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I. — GEÖSN TUTANAK ÖZETİ 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereç-
lerler donatılması amacıyla içişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişme yetkisi ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı (1/680) (İS. 
Sayısı : 724) ve, 

Diyarbakır Milletvekili Sabahattin ISavcı 
ve 30 arkadaşının, Gelir vergisi Kanununu de
ğiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi (2/625) (IS. ıSayısı : 710) tekrar açık 
oya sunuldu. 

Eskişehir Milletvekili ıSeyfi öztürk'ün, ta
til münasebetiyle çıktığı gezilerde gördüğü 
çeşitli konulardaki gecikmeler ile pancar fi
yatları konusunda yaptığı gündem dışı konuş
maya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez; 

Ankara Milletvekili İbrahim 'Sıtkı Hatip-
oğlu'nun, Petrol Ofisi Genel Müdürünün işten 
elçektirilmesi konusunda yaptığı gündem dışı 
konuşmaya Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Nuri Kodamanoğlu, 

Ankara Milletvekili Şinasi özden oğlu'nun, 
memurların Personel Kanunundan doğan 9 ay

lık maaş farkı alacakları ile hububat tavan 
fiyatı münasebetiyle yaptığı gündem dışı ko
nuşmaya Maliye Bakanı Z'ya Müezzinoğlu; 

Manisa Milletvekili Muammer Ercem'in, 
tarım ürünlerinde uygulanan taban fiyat po-
lifcası konusunda yaptığı gündem dışı demecine 
Ticaret Bakanı Naim Talû; 

Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 
Malatya'nın elektrik sıkıntısı konusunda yap
tığı gündem dışı konuşmaya Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu cevap 
verdi. 

Tokat Milletvekili Mehmet Kazova, tarım 
ürünlerine uygulanan fiyat politikası dolayı-
sıyle üreticinin çektiği sıkıntılar konusunda 
gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk'-
ün, Münih Olimpiyat oyunlarında Türk eki
binin aldığı sonuçlara dair gündem dışı ko
nuşmasına, Gençlik ve Spor Bakanı Adnan 
Karaküçük cevap verdi. 

istanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Gün
gör, Bulgaristan'ın Rodop bölgesinde yapılan 

_ 868 — 
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Türk katliamı konusunda gündem dışı bir 
demeçte bulundu. 

Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'nun, 
bazı bölgelerde jandarmanın köylüye yaptığı 
kötü muamele konusundaki gündem dışı ko
nuşmasına İçişleri Bakanı Ferit Kubat ce
vap verdi. 

Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe, öğret
menlerin yan ödemeler ile ilgili şikâyetleri; 

Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy, imam
larla vekil imamların kadro durumları ve 
fabrikasyon halı imalâtı konusunda gündem 
dışı birer demeçte bulundular. 

Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, Denizli 
İlinin sorunları konusunda yaptığı gündem 
dışı konuşmaya, Tarım Bakanı ilyas Karaöz 
cevap verdi. 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı, yap
tığı gezide temas ettiği yurttaşların dert ve 
ihtiyaçları il* Hükümetten dilekleri; 

İçel Milletvekili Kadir Çetin, pamuk üreti
cisinin sorunları; 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı, pamuk 
ve zeytdnyazı fiyatları; 

Eskişehir Milletvekili Şemsettin İSonmez, 
suni hayat pahalılığı konularında gündem dışı 
birer demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Bayın
dırlık Bakanı Mukadder Özr.ek'n'e, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı ismail Ararın vekillik 
etmesinin; 

Yazılı sorular 
1. — Giresun Milletvekili Mustafa Ksmal 

Çilesiz'in, evlilik dışı doğan çocukların duru
muna dair yazılı soru önergesi, içişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1185) 

2. — Kocaeli Milletvekili Ve'bbi Engiz'.b, 
kamyon, kamyonet, otobüs ve traktör miktarı 
ile fiyatlarına dair yazılı soru önergesi Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1186) 

3. — Ankara Milletvekili Cengizhan -Yo
rulmaz'm, Ankara il ve ilçelerinde yağmur 
ve selden zarar gören çiftçilere yardım yapı
lıp yapılmayacağına dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1187) 

Mazereti dolayısıyla 5 Eylül 1972 tarihinde 
yurt dışına gidecek olan imar ve iskân Bakanı 
Turgut Toker'in mezun sayılma,sına ve dönüşü-
n3 kadar kendisine Ulaştırma Bakam Eıfkı Da-
nışman'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı ts-skereleri 
bilgiye sunuldu. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, halkımı
zın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslenme ve 
Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek ama
cıyla, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme yapılmasına dair önergesi 
okundu, gündemdeki yerini alacağı ve sırası 
geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

Açık oya sunulmuş bulunan kanun tasarı 
ve teklifine verilen oyların ayrımı sonunda 
çoğunluk olmadığı anlaşıldığından, açık oyla
ma işlemlerinin gelecek birleşim tekrar edile
ceği bildirildi. 

15 Eylül 1972 Cuma günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,55'te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Vahit Bozatlı Tufan Doğan Avşargü 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

4. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
madın, yurt dışında çalışan işçilerimizin 
ölülerinin yurda getirilmesi ile Kırıkkale'de 
sosyal sigortalar hastanesi yapılmasına dair 
yazılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1188) 

5. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
madın, Adalet Bakanlığına bağlı icra memuru, 
başkâtip, zabıt kâtibi va diğer personele 
yan ödeme yapılıp yapılmayacağına dair ya-
ızılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1189) . . . . . . . . . 

6. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'ta selden zarar görenlere yardım yapı
lıp yapılmayacağına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1190) 

SOIIULAR 
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7. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'ta selden zarar gören memurların birik
miş 9 aylık maaş farklarının ödenmesine dair 
yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1191) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 12 
Mart Muhtırasının hedefine ulaşıp uTaşmadı-
na dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/1192) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru

luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bası maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bası maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bazı 
maddelerinde değişiktik yapılmasına, Tekgl 
Genel Müdürlüğünün kuruluş vs görevleri hak
kındaki 4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı 
cetvelde değişiklik yapan 6939 sayılı Ka
nunun bazı maddeleri ile bazı kadrolarının 
kaldırlımasma dair kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plan komisyonları raporlan 
(1/139) (S. Sayısı : 110 ve 110'a 1 nci ek) 

(Dağıtma tarihleri : 9 . 4 . 1970 ve 15 . 9 . 1972) 
(GÜNDEME) 

2. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili iSakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
içişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (!S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 .1972) (GÜNDEME) 

3. — 1472 sayılı özsl Yüksek Okul öğren
cilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için 
açılacak Resmî Yüksek Okullar baklandaki 
Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve 3 ncü maddeye bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (1/682) IS. ıSayısı : 737) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 9 .1972) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli) Tufan Doğan Avgargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 133 ncü Birleşimini açıyorum 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okutmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzak^ 
relere başlıyoruz. 

— 870 



M. Meclisi B : 133 15 . 9 . 1972 O : 1 

V. -GÖRÜŞ 

1. -•—•• Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilâtlanması, modem silâh, araç ve gereç
lerle donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı Jan
darma Genel Komutanlığına gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Plan komisyonlarından 5'er üyeden ' kurulu 
87 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/680) (S. 
Sayısı : 724) 

2, — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav
cı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanununu 
değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 
ncü maddesinin tadili hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plan komisyonları raporları (2/625) 
(S. Sayısı : 710) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 
1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri 

Kodamanoğlu'nun, köylerin elektrifikasyonu ko
nusunda Hükümetçe sarf edilen gayretler ve alı
nan tedbirler konusunda gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Hükümet adına bir söz talebi 
vardır, buyurumuz Saym Enerji Bakanı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Medeniyet ve refahın değerli imkânlarından 
biri, belki de birincisi olan elektrik enerjisi ko
nusunda Cumhuriyet Devri gerçekten ciddî ge
lişmeler kaydetmiştir. Nitekim; Cumhuriyetin 
ilk yıllarında 33 megavat olan kurulu elektrik 
gücümüz, 60 kat artarak bugün 2 000 megawat 
civarına yaklaşmıştır. 

Sanayimizin bilhassa son on yıllarda göster
diği büyük gelişme, bu yolda sağladığımız dik
kate değer gelişmelere rağmen yine de bu ihti
yacımızı önümüzdeki yıllarda da devam ettire
cek bir kesafet kazandırmıştır. 

Aziz milletvekilleri; 
Atatürk'ün memleketin hakikî sahip ve efen

disi olarak gösterdiği sevgili köylümüzün ve 
köylerimizin bu nimetten daha çok yararlanma
sı için Cumhuriyet Hükümetleri kendi icra yıl
larının imkânları içinde elinden gelen hiç bir 
şeyi esirgememiştir. Hattâ, planlı devreden iti
baren köylerimize daha çok elektrik götür-

JLEN İŞLER 

I BAŞKAN — Geçen birleşimde gündem dışı 
söz talebetmlş ve ayrıca bu birleşim için de söz 
talep etmiş dört sayın üye var; Çok kısa olması 
kaydıyle kendilerine söz vereceğim. 

Ancak, bu arada geçen birleşimde açık oya 
sunulduğu halde çoğunluk sağlayamadığından 
bu birleşime kalmış olan ve gündemin ilk sıra
larında yer alan iki adet açık oyun gündem dışı 
konuşmaların yapıldığı sırada icra edilmesini 
Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılmak sure
tiyle açık oylar istihsal edilecektir. Sayın üye
lerin açık oylamaya katılmaları hususu rica edi
lir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARİ 
mek yolunda gerçekten övünülecek başarılar 
gösterildiğini ifade edebilirim. 

Filhakika, planlı dönemden önce Türkiye'de 
216 köy asıcak elektriğe kavuşmuşken, bu sayı 
geçen yıl sonunda 2 715'e çıkmıştır. Bu, 12 kat 
bir hızlı gelişmenin başarısını ifade eder. 

Aziz arkadaşlarım; 
Cumhuriyet hükümetlerinin planlı dönemde 

gösterdikleri bu gayret, son iki yılda daha da 
artarak devam etmiştir. Nitekim: geçen yıl 
Türkiye'de elektriğe kavuşan köy sayısı 695'tir. 
Bu yılın Eylül 15'i itibariyle arz ediyorum; 714 
köy ışığa kavuşmuştur. Malî yıl sonuna kadar 
bitirebileceğimizi büyük bir İhtimalle vadedebi-
leceğim 600 köy de buna eklenirse bu yıl 1 000 
köyden fazla iskân noktasına elektrik götür
mek gibi iyi bir başarı Cumhuılyet hükümetle
rinin tarihinde yer alacaktır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu gayretlerin değerini daha iyi ifade ede

bilmek için bir başka mukayese yapmak istiyo
rum : 1970 yılı sonuna kadar Türkiye'de 2 020 
köy elektriğe kavuşmuşken, bu yıl vs geçen yıl 
elektriğe kavuşmuş ve kavuşması mutlak olan 
köylerin sayısı 2 009'u bulmaktadır. Bu, iki yıl
da daha evvelki dönemlerin neticesini istihsal 
etmek gibi ciddî ve sevinilecek bir faaliyeti ifa
de eder. 

Bu fırsattan istifade ederek, iştirak payları* 
nı ödeyememiş köyleılmizin son günlerde eleş> 
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tiri konusu olan elektrik meselssine de kısaca 
temas etmek 'istiyorum; 

Bilindiği gibi TEK Kanununun bir maddesi 
köylere götürülecek elektrik için yapılacak ya
tırımın 1/3 ünün köylü tarafından ödenmesini 
öngörmüştür. Bu kanun 1970 Ekiminde çık
mıştır. Bu kanundan önce yıllık programlar ve 
Beş Yıllık Planlar köylümüzün elektrik nimeti
ne kavuşması için Hükümetin gayretlerine bu 
arz ettiğim ölçüler içinde yardımcı olması ön
görülmüştür. 

Hulâsa; belirtmek istediğim nokta, köylümü
zün bir ölçü içinde elektrik enerjisine kavuşma
sı için hükümetlerin göstereceği gayrete yar
dımda bulunması keyfiyeti Yüce Meclisin ira
desine iktiran etmiş ve hükümetlerin itaati mec
buri bir kaidesidir. Bu, böyle olmakla beraber 
birlikte özellikle 1969 sonbaharından itibaren 
kanunun yürürlüğe girmesine değin 500'e yakın 
köyümüz şu veya bu sebepten (ki Yüce Mecli
sin üyeleri bu sebepleri daha yakından bilmek
tedirler) elektrik getirilmesi yolunda kendine 
düşen katkıyı yapamamıştır. 

Biz bu yıl, idare amirlerimizin yardımı ve sev
gili köylü vatandaşlarımızın gayret ve fedakâr
lığı ile büyük ölçüde meseleyi halletmişizdir ve 
şu anda meselesi devam eden köy sayısı ancak 
180 kadardır. Bu 180 köyün 42*si Edirne ilimiz-
ddeir ve bu köylerin tesisatı birkaç gün önce 
bitmiştir, bugünlerde işletmeye açılacaktır, do-
layısıyle 180 köye dahil olmasına rağmen bu 42 
sayısı henüz tesisatı yeni bitmiş köylerden oldu
ğu için biraz evvelki mülâhazalara mevzu edile
meyecek mahiyetedir. Geri kalan köylerimizin 
mühim bir kısmı biraz evvel arz ettiğim çalışma
larla bugünlerde elektriğe kavuşacaktır. 

Yalnız, takdir buyurursunuz ki, bu meselede 
bütün fedakârlıklara katlanarak kendi hissesi
ni karşılayan köyler ile, «nasıl olsa elektrik aya
ğımıza geldi, artık bu katkıda bulunmayabili
riz» tarzında düşünen köyler arasında, vazife
sini yapanların aleyhine bir tutum göstermek, 
kanunlara riayet edenleri cezalandırmak gibi 
yanlış bir mâna taşıyacağı için bu noktada Hü
kümetimiz haklı olarak dikkatli olmaya çalış
mıştır. Bununla beraber köy katkısını zamanın
da sağlayamayan iskân merkezlerimiz için tak-
sitlendirme ve istihlâke birtakım zamlar yapa
rak bu mükellefiyeti sağlama gibi birtakım yol

lar için çalışmalarımız olmuştur, bunların ge
rektirdiği tüzük değişikliği kısa süre içinde Ba
kanlar Kurulundan çıkacak ve uygulamaya ge
çilecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kısa izahatımın neticesini bir defa daha 

özetleyerek dikkatinize sunmakta fayda görü
yorum : Biraz evvel do arz ettiğim gibi; bu yıl 
Türkiye'de ilk defa 1 000'den fazla köye elek
trik götürmek gibi önemli bir aşamanın sağ
landığı yıldır. Bu başarıların daha ileriki yıl
larda da artarak devam etmesi için bütün ted
birler alınmıştır ve daha ileri yıllarda bu tedbir
lerin meyveleri peyderpey o zamanki hükümet
ler tarafından Yüce Meclise müjdelenecektir. 

Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi arz ede
rim. 

2. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'm, ya
kacak sorunu ile ilgili gündem cim demeci ve 
Orman Bakanı Selâhattin İnal'ın cevabı. 

BAŞKAN — Kars'ın yakacak sorunu konu
sunda Sayın Turgut Artaç, gündem dışı söz ta-
lebetmişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Artaç. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Seçim bölgem Kars ilinin başta gelen prob
lemlerinden biri de yakacak mevzuudur. Kars'
ın rakımı ilde 1 750, bazı ilçelerde 2 000 metre
ye varmaktadır. Çok çetin iklim şartları içinde 
yaşayan 700 bin nüfusa yakın tüm Kars halkı 
yakacak olarak (ibretle ifade edeyim ki) en çok 
tezek, ondan sonra odun ve kömürle ısınmayı 
temin etmektedirler. 20 nci asırda halkı tezek 
yakmaktan kurtarmak elbetteki başgörevleri-
mizden birisidir. Bunun için, halkın odun ve kö
mür ihtiyacını hususiyle Kars mıntakasmda ön-
plana almak hükümetlerin başlıca görevlerin
dendir. 

Bu odun ve kömür temin edilirken fiyat ve 
ulaşım bakımından da yine halkın kesesine en 
uygun olanını yapmak şarttır. Hal böyle iken 
ibretle ve esefle arz etmek istiyorum ki; Orman 
Bakanlığı o kadar olumsuz ve o kadar gayri-
ciddî bir tutumun içindedir ki, yüksek huzuru
nuza bu mevzuyu getirip açıklamak zorunda 
kaldım. Kars'a tahsis edilen odun tahminen 
16 - 17 000 ton civarındadır. Bu miktar bütün 
ilçelerin il merkezi ile birlikte ihtiyacının ya-
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rısını bile karşılayamaz. Bununla beraber bu 
miktarı kâfi göre Kars, fiyat bakımından büyük 
bir problemle karşı karşıyadır. Kars'a ve ilçe
lerine yakacak odun, yapılan protokole göre 
Sarıkamış, Göle ilçelerimizle Artvin'in muhtelif 
ilçelerinden ve 6 000 ster kadar ihtiyaç da Ça
nakkale'den tahsis edilmiştir. 

Şimdi, Çanakkale'den Kars'a kadar ihtiyaç 
için getirilecek yakacak odunun neye mal olaca
ğını arz etmek isterim: ilgililerden aldığım bil
giye göre Çanakkale'den getirilecek yakacak 
odun asgarî 525 Türk lirasına Kars'a mal olmak
tadır. Kars'a geldikten sonra alıcının deposuna 
gidene kadar bunun tonu 600 küsur liraya eri
şecektir. Bu sebeple vatandaş odun ihtiyacını 
karşılayacak meblâğı bulamamak gibi bir zaru
rete duçar olacaktır, işte Orman Bakanlığının 
zihniyetinin küçük ve tipik bir misalini arz et
tim. 

Kars kendi çevre ormanlarından yakacak ih
tiyacını temin edemiyorsa, iktisadî olmak kay-
dıyle yakın vilâyetlerden, hususiyle Artvin, 
mümkünse Trabzon gibi vilâyetlerden bunun te
mini düşünlebilir. 

Çanakkale'den tahsis edilecek odunu ihtiyaç 
sahiplerine intikal ettirecek müteahhitlerin halin 
nasıl soyacağını burada izah etmekten içtinabe-
derim. Bu sebeple, Orman Bakanlığı yakacak 
odun mevzuunda akıllı bir politika ve sistem ta
kip ve tatbik etmekle mükelleftir. Kars'ın yaka
cak odun ihtiyacını, ilçeleriyle beraber Kars'tan 
ve yakın illerden temin etmelidir. 

Çanakkale'den veya başka uzak illerden odun 
tahsisi akla yakın bir düşünce değildir. Bu se
beple, Orman Bakanlığının yaptığı bu hatasını 
düzeltmesi ve halkı fazla para ödemekten kur
tarması lâzımdır. 

Ayrıca Kars'ın kömür ihtiyacı da Önplanda 
ele alınarak hemen zamanında sevkedilmelidir. 
Kars'a tahsis edilen 8 bin ton kok kömürü ve 8 
bin ton linyit kömürünün şimdiye kadar ancak 
bin tonu gönderilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı
nın bu ay içerisinde bu nakliyeyi temini gerekir. 
Kok kömürü mevzuu Kars için büyük bir prob
lemdir. O bakımdan, tahsis edilen 8 bin ton kok 
kömürünün Bakanlıkça 10 bin tona çıkarılma
sında büyük fayda vardır. Aksi halde mevcut 
kömür ihtiyaca kâfi gelmeyecektir. 

I Geçen sene bu aylarda Kars'ın yakacak ihti-
yacım ilgili bakanlıklara bizzat bildirmiş ve Yü
ce Meclisin kürsüsünden de ifade etmiştim. Bu
nunla beraber ilgisizlik sebebiyle Kars ve ilçe
leri büyük çapta sıkıntı çekmişti. Bu vesile ile 
Hükümeti ve ilgili Bakanlıklar yetkililerini tek
rar uyarmak zorundayım. Kars ili ve ilçelerinin 
yakacak odun ve kömür ihtiyacı en iktisadî şe
kilde bu aylarda temin ve sevkedilerek depo edil
melidir. Bu ihtiyaç Mayıs ayının sonuna kadar 
halkın ihtiyacına yeter derecede olmalıdır. 

Saygılarımı sunarım. (0. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kars Millet
vekili Sayın Turgut Artaç'm yakıt konusuyle 
ilgili konuşmasını dinledim. Bu konuyle ilgili 
cevaplarımı bir müteakip toplantıda arz edece
ğim. Bana bu konuda Yüce Meclise bilgi verme 
fırsatım verdikleri için kendilerine teşekkür ede
rim. 

Saygılar-sunarım. 

3. — Amasya Milletvekili Salih Aygiİn'ün, İs
tiklâl Madalyası sahiplerine bağlanmış olan ay
lıkların geri alınması ve kaldırılan askerlik şubele
ri konusunda gündem dışı demeci ve Millî Savun
ma Bakanı Mehmet îzmen'in cevabı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Geçen sene bu kürsüden, bugünkü Başbakan 

Sayın Melen Millî Müdafaa Bakanı iken, bu ko
nuyu dile getirmiş, meseleye eğilmesini istirham 
etmiştim. Bugün görüyoruz ki, aynı ıstırap de
vam etmekte, Hükümet bu meseleye eğiimemek-
tedi?. 

Kendi seçim çevrelerine giden parlamenter 
arkadaşlarımız bu konuyu duymuşlardır. Bu ko
nu, önce istiklâl Madalyası aldıkları tespit ve 
tescil edilip kendilerine maaş bağlanan, sonra
dan şu veya bu sebeple bu hakları iptal edilerek, 
kendilerine verilen maaş karşılıklarının geri 
alınması için Maliye Bakanlığının istirdat hu
susunda mahkemelere müracaatıdır. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu konu bazı sui
istimallere uğramıştır. Millî Müdafaa Vekâle
ti bu konuyu gayet iyi bilmektedir. Artık olan 
olmuştur. O günün şartları içerisinde cepheye 
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iltihak edemeyenler, §*& veya bu sebeple kıta
larına katılamayanlar firar sayılmış, dolayısıy-
le ömürlerinin son günlerinde, kendilerine bağ
lanan maaşlar ellerinden alınmıştır. 

Buna da birşey demiyor, sesimizi çıkarmıyo
ruz; buna da kanun hâkimiyeti mevzuubahistir 
diyoruz. Bir diyeceğimiz yok. Ancak, olan olmuş 
olduğuna göre, hiç olmazsa bu hakların geriye 
alındığı tarihe kadar ödenen toptan paraların ve 
ayıkların, mutlak surette, ömürlerini sefalet için
de geçiren bu gazilere bağışlanması gerektiği 
inancı içindeyim. Bu bakımdan Hükümetin dik
katini bu konuya çekiyorum. 

En kısa zamanda bir maddelik bir kanunla, 
kendilerine gazi maaşı bağlanıp da, şu veya bu 
sebeple bu hakları elinden alınan gazi arkadaşla
rımıza ödenen paraların affının çıkarıldığı tes
pit ve tescil edilmelidir. Bu konuyu Başvekil 
Sayın Melen'e de intikal ettirmişimdir; Maliye 
Bakanlığı veya Başvekâlet bunu bir formüle 
bağlamalıdır. 

Konu bu kadar basit, fakat basit olmasına 
rağmen âcildir. Yetkililerden bu meseleye eğil
melerini bilhassa istirham edeceğim. 

Sayın Başkan, gerçi verdiğim yazıda yok, 
bir de askerlik şubelerine kısaca temas etmek 
istiyorum. 

Askerlik şubelerinin büyük bir kısmı kapan
mıştır. Yine parlamenter arkadaşlarım, gittik
leri seçim çevrelerinde askerlik şubeleri kapa
nan kazalardaki sıkıntıyı ve ıztırabı görmüşler
dir. Köylü vatandaş kilometrelerce yoldan as
kerlik şubesine dert anlatmak için gitmektedir. 

Kendi seçim, çehremden size bir misal vermek 
istiyorum. Alan köyü ile Merzifon arası 85 ki
lometredir. Vatandaş 85 kilometrelik yoldan as
kerlik şubesine gelmektedir. Bu büyük bir ıs
tıraptır. 

Geçen konuşmamda bugünün Başvekili Sayın 
Melen bana «Bu/A. P. iktadarı zamanında plan
landı.» dediler. Yanlıştan geri dönmek iktidar
lara daima şeref kazandırır. Yanlış bir tatbika
ta girilmiştir; hesaplar yanlış yapılmış olabilir. 
Bugünün değerli Millî Müdafaa Vekilinden bu 
konuya önemle eğilmelerini bilhassa istirham 
ediyorum. 

Hizmeti vatandaşın ayağına götürmek zorun
dayız. Halkın emrinde ve hizmetinde olan Hükü
metler halkın meselelerine mutlak surette eğil-
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mok zorundadırlar. Köylü vatandaşı ne hakla 
bu sıkıntıya soktuğumuzu burada sormak iste
rim. 

Konuyu burada tespit ve zabıtlara tescil et
mekte fayda mülâhaza ettim. Takdir Hüküme
tin ve yetkililerindir. 

Yücs Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı, 

buyurunuz efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-

MEN (G. Senatosu, Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Salih 
Aygün'ün biraz evvel vaki beyanlarına cevapla
rımı arz etmek istiyorum. 

Birinci konu şeref aylıkları konusudur. Bu 
konuda kısaca bilgi vererek suallerine cevap ve
receğim. 

Bu konu 1968 yılında çıkan 1005 sayılı Ka
nunla ortaya çıkmış bir konudur. Bundan evvel 
1920,1926, 1927 yıllarında çıkan kanunlarla ken
dilerine istiklâl Madalyası verilmesi gereken, 
istiklâl Savaşında gerek cephede, gerek muah-
haren çıkan kanunlarea cephe gerilerinde, hattâ 
demiryolu ve PTT hizmetlerinde hizmet etmiş 
olan ve İstiklâl Madalyası almaya hak kazanmış 
kimselere maaş tahsisi hakkında çıkan kanun 
üzerine bu muameleler yeniden canlanmıştır. 

1005 sayılı Kanunun neşredildiği 1968 yılın
dan sonra madalya isteği ile müracaat edenlerin 
sayısı 162 712'dir. Bunlardan 151 000'inin mu
ameleleri icra edilmiştir. Muameleleri icra edilen 
bu 151 000 kişiden 46 000 kişinin madalya vesi
kaları kendilerine verilmiş, 46 819 kişinin mü
racaatları kanuna uuygun olmadığı için redde
dilmiş, 5 659 kişinin, evvelce madalya verildi
ği halde, madalyaya müstahak olmadıkları son
radan anlaşıldığından muameleleri iptal edilmiş
tir. 1 511 tanesi muamelelerinin yanlışlığı do-
layısıyle iptal edilmiş, 392 tanesi Damştayda 
içtihadı birleştirme kararını beklemektedir. 

Bu suretle, arz ettiğim rakamların içinde mü. 
kerrer müracaat olarak da 51 608 müracaat var
dır. Bunların da işlemleri yürütülmektedir. 
162 717'den 151 000'i çıkardığımız takdirde ge
riye kalan 11 400 küsur müracaat vardır, bun
ların da dosyaları tekemmül etmiştir, sırasıyle 
incelenmekte devam ediyor. Bunların biran ev
vel intic edilerek maaşa esas olmak üzere, İstik
lâl Madalyasına müstahak olup olmadıkları ta-



M. Meclisi B : 133 15 . 9 . 1972 O : 1 

yin edilecek ve kendilerine bir nevi inha vesika
sı verilecektir. 

Biz de bu mevzuda üzülüyoruz. Çünkü haki
katen yıllarca önce hizmet etmiş insanlardır. 
Bunların muamelelerinin biran evvel intacını is
tiyoruz. Yalnız, takdir buyurulacağını tahmin 
ettiğim gibi, 40 - 45 sene evveline taallûk eden 
dosya, muamele ve yazılar fevkalâde karışıktır. 
O yazıları bilen, anlayan kimseleri bulmak son 
derece zor. Evrak eskimiş, yazıların okunması 
zor... Bütün bunların tetkiki son derece güç oldu
ğu gibi, lehte, aleyhte birtakım tetkik yanlış
lıkları da olmaktadır. Bütün bunlar maalesef 
bu işi uzatmaktadır. 

Bu suretle konu hakkında rakama müstenit 
bilgi arz ettikten sonra, Sayın Aygün arkadaşı
mızın temas ettiği noktaya gelmek istiyorum. 

Kendilerine maaş tahsis edilip, biraz evvel arz 
ettiğim rakamlar içinde yanlış tahsis yapıldığı 
anlaşılanların muameleleri tabiî iptal ediliyor. 
Bu maaşlar bir kanuna istinaden verilmiştir. Ka
nun, firar, izin tecavüzü gibi sebepleri madal
yaya verilmesine engel saymış. Bunlara bidayet
te müstahak olacaklarmış gibi evrak tekemmül 
etmiş, sonra şikâyet ve ihbar ve yeniden tetkik
le anlaşılmış ve bunların maaşları iptal edilmiş
tir. Takdir buyurulur ki, bir masraf bir kanuna 
müstenittir; kanuna müstenit olarak yapılan, bi
lâhare kanuna müstenidolarak yapılmadığı an
laşılan masrafların da, veya Hazineden çıkan pa
raların da istirdadı yine bir kanun hükmüdür. 
Bu hükümler baki kaldıkça bunların bağışlanma
sı mümkün değildir, illâ ayrıca bir kanun çıkıp 
bağışlana... O ayrı bir keyfiyet. 

Konuşmalarının "birinci kısmına bu suretle 
cevap arzetmiş olduğumu sanıyorum. 

Askerlik şubeleri mevzuuna gelince: 650 kü
sur askerlik şubesinin 200 küsura indirilmesi 
suretiyle, hem Silâhlı Kuvvetler teşkilâtında as
ker alma hizmetlerinde umumiyetle bir reorga-
nizasyon yapılması mülâhazasıyle, hem de sene
nin muayyen aylarına münhasır hizmetler, için iş 
hacmi az yerlerde birtakım kadroları bloke et
memek için, hem insangücü tasarrufu, hem malî 
tasarruf mülâhazasıyle ve yine askerlik hizmet
leri esas alınmak suretiyle bir iki sene evvel ya
pılmış bir reorganizasyon planının tatbikatından 
ibarettir. Bu tatbikat sırasında, - mâruf tabi
riyle - hizmetten çıkarılan, yani söndürülen as

kerlik şubeleri, ya yol irtibatı ve ekonomik se
beplerle yakın ilişkileri olan ilçelere veya vilâ
yetlere yakınlığı sebebiyle vilâyet merkezlerine 
bağlanmış ve bu suretle, kapatılan şubelerin sa
hasında bulunan mükellefler, yeniden, bu kapa
tılan şubelerin bağlı bulunduğu şubelerde asker
lik muamelelerini görmekte devam edeceklerdir. 
Bu, bir programa bağlanmıştır, üç dört senelik 
bir programdır, programın 70 - 71 senelerine 
isabet eden kısımları tamamlanmış bakiyesi de 
bu programa göre devam etmektedir. 

Ancak, bu suretle, bazı şubeler kapatılıp ye
ni şubelere, başka merkezlere bağlanırken, hiz
metler de tabiî ihmal edilmemiştir. Malum ol
duğu üzere, vatandaşlarımızın askerlik şubeleri 
ile vaki olan münasebetleri; birisi devrevi müna
sebetler, yani askerlik yaşma geldikleri zaman 
kitle halinde müracaatlar, birisi de yıl içindeki 
müracaatlarıdır. Askerlik çağma gelen mua
melelerin yapılması için, şubeler kapatılmış olsa 
dahi yine o kazalara, askerlik çağma gelen va
tandaşlarımızın askerlik durumlarının tetkiki, 
askere alınma muamelelerinin ikmali, sınıflarının 
tespiti gibi malum olan muameleler, oralara ekip
ler gönderilmek suretiyle muayyen devrelerde 
yapılacaktır. Yıl içindeki askerlik şubeleriyle 
ilişkili hizmetleri, dışarıya gidecek bir vatandaşı
mızın askerlik şubesi ile ilişiğinin olmadığı, ver
gi yönünden vesair yönlerden de bu şubelerin il
gası suretiyle, yeniden o şubelerin bağlandığı 
şubeler marifetiyle yine o bulunduğu şube vası-
tasıyle, kaymakamlık vasıtasıyle vaki müracaat
ları da bu suretle intacedilecektir. 

Tatbikat, alınan programın icrasından iba
rettir. Mesele budur. Bu arada, bağlanmaların
da isabetsizlik olanlar, yahut şuraya bağlanacak^ 
ken şu yere bağlanması vatandaşlara daha ko
laylık temin edeceği gibi hususların münferit 
muameleleri de tetkik edilir, kusurlar varsa ik
mal edilmektedir. Arz ederim, saygılarımı su
narım. 

4. — Dışişleri Bakam Halûk Bayülken'in, İs
tanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Güngör'ün, bir 
evvelki birleşimde, Bulgaristan'daki Türklerin 
durumu konusunda yapmış olduğu gündem dışı 
konuşmasına cevabı. 

BAŞKAN — Bir evvelki birleşimde bir sayın 
üye tarafından yapılan konuşmaya cevap ver
mek üzere Sayın Dışişleri Bakanı konuşma tale-
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binde bulunmuşlardır. Buyuran Sayın Dışişle
ri Bakanı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

istanbul Milletvekili Sayın Mustafa Fevzi 
Güngör, 13 Eylül 1972 Çarşamba günü, Bulga
ristan'daki Türk azınlıkları yle ilgili, gündem dı
şı bir konuşma yapmış ve Eodop Türkleri Kül
tür ve Dayanışma Derneği tarafından yayınla
nan, «E-odoplardaki Son Türk Katliamının içyü
zü» isimli broşüre de temas ederek, gerçek du
rumun ne olduğu hakkında bilgi istemiş ve bu 
kabil yayınların aslı yok ise, bu yayınlara mü
saade edilmemesi ve mezkûr Dernek hakkında 
tahkikat açılması gerektiğini belirtmiştir. 

13 Eylül günü resmî konuğumuz olan iran 
Dışişleri Bakanı ile resmî müzakerelerde oldu
ğum için, aynı gün hemen cevap veremediğim 
için sayın arkadaşımızdan özür dilerim. Ancak, 
bugün, cevap verebiliyorum. 

Sayın milletvekili arkadaşımızın bu yayınla 
ilgili olarak gösterdiği hassasiyeti anlamamak 
mümkün değildir. Ancak, şunu hemen müsaa
delerinizle belirteyim ki, Haziran 1972 tarihinde 
yayınlandığı, anlaşılan bu broşürde bahis konusu 
olan olaylar, Bakanlığımızca, zamanında büyük 
bir hassasiyetle tahkik edilmiş ve elde edilen bil
gilere göre bazı basla olaylarının vukuu teey-
yüdetmekle beraber, hiçbir veçhile bir katliamın 
bahis konusu olmadığı istihbar olunmuştur. 

Filhakika, Yüksek Meclisçe derhıatır buyu-
rulaoağı üzere, Çanakkale Milletvekili Sayın 
IKemal Bağcıoğlu'nun 20 Haziran 1972 tıanilhinde 
ıtevcih 'etmiş olduğu bir sözlü soru üzerine, hu
zurunuzda yendiğim malûmatta, Bulgaristan'da
ki soydaşlarımıza ve pomaklara yapıldığı bildi
rilen çeşitli baskılar hakkındaki şikâyetleri et
raflı 'şekilde belirtmiş ve \g8<rekü teşebbüslere 
devam 'edileceğini ilâve leylemiştim. Nitekim 
23 Haziran 1972 tarihinde Bulgar iBüyükelçisini 
LBakamlığıma davet »ederek, bahis konusu siıkâ-
yetleri kendilisine naklettim ve bize bu hususta 
gerçek bilgileri vermelerini ve mevcutsa bu tür
lü baskıların, önlenmesini talebelttim. 

Bulgaristan Büyükelçisi, Bulgaristan'da ya
şayan Türk taşıllı İBulg&r vatandaşlarına feşit 
muamele yapıldığını, bunların her türlü Anaya
sa haklarından müsavi surette istifade ettikleri
ni ve soydaşlarımız üzerinde her hangi özel bir 

ıbaskı yapılmadığını beyan ile zikrettiğim mü
şahhas vakalar [hakkında da, [gerekli Soruştur
mayı yaparak bize bilgi vermeyi vadeyledi. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu konular, Hü-
ıkümetiımizös devama şekilde ve hassasiyetle ta-
kiibeıiilmektsidir. 'Yüce (Meclisçe şüphesiz, ibatedir 
buyurulacaktır ki, şikâyet (konusu bütün bu 
olaylar, Bulgaristan'la aramızda mevcut anlaş
malar ve tauiliatleırarası anlaşmalar ve yasalar 
'çerçevesinde ve iki memleket (arasındaki tiyi 
komşuluk (münasebetlerinin gelişmesi için her 
iki tarafça da izhar «dilen L'yi mryete imşüstsniden 
olumlu bir şekilde (halle çalnşılmaktaidır. Bildiği
nim gibi, Bulgadistaaı'lıa son zamanlarda aramız
da geliimekt'3 olan münıasıebetletr dolayıs'iyle, 
karşılıklı olanak çeşitli ziyaretler «yaıpıimıakta 
ve bunlar devam 'etmektedir. €ok kısa (bir süre 
önce Bulgaristan'a bir ziyarette (bulunmuş ve 
'orada çok büyük (bir imiisafıiaıperverlik ve dostluk 
havasciyle toşılaaarak, yurdumuza liıyi izlenim-
lerîe dönmüştür. Bm İde, Birleşmiş Milletler Ge
nel 'Kurulunun laçılışı münıaseıbe'iyle iki Ihıafta 
kadar sonra New - Yok'ta İBulgarüstaaı Dışişleri 
Bakanı i!b gcırlişeceğim. Bu karşılıklı görüşme 

j ve temaslardan iki memleket arasındaki üyi 
,; komşuluk münasebetlerinin gelişmesi yenimde 
| artan bir şsakilde olumlu sonuçlar ialmaoağı ümi

dimi beslemekteyim. 
I Bu vesile ile, Yüce Meclislerde ve baoın ve 
i yayın organlarımızda haklı bir (hassasiyetle izle

men bu ive benzeri kodlularla ilgili olarak ışu g3-
oel tutum ve düşüncelerimizi de içtenlikle be
lirtmemle müsaadenizi ricıa öderim; 

j 20 ndi Asrın, iki ci'han (harbi ıgiıbi insaniyet 
• için, emsali görülmemiş felâketler ide geıtirmiş 
\ olan olayları dahil, çok değişik, hareketli ve pek 

çok umutsuzluklar yanında, yeni umut ışıkları 
da taşıyan süresinin 2/3 simde yani yanm asrı 
bulan 'bölümünde Türkiye CumSıuriyeti, barış, 
güvenlik ve sjdıalete dayanan, milletlerarası hu
kuka saygı gösteren, cffinek akilde nitelendirile
bilecek bir dış siyaset gütmüştür. Bu siyaset, en 
güzel ifadesini Büyük Atatürklün «Yurtta Sulh, 
Cihanda ıSülh» sözünde bulmuştur. Türkiye, ne 
kimsenin bir karış toprağına göz dikmiş, ne de 
hukukunum zerresine zarar vermiş, ianılan ilke
lere içtenlikle aynı saygıyı gösteren dostlukla
rında vefalı kalmıştır. 

Memleketimizin bu yapıcı ve barışsever siya
seti, filhakika geniş ölçüde olumlu karşılık gör-
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mü;., dünya ülkelerdyle ilişkilerimiz igelişmfotir. 
Biz, aynı esaslar çerçevesinde milletimizin vs 
bütün siyasî partilerimizim müşterek iradesini 
temsil eden bu Millî siyasetimizi, en büyük has
sasiyet ve dikkatle uyguluyor ve izüyoruz. 

Ancak, sumu Ida ifade eitimek isterim ki, mil
letlerarası hukuka, milletl&mrası yasalara biz 
nasıl içtenlikle bağlı ve saygılı feck, aynı dikkat 
ve saygıyı şüpihesiz iyi ve dostane 'ilişkiler ge
liştirdiğimiz ^ülkelerden de bekleıriz. Milletlerim, 
barış, güvendik ve karşılıklı saygı çerçenreflânıde 
ileri bir işbirliğini bedef aldıkları bu çağda, ge
rek Devletler Hukukunun, gerek antlaşmalara 
dayalı hakların ve (gerekse 'Birleşmiş Milletlerce 
ittifakla tasvübedilmrş alam Evrensel İmsam Hak
lan ©eyaamaınesindeki ulvî ^remsipleırim ihmal, 
kasıt veya oyalama gibi çeşitli sebeplerle naza
rı dikkate alınmadıklarını, şek ve şüpheye ma
hal bırakmayan bir surette tespit 'edersek, ©Jest
te ki, bundan çıkarılması gereken sonuçları çı
karmaktan da kemdimıiai memedemeyiz. 

Türkiye, Anayasası İle, asırlar sotesine gidisin 
tesamüh an'anelernyle tatbik ettdğri siyasetle her 
zaman ırk ayrımına ve böyle foiır düşünce ile il
gili olabilecek her türlü tatbikata fcaırgı olmuş
tur. Bizim bu samimî düşünce ve siyasetimizin 
artan bir şekilde olumlu sonuçlar sağladığını 
görmekten memnunluk duymakta ve iyi ve dos
tane ilişkiler geliştirdiğimiz bütün ülkelerden 
de aynı zihniyet dairesimde karşılık göreceği
mize inanmaktayız. 

Sayın 'Güngören bahsettiği broşüre gelimee; 
dün elimize 'geçmiş olan. bu vesikanın limcelem-
mesini müteakip, gerekebilecek işlemlerin üze
rimde durulacağını arz «der, Yüce Meclisi say
gı ile sdâmlarim. 

BAŞKAN — Teşekkür iadeniz Sayın Bakan. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 
Sayın Başkan, müsaade eder mirsiniz? 

BAŞKAN — Mümkün değil, arzu ettiğiniz 
takdirde tekrar gündem ıdtşı ıtalepte bulunur, 
konuya açıklık getirirsiniz veya meseleyi başka 
denetim yollarıyle ele almak mümkün. Usulümüz 
şu; bugünkü konuları ıdaiha evvel Hükümete ha
ber veriyoruz. Ve konuları, arkadaşlar birer 
müracaatla îtespit 'ediyorlar. Zatıâîimizim daha 
©wel müracaat 'ettiği konuyu biz Hükümete İn
tikal ettirdik. Hükümet ona göre bir (hazırlıkla 
gelip her konuyu burada cevaplandırma gayre

ti içimde. Şimdi yemi bir konuyu getirebilir veya 
mevcut teamülümüze uymayan yeni bir durum 
ihdas ©deriz, emsal olur bu. 

izim veıirsemiz bu teamülü bozmayahm. Tek
rar ısöz alma imkânlarınız mıevcut, (tekrar deme
tim çeşitli yollarımız mevcut. Bunları kullanırsı
nız. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (isitambul) — 
Zatıâlimiz haklısınız, fakat 'Sayım Bakam da bu
radayken bir iki kelime ile... 

BAŞKAN — Usulümüz müsaade etmiyor. 
Ben moselsmüm, tarafları tam üfcna edecek bir so
nuca vâsıl lolmasımı arzu ederim. 

5. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydi-
beyoğlu'nun, Kastamonu bölgesinin yol sorunu 
ve hal tarzları konusundaki gündem dışı demeci 
ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'in ce
vabı. 

BAŞKAN — Sayım Seydibeyoğlu, Kastamo
nu bölgesinin yol sorunu ve faal tarzları hakkım
da, buyurun efendim, 

MEHMET ISEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— iSayım Başkam, faymetli arkadaşlarım; 

Yüce Heyetimiz (huzurunda seçim, bölgem 
Kaıstiamomumum yürekler acısı olam yol durumu
mu kısaca ve gümdem dışı bir komuşmamım sağ
layabildiği imkân dahilimde (bir daha dile getir
mek, tümü ile Hükümetim masam (dikkatimi çek
mek, kamayan bu yaramıza artık bir çözüm yo
lu bulunmasını dilemek 'içim söz almış bulunuyo
rum, 

Kastamıomumum, 450 O00 'civarımda olan nüfu
su 13 ilçe, 1 ıQ96 köy ve 4 300 yerleşme ünitesine 
dağıl'mışltır. Türkiye'de tüm olarak 67 000 câva-
rımda yerleşme ünitesi olduğu bilinıdiğimıe göre, 
bu yerleşme ünitelerimin adet itibariyle 1/15 
imim üimjiade olduğu kolaylıkla lamlaşılır. Bu hal, 
yami bu 'kadar dağılma, (bölgedeki yol ihtiyacı
mın cmemini kat kat artırmaktadır. Kesif bir 
orman bölgesi olam ilimizim, Karademize bakam 
kısmı, Karaderjisim em arızalı arazi parçasıdır. 
Diğer lösmı da töok engebelidir. 

Bu itibarla, yol yapımı çalışması bölgemizde 
çok zordur. Bumu biliyor ve takdir 'ediyoruz. 
Ancak, böyledir diye, bu bölge halkmı medeni
yetin mimietkıimdem yoksum bırakmaya kimse
nin, özellikle hükümetlerin hakkı yoktur, olma
ması gerekir. Eski bir valmizim, «gidemediği
miz yer, bizim, değildir» sözünü yabana atma-
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tmak lâzım. Hal höyle iken, köy yollan yönün
den YSE idaresi öle, orman 'idaresi arasımda ko-
ordine fbir yol çalışması sağlanamıyor. Banki bu 
iki idare aynı devletin organları değişmişçesi-
ne ayrı, hiçbirinden habersiz çalışıyor, çalışma
lar bu yüzden verimsiz ve kifayetsiz oluyor, 
hem işgücü heım de para israfına sebetboluyor. 
Hiamet pahalı görülüyor. Orman idaresi, nerede 
tomruk varsa onu 'almak için yol diye (sonra bir 
işe yaramaz ihale gelen geoitler iaçıyor, üqjüz 
foeşyüz 'metre, bir Km. mesafede bulunan köyle
re dahi feir makasla bağlantı kurayım veya gü
zergâhı köyden geçireyim, köy (de istifade 'eltisin 
demiyor. YISE de kendisine verilen çok sınırlı 
imkânlar, yetişmeyen makina parkı ile köy yolu 
hizmetlerini ifada acze düşüyor. Orman idaresi
nin zihniyeti bölgede mahsul diye ne varsa al
mak ve fakat karşılığımda, ormanlık bölige olma
nın ıstırabını çeken orman köylüsüne (bir şey 
vermemek şeklinde tecelli ediyor. Bu zihniyet, 
müstemleke idarelerinin zihniyetidir. Bu zihni
yet, orman köylüsü ile, devletin arasını açan 
bir zihniyettir. Bunu açıklığa kavuşturmak için 
bazı rakamlar vermek istiyorum. Orman Bakan
lığı Planlama Dairesi Katî amenajman planına 
dayalı olarak 1972 yılında Kastamonu ormanla
rından içeşitli tomruk, maden direği, ısanayi odu
nu ve kâğıtlık odun olmak üzere 1 849 000 000 
metreküb ağaç ve ayrıca 900 000 ster yakacak 
ödün istihsalini planlamıştır. Bu programı ger
çekleştirmek için de, ormanlarımızı insafsızca 
kesmekte tahribetmektir. Bakalım bu ormanlar 
daha kaç yıl tahammül edecek? Yol güzergâhı
nın geçtiği orman içleri, tomruk mahşıeri halin
de. Ormanların böyle insafsızca kesilmesi yüzün
den bölgemiz her yağmur yağışında sel felâke
tine uğruyor, son senenin felâket bilançosu or
tada. Biir metrekülb tomruğun son zamanlarda 
700, 800 hatta 900 liraya satıldığı heısaîbedilirse 
Kastamonu ormanlarından yapılan istihsalin 
maddî değeri 1,5 milyar Türk lirasını aşıyor. 
İstihsal masraflarını çıkardıktan sonra 1 mil
yardan fazla ibir meblâğı 'Kastamonu (bölgesi or
man ürününden Devlet sağlıyor. 

Geçen yıl ilimizi ziyaret etmiş olan Sayın 
Orman Bakanı Profesör Selâhattin inal'dan so
ruyorum; Kastamonu'da yaptığınız vaatlerden 
hangisini gerçekleştirdiniz? Bu kadar mahsul 
aldığınız bu bölgeden köylünün de âstifade ede

ceği ve ka!ç para tutarında yol yaptınız? Türki
ye'de mevcut 17 orman başmüdürlüğünden is
tihsal ve orman bakımmdan en teta galen Baş
müdürlük Kastamonu Başmüdürlüğü olduğu 
ıhalde, kâğıt fabrikası isteklerimize karşı, «ipti
dai madde yok.» sözünü söylemeyi nereden bul
dunuz? 

Sayın Köy işleri Bakanımız ıda yaz tatilinde 
Kastamonu'dan Sinop'a transit olarak geçerken 
vilâyet makamı odasında, ayrıca Kastamonu'ya 
geleceğüni, yol su ve elektrik gibi (bakanlığı ile 
ilgili tetkiklerde bulunacağını, yol güzergâhın
dan geçerken dahi Kastamonu'nun proiblemlıeri-
nin önemli olduğunu müşahede ettiklerini söyle
mişlerdi. Bu vaidin de gerç ekleşmediğini, Sayın 
'Köy İ}leri 'Bakanı 'Profesör Necini Sönmez'e ha-
tırlam?k isterim. 

Netice olarak Orman ye Köy işleri Bakanlık
larının koordine ve iplanlı çalışmaları (ile Kas
tamonu'da istihsal edilen orman mahsulü değe
rinin ıçok cüz'i bir Hasmının sarfı suretiyle (Kas
tamonu'nun köy yolu sorununun halledileceğine 
kani olduğumu ifade üle 'Köy işleri ve 'Orman 
Bakanlıklarının tisi ciddiyetle ele alarak <bu fakir 
ve fakat milletine 've 'Devletine bağlı - bırakınız 
jeti hâla katırın gitmediği köyleri bulunan-
bölge halkının derdine çare olmaya kendilerini 
çağırıyorum. Sosyal Adaletin de, dengeli kalkın
manın da gereği budur. 

Şimdi ısözü karayollarına getiriyorum. 
Bizim Kastamonu olarak 4 anaaksımız var. 

Kastamonu'yu Ankara'ya ve istiklâl mücadelesi
nin ikmal limanı olan İnebolu'ya *ve dolayısıy-
le Karadenize bağlayan yol; 

Kastamonu'yu bir taraftan Taşköprü, Boya
bat üzerinden 'Sinop'a diğer taraftan Araç üze
rinden (Safranbolu 've Karabük'e bağlayan ve 
dolayısıyle İstanbul yoluna bağlayan yol; 

Üçüncüsü, sahildeki Çatalzeytin, Abana, Boz-
kurt, inebolu ve lCide ilçelerimizi 'birbirine bağ
layarak ve dolayısıyle Doğukarademizi Batıka-
radenize bağlayacak sahil yolu; 

Dördüncüsü, 'Samsun istikametinden igelen 
Vezirköprü, (Kargı, Tosya İstanbul yoluna ula
şacak olan yoldur. Ayrıca Kastamonu'yu <Da-
day, Azdavay üzerinden Cide ısahil ilçemize 
bağlayan yol, Kastamonu Devrekani üzerinden 
Bozkurt, Abama ve 'Çatalzeytin'e ulaşan yol yar
dır. Kastamonu - Tosya yolu, Kastamonu - Da-
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day - Eflani yolu ve Idiğer il yollarımız. Tefer
ruata girmeden söyleyeyim, bu yollarım tulü 
1 300 - 1 400 kilometreyi bulmaktadır. Bunlar 
içinde asfalt yol tutarı ise ancak 70 - 75 kilomet
reden 'İbarettir. 

Bir 'kısım yollarımız kışın kardan üç, dört ay 
kadar ikapamp yol 'vermez. 150 kilometrelik Kas
tamonu - Cide yolunu en seri vasıta ile 6 saat
ten önce, o da yaz aylarında (alamazsınız. Bu 
yüzden 'Cide ilçemiz halkı arasından 'Kastamo
nu'dan layrılıp Zonguldak'a bağlanma temayül
leri başlamıştır. 

Oerçi Kastamonu'da 1986 yılında Karayol
ları 15 nci Bölgesi kurulmuştur. Ama bu bölge
nin en (büyük talihsizliği 'Zonguldak - Kastamo
nu ve Siımop gibi Türkiye'nin en ıgeri yol ağına 
sahip ili bünyesinde toplamış olmasıdır. 

Bölge yeni kurulduğundan personel kadro
su oturmamıştır. Nerede askerliğini, yapmamış 
genç 'mühendisler varsa bu bölgeye verilir, (ar
dından çeker askere gider. 108 'teknik personel 
kadrosu vardır. Buna mukabil teknik personel 
mevcudu bugün '23 kişiden ibarettir. 

Bunun da 13 tanesi 'önümüzdeki aylarda as
kere 'gidecektir. Halen 17 şantiyesi vardır. Ka
lan 10 'teknik elemanla nasıl işler yürüyecek, 
şantiye şefleri, kontrol mühendisleri, bakım şef
leri, makina ve 'atelye şefleri nereden Itemin edi
lecektir? Her yıl 'ayrılan ödenekler, yollarını ik
mal etmiş ve işleri sadece bakıma inhisar ©den 
bölgelerden farksız. Bölge bu kadar az ödenekle 
nasıl bu 'işleri başarır? 

MaMna parkımız kifayetsiz, aylarca devam 
eden ısrarlarımız karşısında sayın Bayındırlık 
Bakanı Mukadder Öztekin, 'Ağustos ayı İçinde 
ilimize teşrif ederek bakanlığı ille İlgili (incele
melerde bulundular. Karayollarımızın perişanı 
durumunu gördüler. En iyi yolumuzdan Kara
bük - Araç - Kastamonu yolundan ilimize daha 
girmeden yağan yarım saatlik bir yağmur neti
cesi yolun nasıl 3 metre yükseklikte teressübat 
ve sel ile kapandığını ve bölgenin bütün imkân-
larıyle ve vargücü ile çalışmasına rağmen yolun 
ancak 8 saat© yakın bir zamanda açılabildiğini 
müşahede 'ettiler. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, toparlayın, 
mümkünse özetleyin ve bağlayın lütf eni. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Peki isayın Başkanım, bağlıyorum. 

Kastamonu karayolu bağlantısının kısmı 
âzamini dolaşarak durumu yakından incelemek 
fırsatını buldular. G-elmiş - geçmiş iktidarların 
ihmali neticesi Kastamonu halkının ulaşım im
kânsızlığını, yolsuzluk ızdırabını yakinen gör
mek imkânımı buldular. Neticede tertipledikleri 

İ birifingte Kastamonu bölgesinin Türkiye,de yol 
\ bakımından 'geri kalmış üç bölgesinden biri ve 

en başta geleni olduğunu itiraf mecburiyetinde 
kaldılar. Bu bölge yollarının biran önce ikmâli 
içini özel bir çalışmaya girişileceği, gerekirse 3 
ncü Beş Yıllık 'Plan içinde Özel bir proje [tekli
finde ide bulunabilecekleri vaadinde bulundular. 
Kastamonu'dan Ankara'ya dönüşlerinde de Ka
rayolları 'Genel Müdürünün de iştiraki Kasta
monu - ̂ Sinop - Zonguldak valileri ve İSamsun -
Ankara - Kastamonu Karayolları SBöîge Müdür
lerinin de katılmasıyle bir toplantı düzenledi
ler. 'Kendilerine bu gayret ve anlayışlarından 
dolayı Yüce Heyetiniz huzurunda teşekkürü 
borç bilirim. 

Temennimiz 'odur ki, bu toplantıda sayın Ba
kanın Kastamonu'daki vaadleri istikametinde 
çalışmalar yapılmış ve 'hayırlı kararlar alınmış 
olsun ve bunlar sözde kalmasın. Bizi ^endişeye 
sevk eden 3 ncü Beş Yıllık Planda Karayolları 
için hedef tayininde az ödenek 'öngörüldüğü söy
lentileridir. Eğer böyle ise cidden yadırganacak 
bir durum var demektir. 

Karayolunun; kalkınmanın da, Tarımın da, 
sanayileşmenin de altyapısı olduğu unutulma
malıdır. 3 ncü Beş Yıllık Planın oluşturulduğu 
şu günlerde sayın Başbakanın da, sayın Bayın
dırlık Bakanının da, Hükümetin tüm üyelerinin 
de dikkatlerini bu yöne çekmeği görev (sayıyo
rum. 

Yol bakımından geri kalmışlığı, Doğu bölge
mizden dahi fersah fersah »Heri olan bu bölgenin' 
yol sorununun Hükümetin gözü, ile de görüp, 
tekrar tekrar işittikten sonra gereken önemi ve
receği ümidiyle Yüce Meclisi saygı ile iselâmlı-
yorum. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bu konu ile ilgili olarak, sayın 
Bayındırlık Bakanı, buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (Cumhuriyet Senatosu Adana 'Üyesi) — 
Sayın Başkan, pek muhterem milletvekilleri; 

Sayın Seydibeyoğlu'nun, Kastamonu ilinin 
benim sorumluluğumla ilgili kısımlarına temas 
ettiği tenkitlere cevap vereceğim. 

879 — 



M. Meclisi B : 133 

Pek muhterem arkadaşımın da belirttiği gibi 
Kastamonu ili 'Türkiye'de yol sorununun ©m az 
çözüm gördüğü üç 'bölgeden biridir. Ben bu yaz 
tatilinden ifaydalanarak bu bölgede <4 günlük 
mümkün olan ölçüde bir gezi yaptım. Bu bölge, 
en 'son kurulmuş bir bölgemizdir bizim. Kasta
monu Belgesi, 15 nci Bölgesi 1963 yılında kurul
muş. Daha oturma halimdedir. Müspet ve randı
manlı, beklenilen bir seviyede bir çalışmaya ge
rek kuruluşu, 'gerekse imuhitin arz ettiği büyük 
hizmet 'özellikleri itibariyle erişememiştir, tik 
kurulduğu yıl '9 milyon (ödemek ayrılan bu böl
geye 1972 yılımda 70 küsur milyon lira yatırım 
tahsis edilmiştir. 

Sayın 'arkadaşımın biraz evvel belirttiği gibi, 
bu bölge üç ilden ibaret değil, Zonguldak, (Kas
tamonu, Sinop bunlara ilâveten de Çankırı, Ço-
Tum ve Bolıı'nun da bir kısmını içine almakta
dır, geniş bir alanı ihtiva etmektedir, ısorunları 
çoktur. Bu 'sorunların en mühimi, bu belgede yol 
yapmanın çok güç olmasıdır. 

Pek muhterem (hatiple beraber bu geziyi 
yapmıştık. Bu mıntıkamın jeolojik yapısı, çü-
j*ük bir larazi de - «f iliş arazi» tabir »ediliyor. Yol 
yapımına gayri müsait bir arazi, çok pahalı ve 
onun için de uzun yıllar yapılan çalışmalar se
meresini vermemiştir. Arkadaşımın temas ettiği 
"konuyu tekrarlamak istemiyorum. Biz 'dönüşte 
burada ilgili bölge 'müdürlükleri ve il valileriyle 
beraber durumu özel bir tetkike tabi tuttuk ve 
neticede vardığımız kararlar şu 'oldu. Buna kem-
ıciibri değindikleri için ben de temas etmek za-
ı üretimi duyuyorum. Bizim kanatimizce Kasta
monu'mun en mühim yol sorunu şu şekilde hal
ledilebilir. 'İlk evvelâ 'Karadeniz'den Kastamonu' 
yu Ankara'ya bağlayacak aks'in ikmali yani bu, 
inebolu - Küre - Kastamonu - Çankırı üzerinden 
Ankara'ya 'bağlamak. 'Bunum dışında ikinci bir 
yol istanbul - Ankara aks'ı üzerine düşecek pa
ralel bir yolun yapımıdır. Bu da 'Sinop'tan baş
lamak üzere Boyabat - Boyabat'tan iki kola ay
rılıyor, kendileri de bilirler - Taşköprü, Kasta
monu, yukarı kısım 'ikmal 'edilmiş ve rahat bir 
yoldur. Bir de bunun altından geçer, ikinci bir 
yol, Boyabat - Kargı - Tosya -onu da zikrettiler, 
fakat biz ondam daha önemli olarak daha aşağı
dan gecem yolu- yolunu Öngörüyoruz. Bu ikisi
ni üçüncü Beş Yıllık Plana alma kararını bu 
toplantıda verdik arkadaşlarımızla. Ve 'halen 
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Kastamonu bölgesinde '348 kilometre civarında 
asfalt yol vardır. İnşallah bu teklifimiz Yüksek 
Planlama Kurulunda ve bilhassa Planlama Teş
kilâtında iltifat görür ve kesbi katiyet ifade 
eder bir duruma gelirse Üçüncü Beş Yıllık Pla
nın sollunda Kastamonu bölgesinde 1 300 kilo
metre civarında asfalt yol tahakkuk ettirilecek
tir. 

Personel konusuna değindiler. Omda itamamiy-
le haklılar. Bu teknik iperısoınel, bizim bakanlığı
mızın kısa sürede halledilemeyecek kadar mü
him bir konusu 'haline 'gelmiştir. Piyasa şartları 
ile Devletin hizmet gördürürken tediye imkân
ları maalesef büyük bir marj kaydediyor gittik
çe. Bu yarışta hangi ölçülerde kamu kesimi ba
şarıya ulaşacak, şimdiden teşhis koymak müm
kün değil. Yalnız bir gerçek şudur ki, biz haki
katen teknik personel, kalifiye ve tecrübeli tek
nik personel temininde bugünkü şartlar içinde 
güçlük çekiyoruz. 

17 şantiye çalışmasından da bahsettiler. Ken
dileri de bu toplantıda vardı, ben de bunu orada 
belirtmiştim, vilâyetteki toplantıda; bölgede 
dağınık bir çalışma var olup programlı bir çalış
ma bizim kamımıza göre yoktu ve bumu da sami
miyetle söyleyelim, daha teksifi, şantiyeleri 
mahdut bir çalışma sistemime gidilmesi de ora
daki sorumlu arkadaşlara telkin edilmiştir, bun
ları toparlayacaklar. 

Bir konuya değindi muhterem arkadaşım, 
o da 'araba 'parkının yahut bölgenin makine gü
cünün takviyesi diye. 'Kendileri de 'hatırlarlar, 
bölge müdürü, makine gücünün kemdi çalıştırma 
kapasitelerinin üstünde olduğunu, daha ziyade 
personele ihtiyacolduğunu o toplantıda söylemiş
lerdi. Binaenaleyh, bu bir »problem değil, bütün 
mesele teknik personeli sağlamak. 

Az ödenek (keyfiyetinde kendileriyle aynı ka
nıdayım. 9 milyonla başlayan Kastamoınu bölge
si 1972 yılında 70 milyona yükselmiştir. Fakat, 
bu Türkiye'de bölgelerin yıllık yatırım hacimle
rin deki artışın ıçck az üstündedir. Genellikle 
karayolu bölgelerinde yıllık yatırım hacmi ar
tışı yüzde 12 civarındadır. Kastamonu bölge
sindeki bu rakamı yüzde 15'dir ki, benim kanım
ca da azdır. Bunu da önümüzdeki yıllarda tek
liflerimizle imkânlar nispetinde artırmaya çalı
şacağız, Ayrıca arkadaşımın burada belki konuş
tuğu konulara temas etmek imkânını bulama-
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dım. Zabıtları alır kendisine de yazılı olarak nok
san kalan kısımları da duyururum. 

Hürmetlerimi arz ederim efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — 'Teşekkür ederiz sayın Bakan. 

6. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar* 
-gil'in, Millî Eğitim Bakanlığının teftiş sistemi ve 
ilköğretim müfettişlerinin durumlan ile ilgili 
gündem dışı demeci ve Millî Eğitim Bakanı Sa
bahattin Özbek'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşarigil'-
in, Millî Eğitim Bakanlığı teftiş sistemi ve ilk
öğretim müfettişlerinin durumlarıyle ilgili gün
dem dışı konuşma talebi vardır. İSon taleptir ve 
bundan başka igündem dışı konuşma için söz 
vermiyeceğiz. 

Buyurun sayın Avşargil. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bundan ön
ceki Birleşimde gündem dışı konuşan 15 -13 sa
yın milletvekili, seçim bölgelerinden getirdikle
ri havayı bu kürsüden yansıttılar. Vatandaşla
rın içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik buna
lımları dile getirerek yetkilileri uyarmaya çalış
tılar. Ben, bu kısa süre içerisinde bir başka mes
lek grubunum, Türkiye'nin tüm eğitim sorunları
nın çözümlenmesinde büyük katkısı olan ilköğ
retim müfettişlerinin problemlerini Yüce Heye
tinize sunmaya, sayın Millî Eğitim Bakanımızı 
da gerekli tedbirleri almaya çağıracağım. 

Sayın milletvekilleri; ulus olarak geri kal
mışlığımızın temel öğelerinden birisi, toplumu-
muzuin ve çağımızın gerçeklerine tam cevap ve
recek bir eğitim sistemi kurup işletememiş olma
mız ve eğitimde öğretmen, eğitimde öğrenci, eği
timde çevre ve okul dörtlüsünün birbirleriyle 
olan ilişkileri, bunların eğitim politikasındaki 
fonksiyonları ve topluma etki biçimlerini nor
mal olarak denetleyip rehberlik yapamayışımız-
dır. Bizde ve Batı ülkelerinde eğitim ve öğretim 
ve modern yönetim- anlayışında gelişmeler ol
muş, buna paralel olarak teftiş, denetleme ve 
rehberlik hizmetlerinde görevlilerin yetişmesi, 
yetki ve ısorumlulukları ile örgütlenmesinle bü
yük bir deşiklik olmamıştır. Bugün Millî Eği
tim Bakanlığına bağlı iki grup müfettiş vardır. 
İlköğretim kesimini başka bir teknik ve metotla 
yılda bir defa teftiş eden, denetleyen ilköğre
tim müfettişleri, Millî Eğitim Bakanlığının di

ğer 'görevlilerini ve orta dereceli okul öğretmen
lerini üç yılda bir teftiş eden ve denetleyen Ba
kanlık müfettişleri. 

Değerli arkadaşlarım; ilköğretim müfettişle
ri sekiz yıl ilkokul 'öğretmenliği veya iki yıl 
idarecilik ile altı yıl öğretmenlik yaptıktan son
ra Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Pedalgoji bölümü
nü bitirirler. Bunlar, okulda teftişin metot ve 
tekniklerini öğrenerek yetiştikleri halde, Ba
kanlık müfettişleri bu alanda bir yetişmeye ta
bi tutulmadan seçilmektedir. Bundan dolayı da 
öğretmenin durumunu 'tespit etmekle yetinmek
te, yetiştirici bir fonksiyonları da olmamakta
dır. Bakanlık müfettişlerinin görev sahası en az 
oıta okulu bulunan bir kasaba, ilçe ve il mer
kezleridir. Bunlar, diğer Devlet dairelerinde 
olduğu gibi, diğer bakanlık müfettişliklerinde 
olduğu gibi günde teftişe gitsin veya gitmesin 
50 lira yevmiye alırlar, aşağı yukarı yılda 18-20 
bin lira harcırah toplamları tutar. 

Çilekeş ilköğretim müfettişlerinin görev sa
hası, yurdumuzun kırk bin köyüne yayılmış olan 
ilkokullardır. Müfettiş dağ başında bir köyde 
yalnız çalışan, her türlü uygar yaşantıdan yok
sun, okulu yeni bitirmiş çiçeği burnunda öğret
menin yanına çoğu kez motorlu bir vasıta dahi 
olmadan, atla, araba ile, hatta yaya gider. 13 yıl 
ilköğretim müfettişliği yaptım, bu sıkıntıyı biz
zat yaşadım. Bugün romatizmalı olmayan, mide
sinden, kalbinden rahatsız olmayanların sayısı 
çok azdır. Yol parası danil yılda eline beş bin, 
altı bin lira yolluk geçer, yevmiyesi onüç, ondört 
liraya gelir. 1400 ilköğretim müfettişi, köy şe
hir 50 - 60 bin ilkokulu, 150 bin öğretmeni, 6 
milyona yakın 'öğrenciyi teftiş eder, denetler. 
Türlü dersane, halk eğitim kursları, çocuk kitap
lıklarını denetler, mahallî ilköğretim kurumla-
rıyle işbirliği sağlar, eğitim, öğretimle ilgili 
araştırma, inceleme yapar, ilköğretim ihtiyaç
larını tespit eder. Okul arazileri, okul yapılarıy-
le ilgilenir, öğretmene, iyisin, zayıfsın diye ra
por verir çeşitli sürtüşmelere girer. Tahkikat ya
par politik etkilere hedef olur. Kısaca, her yön
den. güç koşullar altında 'çalışır' durur. Bunları 
dikkate alarak; bütün dünyada olduğu gibi 
bizde de teftiş hizmetleri bir bütün olarak mü
talaa edilmeli ve müfettişler Millî Eğitim Ba
kanlığına doğrudan doğruya bağlı tek örgüt ola
rak birleşmelidir. İlköğretim müfettişleri böy
lece valilerin de millî eğitim müdürlerinin tek 

— 381 — 



M. Meclisi B : 133 15 . 9 . 1972 O : 1 

yanlı davranışlarına basamak olmaktan kurta
rılmalıdır. 

'Müfettişlerin hizmet öncesi ve hizmet içi ye
tişmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları günü
müzün § artlarına göre yeniden düzenlemeli, 
yetkililer eğitim reformu yapılırken bu nokta
yı dikkate almalıdır. 

ilköğretim müfettişleri, şartlar müsaidoldu-
ğu ve ilkokul öğretmenliğinden başlayarak çe
kirdekten yetişmiş bulunduklarına göre, mes
lekte ilerlemeleri, Bakanlık müfettişi olabilme
leri erig&llenmemelidir. 

Maliye memurları, polisler ve subaylara yol
luk ve yevmiye vermek suretiyle öğrenim yap
ına olanakları sağlandığı halde, ilköğretim mü
fettişleri memuriyetten ayrılarak öğremim yap
maya zorlanmaktadır. Bunun sonunda emekli
lik terfi ve kıdem bakımından okulda geçen 
süre kadar kaybetmekte ve ilkokul öğretmeni 
oian sınıf arkadaşlarından üç yıl geri kalmak
tadır. Zaman zaman hükümetler bu koınuya 
eğilmişlerse de mağduriyeti önleyici bir kanun
la Meclise gelememişlerdir. 

İlköğretim müfettişlerinin teftiş gezileri bir 
felâkettir. Motorlu araçları yoktur, atlı, yaya 
dolaşıp dururlar. Bu noktaları bilhassa Millî 
Eğitim Bakanımızın dikkatine sunuyorum. Eğer, 
insan yetiştirmeye, ormandaki bir ağaç, tarla
daki bir bitki kadar önem veriyorsak, bir zira
atçı gibi, bir ormanda çalışan memur gibi veya 
diğer Devlet dairelerinde çalışan bir kısım gezi
ci memurlar gibi müfettişler mutlaka bir motor
lu vasıta ile takviye edilmeli, motorize edilmeli
dir. Müfettişin yollarda geçen zamanı böylece 
değerlendirilmiş olur. 

Her gün teftiş için yollarda olan, seyahat 
eden insanlara iş riski zammı mutlaka tanınma
lıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yurdumuzda ilköğretim ile orta üğretim ara

sında çağlaşma yönünden ilköğretim lehine bü
yük farklar olduğunu görmekteyiz, Bu durum, 
•öğretmen kitlesiyle ilköğretim müfettişlerinin 
büyük 'gayret ve fedakârca çalışmalarının so
nucudur. Burada ilköğretimin teftiş iğlerini yü
rüten Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarını tak
dirle anmak isterim. 

Sözlerimi bitirmeden!, çok önemli gördüğüm 
bir noktaya değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; ilköğretim müfettiş
lerinin menşei çeşitlidir. (Bunlar arasında G-azi 
Eğitim Enstitüsünün Pedagoji Bölümünü dışa
rıdan bitiren ilkokul öğretmenleri vardır. Biti
renlerin bir kısmı ilköğretim müfettişi olarak 
tayin edilmişlerdir. Sayıları bütün Türkiye'de 
80'i geçmeyen öğretmenler, diploma alalı beş, 
altı yıl olduğu halde tayin edilmemişlerdir. Ba
na öyle geliyor ki, niçin tayinlerinin yapılmadı
ğım Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri de bilmi
yor zannediyorum. Bildikleri tek şey, bunlardan 
bir kısmının öğretmenler boykotuna katılmış 
olmasıdır. Hasıl dünya, bir Milât'tan önce devri 
yaşamış, Milât'tan sonra devri yaşıyorsa, bizim 
öğretmenlerimiz de Türkiye'de istikballeri ba
kımından - tabirimi hoşgörün - «boykottan önce, 
boykottan sonraki devirler»! yaşıyor. 

Meslek dayanışması gayesiyle valilerin, yar
gıçların bile direnişe geçtiği bir dönemde öğ
retmenler de direniş yapmışlardır. Haklıdır, 
haksızdır, tartışması bu kürsüde çok yapılmıştır. 
Boykota katılanlar ceza görmüşlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; müfettiş olarak tayin 
edilmeyenlerin dosyasında boykottan dolayı üç 
günlük maaş kesme cezası alanlar vardır. Bu 'ce
zayı da Danıştay iptal etmiştir. Bir kimsenin 
suçtan mütevellit ceza alması ve icra edilmesi, 
o kimsenin topluma karşı borcunu ödemesi de
mektir. O insanı hayatının sonuna, kadar suçlu 
germeye veya bir mevkiye getirmemeye hiç kim
senin hakkı yoktur. Hele, Millî Eğitim Bakan
lığının, bu öğretmenleri maaş cezası aldı diye 
müfettiş tayin etmemesi affedilecek bir konu 
değildir. Vatandaş tahsil yapmıştır, mesleğinde 
bir kademe ilerlemiştir, diploma almıştır; sen 
Bakanlık olarak onun diplomasının hakkını esir
giyorsun.. Bu akıl alacak şey değildir. Dünya
nın hiç bir yerinde böylesine adaletsizlik gö
rülmemiştir. 

Sayın Bakandan bu kürsüden rica ediyo
rum. Çoluk çocuğunun rızkını Ankara otellerin
de yatıp kalkarak tahsil yapacağım diye yiyen, 
Devletin açtığı bir kapıdan faydalanmak için 
bir çok güçlüklere katlanan bu arkadaşlarımı
zın daha fazla mağdur olmalarına meydan ver
meden müfettiş olarak tayinleri mutlaka yapıl
malıdır. Eğer, dosyalarında müfettişlik yapa
mayacak diye kayıtlar bulunanlar varsa, eğer 
bunların Türkiye Cumhuriyet eğitim ordusu 
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içerisinde müfettişlik yapamayacakları sabit ise 
o zaman bunlara bir diyeceğim yak; ama mut
laka boykota katıldı, iki günlük maaş kesilme 
cezası aldı diye bu arkadaşların tayinleri bekli
yor ise, emsalleri çoktan tayin edilmiştir, bu ar
kadaşlara yazık etmemek lâzımdır. Tekrar istir
ham ediyorum, sayın Millî Eğitim Bakanı lüt
fen bu arkadaşların dosyalarını tekrar tetkik 
buyursunlar. Hiç olmazsa bu seksen kişinin içe
risinde müfettiş olarak tayin edilmeleri uygum 
görülenlerin tayinleri mutlaka yapılmalı, mes
lek içerisindeki kanayan bir yara mutlaka sarıl
malıdır. 

Eğitim reformu yapacağız diyoruz. Reform 
yapmadan önce meslek grupları arasındaki 
ufak tefek huzursuzlukları giderici tedbiri al
mak Millî Eğitim Bakanlığımızın başta gelen gö
revleridir. Meslektaşlar arasında huzur olma
yınca, meslektaşlar arasında dayanışmanın güç
lü olması mümkün değildir. Evvelâ huzuru ya
ratacak çeşitli tedbirlerini Millî Eğitim Bakanlı
ğı almalı, ondan sonra meslektaştan elbette gö
rev beklemelidir. Bu, Millî Eğitim Bakanlığının 
başta gelen vazifesidir. 

ıSMeriımi bitirirken tekrar rica ediyorum; 
sayın Bakanımız bu dosyalan bir daha tetkik 
buyursunlar. Müdürler Kurulumun mütalaasına 
ulaştıktan sonra bir türlü netice alınmayan bu 
dosyalar üzerindeki sürüncemede kalan mesele
yi kendileri halletmeye çalışsınlar. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, bu
yurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; muhterem arkadaşımızın müfettişler hak
kındaki görüşmesini memnuniyetle ve heyecanla 
dinledim. Sebebini arz edeyim. 

Ben, Bakanlığa geldiğim günden itibaren 
ilk ıel koyduğum mevzulardan bir tanesi teftiş 
konusu olmuştur. Çünkü biliyorum M, sayın 
arkadaşımızın da işaret buyurdukları gibi, öğ
retimin ve öğretmenin iyi bir şekilde yürütü
lebilmesi ve öğretmenin huzuruna kavuşabil
mesi için onları teftiş eden, onlara tezkiye ve
ren, onların sicilileri üzerinde rol oynayan ar
kadaşlarımızın seçimi en mühim meseledir. Bu 
nedenledir ki, teftişin şekli üzerinde durdum, 

müfettişlerin seçilmesi meselesi üzerinde dur
dum. Teftişin şekli üzerinde durdum; bir defa 
rehberlik çalışmalarıyle cezaî teftişi yapan ar
kadaşların aynı olmasının mahzurlarını peda
gojik bakımdan arkadaşlara anlattım. Değerli 
arkadaşlarımızın şimdi görüşmelerinden anlı
yorum ki, uzun zaman müfettişlik yapmışlar. 
Gayet iyi takdir buyururlar k i bir tarafta reh
berlik yapacaksınız, bir taraftan da rehberlik 
yaptığınız insan, acaba benim hakkımda vere
ceği raporla ne gibi bir cezaya çarpılacağım 
endişesi içerisinde olursa size gerçekleri anla
tamaz. Anlatamayınca da siz rehberliğinizi ya
pamazsınız. Onun için bu iki fonksiyonu birbi
rinden ayırmak zaruretini tespit ettim ve ge
çen ay içerisinde yaptığım bir tamimle bir defa 
merkezdeki müfettişleri iki gruba ayırdım. De
dim ki> bir grup doğrudan doğruya tahkikat 
yapacak müfettiştir, öteki grup da bu tahkika
tın yanında rehberlik yapan ayrı bir grup mü
fettişler olacaktır. Ve zannediyorum ki bu ayır
mamız, gerek müfettişler bakımından, gerekse 
öğretmenler bakımından çok faydalı olmuştur. 
Şimdi, (ilköğretim müfettişlerinde benim anla
yışım, esas vazife rehberliktir. Onun dışında 
fevkalâde hallerde bir tahkikat meselesi mev-
zubahsolursa bendilerine bu işi veriyoruz; fa
kat aslında arz ettiğim sebeplerle onların daha 
çok rehberlik hizmeti içerisinde bulunmaları 
icabeder. 

Müfettişlerimizin yetişmeleri hakkında sa
yın arkadaşımızın ileri sürdüğü mütalâaların 
birçoğuna katılmamak mümkün değildir ve bu 
nedenledir ki, yine Bakanlığımızca alınan bir
çok tedbirler vardır. Bilhassa, müfettişlerin 
yetiştirilmeleri konularında yapılan seminerler
le bunların noksan görülen taraflarını telâfi
ye çalışıyoruz. 

Merkez teşkilâtında yapmış olduğumuz ta-
yiniede, yahut yapılmış olan tayinlerde şimdi
ye kadar rehberlik ve esas tahkik fonksiyon
ları ayrılmadığı için daha ziyade muhtelf bilim 
dallarından gelen hocalar seçilmişlerdir. Me
selâ: 'Tarihçi seçilmiştir, edebiyatçı seçilmiştir, 
beden eğitimi ve kimyadan öğretmenler arasın
dan müfettişler seçilmiştir. Ciinkü, düşünül
müştür ki, bunlar sadece rehberlik yapacaklar
dır. Tahkikat olunca, elbette ki, hukukî kısmını 
tamamlamadan eğer tahkikata gönderecekseniz 
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ıbirtakmı arızalar meydana gelecektir; fakat 
şimdiye kadar yapılan tatbikat, başlangıçta 
bunları (baş müfettişlerle veyahutta tecrübeli 
müfettişlerle işe alıştırmak ve onun yanmda 
yavaş yavaş bu kısımlarını geliştirmektir. Biz 
son zamanlardaki tatbikatımızda mümkün mer
tebe, memnuniyetle söyleyeyim ki. elimizde 
bunlar da var, öğretmenler içerisinden hukuk 
tahsili yapmış olanları müfettişliğe getirmeye 
gayret ediyoruz ki, bu açığı bu taraftan ka
patabilelim... 

Şimdi, arkadaşımız bir noktaya daha temas 
etti. Biz Bakanlar Kuruluna gecen gün takdim 
etmiş olduğumuz reform stratejisinde ve onu 
takibedeeek kanunlarımızda bu mesele üzerin
de bilhassa durduk. Yani, ilk öğretim müfet
tişlerinin (bilgilerini artırmak için daha yük
sek tahsile gittikleri zaman bunlara sağlana
cak imkânlar.. Bu yalnız müfettişler için düşü
nülmemiştir. Bütün öğretmenler için düşünül
müştür. Zaten getirdiğimiz stratejide de, göre
ceksiniz inşallah yakında, biz bir noktaya gelip 
durma prensibinden ayrıldık, bir noktadan ge-
rek yana, gerekse yukarıya doğru hareket et
me prensibini getirdik. Bu prensibi ele getirir
ken bilhassa memuriyetten ayrılmadan bu işleri 
yapabilme imkânını (beraber getirdik. Yani 
4489 sayılı bir kanunumuz var Malûmauâliniz. 
Avrupaya bir arkadaşı göndeririz, orada para
sını öderiz, iki sene kalır döner, o döndüğü sı
rada parası ödenir. (Fakat aynı işi, o arkadaşı 
Türkiye'de bir üniversiteye, bir yüksek okula 
gönderdiğiniz zaman yapamazsınız. Bunu tadil 
yoluna girdik; 4489 sayılı Kanunu hem dahil
de, hem de dışarıda işler bir duruma getirdik. 
O zaman arkadaşımızın mevzubahsetmiş olduğu 
sakınca ortadan kalkabilecektir. Aslında (bü
tün reform tasarısı başından sonuna kadar 
rehberlikle, arz ettiğim gibi, yatay ve dikey 
geçişleri sağlayan, yani daimî bir gelişmeye 
ilmkân veren bir düşünce içerisinde yürütül
müştür. 

Motorlu vasıta mevzuundak: sayın arkadaşı
mızın fikilileri ibana muhtelif vilâyetlere gitti
ğim zamanda arkadaşlar tarafından da açıklan
dı. Yalnız şunu arz edeyim ki. göründüğü ka
dar kolay bir iş değildir. Şu yönlerden kolay 
değildir: bir defa müfettişlerin gideceği her 
köye yol yoktur. Yani vasıta da versek birçok 

yerlerde bu vasıtaları kullanma imkânlarından 
mahrumdurlar. Bugün Ankara civarında dahi 
öyle köyler var ki, 40 - 50 kilometre mesafede, 
ben gayet iyi biliyorum gidip geldiğim için, va
sıtayla gitme imkânı yoktur. Mecburdur; bir 
noktaya kadar bir vasıtaya binecek gidecek, 
ondan sonra yine. eskiden beri mevcut vasıta
lardan faydalanmaya.. 

ikincisi de, bugün 1 371 ilk öğretim müfet
tişimiz var. Bunların hiç değilse gruplar ha
linde hepsine vasıta vermek güç gibi görün
mektedir, ama fikre iltihak ecüyorum. İltihak 
ettiğim için de ibu güçlüğü yenmenin gayreti 
içerisindeyim. Hiç değilse vilâyetlere, müfettiş
lerin emrine tahsis edilebilecek bir - iki vasıta 
vermek ve bunların gruplar halinde hareket 
edip ,köylere dağılıp, ondan sonra tekrar bir 
yerde toplanıp geri gelmelerini sağlamak su
retiyle Ibir hizmet imkânına kavuşmak.. Aksi 
takdirde arkadaşlarımız aldık1 arı harcırahların 
mühim bir kısmını vasıtaya veriyorlar ve sa
yın arkadaşımızın da ifade buyurdukları gibi, 
aslında yevmiyeleri kısmen yüksek olmasına 
rağmen ellerine geçen para sene sonunda pek 
az oluyor. O bakımdan, bilhassa sık sık köy
leri gezmeleri, ışık sık öğretmenlerle temas 
etmeleri ve programları kontrol edebilmeleri 
için onlara iyi bir hatfeket serbestisi vermek 
zarureti olduğuna kaaniim. 

Şimdi, arkadaşımızın son olarak işaret bu
yurduğu bir nokta var; tâyin edilmeyen ar
kadaşlar hakkında. 

(Bfendim, bu tayin edilmeyen arkadaşların 
durumları, bana verilen nota göre, şöyle: Ba
kanlığımız Müdürler Komisyonunda birisi 1970 
yılında, birisi de 27 . 2 . 1971 de iki karar 
alınmış. IBu kararlardan bir tanesi, müracaat 
edenler haJkkmda herhangi bir tahkikat açılmış
sa, bunların tayinlerinin tahkikat sonucuna ka
dar bırakılması. 

ikincisi de, 'herhangi bir takibat sonucu ce
za almış olanlara ilk öğretim müfettişliği gö
revi verilmemesi meselesi. Zannediyorum ki, bu 
tâyinlerin yapılmaması bu alınan iki karara 
dayanmaktadır. 

Yine öğrendiğime göre, mağdur olan arka
daşlar, kendilerini bundan mağdur hisseden 
arkadaşlar Danıştaya müracaat etmişlerdir. Fa
kat Danıştay lehlerinde karar vermemiştir. 
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Yani, idare hakkında bu hareektlerinden do
layı yeni bir harekete sevkeder bir karar al
mamıştır. 

Bununla beraber, sayın arkadaşımızın bura
daki lükazlarma teşekkür ederim, önümüzdeki 
günlerde bıu dosyalan getirtir, bir gözden ge
çiririm. Acaba gerçekten bunların müfettişlik
lerine engel olacak kadar önemli meseleler var 
mı? Acaba bir boykot meselesi mi, yoksa, bun
ların hakkında daha ileriye giden hareketlerde 
var mı? Fakat her ne hal olursa olsun, takdir 
buyurursunuz ki), başkaları hakkında sicil dol
duracak insanların siciUerininde çok sağlam ol
ması icabeder. O yöndendir M4 bize müsaade bu
yursunlar ,en iyi takdirlerimizi kullanmaya ça
lışalım. 

Saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

7. — Grup Başkanv ehillerinin, Cumhuriyetçi 
Partinin Grup hurması dolayısıyle Başkanlık Di
vanında temsili hakkında önergesi. 

BAŞKAN — iki adet önerge var, okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyetçi Partinin Millet Meclisinde 
grup kurması üzerine, Anayasanın 84 Ve 85 nci 
maddelerine uygun olarak Başkanlık Divanında 
temsili gerekmektedir. 

Bu hususun temini için; Başkanlık Divanı 
üye adedinin 15'ten 16'ya çıkarılmasını, ilâve 
edilecek 1 Divan Üyeliğinin Cumhuriyetçi Parti 
Grubuna verilmesini ve bu üyeliğin görev ye
rinin de Divan Kâtipliği olmasını Genel Kuru
lun tasviplerine arz ve teklif ederiz. 

A. P. Millet JMeclisi C. H. P. Millet Meclisi 
Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili Y. 

Y. Ziya Yağcı 

3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun 
teklifleri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Ada
let komisyonlarından 5'er üyeden kurulu- 57 nu-

D. P. Millet Meclisi M. G. P. Millet Meclisi 
Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 
Hasan Karkmazcan Nebil Oktay 

C. P. Millet Meclisi 
Grubu adına 

ibrahim Sıtkı Hatipoğlu 

BAŞKAN — önergeyi Genel Kurulun tas
vibine sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

8. — Başbakanlığın, Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulunun 9.9. 1972 tarihinde New -
York'ta başlayacak olan 18 nci dönem toplantı
larına Hükümeti temsilen Dışişleri Bakanı Ha
lûk Bayülken başkanlığında gidecek olan heye
te katılacak olan Parlamenter müşavir heyet 
hakkında tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 19.9.1972 
tarihinde New - York'ta başlayacak olan 
XXVII nci dönem toplantılarına Hükümetimizi 
temsilen Dışişleri Bakanı Ü. Halûk Bayülken 
başkanlığında gidecek olan heyete Parlamenter 
Müşavir olarak Ankara Milletvekili Orhan Alp, 
Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ, Dr. Fa
ruk Sükan ve Dr. Vefa Tanır'ın katılmaları uy
gun görülmüştür. 

Anayasanın 78 nci maddesine göre Millet 
Meclisinden gerekli kararın alınmasının müsa
adelerine arz ederim. 

Ferid Melen 
Başbakan 

BAŞKAN — önergeyi Genel Kurulun tasvi
bine arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir ve gereken müsaade veril
miştir. 

maralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) 
(S. Sayısı : 433) (1) 

(1) 433 S. Sayılı basmayazı 129 ncu Birle
şim tutanağına eklidir, 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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BAŞKAN — Geçen birleşimde müzakeresi 

devam etmekte olan Haller Kanununun kalmış 
bulunduğumuz 20 nci maddesinin müzakeresin
den başlamak suretiyle görüşmelere devam ede
ceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar lüt
fen... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, 20 nci mad
deyi verilen değişiklik önergeleriyle beraber ye
niden tetkik ederek, yeni bir madde düzenle
mek üzere ger'i istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon 20 nci maddeyi öner-
gelerle birlikte geri almak ve yeniden tetkik et
mek arzusundadır. 

Komisyonun bu teklifini Genel Kurulun tas
vibine sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 20 nci madde Komisyona 
geri verilmiştir. 

Madde 21. 
Cezalarla ilgili hükümler : 
Madde 21. — 1 nci maddenin ikinci fıkrası 

hükmüne aykırı hareket eden toptan satıcılara 
ve alıcılara malı o günkü rayiç bedeli üzerin
den belediye resmi tutarının 5 misli para cezası 
verilir. Bu ceza 500 liradan az 5 000 liradan 
fazla olamaz. Belediye resmi ayrıca satıcıdan 
tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buvurun Sayın Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Ceza hükümlerini ilgilendiren 21 ve ondan 
sonra görüşmeye başlayacağımız 22, 23 ve 24 
ncü maddeler var. Ancak, 21 nci madde 22 nci 
maddeden neden ayrılmış, 22 nci madde neden 
dolayı birkaç madde halinde ele alınmak lâ
zımken tek madde haline getirilmiş, 23 ncü 
madde neden ayrı, 24 ncü madde neden ayrı?.. 
Bunu anlayabilmek, evvelâ kanun tekniği bakı
mından mümkün değil. 

Şimdi, 21 nci maddeyi okuyoruz : «1 nci mad
denin ikinci fıkrası hükmüne aykırı hareket 
eden toptan satıcılara ve alıcılara malın o gün
kü raviç bedeli üzerinden belediye resmi tuta
rının 5 misli para cezası verilir.» 

Peki, neden 1 nci maddenin bu fıkrası ile 
ilgili cezayı tayin eden bu maddeyi müstakil 
yapıyoruz da, acaba 22 nci maddede, 6 ncı mad

denin 2 nci fıkrası, 7 nci maddenin son fıkrası 
ve ayrıca madde göstermeksizin; fiyatların nor
mal bir şekilde oluşumunu önleyici hareketler, 
gibi 21 nci maddenin tek bir hususu ele alan, 
bir kanun tekniğine tamamen zıt ayrı bir kanun 
tekniği huzura getirilmiş oluyor? 

Şimdi arkadaşlarım, evvelâ kanun tekniği 
bakımından bunu anlamaya imkân olmadığı, ne
den bunun yapıldığını, neden bir tek madde ha
linde, tammaının fıkralar halinde belirtilmesi 
tekniğinin ele alınmadığı, fakat hiç değilse 
böyle yapılmayacaksa, 22 nci maddede ele alı
nan tekniğin neden diğer maddelerde uygulan
madığını anlayabilmenin mümkün olmadığını 
belirtmekle evvelâ sözüme başlıyorum. Ancak, 
mademki şimdi görüşmesi yapılan madde 21 nci 
maddedir, onun üzerinde bir nebze durmak ge
rekir, 

Arkadaşlarım, 500 liradan 5 000 liraya ka
dar bir para cezası deniyor. Şimdi bu para ce
zası, aynı kanunun ilerde görüşeceğimiz 25 nci 
maddesi gereğince, belediye encümenlerince ta
yin olunacaktır. Fakat şüphesiz umumî hüküm
ler nazarı itibara alınarak tedvin edilmiş olsay
dı, bu madde daha isabetli olurdu. 

Arkadaşlarım, 500 liradan 5 000 liraya ka
dar bir para cezasını belediye encümenine yük
lemek, belediye encümenini de rahatsız eder. 
Bu, şüphesiz umumî hükümlere tabi olarak 
aidolduğu ceza mahkemelerine verilmek gere
kirdi. 

Şimdi, encümene verdikten sonra, 1608 sa
yılı Kanun hükümleri gereğince itiraz yolu gös
terilmektedir ki, hakikaten içinden çıkılmaz bir 
duruma encümenleri de sürüklemiş olacağız. 
Bundan encümenleri de memnun değil, rahat
sız etmiş olduğumuzu şimdiden kabul etmek ge
rekir. 

Arkadaşlarım, bunu böylece belirttikten son
ra, 21 nci maddeyle, 22 ve 23 ncü maddenin tek 
bir madde halinde tedvin edilmesi, aksi takdir
de 22 nci maddenin de bölünmesi tezini savunu
rum. Eğer bunu şüphesiz komisyon mülayim 
karşılarsa, o zaman 22 nci maddedeki bu 100 li
radan 1 000 liraya kadar olan para cezası dola-
yısiyle, çok ağır tesmiye edebileceğimiz bir suç 
nevine çok hafif ceza miktarı getirilişinin tar
tışmasına girişeceğiz. 

Bunu böylece belirtir, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, Haller Kanununun birçok maddeleri 
arasında, en önemli hükümler bu ve bundan 
sonraki hükümlerdir. 

Bilindiği gibi, 1960'tan sonra çıkarılan 80 
sayılı bir Haller Kanunu vardır; bu Haller Ka
nununda cezalar mevcutur; üç seneye kadar 
meslekten men cezası vardır, 100 liradan 5 000 
liraya kadar para cezası vardır ve yönetmeliğe 
bırakmak suretiyle bunun tatbikatı hususu ayar
lanmıştır. Vahametine göre bu bölgenin toptan
cı halinin önemine göre bu cezalar verilmekte
dir, az - çok da bunun bir tesiri vardır. 

Şimdi, burada getirilen sistem ile, ceza ile 
ilgili madde bölünmüş, vaktiyle cezalar sayıl-
madığı halde, burada bazı cezalar sayılmış ve 
onun dışında kalanlar da bir başka maddede, 
24 ncü maddede : 

«Toptancı halleri yönetmeliklerinde tespit 
olunacak yasaklara uymayanlar hakkında 100 
liradan 500 liraya kadar para cezası verilir; te
kerrürü halinde bu ceza bir misli artırılır.» den
mek suretiyle, cezalar hemen hemen ortadan 
kaldırılmıştır. Yani, dağıtılmış, görünmez hale 
getirilmiş ve kaldırılmıştır. 

Tabiî, böyle bir kanunu Yüce Meclis çıkar
dığı zaman, çok kısa zamanda nasıl bir kanun 
çıkardığımızın tatbikatını göreceğiz, vatanda
şın feryadını, şikâyetlerini, hepsini göreceğiz. 

Şimdi, önümüzdeki maddeyi bir tümün için
de böyle mütalâa etmek lâzımdır. Diğer madde
lerde de izah edeceğim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu kanun konu
şulurken milletvekilleri açıkça baskı altına alın
mak istenmektedir. 

Benim elimde bana gönderilmiş bir telgraf 
var; 

«Toptancı hallerine aiıt kanun maddeleri
nin görüşülmesi sırasında çalışma şartlarımı
zı ve bugünkü iktisadî durumumuzu tetkik et
meden Meclis kürsüsünden yaptığınız ağır it
hamlar ve hakaret dolu saldırılar...» 

Ne yapmışız bilemiyorum, böyle bir şey ha
tırlamıyorum. 

«...Bir miUelfcveMlinin ciddiyetiyle kabili 
telif değildir. Vazifesi, araştırıma ve en doğru 
neticeye vardıktan sonra fikrini savunmak olan 
bir ımilletvekilinin bu tip saldırıları her zaman 
nefretle yadedilecektir.» 

Şimdi biz burada Türk Milletine daha iyi 
kanun yapalıan diye... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — İm
zalar?.. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — İmzalar var; 
ilgililer, komisyonculardan bazıları. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — ilgi
lilerden bazıları... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet. 
Şimdi, biz bu şartlar altında bir kanun yap

maya çalışıyoruz; ama hiç kimsenin, Türk Mil
letlimin milletvekillerini yıldırmaya gücü yet
meyecektir; onu bilmeleri lâzımdır. Türk Mil
letinin milletvekilleri; parti farkı gözetmek
sizin, buradan Türk Milletine uygun kanunla
rı çılkarmaya devam edeceklerdir. İstedikleri 
gibi nefretle yadetme tehditlerini göndeıüeler 
bile bu böyle olacaktır; bunu bilmeleri lâzım-
gelir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu 21 madde
de üzerinde durulacak nokta şu; Bir mukayese 
yaparsak derhal ortaya çıkacaktır. Ne diyor 
madde? 

«1 nci maddenin ikinci fıkrıaısı hükmüne ay
kırı hareket eden toptan satıcılara ve alıcılara 
malın o günkü rayiç bedeli üzerinden beledi
ye resmî tutarının 5 misli para cezası verilir. 
Bu ceza 500 liradan az ve 5 000 liradan fazla 
olamaz, belediye resmî ayrıca satıcıdan , tahsil 
olunur.» 

Şimdi, meselâ; evvelki, yani halen yürür-
lüktle bulunan kanuna göre, ceza şu: 

«Bu kanun ile, bu kanuna istinaden yürür
lüğe komulaoak yönetmelik esaslarınla aykırı ha
reket edenler hakkında, belediye encümenlerin
ce; 

a) 100 liradan 5 000 liraya kadar para ce
zası alınmasına, 

b) Üç seneye kadar hal dahilinde faaliyet
ten mene karar verilir.» 
Şimdi, başka bir şey söylememiş, işi yönetme

liğe bırakmış. 

Istanlbul'/daki Toptancı Hal Yönetmeliğine 
bakalım. Böyle bir vaziyet karşısında, ki o va
ziyet de şudur: 1 nci maddenin 2 nci fıkrasın
da bahşediliyor. 1 nci maddenin 2 nci fıkrası 
hal dışımda satıştır. 

«Toptancı halleri, bu kanun hükümlerime ta
bi .tutularak ve genle! »ağlık kurallarına uygun 
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olarak üretici ve tüketici yanarlarını bağdaş
tıracak şeklide belediye sınırları içimki top
tan abım - satımlarım ve bunlarla ilgili hizmet
lerim yapıldığı yerlerdir. Toptancı hali bulu
nan yerlerde toptan alım ve satımlar haller 
dışında yapılamaz.» 

Şu madde, ayrılan madde, toptancı hali
nin d̂ışımda alım - satım yapılaması meselesini alı
yor. Yani bu mad|de, bu fiil, (toptancı halini 
nasıl yok ©dersiniz? Omum cUşıma çıkmak su
retiyle yok edersiniz.) Halter Kamunu hakı-
limmdan en önemli mıadd« ve fiillerden birisi; 
toptancı halinin dışinda alım - satım yapacak. 
Bunum cezası me oluyor? Evvelde kamumun ver
diği yetki 100 liradan 5 000 liraya kadar para 
cezası ve üç seneye kadar men, hal dâhilimde 
çalışmaktan mem. Yömıetmelüğe bırakmış; İstan
bul Hal Yönetmeliği, ki Türkiye'nin en büyük 
halleri İstanbul'dadır, orada nıe demiş? 

«II 000 liradan 5 000 liraya kadar ceza vîe 3 
seneye kadar hapis 'hükmü» tatbik ediliyor. 
Yani istediği anda, valhamete göre bu yapılıyor. 
Şimdi bizim burada aldığımız miktarı görüyor
sunuz; Beş misline kadar para cezası ve onum 
yanımda da 1 000 liradam 2 000 liraya kadar yi
ne para cezası veriliyor. 

!Bu, kabul edilecek bir şey değildir arkadaş
lar. Bem de, bendem evvel konuşan arkadaşım 
gribi düşümüyorum; bir defa ceza maddelerini 
bir madde haline getirmek lâzımdır. Eğer her 
bir fiil aynlacaksia, burada yapıldığı gibi, o za-
raııam her bir fiil için ayrı ceza maddesi geti
rilmelidir. Çünkü Ceza Hukuku, ceza verilebil
mesi içim, unsurlarım sayılmasını gerektirir; 
Ceza Hukuku prensiplerime göre suçun unsur
larımın sayılması gerektir. Şimdi, yalnız bu
num ayrılıp, diğerlerinim bir maddede toplu ol
ması bir maksada matuf gözüküyor; bumu ayı
rıp hafif bir ceza ile geçiştirmek. Bu mümkün 
değildir değeri arkadaşlarım. Bu, üreticinin 
;d|e aleyhinedir, tüketicimin, de aleyhinedir. Bu 
maddeyi böyle hafif bir ceza ile geçiştirdiğimiz 
zaman âdeta, sureta hal kanunu çıkarmış olu
ruz. Bu işlerle ilgili olanlara söylüyorum, ben 
komisyoncuların bu işi yaptığı kanaatimde de
ğilim, yapana, olabilir, kim »mlçu işliyorsa onu 
kastediyorum; suç işleyen kimse bem omu kais-
dedi^orum. Suçu-komisyoncu işleyebilir, ko
misyoncu olmayan işleyebilir, üretici işleyebi-

| lir, tüketici işleyebilir; kim işlerse işlesin... 
Kamunun karşısına aldığı kimse suç failidir. 
Eğer bumu serbest bırakırsak aslında hal ka
nununu ortadan kaldırmış oluruz. Amia nasıl 
bir kaldırma olur? Şeklen bir hal kamunu çı-
kanmış oluruz, hal kamunu vardır, fakat o ka
dar hafif bıir ceza verilmiştir ki, herkes dışarda 
alış - veriş yapmaktan, hal dışında muamiele 
yapmaktan çjekimmez ve bumdan böyle de, hal 
müessesesi ortadan kalkar ve üretici de, tüke
tici de ezilir gider. 

Onum içim bendemizin, teklifim, 1 000 lira
dam 5 000 liraya kadar para cezası, omum yanın
da., (ki eski hükümden çok daha hafif oluyor) 
45 güm de kapatma cezası verilmelidir; 45 gü
me kadar da, para dezası verilmelidir diye bir 
teklifte bulundum, Bumdan sonraki madde
lerde de buna benzer konuşmalar yapacağız, 
göstereceğiz.. Bütün bu maddeler Ticaret Ko
misyonumun, ihtisası dâhilimde değil, benim 
kanaatimce Adalet Komisyonunum ihtisası da
hilindedir. Bu cezalar Ticaret Bakanlığının ih
tisası değil, Ceza Hukuku bakımımdan bun
larım tertibi tamamen Adalet Komisyonunun ih
tisası dahilindedir' Komisyon geri alır da Ada
let Bakanlığı ile temas ederse en uygun şekli
mi verebilir. Aksi halde bu kanun yüzde yüz 
buradan sakat çıkacaktır ve Türk halkına fay
dalı olmayacaktır. 

Saygılar sunarım. 

I BAŞKAN — Başka söz isteyen?... Yok. 
Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Toptancı Haller Kanununun 21 noi maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneri
rim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Madde 21. — 1 nci maddemin ikinci fıkrası 
ihükmıünie aykırı hareket eden toptan satıcıla
ra ve alıcılara 1 000 liradan 5 000 liraya kadar 
para cezası ve 45 güne kadar hal dâihilimde faa
liyetten men'e karar verilir. 

BAŞKAN — Başka önerge yok. 
Bu Önergeye Hükümet ve Komisyon katılı

yor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

I ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
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TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyorlar. önergeyi dinlediniz ve öner
ge sahibi biraz evvel önergesini izah etti. öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul eıdemler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon filhal katılıyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Filhal 'katılmıyoruz. 

TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon filhal katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
Bu itibarla önergeyi tekrar Genel Kurulun oyu
na sunacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

önergenin getirdiği yeni 21 nci maddeyi, 
kabul edilmiş önergede okunduğu biçimde oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 21 nci madde önerge ille getirilmiş bu
lunan şekliyle kabul edilmiştir. 

Madjde 22. — 6 nci maddenin ikinci ve 7 nci 
maddenin son fıkrası hükümlerine aykırı ha
reket edenlerle, fiyatların normal bir şekilde 
oluşumunu iönleyici hareketlerde bulunanlar, hal 
hakem kurulunca tespit edildikten sonra, veya 
malın miktar ve bedelini, hakiki miktar veya 
satış fiyatının altında göstermek suretiyle üreti
ciye noksan intikal ettirenler veya malın eks
pertiz neticesinde belirtilecek sınıflandırtLİması-
nı gösterir belgeleri değiştirenler veya değiş-
tirtenler ile bu belgelerin değiştirilmiş şeklin
deki satıcıları hakkında 100 liradan 1 000 lira
ya kadar para cezası ve ayrıca malın satıcısı
na kiralanan yerin bir haftaya kadar kapatıl
ması ve bu müddet çalışmadan alıkoyma ceza
sı verilir. 

iBu fiillerden birinin tekrarı halinde kira
lanan yerin 7 günden 15 güne kadar kapatılma
sı ve bu müddet çalışmadan alıkoyma cezası ile 
birlikte 1 000 liradan 2 000 liraya kadar para 
cezası verilir. 

Birinci fıkrada yazılı fiillerden birinin üçün
cü defa işlenmesi halinde kiralanan yer geri 
alınır. 

BAŞKAN — 22 noi madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. 

Buyurun iSayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Demin 21 nci maddenin müzakeresi sırasın

da bu 22 nci maddeye d)e değinmiştim. 22 nci 
maddedeki ceza miktarları, suç ile hiç de mu
kayese edilmeyecek kadar hafif; yani suç ce
za prensibine tamamen aykırıdır. 

Arkadaşlarım, 22 nci madde neyi tecziye 
etmek istiyor? 22 nci ımadide diyor ki; «6 nci 
maddenin ikinci ve 7 nci maddenin son fıkra
sı hükümlerine aykırı harjeket edenlerle, fiyat
ların normal bir şekilde oluşumunu önleyici ha
reketlerde bulunanlar» üâ devam ediyor. 

Şimdi 6 nci maddenin ikinci fıkrası; azamî 
fiyat üstünde satış yapanlardan bahseder. Ya
ni azamî fiyat üzerinde satış yapacaksınız, ce
zası 100 liradan başlayacak. Sonra 7 nci mad
denin son fıkrası belediyenin destekleme sa
tışlarından bahseder. Buna aykırı hareket eden
ler ne kadar ceza yiyecek? 100 liradan 1 000 li
raya kadar. 

Arkadaşlarım, Sayın Reşit Ülker biraz evvel 
bahsetti, Biz, ceza hükümleri getirme gösteri
si içerisinde haddizatında bu suç teşkil eden 
fiillere yeşil İşık yakıyoruz aslında. Yani 21 
nci madde, şüphesiz haklı bir ölçüde, değer
li üyelerin de reyleri ile iyi bir istikâmete sev-
kedildi. Lütuf buyurulursa, bu 22 nci miaddeyi 
de öylesine bir istikâmete sevkedelim. Aksi 
takdirde, - şüphesiz kanun teklifini yapan Sa
yın Güngör'ün de, Komisyonun da dikkatinden 
kaçmış olacak - bir suçun karşılığında ceza 
aynı ağırlıkta olmazsa, suçun işlenmesine en
gel olmak mümkün değildir. 

Arkadaşlarım, bilhassa 6 nci maddenin ikin
ci fıkrası azamî satış fiyaJtlannın üstünde sa
tış yapanlardan bahsettiğine ve bu âzami satış 
fiyatının üzerinde satış yapmanın da cezası
nın asgarisinin 100 liradan başladığını belirt
tiğine gwe, (Şüphesiz tavam nazarı itibarla al
mayın, tavan 1 000 lira, o da çok büyük bir ra
kam değil) bugün para değeri nazarı itibara 
alınırsa, bunun ceza olarak tesmiye edilebil
mesi, isimlendirilebilmesi mümkün değildir. 

Şimdi, büyük ölçüde ihtikâr yapacak, ica
bında yüz binlerce lirjayı hedef ittihaz etmiş 
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bir ihtikâra, satışa, fahiş fiyatlara girişecek 
kişi, yüz liralık bir para cezasını göze almaz 
mı? Ahr tabiî. Gayet tabiî alacak. Yani neyi 
teczüye ettiğimizi bilelim evvelâ. Ne yapmak 
istiyoruz, kanunla ne getirmek işitiyoruz; bir 
suça engel imi olmak istiyoruz, yoksa engel ol
ma görüntüsü içerisinde - ki katiyyen böyle 
bir şey aklıma gelmez ama, bu kamun böyle 
çıkarsa öyle bir netice verir - bir kanun yap
mış mı olmak istiyoruz? Bu 100 liradan 1 000 
İraya tâbiri - yani talhfif ederek söylüyorum -
biraz gülünç olur arkadaşlarım, suçun ağırlığı 
karşısında. Biz hatırlarız, hakikaten ihtikâr
la Türkiye'nin ne ölçüde mücadele ettiğini; bu
na rağmen,, bir ölçüde de başa çıkılamiadı-
ğım. Yani Millî Korunma Kanununda yapılan 
değişiklikle, hakikaten çok ağır cezalar'dâ
hi, bazı ımulhtekire gerekli temlbıhıatı yapama
mış idi. E, 100 lira ile mi siz bunu yapacaksı
nız? Satışın tavan limiti tespit edilmiş, bunun
la yüzfbıinl'eri rahat kazanacak kişilere 100 li
ra para cezası, şüphesiz bu bir madde ağırlı
ğı taşımayan'; fakat gözden kaçmış olduğunu 
ianoak ifade edebileceğim bir şekilde tedvin 
edilmiş olan bir teklif olsa gerektir. 

Arkadaşlarım şimdi, şu maddenin bir de fık
raları arasındaki ahenksizlik üzerinde durmak 
gerekir. 

100 liradan 1 000 liraya kadar bir para ce
zası veriliyor, suç eğer bir kere işlenirse. Ne
dir bu? Azamî satış fiyatı üzerinde satış yapı
lır, destekleme satışına aykırı hareket edilir, 
fiyatların normal bir şekilde oluşumunu ön
leyici hareketlerde bulunulur.. Bu giibi suçlar 
işlenirse, 100 liradan 1 000 liraya kadar para 
cezası ve ayrıca bu yerin bir haftaya kadar ka
patılması. Bir haftaya kadarı tavan olarak 
gösterildiğine göre, artık bunun şüphesiz bir gün 
olması da mümkündür M, bir gün adam temiz
liğini yapmak Açin bundan memnun olur. Yani 
bu kapatana değil, temizlik yapmak için ona 
bir nevi imkân vermek gibi bir şey. E, şimdi bu, 
bir kere işlenirse... Ancak ikinci fıkra devam 
ediyor; «Bu fiillerden birinin tekrarı hallinde, 
kiralanan yerin - ki tahsis edilen yerin olma
sı lâzım herhalde, değiştiğine göıle - 7 günden 
15 gime kadar kapatılması». Biz ceza dilinde 
buna «tekerrür halinde» deriz. E, tekerrür ha
linde 7 günden 15 güne kadar. 

Şimdi arkadaşlarım, 7 günden 15 güne ka
dar ceza ve ondan sonra devam ediyor üçüncü 
fıkra; «Birinci fıkrada yazılı fiillerden birinin 
üçüncü defa işlenmesi halinde kiralanan yer 
geri alınır». Tekerrürü ceza dilinde ele alalım 
ama, şu üçüncü defanın ne olduğunu ceza di
linde ânlayabilımlek ve bunu tarif edebilmek 
mümkün değil. Üçüncü defa işlenmesi halin-
deyi koydunuz üçüncü fıkraya, ya dördüncü 
defa işlenirse ... E, hâkim, tatbikatçı diyecek 
ki; kanun yazıcı birinciye suç karşılığı ceza
yı vermiş, ikinci işlenişine vermiş, üçüncüye 
vermiş; dördüncüye yok efendim, madde boşluk 
taşıyor. Yani böyle kanun tedvin edilmez arka
daşlarım. Bu işi biraz daha ciddî bir süzgeç
ten geçirmek lâzım. Üçüncü defanın cezası bu 
kanunun maddesinde var, bu böyle çıktığı za
man dördüncü defa suç işleyeni tecziye etmek 
mümkün değildir. Nasıl mümkün olmaz diye
ceksiniz. E, yok. Adet saymışsınız, 1, 2, 3 diye, 
tekerrür denmemişsiniz. Yani ceza tekniğine uy
ma arkadaşlarım bunlar. Böylesine kanun yapıl
maz. 

Şimdi bunun böylede nazarı itibara alın
ması halinde, demin 21 nci maddede söyledi
ğim gibi, 22 nci madde zaten müstakil bir ımad-
de olamaz. 6 nci maddenin ikinci fıkrasını he
def ittihaz eden suç ve karşılığındaki ceza ayrı 
bir madde olarak tedvin edilmelidir. 7 nci mad
denin son fıkrasını hedef ittihaz eden suç - o&-
za şüphesiz ayrı bir madde olarak tecziyeye esas 
olmalı, ayrıca tedvin edilmelidir. E, şimdi bu 
böyle yapıldıktan sonra, yine kanun tekniği
ne uygun olarak birinci, ikinci, üçüncü diye say
makla başa çıkılmaz, yüzlerce def a bu olabilir 
ki, tecziye edemezsiniz, kanun tekniğine uy
gun bir süzgeçten geçirilmelidir. 

O halde, bu madde komisyonca geri alın
malıdır. Geri alınmadığı takdirde, şüphesiz 
vereceğimiz önergelerle bu husus değerlendi
rilirse bir ölçüde maddeyi sakat doğmuş ol
maktan kurtarırız. Aksi takdirde bu maddenin 
tedvin edilmesi yarar değil, zarar getirir arka
daşlarım. 

Bunu böylece belirtir, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka-

daşlanm, 
Biraz evvel de izah ettiğim gibi, halen yü

rürlükte olan 80 sayılı Haller Kanununun 4 ncü 
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maddesi, 100 liradan 5 000 liraya kadar para 
cezası, üç seneye kadar hal dahilinde faaliyet
ten mlen kararı esasını getirmiş ve yönetmeliğe 
bırakmış, 

ÎŞolay anlatmak için ayrıntılara girmiyo
rum, ö ayrıntılar da var elimde; Ankara hal 
yönetmeliği, İstanbul hal yönetmeliği diye hal 
yönetmelikleri var; fakat bunlardan İstanbul 
Hal yönetmeliğinin bu cezaları nasıl tatbik et
tiğini göstermek istiyorum. 

Bir defa bu yönetmelik 14.3.1908 tarihinde 
kabul edilmiş. Yani bu yönetmelik İstanbul Be
lediyesinde ekseriyetin Adalet Partisine ait ol
duğu bir zamanda kabul edilmiş bir yönetme
liktir. 

Şimdi, bunda bakınız serbesti var, encüme
ne serbesti vermiş, bir evvelki kanunun elas
tikiyeti var, belediyelere serbesti vermiş. Tür
kiye'nin muhtelif bölgelerinde tatbik edilece
ğine g*öre, bir yerde verilen yüksek ceza uy
gun alabilir; fakat küçük bir halde verilen ce
za, korkunç bir zülüm teşkil edebilir. Bundan 
dolayı 80 sayılı Kanun, kesin bir şey koyma
mış, hükümleri göstermiş, yönetmeliğe bırak
mış. Türkiye'nin içerisindeki bütün toptancı 
halleri kendilerine göre belediyelerce yönetme
likler yapmışlar, kendi şartlarına göre uygun 
cezaları getirmişler. 

Şimdi İstanbul'daki tatbikatım bu yönet
melikten okuyorum. «10 gün zarfında üretici
nin faturasını göndermeyen - meselâ bu, Anka
ra'da 7 gün zarfındadır - ve parasını" gönderme
yen...» çok önlemli bir şey. Adam bir mevsim ç/a-
kşmış, bir sene çalışmış, ürününü almış, gön
dermiş parası gelmiyor, faturası gelmiyor. Bu 
hüküm konmuş, çok önemli bir hüküm bu as
lında ve bunun için de 1966 yılında İstanbul Be
lediyesi demiş ki; «meslekten menetme cezası
nın asgarî haddi altı aydır». Kanun demiyor, 
gösöermiyor. Kanun, «üç seneye kadar» diyor; 
fakat İstanbul Belediyesi oradaki santiara göre 
asgari had göstermiş, «asgarî haddi altı aydır» 
demiş. Şimdi biz burada verdiğimiz cezalara 
bakalım, o cezalar nedir? 100 liradan 1 000 li
raya kadar para cezası ve ayrıca malın satıcısı
nın, kiralanan yerinin bir haftaya kadar kapa
tılması. Bir haftaya kadar kapatılması.. İstan
bul Yönetmeliğine göre asgarî altı aydan baş
layacak olan ceza, burada bir hafta olarak ve
rilmiş bulunduktadır. m - '' 

Diğer bir misal: Çok şeyler var onların 
hepsini geçiyorum. Müstahsilin malını piyasa
ya arz etmeyen, çürüten; yani fiyatlar yüksel
sin de daha iyi satalım diye çürüten için İstan
bul Belediyesinin 1966 yılında çıkan yönetme
liği «Hal dâhilinde faaliyetten men cezası bir 
seneden aşağı olamaz» diyor. Tabiî para cezası 
da var. Biz burada getiriyoruz bir hafta şek
line koyuyoruz. Bunun kabulüne imkân olamaz 
arkadaşlar. Olamaz, olursa kesin ve büyük bir 
yanlışlık yapmış oluruz. Ben yine Komisyona 
teklif ediyorum; evvelki kanunun siteminde 
tespit edelim ceza hadlerini ve belediyelere bı
rakalım. Her belediye kendi bölgesinde en 
müessir cezanın'ne olacağını kendi seçtiği, bel
de halkından seçtiği üyekrinıin de içinde bu
lunduğu teşkilâtı vasıtasiyle tespit etmiş. Bu
na niçin kimse karşı çıkmamış, bir seneden aşa
ğı olamaz diye bu yönetmedik yapıldığı zaman 
niye ortalık inlememiş? Demek ki bir haklilik 
ölçüsü var ki, buna o zaman da kimse ses çıkar
mamış. Yoksa herhalde şikâyetlerini gittiler 
anlattılar, daha az verin dediler; fakat oradaki 
ilgililer dediler ki, siz bunun tatbikatını bili
yorsunuz, halde bu nasıl oluyor, bir seneden 
aşağı koyarsak bunun müessıiriyeti kalmaz, den
miş. 

Şimdi ben bu esas presihi anlattıktan son
ra, şu teklifte bulunuyorum: • Bu maddede yeni 
bir şey getirmek iddiasında değilim. Bugün
kü kanunun tenkit edilecek bir noktası var
dır. O noktayı da baştan beri hep tenkit ede
riz, katılınız. Anayasaya aykırı olarak bazı ka
rarlar kesin oluyordu, hiçbiir mercie müra
caat edileımiiıyordu 4 ncü maddede. 

Şimdi kaldırılıyor, bunun kaldırılması doğ
ru, katılıyoruz. Yani kesin karar verilmesin. 
Haklı olduğunu iddia eden her vatandaş, ada
let ve yargı mercilerine müracaat etsin, hak
kım alsın. Bu kısmın kaldırılmasını, kanundan 
çıkarılmasını canü yürekten destekliyoruz. Ama, 
bugünkü sistemden ayrılarak, cezaları yok me
sabesine indirmeye hakkımız yok arkadaşlar. 
Hakkımız olmadığı gibi, ciddî hiçbir sebep de 
mevcut değil. Bunun ıstırabını halk çeker,ıstı-
rabını çeken halk da sorar; neden bunu yaptınız 
diye. Hepimize, hep birlikte sorar. Onun için 
önergeme iltifat buyurun. 

Bir de, zaten sayılması mümkün değil suç
ların. Mümkün olmadığı için, bugünkü kanun 
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suçları saymamış, yönetmeliğe bırakmış. Bir I 
bölgede bir başka suç işlenir, diğer bölgede I 
bir başka suç işlenir. Nitekim, hal yönetm/elik- I 
leırini aldığınız zaman, İstanbul'daki başka, I 
Bursa'nınki başka, Ankara'nmki Ibaşıka, müd- I 
detlar başka ve doğru. Tamemen kendi bölge- I 
lerinin hususiyetlerini taşıyor. Bir bölgede bir I 
başka hile yolu kullanılıyor, bir diğer bölgede I 
bir başka hile yolu kullanılıyor. Çıkan madde- I 
lerlin nev'ine g*öre de değişiyor. Meyvalara ve I 
sebzelere göre de bu hileler değişiyor. Bundan I 
dolayı bizim aslında komisyonumuzun yapaca- I 
ğı şey, şu ceza maddelerini alıp, eskisi gıiıbi bir I 
asgarî ve azamî had tespit etsinler, yine yönet- I 
melüıklere bıraksınlar; tabiî böyle az bir had I 
değil. Hiçolmaasa bugünkü kanundaki had gibi I 
yapsınlar, yönetmeliklere bıraksınlar. Fakat, 
Komisyonun böyle yapıp yapmayacağıma emin I 
olmadığım için, öulergem var, bu önergeyi bir I 
kabul edelim. j 

Bir de diğer madde var, burada sayılmış... 
Sayılmayanlar için de 24 ncü madde: «Toptancı 
halleri yönetmeliklerinde tespit olunacak yasak- I 
lara uymayanlar hakkında 100 liradan 500 lira
ya kadar para cezası verilir, tekerrürü halinde 
bu ceza bir misli artırılır.» denmek suretiyle bir
kaç tane fiil sayılmış, onun dışında kalan bü
tün fiiller daha az bir cezaya tabi tutulmuş. 100 
liradan 500 liraya kadar para cezası.. Bu ola
cak şey değildir, arkadaşlar. Bunun da 3 sene
ye kadar olması lâzımdır. Bugünkü kanun met
ninde de 3 seneye kadar olmalı. Bu 1 g\m de 
olabilir, 5 gün de olabilir, 1 sene de olabilir, 
3 sene de olabilir. Bu husus yönetmeliklerde 
belli edilmelidir, bunun başka bir çıkar yolu 
yoktur. 

Önergeme iltifat etmenizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu, buyurun 
efendim. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Müzakere etmekte bulunduğumuz kanunda 
üç unsur var; müstahsil, müstehlik ve bir de 
komisyoncular. 

Genel olarak kanunun getirdiği havayı şöy
le buluyorum : Eski kanunda mevcut hüküm
lerden komisyoncunun lehine kazançta f azlalaş-
tırma, cezada hafifletme vardır. Bu hususta ta-
biatıyle üretici ve tüketici gibi büyük kitlelerin | 
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zararına; komisyoncu topluluğunun, yani az bir 
kitlenin lehine değişiklikler getiriliyor. Durum 
budur. 

Eski kanunda destekleme satışına aykırı ha
reket eden ve tespit edilen azamî fiyatın üzerin
de fiyatla satış yapan komisyonculara muayyen 
bir ceza tertibedilmişti, şimdi bu cezalar hafif
letiliyor. Yani, bizim anladığımıza göre, «Sen 
suç işle, tespit edilen fiyatın üstünde bir fiyatla 
satışta bulun ve destekleme satışına riayet et
me, senin cezan eski kanuna göre bu kanunda 
daha az olacak» dyoruz, komisyonculara ve bu 
suretle Sayın Özgüner arkadaşımızın da dediği 
gibi, piyasanın yükselmesine sebeboluyoruz ve 
dolayısiyle halkın zararına, komisyoncuların ya
rarına yeşil ışık yakıyoruz. Bunu biz böyle an
lıyoruz. 

Bu zararlı değişikliğin Yüce Meclisten geç
memesi lâzımdır. Komisyoncuların lehine, üre
tici ve tüketici gibi büyük kitlenin zararına 
olan bu hükümlerin Yüce Meclisimizden geçme
mesi lâzımdır; çünkü, bu gibi hususlar piyasada 
fiyat artışlarına çok büyük oranla önemli tesir
ler yapıyor. Her partiye mensup birçok arkada
şımız burada gündem dışı söz almak suretiyle 
pahalılıktan, sık sık fiyat artışlarından şikâyet 
etmektedir. Bu fiyat artışlarının sebebi işte bu 
gibi davranışlar oluyor. Hem şikâyet ediyoruz, 
hem de fiyat artışlarına yol açacak davranış
larda bulunuyoruz. Bunu şahsen tasvibetmiyo-
rum, aziz arkadaşlarım. 

Buraya çıkmışken bir noktayı daha belirt
mek istiyorum. Komisyon 20 nci maddeyi geri 
aldı, inşallah eski haliyle geri getirir. Ülkede 
bir hava var : Kamu sektörünün ürettiği mad
deler üzerinde resmî dairelerin yapacağı ufak 
tefek zamlar ve şurada kanunlarda getirdiği
miz fiyat yükselmelerine sebebolacak değişiklik
ler piyasayı altüst ediyor. % 2'lik komisyoncu 
kârına yapılacak ilâve belki önemsenmeyebilir, 
fakat bu % 2, % 20 hattâ % 200 nispetinde in
safsız ellerde işlenmektedir. Bu Yüce Mecliste 
hiç olmazsa bu gibi dalgalanmaların yolunu aç
mamamız lâzımdır. Biz burada geniş halk kit
lelerinin menfaatini savunmak zorundayız. Bu
rada geniş halk kitlelerinin menfaatini savunan 
arkadaşlarımıza, biraz evvel Sayın Reşit Ülker 
arkadaşımızın burada okuduğu tehditleri yapan 
kimseleri ben de nefretle reddediyorum. 
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Sevgili arkadaşlarım, bu kanun teklifi belki 
çok iyi niyetleri© getMlmjiştir, fakat bu gibi res
mî müesseselerden ve bilhassa Yüce Meclisten 
geçecek bir kanunla ufak bir zümreyi kayırma 
büyük Ikitlelerdn zararına oluyor. Bunlardan 
vazgeçelim. Bence, mümkün, olsa da tekliifçi ar-/ 
kadaşım bu kanunu geri alsa. Bu ihusuis büyük 
memnuniyetimiKi mucip olur ve her halde bü
yük ihalk kitlelerimiz de uğrayacağı bir zararia 
mani olunduğu için nıemnun olacaklardır. Rica 
ediyorum, bunu yapalım, ve şu şekilde bu ka
nun. teklAfinlin bu Meclisten geçirilnıemesini 
sevgili arkadaşlarımdan İstirham ©diyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun, ıSlayın Güngör. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Çok (Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Her maddede söz almak biraz abes oluyor, 
fakat bazı mecburiyetler hakikatleri arz etmek 
idin beni (buraya getirmiş bulunuyor. 

Bir arkadaşımız 1966 yılımda İstanbul Bele
diyesinin, 1580 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin 58 nci bendine göre hazurlanıan Toptancı1 

Hali Talimatnamesini beğendiğini ifade buyuru 
dular, bu taBmatnameniin Igayet yerinde oldu
ğunu söylediler. îşte o zaman, yani 1906 yılında 
ben İstanbul Belediye Meclisi A. P. Grup Baş
kanıydım ve bu taJlmatnamenıin de hazırlayıcı
sı bendim. Bulgun bu 'kanunu (beğenmeyen arka
daşlarımız gene ileride bu kanunu takdir ede
ceklerdir. Buradaki cezaların sıra ile verilmesi, 
her suçun karşılığının ;ayrı ayrı verilmesaıdflr. 
Ufak bir suça ceza vermek ye bunu takdire Ibsn 
rakmıak zor oluyor. Kanunları yaptıktan sonra 
onları rafa koymak değil, tatbikattaki aksak
lıklarını gidermek icabediyor. Onun içindir ki, 
bu 22 nci maddedeki para cezası 100 turadan 
1 000 liraya kadardır. Ma'demM, bütün arka
daşlarımızın konuşmazlarından anladığımıza gö
re, müstahsiili ve müstehliki korumak istiyoruz, 
ama hem müstahsili korumak istiyoruz, nem 
ona mani oluyoruz. Ne şjekiide? 

Komisyoncu müstahsilin temsilcisidir, hiçbir' 
zaman mal alıp satmaz. Bunu konuşmalarımda 
her zaman ısöjflüyorum. Buraldâ bir arkadaşımız 
bahsetti «100 000 liranın üzerinde satış yapıyor 
ve buradaki cezanın 5 misil ceza vermeli» dedi
ler. 

'Hangi komisyoncu 100 000 liranın üstünde 
satış yapıyor, arkadaşlar? 5 tanesi, 10 tanesi, 
15 tanesi bir araya gelse bu satışı yapamaz bir 
günde. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — «Bir günde» 
demedik. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (Devamla) — 
Ben öyle tespit ettim. 

Arkadaşlar, bir günde 100 000 liranın üs
tünde satış yapacak komisyoncu yoktur. Ko
nuştuğumuz mesele yaş sebze ve meyvedir. İh
tikârdan bahsettiğimiz zaman, «Bu işte ihtikâr1 

yoktur, mail alıp satılamaz, komisyoncu katiyet
le reddetmiştir, getirdiğimiz kanunda da, eski 
kanunda da aynı şekilde mevcuttur, mal alıp 
»atmak yasaktır, satış üzerinden komisyon alın
maktadır» dedim, bunu bir türlü izah edemi
yorum. Dışarıdan, efkârı umumiyede de bu ka
naat var. Onun için azamî satış fiyatı üzerin
de satış yapanlara verilecek olan ceza dahi 
çoktur muhterem arkadaşlarım. Azamî fiyatı 
koyduğunuz zaman müstahsilin malının değer
lendirilmesine karşı çakıyorsunuz. Müstahsilin' 
bir sen© emek vererek yetiştirdiği malı komis
yoncu değeriyle satmak isteyecektir; bir gün 
İhale az mal gelmiştir veyahut mevsim kıştır, 
mal az yetişmiştir, pek tabiî olarak o imal halde! 
yüksek rayiçle katılacaktır, ama siz azamî sa
tış fiyatı koyarak müstahsilin malının fiyatlı 
satılmasına mani oluyorsunuz ve bunun yanında 
bir komisyoncu müstahsilin malını yüksek fi
yatla sattı diyerek ceza veriyorsunuz. Hem müs
tahsili koruyoruz diyorsunuz, hem müstahsili 
korurken komisyoncuya verilen ceza azdır di
yorsunuz. Komisyoncu müstahsilin malını de
ğerlendirmek için uğraşmakta ve satmaktadır, 
onun temsilcisi olarak. Ancak, birinci, ikinci 
ve üçüncü seferler mevzuunda «Tekerrürü ha
linde» denilebilir. 

İleride bunun ıstırabını çekmemek için, ka
nunların tatbikatta aksaklık yaratmaması ve* 
rafa konmaması için bu halde getirilmiştir. Yi-ı 
ne karar Yüce Heyetinizindir. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun,, ISayın özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Şüphesiz Sayın Güngör teklifinin savunucu
su olarak öyle konuşur; ancak, bazı hususlara 
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dikkat «tmeslini rica e deriz. Bu kanun teklif i-
nıi yaapnlardan biri kendisidir ve 6 ncı madde
ye azamî satış limiti koymuş. 6 ncı maddeyi her
halde kendileriyle beraber hazırlayanlar kimler
se beraberce okuyalım, bakın 6 ncı maddede aza
mî satış diye bir tavan konulmuş. Bunu biz 
koymadık, bunu kendilileri getirdiler. 

«Fiyatların teşekkülü : 
Madde fi. — Toptancı balerinde fiyatlar, hal' 

nizami dahilimde serbestçe teşekkül eder. An
cak, zaruret görülen ahvalde, bıelediyeilerce lü
zum görülen hallerde hal hakem kurulunun mü
talâası alındıktan sonra yürürlükte olan mevzu
at hükümffleri dairesinde azamî fiyat tespit olu
nabilir. 

Tespit olunan azamî fiyatın üstünde s/atış 
yapılamaz.» 

Bu telkll'fi yapan kendileridir, bu madde 
Yüce Kuruldan da geçmiştir. Sayın Güngör, 
bundan rahatsızlık mı duydunuz? 

MITTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Bu husus zarurî hallerde, iSayın özgüner. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, ta
mamen teknik bir konudayız. 

TURHAN ÖZGÜNER (Davamla) — Arka
daşlarım, kanun teklifi toöylle gelir, ama böyle? 
tatbik edülmez arzusu varsa, onu ayrı dile ge
tirin. 

Şimdi arkadaşlarım, tavanı tespit şüphesiz 
ne iejn lâzımdır? Şu fiyatın azamîsini tespit et
mek aslımda kontrolü kolaylaştırır. Yok, sizin 
demiş olmamanıza rağmıen, kastınız da o değil, 
şu netice ne çıkabilirse daha feci. Aslında satı
şın hakikaten azamîsi tespit edildikten sonra, 
farzı muhal bunun değeri tavan olarak 350 ku
ruş, ama 450 kuruştan satmak, 6 ncı madde de
laletiyle 22 nci maddenin tecziyeslini gerektirir; 
f ak}at 350 kuruş tavan olduğu için 350 kuruş' 
yazmaya mecbur, neden? Cezadan kaçmak için, 
450 kuruşa olan mesafe 100 kuruş, dolayısıyle 
vergiden de kaçmaktır bu. Bunun çok yönlü sa
kıncaları var, Sayın Güngör. Bizim mesleğimiz 
bu. Çok yönlü bu. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 
Fatura kesiyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — - Fatu
rayı, cezayı göze ala ala kesecek babayiğit da
ha anasının karnından doğmamıştır, komisyon
cu da olsa o kadar cesur değildir. Yani bir 

adam cezayı göze alacak, 350 tavana rağmen 450 
fatura kesecek. Yok bu (Güngör, bu olmaz. Sa
yın arkadaşlarım olmaz bu. 

Şimdi, o halde bunun birkaç yönlü ele alın
ması lâzım. Biz tavanı 6 ncı madde ile tespit 
etmek zaruretini gösteriyoruz ve bunun üzerin
de satmayı yasaklıyoruz ve yasağın cezası 22 
nci maddede tedvin edilirken, müstahsil seneler
ce ©mek vermiş, bu emeğinin karşılığında analı 
niye tavanla tespit edersiniz, azamî had koyar
sınız diye, teklifi getiren (bundan azap duyar-
casına konuşur. Olmaz arkadaşlarım bu. Bu, 
zarurî bir limit tespit edilmelidir ve bu azamî 
fiyat tespit edildiği takdirde kontrolü şüphesiz 
buna itibaen yapılır. Ve bu azamî fiyata rağ
men müstahsil memnun olsun diyerek azamî
sinin üzerine sattım. Kimseyi kandıramaz ar
kadaşlarım. Katiyyen kimseyi kandıramaz bu 
söz ve böylece, azaminin üzerinde satarken fa
turayı şüphesiz, azaminin üzerinde sattığını bel
li etmeden hem suçtan kaçacak, hem vergiden 
kaçacak. Buna da şüphesiz imkân vermeyelim, 
mesağ vermeyelim arkadaşlarım. Demin söyle
diğim gibi yeşil ışık yakmayalım böyle kanun
suz davranışlara. 

Şimdi arkadaşlarım, yine üzerinde arkada
şımın deyimine göre duracağımız bazı noktalar 
var. Biz hakikaten sanki müstahsilin yanında
yız da, komisyoncunun karşısındayız. Yok böy
le bir şey. Komisyoncu ile irtibatını şüphesiz 
hiçbir zaman kesmemiş olanlardan biriyim ve 
benim yalanlarımdan biri komisyoncudur. Ama 
bu, buna rağmen komisyoncunun arzu ettiği is
tikamette kanun çıkaracağız diye, müstahsili 
ve müstehliki unutmayı gerektirmez. Arkadaş
larım bundan iki gün evvel 20 nci maddenin 
münakaşasını yaptık. Akşam Sayın Reşit Ül
ker'e telgraf gelmiş, benim evime beş kişi gel
di. Dediler ki, - ellerinde liste - işte Mecliste 
bugün konuşan beş kişinin içimde sen de var
sın, sen bizim ekmeğimizle mi oynuyorsun?... 
Bir tanesini çok yakından tanırım. Yani bu na
sıl lâftır diye sordum, onlara intikal eden şu: 
Biz diyoruz, % 7,5 - % 8 komisyon alıyoruz. Siz 
neden % 2'ye, 3'e indirmeyi işitiyorsunuz? Ya
lan bu dedim. Yalan. Arkadaşlar, biz burada 
konuştuğumuzun şüphesiz hesabını her zaman 
vermeye hazırız, millete hesap vermeye hazı
rız, ama bir grup gelmiştir, bir milletvekilin
den her zaman sual sorar, milletvekili cevap ve-



M. Meclisi B : 133 15 . 9 . 1972 O : 1 

rir, mecbur değildir ama cevap verir. Fakat ar
kadaşlarım, ımühiım olan şu, aksettirmek istedi
ğim şu: Bir arkadaşıma tehdit için telgraf ge
lir, benim evime beş kişi baskı yapmak için ge
lir, fakat geldiği zaman hakikati bilse. Arka
daşıma, hakikatleri bilmeden kürsüye çıkıyor
sun diyen şahısların telgrafına rağmen ben diyo
rum ki, benim evime baskı yapmak için gelen 
hakikati bilmiyor, çünkü ona hakikati bildir
meyenler ona, git baskı yap diyorlar. Yalan der 
meyeceğim ama, hilafı hakikat beyan veriyor
lar. Arkadaşlarım, zabıtlarda sabittir, geçen 
gün konuştuk, mer'i olan, bazı yerlerde daha 
aşağı % 8'den, bazı yerlerde % 6, % 4 de var 
ama % 8'in üzerine çıkmış komisyoncu ücreti 
Türkiye'de yok. Buna rağmen teklif sahibi de 
% 8 demiş. Biz katılıyoruz ona ama, kap ve 
avans verilirse % 10 demiş. Buna rağmen, ko
misyon daha ileri gitmiş, % 10 ve fakat kap ve 
avans verilirse % 12 diyoruz. Biz buna karşıyız. 
Fakat buna rağmen aksediş tarzı, bana gelen 
arkadaşlarımdan da öğrendiğime göre aksediş 
tarzı, hilafı balikat aksettirilmiş, % 2, % 3 is
tiyor Halk Partisinden özellikle dört - beş kişi 
diye, ellerinde liste var. Bu listeler ve bu bas
kılarla şüphesiz bu hizmet yolumuzdan dönme
yeceğiz arkadaşlarım. Bunun böylece iyice bi
linmesi gerekir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar bir yanlış anlama 
meydan vermemesi için bir hususu Başkanlık 
olarak ifade etmeye mecburuz. Tasarı, yahut 
teklif sayın üyelerin de bildikleri gibi şu anda 
Millet Meclisi adına hareket eden komisyon ta
rafından kabul edilmek suretiyle, yani Yüce 
Meclisin imalı haline getirilmek suretiyle müza
kereye arz edilmiştir. 

Bu itibarla, teMif sahibinin herhangi bir 
surette, artık bu tasarıyı savunması veya bu 
konuda kendisinin teklifinin şu veya bu şekil
de getirilmiş olduğunun bahis konusu edilmesi 
kanımca mevcut hukukî düzene, hukukî yet
kilere aykırı ve zamanımızı israf edici bir tar
tışma açar. Bu itibarla, konu, teklif sahibi, tek
lifini vermek suretiyle, komisyondan da geç
mek suretiyle Meclise maledilmiş bir konudur. 
Muhatap, komisyondur, teklifi savunacak olan 
müessese Meclisinizde, komisyondur. 

Şimdi, Hükümet adına yetkili bulunan Sa
yın Orhan Çevik, Ticaret Bakanlığı iç Ticaret 
Genel Müdürü söz istemiştir, buyurun. 

TİOARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL GÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Sayın Baş. 
kan, değerli ımiletvekilleri; 

Görüşülmekte bulunan madde metninde Hü
kümet olarak çalışmalarımızda gördüğümüz 
hususları ıttılaınıza arz etmek suretiyle, mad
denin değerlendirilmesinde faydalı olur ümi
diyle ısöz aldım. 

Biliyorsunuz teklif, bir tsaym milletvekili
nin ve bir saym senatörün teklifleri olarak gel
miştir huzurunuza. Fakat Bakanlık olarak 1962 
yılından beri toptancı hallerinin bir düzene ka
vuşturulması konusunda çalışmalar yapılır
ken, karşılaştığımız müşküller sonunda bilhas
sa ceza maddeleri hususundaki vardığımız ne
ticeler, teklif sahibinin metinlerine uyduğu için 
Söz aldım. 

Hakikaten o zaman Bakanlığımıza, bilhas
sa bu 80 ısayılı Haller Kanunu dolayısıyle çıka
rılan yönetmeliklerdeki cezaların ağır olduğu 
hususunda çeşitli şikâyetler ve talepler olmuş
tu. Çalışmalarımızda bu husus da nazarı itibare 
alınmışjtır ve Hükümet tasarısı olarak hazırlık
larını yaptığımız tasarıda da bu hükümlere pa
ralel bir maddenin hazırlığmr yapmıştık. 

Belirtmek istediğim ibir husus budur. Şunu 
arz edeyim ki, bilhassa üretici, hale yüz bin li
ralık bir mal göndermez. Onun gönderdiği ya 
üç küfedir, yahut yirmi sandıktır. Şu halde, 
bir defa karşılaşacağımız olay, nihayet bin, iki 
bin veya üç bin liralık bir meblağ üzerinden-
dir. 

ikincisi, hadiseler tek tek değerlendirilecek
tir. Yani bir ay içerisinde veya yıl içerisinde
ki hâdiseler beklenip de ondan sonra ceza veri
lecek değildir. Bugün 15 Eylül 1972 günkü 
filân haldeki satışta eğer bir komisyoncu ken
disine gelmiş olan bir imal üzerinde bilhassa 
yüksek fiyatla satıp da daha düşük bir fiyat 
göstermiş gibi bir olay şikâyet konusu olursa, 
gayet tabiî ki hal müdürlüğü el koyacak ve hâ
diseyi değerlendirecektir. Birinci defada veri
lecek olan ceza budur, ikinci defada biraz da
ha artacak, üçüncü defada tahsis edilen yer ge
ri alınacaktır. Binaenaleyh (dördüncü bir hal ıza-
ten vâridolanayacak demektir. 

Belirtmek istediğim, Hükümet olarak çalış
malarımızda karşılaştığımız hâdiseleri size inti
kal ettirmek ve değerlendirmenize yardım et-
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inektir. !Biz tasarıyı hazırlarken hem üretici, 
hem tüketici ve hem de halde çalışanları ko
ruyacak şekilde âdil bir ceza sistemi getirmeye 
gayret etmiştir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen? Yok. Mad
de ille ilgili önergeleri okutuyorum. 

(Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Toptancı 'Haller kanun teklifinin 22 nci 

maddesinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Madde 22. — 6 ncı maddenin ikinci ve 7 nci 
maddenin son fıkrası hükümlerine aykırı hare
ket edenlerle, fiyatların normal bir şekilde olu
şumunu önleyici hareketlerde bulunanlar, hal 
hakem kurulunca tespit edildikten sonra> veya 
malın miktar Ve bedelini hakikî miktar Veya sa
tış fiyatının altında göstermek suretiyle üreti
ciye noksan intikal ettirenler veya malın eksper
tiz neticesinde belirtilecek sınıflandırılmasını 
gösterir belgeleri değiştirenler veya değiştirten-
ler ile bu belgelerin değiştirilmiş şeklindeki sa
tıcıları hakkında 100 liradan 5 000 liraya kadar 
para cezası ve ayrıca 3 seneye kadar hal dahi
linde faaliyetten men cezası verilir. 

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

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan Toptancı Halleri ka

nun teklifinin 22 nci maddesinin birinci fıkra
sındaki «7 noi bendinin son fıkrası» ibaresinin, 
«7 nci (bendin dördüncü fıkrası» olarak değişti
rilmesini ve (madde Imetninideki «kira» kelimesi 
yerine «tahsis» kelimesinin konulması suretiy
le maddenin 'aşağıdaki yaJzilı olduğu şekilde oy
lanmasını arz ve teklif ©derim. 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

Madde 22. — 6 ncı maddenin ikinci ve 
7 nci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri
ne aykırı hareket edenlerle, fiyatların normal 
bir şekilde oluşumunu önleyici hareketlerde bu
lunanlar veya malın miktar ve bedelini, hakiki 
miktar veya satış fiyatının altında göstermek 

suretiyle üreticiye noksan intikal ettirenler ve
ya malın ekspertiz neticesinde belirtilecek sı
nıflandırılmasını gösterir belgeleri değiştiren
ler veya değiş'tirtenlerle bu belgelerin değişti
rilmiş şekildeki satıcıları hakkında 100 liradan 
1 000 liraya kadar para cezası ve ayrıca malın 
satıcısına tahsis edilen yerin bir haftaya kadar 
kapatılması ve Ibu müddet çalışmadan alıkoy
ma cezası verilir. 

Bu fiillerden birinin tekrarı halinde tahsis 
edilen yerin yedi günden onbeş güne kadar ka
patılması ve Ibu müddet çalışmadan alıkoyma 
cezası ile birlikte 1 000 liradan 2 000 liraya ka
dar para cezası verilir. 

Birinci fıkrada yazılı fiillerden birinin, üçün
cü defa işlenmesi halinde tahsis edilen yer geri 
alınır. 

Sayın Başkanlığa 
Teklifin 22 nci maddesindeki 100 liradan 

1 000 liraya kadar deyiminin, 2 000 liradan 
5 000 liraya kadar biçiminde değiştirilmesini 
öneriyorum. 

içel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Sayın özgüner, diğer önerge
niz için konuşmanızda beyan ettiniz, komisyo
nun geri alması teklifi geri alması hususunda 
temenninizdir. Yazılı lolarak teyidediyorsunuz. 
Onun için yapacağımız bir işlem yok. O husu
sun takdiri, komisyonun kendilerine ait. 

Şimdi okuttuğum önergeleri aykırılık dere
cesine göre işleme koyuyorum. 

(istanbul [Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve komis
yon katılıyor !mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, üç sene 
gibi meslekten men cezasını fevkalâde ağır bul
maktayız. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — üç seneye 
kadar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Devamla) — Hallerde esasen gün
delik faturalar, fişler hal müdürlüğünce her 
an tetkik edilebilir. 'Böyle büyük bir suiistima
lin olabileceğine ihtimal vermediğimizden öner
geye katılmıyoruz. 



M. Meclisi B : 133 15 . 9 . 1972 0 : 1 

TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önerge
ye katılmadıklarını ifade ettiler, önergeyi Ge
nel Kurulun tasvibine (sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Komisyon, filhal katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Filhal katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon, filhal katılmadığını 

beyan ediyor. Bu itibarla önergeyi tekrar Ge
nel Kurulun tasvibine sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir, efendim. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(içel Milletvekili Turhan özgüner'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Şimdi, Sa

yın Ülker'in 1 000 liradan 5 000 liraya kadar 
olan teklifi kabul edildiği için önergemi geri 
alıyorum, Saym Başkan. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, önergesini ge
ri alıyorlar, önerge geri verilmiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu önergenin getirdiği terim 

değişikliği, biraz evvel kabul edilen önergede 
var. «Kira» yerine, «Tahsis» terimini kullanıyor, 
madde metni olarak biraz evvel kabul edilen 
önergede. 

Buyurun, Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, bu önerge
nin bir yeni değişikliği daha var. 7 nci madde
nin madde metninde «son fıkra» deniyor. Hal
buki istihdaf edilen husus 7 nci maddenin 4 ncü 
fıkrasıdır. Bu itibarla farklıdır ve bu önergeye 
katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, biraz evvelki kabul edil
miş bulunan önergede 7 nci maddenin son fık
rası şeklinde sarahat var. O da Genel Kurulun 
tasvibine iktiran etti, o da kararlaştırıldı Sa
yın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Yalnız Sayın Başkanım, 
7 nci maddenin 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü fık

rası «Aynı belediye sınırları içindeki hallerde 
kendilerine yer kiralanmış...» yani tahsis edil
miş önergede, «... olanlar birbirlerinden mal alıp 
satamazlar» bu fiili işleyenler 22 nci maddedeki 
cezalarla karşılaşıyorlar. Son fıkrası ise, koope
ratiflerle ilgilidir. 22 nci madde metnine yanlış 
geçmiş. 

BAŞKAN — Haklısınız, haklısınız ama ben 
usul bakımından içerisinde bulunduğumuz şart
ları ifade etmeye çalışıyorum. Biraz evvel «Son 
fıkrası» şeklinde bir deyim bir önerge ile kabul 
edildi. Şimdi kabul edilmiş bir konuyu tekrar 
oylama imkânı elimizde değil. Şayet bunun bir 
hata, maddî hata olduğunda ısrar ediyorsanız, 
onu tashih etmek mümkün. Önerge sahibinin de, 
sizin de hata olduğu hususunda iddianız varsa, 
çünkü bir maddenin fıkralarına atıftır, bunda 
bir maddî hata yapılabilir, onu bilâhare de tas
hih etmemiz mümkün, 109 ncu maddeye göre. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Evet, hata var, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Onu tashih etmemiz mümkün, 
o konuda bir önergeniz var, o önergeyi, tümü
nü oylamadan işleme konacağını ifade etmiştim. 
O meyanda bunu da düzeltmemiz mümkün, eğer 
öyle bir maddî hata ise, 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Kira yerine 
tahsis denecek. 

BAŞKAN — Hayır efendim, tahsis değil. 
Son fıkra değil, 4 ncü fıkra olması konusunda 
komisyonun talebi var. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bufsa) — Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, «22 nci 
madde 6 nci maddenin 2 nci ve 7 nci maddenin 
son fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler» 
diyor. 7 nci maddenin son fıkrası 2834 sayılı 
Tarım Kredi Kooperatifleriyle ilgilidir. Sondan 
bir evvelki fıkra, 4 ncü fıkradır. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — 22 nci maddede «7 nci 
madde» dedikten sonra, 4 ncü fıkrası bu öner
gede o yazılıdır, onu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, ben de öyle 
anladım. Sonunda buna benzer maddî hataların 
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düzeltilmesi hususunun tamamını oylatacağım 
diyorum. Bu «Son fıkra» terimi de yanlıştır, 
yani 5 nci fıkra değil de 4 ncü fıkra olarak, ya
hut son fıkra olarak değil de 4 ncü fıkra olarak 
düzeltilmesi gerekiyorsa, bunu o önergenizle 
birlikte işleme koyacağım, diyorum. Anlatabil
dim mi, efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Peki efendim. 

BAŞKAN — Bütün maddî hataları içtüzü
ğün 109 ncu maddesi gereğince düzelteceğimiz 
için, bunu da onlar arasında - arzu ederseniz, 
önergeniz burada onu ilâve etmeniz de mümkün 
veya ilâvesiz - işleme koymamız da mümkün. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Saym Baş
kan, maddî hata olur mu, hüküm değiştirili
yor? 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi bura
dalar, ıSayın Aytuğ. Tetkik ederler, maddî ha
tanın olduğuna katıldıklan takdirde, biz de 
tetkik ederiz maddî hatanın mevcudolduğunu 
tespit ettiğimiz takdirde, usul hükümleri mü
sait, o yola gideceğiz. Başka yapacağımız bir 
işlem yoktur efendim, 

Şimdi, biraz evvel kabul edilmiş bulunan 
önerge gereğince, (Sayın Reşit Ülker'e ait 
önergenin kabul edilmiş metni gereğince 22 nci 
maddenin yeni şeklini Genel Kurulun tasvi
bine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Tekrar oylatacağım, efendim. Divanda 
bir ittifak hasıl olmadığı için tekrar oylaya
cağım. Mümkünse, önergenin getirdiği deği
şikliği kabul eden arkadaşlar lütfen ayağa 
kalksınlar. Kabul edenler ayağa kalkarak oy
larını kullansınlar... Maddeyi kabul etmeyen
ler lütfen ayağa kalksınlar efendim... Mad
de kabul edilmiştir, efendim. 

20 nci maddenin komisyonca verilmiş yeni 
şeklini okutuyorum 

ISayın Başkanlığa 
20 nci maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü 

arz ve rica ederim. Saygılarımla. 
Komisyon Başkanı 

Bursa 
Kasım önadım 

«Madde 20. — Halde yer alan komisyoncu
ların komisyon ücretleri, malın satış bedeli 
üzerinden % 8'i, müstahsile avans ve kab ve
rildiği ve bu husus hal müdürlüklerince tes
pit edildiği takdirde % 10'u geçemez.» 

BAŞKAN — Komisyondan gelmiş bulunan 
20 nci maddenin tadil edilmiş şeklini okut
tum. önerge sahiplerinden değişik bu şekle 
katılanlar varsa beyan etsinler. 

Burada olan arkadaşlardan Sayın Ülker, 
sizin önergeniz var. Yeni şekilde maksadınızı, 
önergenizde ifade ettiğiniz maksadınızı temin 
etmiş oluyorsa, katılıyorsanız beyan etmenizi 
rica ediyoruz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Katılmıyo
ruz, efendim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, ekseriyet yoktur. Oylama ya
pamazsınız. 

BAŞKAN — Henüz oylamaya geçmedim. 
Oylamaya geçtiğim zaman usulüne uygun ta
lebiniz olursa muameleye koyacağım, efendim. 

Saym özgüner, maddenin, bu yeni şekline 
katılıyor musunuz? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Katılmıyo
ruz, Sayam Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahiplerinden Sayın Erdem?,.. Yok. 

Sayın Tosyalı?... Yok. 
Maddenin bu değişik şekli üzerinde söz ta

lebi var mı efendim?... Yok. 
Yeni bir madde şeklinde getirildiği için 

öiergeleri işleme koyacağım. 
Yalnız daha önce, açık oya katılmayan 

sayın üye varsa, katılmalarını, açık oya ka
tılmaları hususunu rica edeceğim. Açık oya ka
tılmayan sayın üyeler varsa lütfen katılsın
lar. 

Önergeleri okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Toptancı Haller Kanununun 20 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneri
rim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Madde 20. — Halde yer alan komisyoncu
ların komisyon ücretleri malın satış bedeli 
üzerinden yüzde 8'i geçemez. 

BAŞKAN — Bunları daha evvel ayrı ayrı 
okuttum. Zannediyorum işleme koyduğumuz 
sırada madde geri alınmıştı. O bakımdan 
önergelerin tamamını tekrar okutmadan tek 
tek işleme koyacağım. 
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Bu önergeye Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Geçen oturumda katıl
madığımızı ifade etmiştik. 

TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Katılmı
yoruz, efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, söz hakkımızın doğması bakımından 
ifade ediyorum, önergelerin hepsine katılma
dıkları şimdi getirdikleri önergelerinden an
laşılıyor.. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi buradaki usulü 
biliyorsunuz. Her önergeyi işleme koydukça, 
komisyon katılır, katılmaz, her önerge için 
ayrı ayrı beyan alıyoruz. Toptan katılıp ka
tılmayacağı hususunu sormak gibi bir usul olsa 
arzunuzu yerine getiririm, yok ama. 

Başka oyunu kullanacak sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. Açık oy işlemi bitmiştir, kupa
ları kaldırın, tasnifini yapalım. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş
kan, önergeyi bir daha tetkik ettik, Komisyon
dan gelen önergeye katılıyoruz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayım yapılırken acaba... 

BAŞKAN — Şimdi efendim, alacağım be
yanı. 

REŞİT ÜLKER İstanbul) — Biz katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Alacağım beyanı. 
Okuttuğumuz son önerge Sayın Reşit Ül

ker'in önergesiydi... 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Tetkik et

tik ve Komisyonla temas ettik katılıyoruz. Sa
rahat verilmiş, «hal idaresi tarafından tevsik 
edilir» diye sarahat var, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Oylamaya koy
muyorum. 

Diğer önerge Sayın özgüner'in. Katılıyor 
musunuz? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Katılmıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. İşleme koymu
yorum. 

Diğer iki önergeyi sırasıyla okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan toptancı halleri kanun 

teklifinin komisyon ücretleriyle ilgili 20 nci 

maddesinin aşağıdaki yazılı olduğu şekilde oy
lanmasını arz ve teklif ederim. 

izmir 
Ali Naili Erdem 

«Komisyon ücretleri : 
Madde 20. — Halde yer alan komisyoncu

ların komisyon ücretleri, aracılık ettikleri 
malın satış bedeli üzerinden kabların veya 
avansın komisyoncu tarafından sağlanması 
durumu dahil % 12'yi geçmemek suretiyle Hal 
Yönetmeliğince tespit olunur.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

önerge sahibi.. Yok. 
Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
20 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

«Madde 20. — Halde yer alan komisyoncu
ların komisyon ücretleri, malın satış bedeli 
üzerinden % 8'i, müstahsile avans ve kalb ve
rildiği takdirde bu komisyon ücreti % 10 'u 
geçemez.» 

BAŞKAN — Zaten getirilen metne uygun 
değil mi efendim, 8 ve 10?.... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Bizimki biraz değişik 
efendim katılmıyoruz. 

TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon ve Hükümet katılmıyor, öner

geyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Komisyonun getirdiği madde metnini tek-
rar okutup oylarınıza sunacağım. 

Sayın Başkanlığa 
20 nci maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü 

arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Komisyon 'Sözcüsü 
Bursa 

Kasım Önadım 
«Madde 20. — Halde yer alan komisyoncu

ların komisyon ücretleri, malın satış bedeli 
üzerinden % 8'i, müstahsile avans ve kab 
verildiği ve bu husus hal müdürlüklerince tes
pit edildiği takdirde % 10'unu geçemez.» 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan 20 nci mad
deye ait Komisyonun verdiği yeni metni tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 20 nci madde bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Madde 23. — Aynı kab içerisinde değişik 
kaliteden mal konulması ve özel yönetmelik
lerde tespit edilecek sınıflandırmalar dışında 
mal gönderilmesi veya kab kullanılması ya
saktır. 

Bu yasağa riayetsizlik münhasıran müstah
sil fiilinden tevellüdetmiş ise mal göndere
ne, hal içinde yapılan sınıflandırma, tasnif 
veya raf'dan ileri gelirse haldeki satıcı so
rumlu olur. Bunlardan her biri hakkında ma
lın rayiç bedeli tutarının % 15'i oranında para 
cezası tatbik olunur. 

Bu ceza 1 500 lirayı geçemez. 
Dökme mallarla sıra malları, dökme veya 

sıra olarak satıldığı takdirde bu madde hük
müne tabi değildir. 

BAŞKAN — 23 mcü madde üzerimde söz iste
yen? 

Buyurun Sayım Hiçerimıez. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayım Başkam, çjok değerli arkadaşlarım; 23 
mcü maddede de cezalarla dlgili hükmüm, özel
likle üçümcü fıkradaki hükmüm hiç de adaletli 
bir ceza olduğu kanaatimi taşımıyoruım. Şöyle 
ki : 

Bir hale telli bim lira değeri ölam bir mal gel
miş olsun, Ve bu mıalım bir ikinci parti, ikinci 
kalitesiindm de değeri yiırmiibeş bin lira değerim
de olsum. Gerek hale sevk edem, gerekse halde 
komisyomcu durumumda bulumam kişi, bu iki 
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tertip malı aynı yerde hamur halime getirse, ka
rıştırsa ve şu kab yasaklanma riayet etmeksizin 
yirmübeş bim lira gilbi fahiş ve gayriâdil ve hat
ta ahlâk kurallarıma sığmayan bir kâr temjm 
etse, burnum cezası 1 500 lirayı geçemiyeeek. Yir-
amibeş bim lira gibi bir suiistimal yapan, kbmıis-
yomcu veya saitıcımım cezası 1 500 lira ile tecziye 
edilirse ve bunum tekerrürümde de bu cezamın 
artırılmasıiyle ilgili hüküm, kamum amaddesi ha
lime getürilmıezise bu cezaya razı olam ahlâkı maz
but- olmayan insanlar bu suçu işlemekte devam 
edeceklerdir ve hiıçjbir zamam da bumu önleme 
imkânı hâsıl olmayacaktır. 

Ben, basit bir hesapla şöyle bir somuca var
dım. Hale gelem iyi kalite bir domatesim kilosu 
bir lira olsum; ikimci kalite veya evsafta bir do
matesin kilosu da elli kuruş olsum, üretici veya 
komisyoncu bu domatesleri elli kuruşlukları ka
saların altıma, birer liralıkları da kasanım üzeri
me koymak suretiyle satışa arz etsin; elde edece
ği fahiş (kâr, haksız kâr, ahlâksızca elide edilen 
kâr yirmıibeış bin Türk lirası oluyor. Böyle bir ki
şiye vereceğimiz ceza ise 1 500 lirayı geçemez di
yoruz. Tiynetinde böyle ahlâksızca kâr kazanma 
yatan dmısamlar, 1 '500 lira ceza vermeye razı 
olarak buna tevessül etmekte devam edecekler
dir. Çünkü, tekerrürümde de ikinci, üçümcü da
ha ağır bir cezayı kamum mıadıdeisi öngörmemiş
tir. Bu bakımldan bir önerge verdim, ömergemide; 
«Bu ceza 1 500 lirayı geçemez» i kaldırıyorum,. 
Burnum sebebi de yukardaki fıkrada verilecek 
cezanın rayiç bedelinim % 15 oranımda lolacağı 
derpiş edilmiş olduğu içindir. Eğer, elli bin lira
lık bir malda bir usulsüzlük, kötü bir ticaret ör
meği ver,miş!se Mşi, elli bim liramın. % 15'i karşı
lığı cezayı da vermesi lâzımıdır. Bu mıoktadan 
hareket ederek, «Bu ceza 1 500 lirayı geçemez.» 
şeklindeki ibaremin, metinden, çıkartılmasını bir 
önerge ile teklif etmjş bulunuyorum,. 

Saygılar sumarım,. 

BAŞKAN — Buyurum Sayım Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayım Başkam, değerli mil
letvekilleri; Sayım Hiçerimez'im dikkatimden. 
kaçmış olacak. 23 ncü maddemin, başlangıcımda; 
«aynı kab içerisinde» ifadesi yer alıyor. Yani 
bir kab domates yirmi kilodur. Elli bim liralık 
domatesi bir kaba koymak mümkün değildir. 
«Aynı ka|b içerisinde.» 
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Gerek malı getiren müstahsil, gerekse hale 
gelen malda kab içerisinde sınıflandırmayı de
ğiştirenlere, altı başka, üstü başka mal koyan
lara, rayiç bedelin % 15 U oranında para cezası 
tatbik edilir diyor. Dökme mallarla sıra mallar, 
(dökme veya sıra olarak satıldığı takdirde bu 
madde hükmüne tabi değildir, diyor. Hiçbir za
man elli bin liralık malı, bin liralık malı bir ka
ba sığdırmak mümkün değildir; gerek kiraz, ge
rek domates, gerekse diğer maddelerde. Bu iti
barla; bu ceza bile biraz fazlacaidır. 

Maddenin aynen kabulünü Yüce Meclisten 
rica edeceğim. 

iSaygılarımla. 

BAŞKAN 
Hiçerimez? 

Soru mu soracaksınız Sayın 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; *Sayın Ko
misyon Sözcüsünün biraz evvel ifade ettikleri 
gibi kanun metnini anlamak mümkün müdür 
değil midir takdirlerinize bırakıyorum. 

«Aynı kab içerisinde değişik kalitede mal 
konulması» ibaresi. Bir tertip farz ediniz ki, bin 
sandık domates gelmiş 'bilfarz, bunların her biri 
de aynı şekilde, aynı kab içerisinde değişik ka
litede mal konıulmujş olsun. Her sandık için bu 
ceza verilecek ise ben biraz evvel söylemiş oldu
ğum sözleri yersiz olarak kabul eder geri alı
rım; ianoak, kanun metninden bunu anlamak 
mümkün değildir; ben Komisyondan istirham
da bulunuyorum, kendi buyurdukları şekilde 
açıklık kazandırsınlar madde metnine; o zaman 
bizim de iltihak etmemiz mümkün olabilsin. Ay
nı kab içerisine değişik kalite mal konulması bir 
tariftir. Bu şekilde mal satanlara 1 500 lirayla 
kadar ceza verilecek. E., bir tertipte bin tane 
sandıktan aynı işlemi yapmış ise bini için de 
ayrı ayrı diyecekseniz o zaman mesele yok; iş
tirak ederiz. 

Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 
Yok. Maddeyle ilgili önergeyi okutuyorum. 

'Sayıaı Başkanlığa, 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 23 ncü 

maddesinin 3 noü fıkrasının madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. Saygılarım
la. 

Ankara 
Sakıp Hiçerlimez 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez son beyanınız
dan sonra bu önergeniz üzerinde... 

SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Hiçbir 
değişiklik yapmadığı için Komisyon ısrar ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Bu önergeye 
Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. önerge sahibi biraz evvel önergesini izah 
ettiler, önergeyi Genel Kurulun tasvibine su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önerge kabul edilmiştir. 

Filhal Komisyon ve Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet filhal ka
tılmıyor. Sayın üyelerin dikkat buyurmalarını 
rica edeceğim; önerge biraz evvel okundu, 
3 ncü fıkranın kaldırılmasını öneriyor önerge 
sahibi; Komisyon filhal katılmıyorlar. Biraz 
evvel oylattım bu önergeyi tekrar oylatıyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Önergenin getirdiği bu değişiklikle birlikte 
23 ncü maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 23 ncü mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Toptancı halleri yönetmelik
lerinde tespit olunacak yasaklara uymayanlar 
hakkında 100 liradan 500 liraya kadar para ce
zası verilir. Tekerrür halinde bu ceza bir misli 
artırılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa
yın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar-
daşlarım, kısaca arz edeyim evvelce de arz et
tim; bu kanunun getirdiği sistemde cezalar bö
lünmüş. 21, 22 ve 23 ncü maddede bazı fiiller 
gösterildi, bunlara ceza tertibedildi. Ama, asıl 
meyve hallerinde, toptancı hallerinde yapılacak 
fiillerin büyük çoğunluğu dışarıda bırakıldı. 
Bu dışarıda bırakılanlar, yani bu kanunun 
maddelerinde sayılanların dışında kalanlara da 
bir ceza getirildi bu 24 ncü maddeyle: 100 lira
dan 500 liraya kadar para cezası verilir. Teker
rürü halinde bu ceza bir misline kadar artırılır 
dendi. Bu tamamen cezaların ortadan kaldırıl
ması oluyor. Gösterilen fiillerden ibaret değil
dir cereyan edecek hadiseler. Meselâ arz ede
yim; birbirine mal satma, fatura mecburiyeti, 
çürük faturası, madrabazlık gibi çok önemli 
fiiller hep buraya girecek. Daha birçokları da 
var, sayılması mümkün olmayan, istirham 
ediyorum, zaten evvelce lütuf ettiniz kabul 
buyurdunuz, 5 000 liraya kadar bir para cezası 
bin liradan itibaren diye, 3 seneye kadar ka
patma ; 3 seneye kadar, 3 sene değil. 3 seneye ka
dar, yani 1 gün de olur, 2 gün de olur. Hadisenin 
vahametine, bahis konusu malın miktarına gö
re değişebilir. Aynı formülü bir önerge ile ver
dim; zaten öbür maddeye de uygun olacaktır, 
eğer o madde öyle kabul edilir, bu madde böy
le kalırsa büyük bir ceza adaletsizliğinin 'içine 
de düşmüş oluruz. İltifat etmenizi istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Toptancı Halleri kanun teklifinin 24 ncü 

maddesinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

«Madde 24. — Toptancı halleri yönetmelik
lerinde tespit olunacak yasaklara uymayanlar 
hakkında 100 liradan 5 000 liraya kadar para 
cezası ve ayrıca 3 seneye kadar hal dâhilinde 
faaliyetten men cezası verilir. Bu fiillerden bi
rinin tekrarı halinde tahsis edilen yerin kapa
tılması 2 aydan, para cezası ise 2 000 liradan az 
olamaz, 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyor, önergeyi Genel Kurulun tas
vibine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Filhal katılıyor mu efendim Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Filmal katılmıyorlar, önergeyi 
Genel Kurulun tasvibine tekrar sunuyorum. Ka
bul edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Önergenin getirdiği yeni 24 ncü maddeyi, 
kabul edilen önerge ile getirilmiş bulunan yeni 
24 ncü maddeyi Genel Kurulun tasvibine sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
24 ncü madde önergede kabul edildiği şekilde 
kabul edilmiştir. 

Cezalarda usule ait hükümler 
Madde 25. — Bu kanun ve buna istinaden 

çıkarılacak yönetmelilere muhalefet halinde 
verilecek cezalar belediye encümenlerince tayin 
olunur. Bu cezalara 1608 sayılı Kanun hüküm
lerine göre itiraz olunabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sayın 
özgüner. 

TURAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; teklifin getirilişinden ve Ko
misyondan da geliş biçiminden sonra ceza hü
kümlerinde, işlenen suçun ağırlığı ölçüsünde 
değişiklikler yaptık biraz evvel. Bu değişiklik
ler neticesinde görülmektedir ki, artık bu bele
diye encümenlerinin şüphesiz görevleri sınırla
rını aşıyor. O halde belediye encümenlerini 
böylesine pek hafif saymayacağız, çünkü suç 
hafif olmadığı için cezayı da o ölçüde ağırlaş-
tırlık, hafif saymayacağımız suçları tâyin göre
viyle ağır bir yükün altına, vebalin altına sok
mayalım. Belediye encümenlerini bu hususta 
rahat bırakalım. Hakikaten kanunun bu şekil
de çıkması halinde rahatsız etmiş oluruz, ağır 
bir külfettir. Bunu umumî hükümlere tabi kı
lalım ve ait oldukları ceza mahkemelerinde su-
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çun ağırlığı nispetinde cezanın tayini yetkili 
hâkim tarafından yapılsın. Bunu öngören bir 
teklifimi get'iriyorum. iltifat buyurulmasını 
rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın işgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Değerli Baş-

kjan, değerli arkadaşlanm, ben de çok kısa ol
mak üzere bu madde ürerinde görüşlerimi arz 
etmek! istiyorum. 

Belediye encümenlerine böyle bir vazifenjin 
tahmil ledilmiş olması keyfiyeti iyi olmaz. Esa
sında belediye (encümenlerinin görevleri beledi
ye kanunlarında yazılıdır. Şimdi bir de doğru
dan doğruya umumî hükümlere aüt olan bir me
seleyi, ceza ile ilgili hususları encümenlere bınaJ-
kır isek, o takdirde hem encümenlerin işi artar, 
ağırlaşır, hem de orası nihayet politik yönleriy
le de mütalaa edildiği takdirde oraya gelen ar
kadaşların durumları istismar da edilir. Yani, 
nıe kadar encümen üyesi arkadaşlarımız objektif 
davranırlarsa davransınlar, nihayet geldikleri 
partilerin mienisupferı olmaları itibariyle, halde 
çalışan kişilerin de o partiye mensup olduğunu 
iddia etmek suretiyle onları tazyik etmeleri, 
çeşitli yönlere başvurmaları, hatta bakanlarını, 
başbakanlarını, 'parti başkanlarını da tazyik et
meleri gibi çok kötü bir durum ortaya çıkmış 
olur ki, bunun da belediye encümenlerinin göre
viyle, objektif davranışlorıyle yakından uzak
tan bir ilgisi yoktur. 

Bu bakımdan, benden önce konuşan arka
daşımızın temas eylediği gibi, ceza işleriyle il
gili olan (hususları umumî hükümlere bırakmak
ta çok fayda vardır. Belediye yönünden de 
fayda vardır, bu müeyyidelerin müessiriyeti 
bakımından da fayda vardır. 

Çeşitli mahzur!arını değerli arkadaşlarımın 
takdir 'edeceğini biliyor ve o bakımdan duru
mu tekrar ben de sizlerin dikkatime sunuyorum. 
Teşekkür ©derim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 25 
nci maddeyle ilgili önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Teklifin 25 mel maddesinin aşağıdaki biçim
de değiştirilmesini öneriyorum. 

Turhan özgiiner 
îçel 
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Bu kanun ve buna istinaden çıkarılacak ytt-
nietmieliklere muhalefet halinde umumî hüküm
ler uygulanır.» 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz efendim; 
Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

GEÇİCİ 'KOMİSYON (SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

TİCARET BAKANLIĞI ÎÇ TÎCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVÎK — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyorlar, önergeyi 'Genel Kurulun tas
vibine sunuyorum. Kabul edenler... («Sayın.1 

Başkan anlayamadık bir kere daha okur musu
nuz?» sesleri) 

Arkadaşımız 25 nci maddenin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmiesini öneririm diyor. «Bu ka
nun ve buma4stinaden çıkarılacak yönetmelik
lere muhalefet hailinde umumî hükümler uygu
lanır.» 

Maddenin hali hazır müzakere olunan met
ni ise şu : «Madde 25 - Bu kanun ve buna isti
naden çıkarılacak yönetmeliklere muhalefet ha
linde verilecek cezalar belediye encümenlerince 
tayin lolunur. Bu cezalara 1608 sayılı Kanun hü
kümlerine g'öre itiraz olunabilir.» 

Bumun yerine Ömerli sahibi şunu getiriyor : 
«Bu kanun ve buna istinaden çıkarılacak yö
netmeliklere muhalefet halinde umumî hüküm
ler' uygulanır.» 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Umumî hü
kümlerden kasıt nedir İSayın Başkan? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — izah etme
me müsaade buyurulur mu efendim? 

BAŞKAN — ıSayın özgümer'in önergesini 
okudum efendim. Maddenin başlığı malum; ce
zalarda usulle ait hükümler; bu bölümün başlığı. 
Komisyon ve hükümet katılmadıklarını beyan 
ettiler, önergeyi oya sunduğum sırada arkadaş
lar, oylarını rahat kullanmalarını temin içirt 
açıklık istediler, onu yaptık. Artık bir yere gel
dikten sonra geri dönmem mümkün değil. 

önergeyi tasvibinize sunuyorum. Kabul eden
ler, işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

25 nci maddeyi okunmuş olan şekliyle tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... 215 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Bu kanunda yazılı para ceza
ları 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsil usulü 
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hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil 
olunur. 

BAŞKAN — iSöz isteyen sayın üye?.. Yok... 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaimi Edilmiştir. 

Madde 27. — Bu kanunun 13 ncü maddesi 
ile 22 nci maddesinin son f iknası gereğince hak
larında ceza verilen kiracılar kontratları feshet 
dildiğinıde yertlierini 1 ay zarfında hal müdürlü
ğüne tesllim ederler. Yer teslim edilmediği hal
lerde belediye zabıtası tahliyeyi tezat yapar. 
Belediye masrafları varsa 26 ncı madde esasları
na göre tahsil oılunur. Müstecire kiralanan yer
de tahliye kararının tebliğ tarihinden itibaren 
geilien malar 15 ncı maddenin (c) fıkrasına gö
re hal müdürlüğünce sattırılır ve bedeli sahip
lerinle gönderilir. 

BAŞKAN — (Söz isteyen sayın üye?.. Yok... 
Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın !Baişkanllğa 

Görüşülmekte olan Toptancı haleri kanun 
teklifinin 217 nci maddesinin aşağıda yazılı ol
duğu şekilde oylanmasını arz ve teklif ede
rim. 

izmir Milletvekili 
Ali Naili Ertiem 

Madde 27. — Bu Kanunun 13 ncü maddesi 
ile 22 nci maddesinin son fıkrası gereğince tah
sis yerlerinin »geri alınması hakkında belediye 
encülmienlleri tarafından verilecek kararlar, 
7 gün içinde ilgili ü ve ilçe idare kurulları nez-
dinde itiraz edilmediği takdirde kesinlik kaza
nır. 

İlgili il veya ilçe idare (kurulu, itirazı yapıln 
dığı tarihten itibaren 15 gün içinde neticeye 
bağlamak zorundadır. 

İtiraz edilmediği takdirde kararın belediye
ce ilgiliye tebliği tarihini müteakip 7 nci gün
den itibaren başHamak,, itiraz edildiği takdirde 
idare kurulunun bu itirazın yerinde bulunma
dığına dair kararının ilgiliye tebliğinden itiba
ren başlamak üzere ilgili, tahsis yerini 30 güni 
içinde boşaltmaya ve hal (müdürlüğüne teslim 
«tmıeye mecburdur. Bu müddetin bitiminde ay
rılmış yer hal müdürlüğüne teslim edilmediği 
takdirde boşaltma ayrıca bir hükmü gerektir
meksizin belediye zabıtasınca yerine getirilir 
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ve varsa boşaltma masrafları da 26 ncı maldde 
esaslarına göre tahsil olunur. 

Tahsis edilen yerden çıkartılan kişiye boşalt-ı 
ma kararının kesinlik kazandığı veya karara 
itiraz edilmişse idare kurulunun itirazın yerinde! 
bulunmadığına dair kararının ilgiliye tebliği 
tarihinden itibaren gelen mallar 15 nci madde
nin (C) fıkrasına ^öre hal müdürlüğünce satı
lır ve bedelleri sahiplerine gönderilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz. 

TİCARET BAKANLIĞI İÇTİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Katıllıyo-
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. önergeyi Genel Kurulun tasviplerine su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

önergenin getirdiği değişiklMıe 27 nci mad
deyi Genel Kurulun tasviplerine sunuyorum. 
Kabul edenler... EtmeyenHer... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 28. — Kiracıdan yerin geri alınma
sını gerektiren ahvalde tasfiyenin ne suretle 
yapılacağı hal yönetmelkilerinıde gösterilir. 

BAŞKAN — 'Söz isteyen sayın üye?.. Yok... 
Bu «Kiracı» sözü değişecek mi Sayın öna

dım?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON tSÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Hepsi hakkında bir öner
ge verdik Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 28 nci maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul' edilmiştir. 

29 nou madde olarak yeni bir öneri var, 
onu okutacağım ve elinizde bulunan metindeki1 

maddenin numarasının 30 olması, 30 ncu mad
de olarak işlem görmesi gerekiyor. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Toptancı Haller Kanun teMifinin 28 nci 
maddesinden sonra 29 ncu madde olarak aşağı^ 
daki maddenin konmasını öneririm. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 
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28 nci maddeden sonra gedecek madde1: Bu 
kanunun uygulanmasında, belediye görevlileri 
tarafından işlenen suçlar hakkında cezalar iki' 
kat olarak verilir. 

BAŞKAN — Bu yeni madde teklifine Ko
misyon ve Hükümet katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bulrsa) — Memur statüsüne tabi olan 
belediye görevlileri aslında Memurin Kanunu
na göre suç işledikleri takdirde cezaların nasıl 
verileceği orada 'gösterilmiştir. Bu Toptaüıcı 
Halleri Kanunumda böyle bir hükmün yer al
masının manasını anlayamadığımız için katıl
mıyoruz. 

TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — önergenizi izah etmek üzere 
buyurun sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, 

Bu kamunda sayılan suçlar kâr gayesiyle 
yapılan suçUardır, büyük menifaatlar dönısn1 

suçlardır ve bu suçları en kolay işleyebilecek' 
kimseler îhal dahilinde vazife alanlardır. Çün
kü zaten hallere ilgililerden başkasının girme
si yasaktır: Bu günkü 80 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi de aynı hükmü taşımaktadır. «Bu kanu
nun uygulamasında belediye görevlileri tarafın
dan işlenen suçlar hakkındaki cezalar 2. kat 
olarak verilir» 

Halkın zarurî ihtiyaç maddeleriyle oynaya
cak olan resmî sıfatı haiz kimselere iki kat 
ceza verilmesi evvelce de uygun bulunmuştur. 
Bugün bu maddenin ortadan kaldırılması için 
hiç bir ciddî sebep yoktur. Bir yeni metin ya
pılırken 8 nci maddeyi aynen teklif olarak ge
tirmiş bulunuyorum. 

İSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yeni «bir 

29 ncu madde ilâvesi hususundaki öneriye ka-ı 
tıllmadığını ifade ettiler, tönerlge sahibi önerile
rini izah ettiler. 

Bu Öneriyi Genel Kurulun tasviplerine su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen bu yeni 29 ncu madde üzerinde 
müzakere açıyorum. 

29 ncu maddenin bu metni üzerinde söz ta
lep eden sayın üye?.. Yok.... 

Komisyon bu yeni 29 ncu maddeye fühal 
katılıyor mu?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonda tetkikini, iadesini' 
iktiza ettiren yahut yeni bir müzakereyi gerek" 
tiren durumu var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmadığını 
ve 'Komisyonda bu yeni maddenin görüşülmesi
ni icap ettirir durum olmadığını beyan ediyor. 

129 ncu maddenin !bu haliyilıe kabulü husu
sunu Genel Kurulun tasviplerine sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 29 ncu madde 
öneride getirildiği biçimde kaîbul edilmiştir; 

Yönetmeliklerin yürürlüğe konması : 
Madde 30 — 4 ncü madde gereğince hazır

lanacak hal yönetmelikleri, kanunun yayımı1 

tarihinden itibaren 6 ay içinde hazırlanarak 
yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — ®öz isteyen sayın üye var mı 
efendim?.. Yok... 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. KaJbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan kanun : 
Madde 31. — 12 . 9 . 1960 tarihli 80 sayılı 

Kanun, bu kanunun tamamının yürürlüğe gir
diği tarihte yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... 

TURHAN ÖZGÜNER \(İçel) — Efendim, 
'bu «tamamının» kelimesinin burada her halde" 
yeri yok. 'Bu kanun yürürlüğe girdiği zaman 
tamamının... 

BAŞKAN — Zaruret var sayın özgüner. 
Yürürlük maddesini tetkik ederseniz, «Bir 
'kısmı yayınından, bir kısmı 6 ay sonra yürür
lüğe girecek» diyor. O (itibarla o terimin kulla
nılması zorunlu hale gelmiş. 

Söz isteyen yok efendim. 31 nci maddeyi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte halde kendilerine yer tahsis edil
miş olanların hakları isaklı olup, bir yıl* içinde 
bu kanuna uymak zorunluğundadırlar. 
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BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok... 
Geçici 1 nci maddeyi tasviplerimize sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabuil edil
miştir. 

Geçici Madde 2. — Toptancı hallerine ge
lecek maddeilerin; cins, nevi ve mıenşelerine göre 
sınıflandırma ve ambalajı ile kabüara yerleştir
me ©sasları ve bunların hanigi tarihte yürürlü
ğe konacağı ve ne surıetile uygulanacağı stan-
dartîiarı yapılıncaya kadar ilgililerin de mütalâ
ası laJliınarak 'Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
hazırlanacak yönetmeliklerde gösterilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok... 
'Geçici 2 nci maddeyi tasviplerinize sunuyo

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

Yürürlük 
Madde 32. — Bu kanunun yönetmeliklerin 

hazırlanmasına ilişkin hükümleri ille geçici 
maddeleri bu kanunun yayımı tarihinde, diğer 
maddeleri yayımdan itibaren 6 ay sonra yürür-

gireır. 

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 33. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin çeşitli maddelerindeki maddî hata

ların düzeltilmesine mütedair bir önerge var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan Toptancı halleri ka

nunu teklifinin aşağıda madde numaraları be
lirtilen metinlerinde geçen kira ile ilgili keli
meler ile, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı deyimi
nin madde hizalarında gösterilen «değiştirile
cek metin» sütununda belirtildiği şekilde değiş
tirilerek oylanmasını arz ve teklif ederim. 

tzmir Milletvekili 
Ali Naili Erdem 

Madde No, 

9 Matlap 
9 Birinci satır 

11 2 nci satır 
19 
28 1 nci satır 

Mevcut metin 

Geçici 2 nci madde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Değiştirilecek metin 

Kiracılarda 
Kiralananların 
Kiralananlardan 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Kiracıdan 

Yer tahsisi için 
Yer tahsis edileceklerin. 
Yer tahsis edilenlerden. 
Ticaret Bakanlığı 
Tahsis edilen 
Ticaret Bakanlığı 

BAŞKAN — Buna ilâve olarak 22 nci mad
denin 1 nci satırındaki «7 nci maddenin son fık
rası» teriminin «4 ncü fıkra» şeklinde düzeltil
mesi gerektiğini ifade ettiler. Bu maddenin yeni 
şeklini öneri sahibi Sayın Reşit Ülker, konuyu 
tetkik ettiniz mi? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Komis
yon ifade ettiler, katılıyoruz. Maddî hatadır. 

BAŞKAN — Öneride ifade edilen maddî ha
taların düzeltilmesi içtüzüğün 109 ncu maddesi 
gereğince bu öneri ile talebedilmiştir. Genel 
Kurulun tasviplerine sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde leh ve aleyhinde söz 
talebeden arkadaş var mı? 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — C. H. P. 
Grubu adına lehinde söz istiyorum. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 
Ben de lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Açık oya tabi olduğu için her 
ikinize de söz verme imkânım var; biri oyunu 
açıklamak, diğer de lehinde mütalâa beyan et
mek imkânına sahip. 

C. H. P. Grubu adına Sayın Durakoğlu bu
yurun. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET DURAK
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Yürürlükte olan 80 sayılı Toptancı Haller 
Kanununun birçok maddelerinin Anayasaya ay
kırı bulunması ve mer'i maddelerinin bir kısmı
nın da tatbikatta güçlükler yaratması bakımın
dan bu teklifi hazırlayan arkadaşlarımıza Oum-
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huriyet Halk Partisi Grubu adına teşekkürlerimi 
arz ederim. 

ikinci bar husus, 'bu teklif başlangıçta gerek 
üreticinin, gerek {komisyoncunun ve gerekse 
tüketicinin haklarını telif eder bir tarzda Yüce 
Meclis© intikal 'etmemişti. Ama, şu müzakere
ler sonucunda alınan şekli gerçekten Yüce Mec
liste grupları bulunan partilerin bir araya gel
mek suretiyle teklif ve tasarıları en iyi şekle 
sokmaya muktedir olduğunun en güzel örneği
ni vermesi bakımından da misal teşkil edecek 
Ibir mahiyet arz etmiştir. Bu hususa temas et
meden dıe geçemeyeceğim. 

Bu İkamın gerçekten kabul edilmiş olan 
hali ile gerek üreticinin, gerek komisyoncunun 
ve gerekse tüketicinin menfaatlerini telif eder 
tarzda ve bundan ayrı olarak da kanun hüküm
lerindeki noksanlık sebebiyle suiistimallere se
bebiyet veren «hallerin bertaraf edilmesini de 
temim edeceği için, gerçekten hayırlı bir hiz
met, hayırlı bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bu 
sebeple 'de teklif sahibi arkadaşlarımıza C. H. P. 
Grubu adına bu kürsüden teşekkür etmeyi va
zife sayar, kanunun memleketimize ve ilgilile
re hayırlı ve uğurlu (olmasını diler, saygılar su
narım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güngör. 
MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 

Saygı değer Başkan, değerli milletvekilleri. 
80 sayılı Haller Kanununun tatbikattaki ak

saklıklarını gidermek ve memleketimizin bün
yesine daha uygun bir kanun getirmek üzere 
'hazırlanmış olan bu teklifimiz. Yüce Heyetiniz 
tarafından yeni şekiller verilerek bünyemize 
daha uygun bit hale getirilmiş, tatbikattaki ak
saklıkların giderilmesine çalışılmıştır. Bu hu
susta gayret gösteren, çalışmalarımızda yardım
cı olan başta komisyon Başkanı, sözcü ve arka
daşlarıma, ayrıca İç Ticaret Genel Müdürü Or
han Beyefendiye ve Yüce Meclisimizde yardı
mı dokunan arkadaşlarımıza teşekkür eder
ken bu kanunun arz talep kaidelerini, nakliyesi
ni, artan malların depolanabilmesîni temin et
mek, ayrıca istikrar yaratarak fiyat artış ve 
düşüşlerini önleyecek tedbirleri almak hal te
sislerinde satış İ'çin gelen malların arzından 
hizmetleri düzenlemek, fiyat dalgalanmalarını 
önlemek, yani istikrar temim etmek, fevkalade 

t» m 

zamanlarda tedbir alarak müstehlik, ve müs
tahsil lehine müeyyideler koymak, süratle ipti
dailiği ortadan kaldırmak, dış nazarlarda güç
ler yaratmak ve böylece yeni tesislerin kurul
masını sağlamak amacıyle maddeler konmuş, 
geliştirici ve ürünlerim değerlendirilmesimi bel
li bir mizam sayesinde istikrara kavuşturmak 
için getirilmiştir. Burada bütün arkadaşları
mızın gayretiyle müzakereler neticesinde son 
şeklini almıştır. 

Milletimiz») ve memleketimize haj'irlı olma
sı temennisiyle hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Komsiyon 
teşekkürlerini ifade edecek. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
miUetvekilleri, 31 esas, 2 geçici ve 2 yürürlük 
maddesi olarak tespit edilen 35 maddelik Hal
ler Kanunu Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Komisyon üyesi değerli arkadaşlarıma, Yüce 
Meclisin Sayın Üyelerine ilgi ve katkılarından 
dolayı teşekkür eder, cümlenize saygılar suna
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Kanunun maddelerinim ve tü
münün müzakeresi bitmiştir. Kanun teklifi açık 
oya tabi olduğundan, Genel Kurulun açık oyla
rıma sunulacaktır. 

Açık oylaması yapılmış bulunan «Jandarma 
Genel Komutanhğının yeniden teşkilâtlanması, 
modern silâh, araç ve gereçlerle donatılması 
amacıyle içişleri Bakanlığı Jandarma Genel 
Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı» nm açık oylamasına 192 sayın üye 
katılmış: 188 kabul, 2 ret, 2 çekinser oy kulla
nılmıştır. Gerekli çoğunluk sağlanamamıştır, 
oylama tekrarlanacaktır. 

Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sa
yılı Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklif imim açık oylama
sına 187 sayın üye katılmış; 180 kabul, 5 ret 
2 çekimser oy ıkullanılmıştır, gerekli çoğunluk 
sağlanamadığı cihetle oylama tekrarlanacaktır. 

Çalışma süremiz bitmiş bulunduuğndan 18 
Eylül 1972 Pazartesi saat 15,00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 18.52) 
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Jandarma Grenel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle dona
tılması lamacıyle İçişleri 'Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklen

melere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen 'oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ala Rıza Güllüoğlu 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırrkoğhı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHtSAB 
Mehmet Rıza Çerçel 
Şevki Güler 

AMASYA 
Yavuz Ae-ar 
Salih. Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Oüceoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Suna Tur al 
Ferhat Nuı»i Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Congizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 192 

Kabul edenler : 188 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 248 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

. AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sergin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bildin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim öop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbraJhim ökteım 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Meşrut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Aralan Topçulbaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 

DİYARBAKIR 
Behzat Egillı 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Tl hama Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZTtt 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismıet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 

B. Sutkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin gömmez 

GAZİANTEP " 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

ÎOTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Haydar özdemir 
Osraan özer 
Akgün Sildvrili 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanettlin Asutay 
Şeref Balkşık 
M. Hu'lusfl Çaikır 
Münir Daldal 
Ali Naıilıi Erdemi 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
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KARS 
Lâtif Akü'züm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Mehmet Seydfbeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Naıkiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Alksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
Necati Kalaycıoğlu 

Sadi Koça§ 
Ornattı Okay 
Tahsin Yılmaz öatuna 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahmıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğln 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhain Öztrak 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ SAKARYA 

Mehmet Aytu^ Hayrettin Uysal 

[Çekinserler] 
AMASYA İSTANBUL 

Vehbi Meşhur Mehmet Yardımcı 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edime 
Elâzığ 

[Açtk üyelikler] 

1 
1! 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

— 
10 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Binincioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Arall 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahiri Karakeçili 

UŞAK 
Âdil Turan 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndâğ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Mûftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili 

hakkında kanun teklifine verilen açık oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur) 

ADANA 
Ali Rızu Gülılüoğlu 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zefci Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Şevki Güler 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafiet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 167 

Kabul edenler : 180 
Reddedenler : '5 

Çdkinserler : 2 
Oya katılmayanlar : 253 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi GKireı 
Mehmet Nurettin San-
âıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyfcıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim ökteım 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuit Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettim Hanağası 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZİNCAN 
Hüsamfl'ttin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ooak -
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Eytıboğlu 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
Leibit Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanettin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daidal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagöz'oğlu 
Şinasıi Osuna 

KARS 
Lâtif -Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 
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KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
trfan Baran 
Sezai Ergun 
Necati Kalayeıoğlu 
Sadi Koç/aş 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

ANKARA 
Suna Tural 

İlhan Ersoy 
MALATYA 

Hakkı Gökçe 
ismet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şathinoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçı oğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

. SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalcmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlıı 
Mustafa Tim isi 

TEKÎRDArt 
Orhan öztrak 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Mehmet Arsiantürk 
Ahmet İhsan. Birinck>ğ1r 

[Reddedenler] 
ARTVİN 

Abdullah Naei Budak 
ÇORUM 

Cahit Angın 

Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URPA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğar 
Turgut Nizam oğlu 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Niha<t Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karaılraş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni NWHmo$rlu 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

[Çekinserler] 
İSTANBUL ORDU 

Mehmet Yardımcı Ferda Güley 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

[Açık üyelikler] 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 10 

\>m<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

,133 NCÜ BİRLEŞİM 

15 . 9 . 1972 Cuma 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Jandarma Genel Komut anlığının ye
niden teşjkiilâtl'anmasıı, modern silâh, araç ve 
gereçlerle donatılması anmcrylo İçişleri Bakan
lığı Jaudarma Genel Komutanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere giırifem'e yetkisi ve
rilmesi! hakkında 'kanun tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri 've Plan komisyonlanndan 5'er üye
den kurulu. 87 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/680) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi • 
18 . 7.1972) 

X 2. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşımın, Gelir Vergisi Kaııumı-
nıı değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 n'cü maddesinin tadili hakkında kamın tek
lifi! ve Ma.litye ve Plan komisyonları raporları 
(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekilli Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu
nun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu 
GeçjiSci Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 
421) (Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerimin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama Usulleri hakkındaki Kanu
nun 18 nei maddesinin (B) fıkrası ve 58 nei 
maddesinin de ğilştMlm esine dair kanun tasarısı 
ille Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 64S 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) beıi'dinün değiştirilmesi hakkında ka
nun teddifi ve Aydın Miilıle'tve'kili İsmlet Sezgin 
ve 2 arkadaşının., 648 sayılı Siyasî Partiler Ka-
nmııınun 79, 80, 82 nei maddelerinin değiştiiril-
mosine ve 81 ıuci maddesinin kaldıanlmasiina da
ir 'kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu; (1/611, 
2/659, 2/666) (ıS. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4.1972) 

•3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş MilletVeikiiri İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değ'iiştii'ilmesirıe dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçimleri! Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nei ek, 192 ye 
2 nei 'ek, 192 ye 3 nteü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29,. 12 . 197 L ve 
26 . 4.1972) 

4. —• Cumhuriyet. Senatosu Ankara C'yesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birleriııin harp malûllerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . İDİ?/) 
tarih ve 1485 'sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu mütalâası ile Plan Ko-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 
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misyonu raporu (2/368) (S. sayısı : 245 ve 
245'e 1-nei efe) (Dağıtma tar^ıleri: 27 . 1'. 1971, 
27 . 6.1072) 

X 5. — İstanbul MilMvdkilJİ Mustafa Fevziı 
Güngör ite Cumhıu,iifyeit Sen'atos'u İstanbul Üye
si Rifat Özlürkçin'c'niıı Toptancı halleri 'kanun 
teklifleri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Ada
let (komisyonlarından 5'er üyeden 'kurulu, 57 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) 
(S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi: 23 .11 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

E - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GCRÜ3ÜLE0EK İŞLIÎIL 

1. — 7126 sayılı Siril Savunma Kanununa 
iki madde cMenlmesıiıüe dair kanun ite Cum
hurbaşkanının geri gönderime tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu, rapora (1/150) (S. Sayısı: 375 
ve 375 ̂ e 1 nci e'k) (Dağıtma tarihleri: 2.7.1971, 
29 .12 .1971) 

2. — İeel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı "ulusal Bayram
lar ve genel tatiller halükındaki1 Kanuna 1 mad
de eklenımesine ilişkin kanun teklifi ve. İçişle
ri Komisyonu rapora (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413*o 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 17.3.197J, 
29 .12 . 1971) 

3. — Nevşehir Mltıetreküi Esat Kıratlıoğiu 
Ve 15 arkadaşının, Melun i-1 Tevfikuğlu Hati'-e' 
den doğma, 1339 'doğumlu, Nevşehir YenimaîıaJ-
lie 10 hanede kayıtlı, Mustafa Parmaksız'm affı 
hdkkında kanun teklifi ve Adalot Komisyonu 
raporu (2/196) (S. 'Sayım: 161,161 'e 1 nei ok ve 
161'e 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
2 1 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
MilHetVeikili Suna Tural ile Sinop Milletveki
li1 Hilmi! İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili' Vehbi' 
Engilz'in, Genel af kanunu teMiifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayılan : '353 ve 353*e 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihileri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatiıfc Kanununun 7 nei rnacMes&rin kald> 
rıiması ve 114 ncü maddesinin değiîjtirilnıesinc 

dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359'a 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztüritçine'nin Türk Kanunu Medenisinkı 
485 nei maddesdtnfin değiştirilmesi hakkında ka
mın teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360'a 1 nci ok) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili M'ehmet özbey'în, 
Eşinden beş sene 'ayrı 'kalan 'kan.1, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet, Komis
yonu rapora (2/423) (S.'Sayıları : 361 ve 36.1'e 
1 nci ek) (Dağıltma tarihleri : 16 . C . 1971 ve 
4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

8. —- Muğla Mill'etveMllil Ahmet Buldanlı' 
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili haküonda ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu rapora (2/449) 
(S. Sayılan : 366 ve 366'ya 1 nci dk) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . '6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşınnı, Devlet memurlarının disip
lin cezalanılın affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu rapora (2/135) (S. 'Sayıları: 
367 ve 367/ye 1 nei elk) (Dağıtma tarihleri : 
2 1 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

10. — Burdur MillMivokiii Mehmet Özbey'in, 
Türi-c Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıikrasıımn deği!şti'ril!mes;i haikkında. kanun tekli (i 
ve Adalet Komû-jyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 21 . 6 .1971 v* 4 . 2 . 1972) 

11. — Burdur Milletvekili M'ehmet ösbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezaiandıınjlmalan: hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu rapora (2/42/j (S. Sayıla
rı : 369 ve 3'69'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 1 . 6 .1971 ve 4 .2 .1972) 

12. — Cumhuriyet Scnat.\-;u Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza. Kanununun ihi) 
nci maddesine son Çıkı u olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun, teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/lr).;x (S. Sayıları: 3"İ0 ve 370'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1 9 7 2 ) 



13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mobrure Aksoley'in, Ellerinde sağlıık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazallere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık »muayene f%i ve-
rilm|e^i ^hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun tefcMi ve Adalet Komiisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıüan : 377 ve 377'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ım, Türk Ceza Kanununun 426 neı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan1 : 37S 
ve 378'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6.7.1971 
ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi1 

Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve 'ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi! ve Millî 'Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. 'Sayıları' : 381 ve 381'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, 13 Mart 1929 tarihli İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 118 ve 136 neı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında karam teklifi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 
492) (Dağıtma tarihi' : Jü . 2 . .1072) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve İSSO 
sayılı Belediye Kanununun 62 ve 77 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 
493) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve Iç/eıl Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu rapora (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 20. — Köy İşleri Bakanbğıı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 

geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 .4 .1972) 

21. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 6762 saydı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü-
kümlierin ihlâline sebebolan Ticaret erbaplai'i-
nın ifâbarman iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : '683) (Dağıtma t a r i h i : 
25 . 5.1972) 

22. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) üe 
kadınların mini' etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adailet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayusı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 .1972) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nın 403 
sayıılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci mad
desinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (2/532) (S. Sayısı : 
698) (DağıJttaa tarihi : 23 . 6 . 1972) 

24. — Malatya Milletvekilli Ahmet Kamaşılan' 
in, İçişleri Balkanluği) Merkez ve Taşra Teşkilâ
tında çalışan memurlardan maaş intibakı hak
kındaki 627 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonlanı raporları (2/269) (S. Sayısı: 
721) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1972) 

X 25. — Ceza ve ıslahevleriyle ^yurtları . 
Döner Sermaye Saymanlığı' 1968 yılı genel bi
lançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/826) (S. Sa
yısı : 716) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 26. — Yalova Kaplieaiları İşletme İdaresi 
Saymanlığının 1969 bütçe yılı hesap ve işlemle
ri hakkındaki raporun sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/477) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tari
hî : 12 . 7.1972) 

27. — Bekiroğlu 1941 doğumlu, Ayşe'den ol
ma, Taşova'nın Şehli köyü nüfusunda kayıtlı 
Osman Yüksel hakkında özel Af kanunu tasa
rısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet Ko-
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misyonu raporu (Millet Meclisi : 1/669, Cum
huriyet Senatosu 1/96) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 697 ve 697'ye 1 nci ek) (Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 127) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1972 ve İL . 9 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursıa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
(bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
mın teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 ınıınıanalı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S.-Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (BMuci da
ğıtma tarilm : 20 . 5 . 1970; 'ikinci dağıtma tari
hi : 18 .3 .1971) 

X 2. — Manisa Milletvekilli Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
ta'ban fiyatlarımın saptanması ve ilam hakkında 
ve Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekeıl, Köy İşileri, Sanayi ve Ticaret, Maliliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No'. lu Ge
çici! Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayısı : 
424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

3. — 14 . 7 . 196o tarihli ve G57 sayılı Dev
let Memurları Kanun anım 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Plan Komisyonu raporu (İ/L85ı (S. Sa-
yıısı : 343 ve 343'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 
1 1 . 6 . 1 9 7 1 ; 19.12.1971) 

4. — Nevşehir Milletvekilli Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar ve Plan komisyonları raporları (2/197) (S. 
Sayıisı : 362 ve 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarik
leri: 2 1 . 6 . 1 9 7 1 : 9 .12.1971) 

6. — Amasya Milletvekilli Yavuz A.car ve 
'23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tîn Astıtay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 19'61 tarilh-
% ve 195 sayıli Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci' maddesinin (a) fıkrasının değiş

tirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporlara (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

6. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa kayıt
lı Osman'oğlu, Nazmiye'den 'doğma, 22 . 1 . 1937 
'doğumlu, Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına, çarptırılmaları1 

hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346' 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarikleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 .2 .1972) 

7. — Kastamonu illine bağlı Daday ilçesinin 
Uyu)körJem köyü ha.no 9, c'illt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Melımetoğlü, Necibe' 
den doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
Ören'in ölüm cezasına çaııptırıl'ması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
pora (3/48) (S. Sayısı : 347 ve 347'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971 ve .1 . 2 . 1972) 

8. — Boğazlıyan ilçesiae bağu Yeni Fakıtı 
Bucağı Yliğiltler köyünün 15 hanesinde nüfusa, 
kayıtlı Döıidü Şaihin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lıı, 2 . 1 . 1950 doğumlu, Sıracaılı köyünde otu
rur, Hüseyin Şakin'iin ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 
348'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 
vo 1 . 2 . 1972) 

9. — Aıtvün ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu; Güneş'ten 
doğma, 4 , 2 . 1944 doğumlu Alim. Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptınılmasına dair Başbakanlık' 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349 ve 349'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihileri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Kastamonu iline bağlı Devrekâniı üre
sinin Ooııtay köyü, hanle 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı,. Hüseyinoğlu, Fifkriye'dcn doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çekk'in. ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayışıl : 3'50 ve 350'yo 1 nci ek) (Dağıtma 
tarikleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz k'öyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hamnı'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
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din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi! ve Adalet Komis
yonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351'e 
1 nci ek) (Dağılıma tarihleri : 15 . 6 , 1971 ve 
1 .2 .1972) 

'12. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedefcorkut Scfcak, hane 3T3, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8'. 6 . '1943 doğumlu Selamlı Kodak'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkımda Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayışa : 352 ve 352'ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . '6 . 1971 ve . 1 . 2 . 1972) 

X 13. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kamun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonlarından! seçilen 7'şer üyede-ıı 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Mîllet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 423'a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971 
ve 2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

14. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet 'komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tariflileri : 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 . 1972) 

.'15. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 neü maddesinin' 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de İMe 1076 sıayıb Kanunim 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246'ya 1 nci ek) (Dağılma tarihleri : 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

16. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usuilleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapora 
(2/489) (S. Sayılan : 304 ve 304'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 17. — Mardin Milletveküli' Şevki Altındağ 
ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korunması 
hakkında kanun teklifi ve Afyon Karahisar Mil
letvekili Süleyman Mutlu'nun önergesi (2/171) 
(S. Sayıları : 307 ve 307'ye 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 25 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

18. — Uşak Milletvekili' M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, .5442 sayılı 11 İdaresi Kanununun 8 nci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine da
ir kanun teklifi ve Millî Eğitim ve içişleri ko
misyonları raporları' (2/224) (S. Sayılsı : 462) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 19. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçı-
oğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde illine 
bağb Aksaray ii'ç'calnde (Aksaray) adı ile ye
nliden bir il ve dört ilçe kuruhnası hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonlarından 
seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No. lu Komis
yon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1972) 

20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddeleri'nin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Kemisyonu raporu (1/231) (S. 
Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1972) 

21. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma, 1949 do
ğumlu, Ahmet Güneş'in öDülm cezasına çarptırıl-
•masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

22. — Artvin illi Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Sebmiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtb 
Eyüpoğlu, Şadiye'den doğma, 23.6.1948 doğum
lu, Adil Kalfa'nın ölüm cezasına çarptıri'lması-
na dair Başibaikanlbk tezkeresi] ve Adalet Komis
yonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 511) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 23. — 6831 sayıb Orman Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklennıesiine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, 
Adalet, Orman ve Plan. komisyonlarında t: 3er 
üye seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı ; -584) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

24. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, 
Adalet ve Plan komisyonları raporları (1/143) 
(S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

25. — Afyon Karahisar Milletvetkili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş kanunu 
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teklifi (2/610) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tari
hi : 26 . 4 . 1972) (içtüzüğün 36 nci maddesine 
göre Genel Kurul kararıyle.) 

X 26. — Mamur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı! ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devllet kuruluşla
rı ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu 
(MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî Eği
tim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Mali
ye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek 
kurulan 67 Numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/582), 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tari
hi : 2 . 5 . 1972) 

27. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri' hakkında kanun tasarısı ve1 

İçişılieri ve Plan komfeyonlan raporlara (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtana tarihi : 12 . 5 . 1972) 

28. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun "bazı maddelerinin değiştiril'mcsitne 
ve hu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun -tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 .5 .1972) 

29. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye m li
zollerinden eşyayı dışarı- çıkaranlara bir soneden 
beş seneye kadar hapils cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eğitim 
ve Plan komisyonlarından sekilen 3'er üyeden 
kurulu 17 Numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi:,. 
15 . 5.1972) 

30. — 7116 sayılı îm.ır ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kamın tasarısı ve İmar 
ve iskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. sayısı : 684) (Dağıtma tarihi .- 25 . 5 . 1972) 

31. — Umumî Iiıfzıssıhha Kanununun 2.S2 
nci maddesinin değiştirilm'esin'e ve bu kanu-
na iki ek madde eklenmesine dair kainin tasa
rısı ve Sağluk ve Sosyal* Yardımı ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı1 : 179 ve 
179'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 5 . 6 . 1970 
ve 30 .5 .1972) 

X 32. — Millî parklar kanunu tasarısı ve 
Tarım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komis
yonlarından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Ge

çici Komisyon rapora (1/91) (S. Sayısı : 685) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

33. — Çorum Milletvekilli Cahit Angın'in, 
Ateşli Silahlar ve Bucaklar hakkındaki 6136 sa-
yıflu Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili 'kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporlara (2/440) (S. Sayışa" : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı, 
i m 1462 sayılı Harp Okulüara Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirüimesi hakkında kanun tek
lifli Ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/654) 
OS. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1972) 

35. — 15 . 12 . 1934 tarifli ve 2615 sayl ı As
keri hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re-
vMierdo hastaların beslenme ve baklanlara hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) hondi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı/ : 691) (Dağıtma tarihi: 2 . 6 . 1972) 

X 36. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ilîo Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu 'kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Ün'er'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkındaki Kanunun 8 nci maddesin
de değişiklik yapılmasına dair kanun töklüfi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 Numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44) (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi- : 
8 .6 .1972) 

37. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve içişleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 
694) (Dağıtma tarihi: 17 . 6 . 1972) 

X 38. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bir ek madde il!e bir geçici 
madde ilâvesine, 52*37, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayuli kanunlarla konu gelirlerin kaynak olaca
ğı orman köylerinin fcalkındırılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'iin, önergesi (2/515) 
(S. Sayısı 695) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 .1972) 



39. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Buna Kiraları hakkında kanun 
tekÜfi ve İstanhul Millletvelcüld' Reşit Ülsker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı : 6%) (Dağıtma 
tarihi : 17 .6 .1972) 

X 40. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üye
si Mustafa DeO.ilveli ve 2 arkadaşının, İskende
run Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortak
lığı kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ti
caret, Adalet, Maliliye ve Pkı ı komisyonlarından 
3'er üyeden •kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/655) (S. Sayısı: 70O) (Dağıtma ta
rihi : 2 1 . 6 . 1972) 

41. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanımda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1972) 

42. — Tabiplerin mesleki pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kınimli ve 13 arkadaşonım, Eııtern-
üik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Pian komiteyonları raporu (1/264, 2/İM); (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

43. •— 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hak
kında kanun tasarısı ve İriden1 Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) t S. 
Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972} 

X 44. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayülı Fi
nansman Kanunu ile diğer bazı vergi kanunları
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasan sı ile 
Sihöp Milletvekili Fikret Övet, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
Cahit Karakaş, Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven, Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi Ha-
mamciioğlu, Kayseri Milletvekili Enver Turgut, 
Bursa Milletvekili Kasım önad1!'!, İstanbul Mil-
l'ctvek'ü'i Kâzım Özeke'nin, ayın kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tdldiflcri ve Adalet, İçişleri, Maliye, Plan ko
misyonlarından seçilen OVar üyeden kurulu 59 
Numaralı Geçici Komisyon raporu. (i /545, 
2/410, 2/472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 
707) (Dağıtma tarihî : 30 . 6 . 1972; 

X 45. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onaylanması hakkında 
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kanun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi 
(1/145) (S. Sayısı : 677 ve '677ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 46. — 261 saydı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması haLkkmda kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/115) 
(S. Sayısı : 678 ve 678'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 5 . 1972 ye 3 . 7 . 1972) 

X 47. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında geçici anlaşma hükümleri uya
rınca bu anlaşmanın kapsamıma giren maddele
rin Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan esas 
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onay
lanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Ko
misyonu tezkeresi (1/571) (S. Sayısı' : 680 ve 
680'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17 . 5 . 1972 
ve 10 .7 .1972) 

48. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jandarma Astsulbay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanım tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 
Sayısı : 718) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 49. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Soydli'b ey oğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 59 No. lu 
Ccçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 50. — Tek işçinin taşıyabileceği yükün en 
çok ağıadığu hakkında 127 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 

j kanun tasarısı ve Çalışma ve Dışişleri k'onıis-
\ yeniian raporları (1/632) (S. Sayısı : 714) (Da

ğıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 51. — Uçakların kanım dışı yollarla ele 
geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 
tarihli La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri 'komisyonları raporiarı 
(1/657) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 
11 . 7 . 1972) 

52. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu ta
sarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zaîbıfcısı 
hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nci maddeleri
ni taclil eden 1775 saydı Kanunun 1 nci madde-
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sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karafoisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşmi'n, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun ıtekliifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Oümrük ve Tekel; Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta-
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rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 

• 1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 


