtenler ile bu belgelerin değiştirilmiş şeklindeki satıcıları 
hakkında, 1 000 liradan 5 000 liraya kadar para cezası ve ayrıca 5 seneye kadar hal dahilinde faali
yetten men cezası verilir. 

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

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 üreticinin fiilinden meydana gelmiş ise mal gönderen; hal 
içinde yapılan sınıflandırma, rafa veya tasniften ileri gelirse, haldeki satıcı sorumlu olur. Her 
iki halde de ilgililer hakkında malın rayiç bedeli tutarının % 15'i oranında para cezası uygulanır. 

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

MADDE, 25. — Toptancı halleri yönetmeliklerinde tespit olunacak yasaklara uymayanlar hak
kında 100 liradan 5 000 liraya kadar para cezası ve ayrıca 3 seneye kadar hal dahilinde faaliyet
ten men cezası verilir. 
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Bu fiillerden birinin tekrarı halinde tahsis edilen yerin kapatılması cezası 2 aydan; para ise 
2 000 liradan az olamaz. 

CEZALARDA USULE AİT HÜKÜMLER 

MADDE 25. — Bu kanun ve buna istinaden çıkarılacak yönetmeliklere muhalefet halinde ve
rilecek cezalar [belediye encümenlerince tâyin olunur. Bu cezalara 1608 sayılı Kanun hükümleri
ne ıgöre itiraz olunabilir. 

MADDE 26. — Bu kanunda yazılı para cezaları 6183 sayılı âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

MADDE 27. — Bu kanunun 13 ncü maddesi ile 22 nci maddesinin son fıkrası gereğince tahsis 
yerlerinin geri alınması hakkında belediye encümenleri tarafından verilecek kararlar, 7 gün için
de ilgili il veya ilçe idare kurulları nezdinde itiraz edilmediği takdirde kesinlik kazanır, ilgili il 
veya ilçe idare kurulu, itirazı yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde neticeye bağlamak zorun
dadır. 

itiraz edilmediği takdirde kararın belediyece ilgiliye tebliği tarihini müteakip 7 nci günden iti
baren başlamak, itiraz edildiği takdirde idare kurulunun bu itirazın yerinde bulunmadığına dair 
kararını ilgiliye tebliğinden itibaren başlamak üzere ilgili, tahsis yerini 30 gün içinde boşaltma
ya ve hal müdürlüğüne teslim etmeye mecburdur. Bu müddetin bitiminde ayrılmış yer hal müdür
lüğüne teslim edilmediği takdirde boşaltma ayrıca bir hükmü gerektirmeksizin belediye zabıtasm-
ca yerine getirilir ve varsa boşaltma masrafları da 26 nci madde esaslarına göre tahsil olunur. 

Tahsis edilen yerden çıkartılan kişiye boşaltma kararının kesinlik kazandığı veya karara iti
raz edilmişse idare kurulunun itirazın yerinde bulunmadığına dair kararının ilgiliye tebliği tari
hinden itibaren gelen mallar 15 nci maddenin (C) fıkrasına göre hal müdürlüğünce sattırılır ve 
bedelleri sahiplerine gönderilir. 

MADDE 28. — Tahsis edilen yerin geri alınmasını gerektiren ahvalde tasfiyenin ne suretle 
yapılacağı hal yönetmeliklerinde gösterilir. 

MADDE 29. — Bu kanunun uygulanmasında, belediye görevlileri tarafından işlenen suçlar 
hakkında cezalar iki kat olarak verilir. 

Yöııe1 meliki erin yürürlüğe konması : 

MADDE 30. — 4 ncü madde gereğince hazırlanacak hal yönetmelikleri, kanunun yayımı tari
hinden itibaren 6 ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

Kalclınl'an kanun : 

MADDE 31. — 12 . 9 . 1969 tarihli 80 sayılı Kanun, bu kanunun tamamının yürürlüğe girdi
ği tarihte yürürlükten kalkar. 

GrEÇiCi MADDE 1. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halde kendilerine yer tahsis edil
miş olanların hakları saklı olup, bir yıl içinde bu kanuna uymak zorunluğundadırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Toptancı hallerine gelecek maddelerin; cins, nevi ve menşelerine göre 
sınıflandırma ve ambalajı ile kablara yerleştirme esasları ve bunların hangi tarihte yürürlüğe ko-
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Bu ifiillerden 'birinim. tekrarı halinde tahsis edilen yeriin kapatılması 2 aydan, para cezası ise 
2 000 liradan az olamaz. 

MADDE 26. — Bu kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkartılacak yönetmeliklere muhalefet ha
linde verilecek cezalar belediye encümenlerince tayin olunur. 

Bu cezalara 1608 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz olunabilir. 

MADDE 27. — Bu kanunda yazılı para cezaları 1608 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil 
olunur. 

MADDE 28. — Bu kanunun uygulanmasında, belediye görevlileri tarafından işlenen suçlar hak
kındaki cezalar iki kat olarak verilir. 

MADDE 29. — Bu kanunun 14 ncü maddesi gereğince tahsis yerlerinin geri alınması hakkında 
belediye encümenleri tarafından verilecek kararlar, 7 gün içinde ilgili il ve ilçe idare kurulları 
nezdinde itiraz edilmediği takdirde kesinlik kazanır. 

itiraz halinde, ilgili il veya ilçe idare kurulu, itirazı, yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde 
neticeye bağlamak zorundadır. 

İtiraz edilmediği takdirde kararın belediyece ilgiliye tebliğ, tarihini müteakip 7 nci günden iti
baren başlamak, itiraz edildiği takdirde, idare kurulunun bu itirazın yerinde bulunmadığına dair 
kararın tebliği tarihinden başlamak üzere ilgili, tahsis yerini 30 gün içinde boşaltmaya ve hal mü
dürlüğüne teslim etmeye mecburdur. Bu müddetin bitiminde, ayrılmış yer, hal müdürlüğüne teslim 
edilmediği takdirde boşaltma ayrıca bir hüküm gerektirmeksizin belediye zabıtasınca yerine getirilir 
ve varsa boşaltma masrafları da ayrıca tahsil olunur. 

Tahsis edilen yerden çıkartılan kişiye boşaltma kararının kesinlik kazandığı veya karara iti
raz edilmişse idare kurulunun itirazın yerinde bulunmadığına dair kararın ilgiliye tebliği tarihin
den itibaren gelen mallar 16 ncı maddenin (ç) bendine göre hal müdürlüğünce sattırılır ve be
delleri sahiplerine gönderilir. 

MADDE 30. — Tahsis edilen yerin geri alınmasını gerektiren ahvalde tasfiyenin ne surette 
yapılacağı hal yönetmeliğinde gösterilir. 

Son hükümler : 

MADDE 31. — 5 nci madde gereğince çıkarılacak toptancı hali yönetmelikleri, bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

MADDE 32. — 12 . 9 . 1960 tarihli ve 80 sayılı Kanun, bu kanunun tümünün yürürlüğe gir
diği tarihte yürürlükten kalkar. 

Geçici maddeler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halde kendilerine yer tahsis edil
miş olanların hakları saklı olup, bir yıl içinde bu kanuna uymak mecburiyetindedirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi komisyonumuzca da ay
nen kabul edilmiştir. 
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nacağı ve ne suretle uygulanacağı standartları yapılıncaya kadar ilgililerin de mütalâası alınarak 
Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerde gösterilir. 

Yürürlük : 

MADDE 32. — Bu kanunun yönetmeliklerin hazırlanmasına ilişkin hükümleri ile geçici mad
deleri bu kanunun yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımdan itibaren 6 ay sonra yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 33. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi Komisyonumuzca 33 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 34. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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