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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
İstanbul Üyesi Şevket Akyürek'in, 19.12.1972
tarihli 13 ncü Birleşimde PTT Genel Müdürlüğü
Beyoğlu Şubesi hakkında iç ve dış müşteriler
tarafından ileri sürülen şikâyetler konusunda
yapmış olduğu konuşmadan sonraki gelişmelere
dair gündem dışı demecine. Devlet Bakanı Do
ğan Kitaplı ve Ulaştırma Bakanı Eıfkı Danış
man cevap verdiler.
İstanbul Üyesi Rifat Öztürkcine. 30.12.1972
tarih 14407 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan
kanun hükmündeki kararnameye dair gündem
dışı demeçte bulundu.
Burdur Üyesi ö. Faruk Knıaytürkıin. İslanbul Adlî Tıp Tetkik Şubesinin kapanmasına
dair gündem dışı demecine Adalet Bakanı Fehmi
Alpaslan cevap verdi.
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Mehmet İzmeıı'e, Devlet Bakanı
İsmail Arar'ııı vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı ve.

Komisyonlarının Başkanlık Divanı seçimine
dair Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığı tez
kereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 6594
sayılı Kanuna ek kanun teklifinin tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlanarak, maddeleri kabul
olundu ve kanunlaştığı bildirildi.
Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki
4 . 7 . 1 9 6 7 tarih ve 892 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülme
si onaylanarak maddeleri kabul olundu ye ka
nunlaştığı bildirildi.
9 . 1 . 1973 Sah günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere saat 19.18Me Birlesi-me son verildi.
Başkan
Kâtip
Başkan vekili
Sivas
Su'rı At al ay
Hüseyin Öztürk
Kâtip
Diyarbakır
Azmi Erdoğan

KORULAR
Ya zül soru
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi
Fethi Çelikbaşın, 1973 - 1974 Bütçe kanunu tasarısıyle yapılması öngörülen ve inşaat bedelleri

1 milyon liranın üstündeki projelerin hazırlık
çalışmalarına dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir, (7/99)
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II. — GELEN KÂĞITLAR
Tasanlar
1. — Petrol reformu kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi :
1/165; C. Senatosu : 1/144) (Malî ve İktisadî
İsler. Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) (Müddet : İO'ar gün).
2. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı Ku
ruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek
madde eklenmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi :
1/543; C. Senatosu : 3/145) (Bayındırlık. Ulaş-

tırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) (Müddet : İO'ar gün).
Teklif
3. — İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp
malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tev
ziine dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı
Kanuna bâzı maddeler ve geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 2/368;
C. Senatosu : 2/38) (Malî ve İktisadî İsler, Mil
lî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonlarına)
(Müddet : 15'er gün).

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN : BaşkanveMli Mehmet Ünaldı
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kasiamonu), Hüseyin Atmaca (Denizli)
BAŞKAN — 18 nci Birleşimi açıyorum.
Müzakerelere başlıyoruz.
III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
1. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un,
essesesine ve partilerin bu konudaki
ne dair gündem dışı demeci.

secim mü
meseleleri

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ
Üyesi Sayın Celâl Ertuğ, seçim ve partiler me
selelerini ilgilendiren gündem dışı bir söz tale
binde bulunmuşlardır. Sayın Ertuğ, gündemi
mizde günü dolmuş olan kanunlarımız var, on
lara imkân bırakmanızı istirham edeceğim, kısa
olmasını rica ediyorum.
Buyurun.
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Muhterem Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri;
Bir süre önce Sayın Senatör Hazer, bu kür
süye çok önemli bir konuyu getirdiler. Sayın
hatip, seçim mevzuatında yapılmakta olan deği
şikliklerin şekle ve usule münhasır kaldığını ifa-

KURULA SUNUŞLARI

de ederek, sistemin özünde değişen bir şey ol
madığını beyan ettiler. Filhakika partilerarası
komisyonda seçim sisteminde esasa taallûk eden
mühim bir değişikliğin yapılmadığı, meselâ istis
nasız herkesin şikâyet konusu olan önseçimlere
henüz dokunulmadığı duyulmaktadır.
Ben de seçim müessesesini bütün yönleriyle
eleştirmek istiyorum. Ayrıca, Yüce Senatoyu bu
çok ciddî meselede bir fikir hareketine, bir re
forma davet ediyorum.
Muhterem Başkan, bu eleştiride seçim müessesesindeki sakatlıkların bizi, içinde yaşadığı
mız bunalımlar dizisine nasıl sürüklediğini iza
ha çalışacağım.
Yine bu eleştiride, Türk demokrasi deneme
sinin rayından çıkışında, demokratik kurallara,
koşullara ters düşen bir seçim sisteminin etki.
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sini incelemeye çalışacağım. Ve nihayet bu eleştiride, Türk siyasî düşüncesindeki kavram kargaşalığımn doğuşunda seçim aksaklıklarının payını araştırmaya çalışacağım.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye büyük kararlar arif esindedir. Takvimde, sosyal ve ekono
mik yapımızı değiştirecek birtakım reform tasa
rıları vardır. Cumhurbaşkanlığı seçimine bir
kaç ay kalmıştır ve nihayet genel seçimlerin
Anayasanın tayin ettiği zamanda yapılacağı her
vesileyle teyit olunmaktadır. Bütün bu işlerin
yanı başında, yaygın bir şekilde kafaları işgal
eden birtakım tereddüt ve kuşkuların da henüz
yenilmiş olunmadığı yüksek malumlarınızdır.
Niçin tereddüt ve kuşku duyulduğu, istikrarlı
bir siyasî ortamın nasıl sağlanabileceği konuş
mamın varmak istediği hedef olacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi seçim mües
sesesiyle, Türkiye'nin içine sürüklendiği buh
ranlar dizisi arasındaki ilişkiyi tespite çalışa
lım.
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j
1969 seçimleri gizli oy, açık tasnif ile yapıl
I mıştı. Ancak, sandık başına gelen vatandaş, sı
! raları, seçilme şansı önceden delegeler tarafın
[ dan tespit ve tayin olunmuş listeleri sandığa at
maktan başka bir hakka sahip değillerdi. Bu
!
rada, seçimin millî iradeyi yansıtmasında bir ak
sama meydana çıkmıştı. Parlâmentoya gidecek
üyeler geniş halk kitlelerinin iradesi ile değil,
sayıları illerin büyüklüklerine göre yüzler ve
ya binler arasında değişen bir partili kadrosu
nun takdirleriyle seçiliyordu.
Bir önseçim felâketi vardır ki, partili parti
siz herkesin ittifakla beğenmediği bir sistemdir.
Binbir dedikoduya yol açan bu önseçim, parti
ler ve partililer arasında çirkin rekabetlere yol
açıyordu. Bu rekabet, bu mücadele dinmeyecek,
gün geçtikçe büyüyen bir çekişmenin başlangı
cı olacaktı.

Parlâmentoda hizmete başlayan üye, Anka
ra'ya varır varmaz gelecek seçimde karşısına
çıkacakları düşünecek, hazırlanan tertipler ve
kombinezonlardan rahatsızlık duymaya başlayaHerkesin malûmudur ki demokrasi, disiplin
cakh. Öyleki. kısa bir zamanda aynı bölgenin
ler rejimidir. Demokrasilerde şahıslar prensip- \
temsilcileri arasına nifak sokma, mebusları, se
lere değil, prensipler şahıslara hükmeder ve de- j
natörleri birbirine düşürme taktikleri uygula
mokrasi, kurallarına riayet edildiği sürece var- j
nacaktır.
dır, kural ve koşullar bir yana itildiği zaman o
demokrasiye, clemogoji demokrasisi denir. Bu,
Parlamenter, teşriî görevine kendini vermek
totaliter idareden de zararlı bir düzendir. De
istedikçe, bölgesindeki kaynaşmalar onun- hu
mokratik düzen, bütün kurallarıyle. seçme ve
zurunu bozacaktır. O arada teşkilâtın bir ayağı,
seçilme hakkıyle başlar. Halkın kendisini yöne
gözü. kulağı da Ankara'dadır. Parlamenter,
tenleri bulması için tek yol, dürüst kuralları
«Acaba teşkilât ve merkez nasıl karşılar» endi
içinde işleyen bir seçimdir. Yine biliriz ki, de
şesi ile düşündüğünü savunmak, söylemek ra
mokrasi bir müesseseler rejimidir ve demokrasi,
hatlığım kaybedecektir.
kavramları ile teşekkül etmiş bir zihniyet reji
Bundan daha mühim olanı, madolyonun öte
midir. Bir «Sosyal adalet», «Sosyal devlet»,
ki yüzüdür sayın senatörler. Yani önseçim kad
«Sosyal güvenlik» kavramının her kafada başka
rosunun tespitinde yapılan usulsüzlüklerdir.
tarifi olursa, o ülkenin insanları birbirlerini an
Köy ve mahalle delegelerinin, kongre dele
lamakta. temel ilkelerde birleşmekte güçlük çe
gelerinin
seçimi çok defa çok yerde masa ba
kerler.
şında. kahvehane köşelerinde, birtakım karşılık
Şimdi, 12 Mart 1971VIe patlak veren buhran
lı taahhütlerle tespit edilmiştir. «Filânın 21 de
ların sebebini seçim müessesesinde aramak için.
legesi, falanın 36 delegesi, falanın 62 delegesi
zaman akışı içerisinde, biraz gerilere doğru gi
var» diye açık kapalı pazarlar teşekkül etmiş
delim ve rastladığımız ilk seçimde 1969Vla du
tir. Seçilmek isteyenler kendilerini seçecekleri
ralım.
tayin etme cabası içindedirler. İşte burada, de
Türk siyasî mekanizmasının 1909 seçimlerin
mokrasinin kuralları dışına çıkıldığını ve se
den sonraki kuruluş ve işleyişini, bundan esinle
çim müessesesindeki arızayı demokratik siste
nen Türk siyasî düşüncesinin de durumunu iz
min sakatladığını, böylece tespit etmiş bulunu
leyelim.
yoruz.
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Seçimin, vatandaş seviyesindeki, ucunda baş
layan bu usulsüzlükler yukarı doğru gittikçe
büyüyen birtakım arızalara da yol açmıştır.
Mahallî hizipler, çeşitli hesaplarla çarpışa
cak, parlamenterler kimden yana olacaklarım
âdeta şaşıracaklardır. Bu, merkezin müdahale
lerini de davet edecek, ağır basan kendisine gö
re teşkilâtını ayarlama çabasına düşecektir. Mü
cadeleler kızıştıkça, parlamenterlerin haysiyet
ve onuruna dokunan karalamalar başlayacak
tır. Bâzı bölgelerin temsilcilerinin birbirlerine
selâm veremeyeceği durumlar doğacaktır. Bu
huzursuzluklar, parti organlarının her seviye
sinde gruplaşmalara yol açacaktır.
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BAŞKAN — Sayın Ertuğ, daha uzayacak
I mı efendim?...
I
OELÂL ERTUĞ (Devamla) — 10 dakika
| kadar.
i
'BAŞKAN — Sayın Ertuğ, ben istirhamımı
baştan dermeyan ettim. Gündemimizde
gmm
dolmakta olan kanunlarımız var. Daha çok
uzayacaksa, müsaade buyurun biraz ihtisar ederek konuşun.
OELÂL ERTUĞ (Devamla) — İhtisar ede
rek konuşuyorum Sayın Başlkan.
BAŞKAN — Lütfen efendim.
i
OELÂL ERTUĞ (Devamla) — ZannediyoI ram ki konu, rejimimizle ilgili bir konudur.

BAŞKAN — Güzel; ama onu her zaman
Sayın senatörler, bu şartlar altında tenkit
konuşabilirsiniz. Fakat gündemimizde buıgüıı
ve murakabe işlemez hale gelmiştir, bütün faa
günü dolan kanunu biz her zaman görüşeme
liyetler kulislere intikal etmiştir. Kulislerde
yiz.
İstirham edeceğim.
imal olunan dedikodularla herkes birbirinden
şüphelenir hale gelecek; haftalar aylar geçtik
OELÂL ERTUĞ (Devamla) — Bitiririm Sa
çe Meclislerin kürsülerinde parlamenterler ve
yın Başkan, bitiririm. Müsaade ederseniz, vaParlâmento aleyhine konuşmalar getirilecek, j kit geeirmoyeyim.
(•alan çırpan, iş takip edenler, Beytülmale el
1969 seçimleriyle başlayan kural dışı de
uzatan devlet büyükleri teşhir olunacak, herke
mokrasi otokontrol ve disiplini, otoriteyi berasin ipliği pazara çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu I berinde götüremez hale gelmiştir. İş çığırından
hava, şüphesiz partiler arasındaki münasebetle j çıkmış; rejimin devamı şöyle dursun, Devletin,
ri de etkileyecek. «Geleceği kazanmanın yolu.
Cumhuriyetin belkası tehlikeye girmiştir. Aslın
hasmı yermektir, kötülemektir» sloganı gittikçe
da gerçek demoikrasi, bir disiplin ve otorite
genişleyecektir. Böylece Parlâmento itibarı, Hü
rejimidir. Fakat kuralları ve koşulları dışına
kümet otoritesi, Devletin itibarı kendi içinden
çıkan demokraside, otorite ve disiplin işlemez.
yıpratılmaya başlanmıştır ve manzara budur.
Gittikçe büyüyen olayları, mevcut nizamla dur
Ortada bir gerçek vardır. Demokrasi, kendi
durma mümkün olamaz.
kurallarına uymadığı için rayından çıkmıştır.
Vinç kurallar dışına çıkıldığı için, demokra
Bu noktaya bilhassa dikkatle bir işaret koymak
sinin kendi emniyet sübapları da işleyememişve parmak basmak isterim sayın arkadaşlarım.
tir. Bir kelimeyle, siyasî mekanizma tümü ile
i arızalı, rejim yaralı ve sakat hale gelmiştir.
Türk demokrasi denemesi; 1969 seçimlerin
deki usulsüzlükler ve sistem bozukluğu yüzün
Türk siyasî hayatını bencdl çekişmelere gö
den. gelişme ve gerçek demokrasiye dönüşme
türen, demokrasinin özünden kayıplarına uğ
şansını kaybetmiştir. Bilâkis gelişmekte olan;
ramasını sonuçlandıran kural dışı eğilimleri bes
iktisaden gelişmekte olan Türkiye'nin şartları
leyen bir başka faktör de, Türkiye'nin iktisa
içinde akıbeti meçhul bir rejim şeklinde kendi
den gelişen bir ülke olmasıdır.
kaderinin seyri istikametine sürüklenmiştir.
-Sayın senatörler, iktisaden gelişen ülkelerin
Bu durum, sol akımların gemi azıya alması I müşterek bir alın yazısı vardır. Bu ülkelerin in
için en müsait fırsattı, mükemmel bir ortam
sanı geçim sıkıntısı içindedir, yoksuldur, millî
j
gelir
dağılımındaki hissesi azdır, işsizlik bü
doğmuştu. Kendi kendini inkâr eden bir Par
yük kaygıdır. Bu nedenledir ki, iktisaden geli
lâmento, zengin dedikodu malzemesi, bir sürü
şen üHkeleıiin vatandaşının, kendisini yönetençıkar menfaat hilkâyeleri, evvelâ bâzı masum
gösterilere, sonra da plânlı anarşi hareketleri J 1er önünde boynu büküktür. Oysa, gelişmiş ülnin rahatlıkla yürütülmesini mümkün hale ge I kelerin insanı toktur, kimse kimsenin kaderiyle
I oynayamaz, sosyal güvenlik, sosyal adalet vartirmişti.
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dır. Yöneten, yönetileni istismar edemez, alda
tamaz. Bunları yaparsa vatandaş yüksek sesle
konuşur ve bir dahaki seçimlerde yapacağını
yapar. Oysa, iktisaden gelişen ülkelerde, in
san bir dereceye kadar oyuna, sözüne hâkim
dir, fazla ileri gidersem ekmeğimden olurum
korkusu vardır. Eğer bu ülkelerde siyasî reji
min sorumluları sosyal adalet, sosyal devlet,
sosyal güvenlik, fırsat eşitliği gibi ilkeleri benimsememişlerse, toplumsal düşünseler de, kav
ramlar teşekkül etmemişse, uygulanmıyorsa
demokrasiyi yaşatmalk çok güçtür. Çünkü, ce
miyette haklı ile haksız, doğru ile eğri, müm
kün ile gayrimümkün, liyakatli ile liyakatsiz
arasındaki hudut kıl payı olmuştur; bütün de
ğer hükümleri kişisel çıkarlara göre değişmiş
ti]'. Burada kurallarıyle, koşullarıyle bir de
mokratik düzeni ayalkta tutmak elbette müm
kün değildir.
Şu halde, özellikle iktisaden gelişmekte olan
ülkelerde gerçek demokrasinin yaşaması, ku
rallara, koşullara titizce riayet
edilmesiyle
mümkündür. Bu yapılmazsa, rejimin adı dema
goji demokrasi olur ki, bu rejimin ömrü de yat
sıya kadar yanan mum gibidir.
Bir Amerikalı düşünür diyor ki, «Kuralları
na, koşullarına uyulmadığı takdirde demokrasi
gösterişlerinin arkasında, hükmeden ve yerini
terk etmek istemeyen, bunun için her yolu meş
ru sayan kuvvetler ortaya çıkacaktır.»
Bu zihniyetin siyasî felsefesi de şudur; siya
sî hayata hâkim olan sadece iki prensip var
dır :
Birincisi, ne pahasına olursa olsun iktidarı
elde etmek.
İkincisi de, ne pahasına olursa olsun iktida
rı kaybetmemek.
Muhterem arkadaşlarım, hepimiz olağanüs
tü koşullardan çıkıp normal şartlara dönmek,
huzura, istikrara kavuşmak istiyoruz. Genel
seçimleri de bu ümitle bekliyoruz; ama acaba
bu seçim mevzuatı bu Partiler Kanunu, siya
sî düşüncedeki bu kavram kargaşalığı gideril
meden seçimlere gidilirse, netice ne olacaktır?...
Evvelâ siyasî iktidarı, şahıslara ve bir zümre
ye değil, sağlam prensiplere teslim etmenin
şart larma kavuşmak mecburiyetindeyiz. İkti
dar, kime, hangi siyasî partiye gelirse gelsin,
bugünkü şartları ıslah etmeden seçimlerin neti
cesine güvenle bakaibilir miyiz?...
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Sözlerimin başında, seçimlerin neticesi hak
kında kuşku ve tereddütlerden bahsetmiştim.
Evet, bu bir vehim değildir. Siyasî partilerin
liderlerinin sık sık tekrarladığı bir gerçektir.
Gerçek demokrasilerde seçimlere gitmenin de
ğişik sebepleri vardır. Evvelâ, ya devir tannanılanmıştır, seçimle alman iktidar seçimle devre
dilecektir. yahut Parlâmentonun iktidar - mu
halefet iskemle sayısı cök az farklıdır, sık sık
Hükümet krizleri olur; bu sayıyı değiştirmek
ihtıyacıyle yeni seçimlere gidilir. Son bir şe
kil olarak; ya da iktidar, kendisini, rejimi teh
likede hisseder, milletin hakemliğine başvur
mak lüzum ve ihtiyâcını duyar.
Bu her üç halde de seçimler, millî iradeyi
geniş çapta yansıtacak bir nitelikte olmalıdır.
Seçim kademelerinde dürüst ve en ufak şüphe
yi reddedeceik şekilde hareket edilmesi lâzımdır. Başka bir deyimle, oyun kurallarına say
gılı olarak maça girilecektir. Oürikü, kural dışı
maçlar iptal edilmeye ve buna başvuran takım
l
da. diskalifiye edilmeye mahkûmdur.
BAŞKAN — Sayın Ertuğ rica ettim efendi m.
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Bitiriyorum
efendim.
BAŞKAN — İstirham ederim.
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Sayın Baş'kanım bitiriyorum efendim, rica ederim.

BAŞKAN — 25 dakika oldu efendim, müsa
mahayı suiistimal etmeyin, istirham ediyorum.
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Efendim
I müsamahayı suiistimal etmiyorum.
BAŞKAN — 25 dakika oldu efendim.
OELÂL ERTUĞ (Devamla) — Hakkımı
kullanıyorum. Çok rica ederim Sayın Başkan,
3 sayfa kaldı müdahalenize lüzum yok efen
dim.
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — De
vam etsin efendim.
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Ben, bir
memleket meselesini dile getiriyorum burada.
BAŞKAN — Burada, daha ileri memleket
meselelerini görüşeceğiz efendim.
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Burada o
meseleleri görüşebilmemiz için, bu meselenin
vuzuha kavuşması gereikir.
BAŞKAN — Lütfen, kısa konuşabilirsiniz;
I 25 dakika sürmez.
650 —
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OVA Ah ERTUĞ (Deyamla) — Kendi üslû
bumla konuşuyorum; 4 dakika kazanmakla ne
olacak yani? Ama bunları konuşturmamakla
çok şey kaybedeceğiz Sayın Başkanım.
Bu şartlar ye bu zihniyetle seçimlere gidi
lip, seçim neticeleri alınırsa, «Acaba âkibet ne
olur"?» diye kuş'ku ye tereddütten tamamen kur
tulmak ihtiyacındayız. Benim, bu kuş'ku ye te
reddütten anladığım şudur: Seçim sonucuna el
bette riayet edilecek; iktidar, çoğunluğu kaza
nan partiye verilecdktir. Falan parti kazandı;
filân parti kazanırsa iktidar yerilmez; gibi dü
şüncelerin yeri olduğuna inanmıyorum. Fakat
şu kuşkuyu kafamızdan silmemiz gerekmekte
dir; kaideleri, şartları içerisinde işleyen bir de
mokrasi ortamı yaratılmadan, siyasî düşünce
de çağımızın ihtiyaçlarını cevaplandıracak kav
ramlar yerleşmeden, gerçek demokrasi düzeyi
ne çıkabilir miyiz? Demokrasinin, özünden fe
dakârlık ederek yaşatılması mümkün müdür?
Biz, kurallarına uyulmayan bir demokrasi
yi 12 Martta bir bakıma kaybettik ye bir ba
lama yenileştirmeye uğraşıyoruz. Ne reform.
kanunları, ne Anayasa değişiklikleri, asıl siya
sî düşüncedeki kavramlar yerini almadan, si
yasî mekanizmadaki rahatsızlıklar giderilme
den, demokratik düzenin kurallarına saygılı ol
mayı sağlayacak bir siyasî zihniyet reformu
yapılmadan işletilemez.
Eğer konumuz üzerinde bir mizopuan (mise
au point) yapmak istersek şöyle diyebiliriz;
Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılı
devre, buhranlar dizisi, taıbiî bir âfet gibi mey
dana gelmemiştir. Asgarî 1969 seçimlerinde ku
rallar dışına çıkan demokrasimizin takibettiği
yanlış gelişme, siyasî düşüncesiyle Parlâmento
su, millî müesseseleriyle demokratik sistemin
siyasal mekanizmasını malûl hale getirmiştir.
Asıl hastalık budur. Bu siyasî mekanizmanın
ıslahına da seçim müessesesinden başlanacaktır.
Bu gerçek, bugüne kadar teşhis edilememiş,
hastalığın kendisi değil, arazları tedavi edil
mek çabasına düşülmüştür. Siyasî mekanizma
daki arıza giderilmedikçe, bütün kuşku ve te
reddütleri kafalardan silecek teminat sağlan
madıkça, seçimlerden bir sonuç beklemek bey
hudedir.
Türk siyasî hayatında, siyasî mekanizmada
ciddî bir rahatsızlık vardır diyoruz. Bu rahat
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sızlığın delileri ortadadır; fakat biz çarelerini
başka yerlerde arıyoruz. Türk siyasî mekaniz
masını, değişen düuyada'ki gelişen Türkiye'nin
ihtiyaçlarına cevap verecek bir seviyeye çıkar
mak zorundayız. Bu, siyasî hayatımızla ilgili
temel mevzuatı yenilemekle, gerçek demokrasi
ye uygun bir hale getirmekle kabil olacaktır.
Oysa, biz, gerçekleri bir kenara itiyoruz, partilerarası komisyondan Seçim ve Partiler Ka
nununu değiştirmesini bekliyoruz. Bu mümkün
müdür ?
Siyasî partiler, daha eok bu mevzuatı ken
di menfaatleri acısına uygun bir şekle sokma
yı elbette isteyeceklerdir. Evet, siyasî parti
ler demdkratik nizamın vazgeçilmez unsurları
dır; faikat Türkiye gerçeklerinin dikkate alın
madığı, yanlış uygulamaların, kural dışına
sapmaların neticeleri hesaplanmadığı takdirde,
demokrasi yoik olacaktır. Demokrasinin yok ol
duğu yerde de siyasî partilerin mevcudiyetine
kimse hak: vermeyecektir. Bu sebepledir ki, Si
yasî Partiler Kanunu ile seçim kanunlarının
tarafsız ilim kurullarınca düzenlenip Parlâ
mentoya sunulmasında fayda mülâhaza ede
rim.
Bu hazırlıklar, en önde gelen reform zihni
yetiyle yürütülmelidir. Oysa bugün hiç böyle
bir şey ydktur. En evvel üzerine eğilinmesi ge
reken konu, siyasî mekanizmanın rahatsızlık
larının giderilmesi olmasına rağmen, bu konu
ya el uzatılmamıştır. En evvel uygulanacak
olan seçimdir. Bugün çıkarılması öngörülen
reform tasarılarını tatbikat sahasına koyacak,
millî iradeyi kuşkusuz yansıtacak bir seçimle
teşekkül edecek Parlâmento ve onun teşkil ede
ceği hükümetlerdir. Her işte ve her işe takdimen siyasî mekanizmayı sıhhatle, selâmetle iş
ler bir hale getirmezse!?, secim sonuçlarının
Türkiye'ye istikrar ve huzur sağlayacağı husu
sunda mütereddidim. Bunu temin etmek için,
Yüce Senatonun her zaman yaptığı gibi, fikir
ağırlığını ortaya koymasını ve bu konuda mü
teaddit konuşmalar yapılarak ilgililere ışık tu
tulmasını temenni ediyorum.
Muihterem arkadaşlarım, siyasî düşüncemizi
değişen dünyadaiki gelişen Türkiye'nin ihtiyaç
larına cevap verecek bir seviyeye getirmek mec
buriyetindeyiz. Demokrasi budur, demokrasi
yolu budur, modern Devlet yolu budur, Ata-
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tiirk yolu budur, muasır medeniyet seviyesine j lerin kesif bir çalışma dönemine girmesi dolaçrkma yolu budur, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin
yısıyle, gündemde günlük ve uzun konular bu
omuzlarından ağır bir yükü kaldırmanın yolu
lunduğu takdirde yalnız iki üyeye ve süresi
da budur, onları vatan hizmetine, kışlalarına
İçtüzükte tespit edilen, en az söz süresi 10 da
döndürmenin yolu gene budur. Türkiye, kendi
kikadan fazla olmamak üzere gündem dışı söz
şartlarına uygun, dürüst ve samimî demokratik
verilmesi hususunun Genel Kurulun tasvibine
kurallar içerisinde işleyen idaresini bulunca, Si
sunulması;
lâhlı Kuvvetlerimiz huzur içinde Cumhuriye
Kararlaıtırılmıştır.
tin bekçiliğine kışlalarında devam edecekler
Başkan
Başkanvekilj
dir. Türik askerî ne Ortadoğunun, ne de Güney
Tekin Arıburun
Mehmet Ünaldı
Amerika'nın ordularının birbirini deviren ihti
Başkanvekili
Başkanvekili
lâlcilerine benzetilemez; onlar daima Atatürk
Macit Zeren
Sırrı Atalay
düşüncesinin, Cumhuriyetin ve demokrasinin
(Bulunmadı)
yanındadırlar ve öyle kalacaklardır.
Kâtip
Kâtip
İşte bu mülâhazalarla Siyasî Partiler Kanu
Mehmet Çamlıca
O Nuri Canpolat
nu ile seçim kanunlarının, modern demokrasiyi
Kâtip
Kâtip
canlandıracak şekilde tadil edilmesini temenni
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Atmaca
ederken; 1973 yılının yurdumuz, milletimiz,
Kâtip
Kâtip
memleketimiz ve rejimimiz için mutluluklar ge
Bahriye Üç ok
Azmj Erdoğan
tirmesini diler, hepinizi saygılarla selâmlarım.
(Bulunmadı)
(Alkışlar.)
İdare Âmiri
İdare Âmiri
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
Akif Tekin
Abdülkerim Saraçoğlu
İda
Amiri
2. — Partilerarası görüşme ve anlaşma mev
M.
Şükran
özkaya
zuu \olan kanunların
çıkarılmasına değin, her
birleşimde en fazla iki üyeye İçtüzükte tespit
edilen en az söz süresinden fazla olmamak kaydiyle gündem dışı \söz 'verilmesi hakkında Baş
kanlık Divanı kararına dair Başkanlık tezkeresi
(3/245)
•BAŞKAN — Başkanlık Divanı tezkeresi var
dır, takdim ediyorum.
Genel Kurula
Gündem dışı konuşmalar hakkında.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının
8 Ocak 1973 tarihli toplantısında alman karar
ilişiktir.
Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz olu
nur.
Tekin Arı burun
Cumhuriyet Senatosu
Başkanı
Eki :
1 karar
Karar No.
Karar tarihi
Toplantı No.
Partiler arası
olan kanunlarnı

10
8 Ocak 1973
10
görüşme ve anlaşma mevzuu
çıkarılmasına değin. Meclis-

BAŞKAN — Başkanlık Divanı tezkeresini
-yîanmza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3. — Manisa Üyesi Doğan
Banıtçuoğlu'nun,
hastalığı sebebiyle 83 gün izin verilmesine
dair
Başkanlık tezkeresi. (3/242)
BAŞKAN — Bi
takdim edivorum.

Başkanlık

tezkeresi var,

Genel Kurula
Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Doğan
Banıtçuoğlu'nun, hastalığına binaen 5 . 12 . 1972
tarihinden itibaren 83 gün müddetle izinli sa
yılması hususunun Genel Kurula arzı, Başkan
lık Divannım 8 . 1 . 1973 tarihli toplantısmd a k a r a ılaştırı İm ıştır.
Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu
Başkanı
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Manisa
üyesj Sayın Doğan Barutçuoğlu'nun, hastalı
ğına binaen, 5 . 12 . 1972 tarihinden itiba
ren 83 gün izinli sayılması hususunu oyları-
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4. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin
alan Manisa Üyesi Boğan Barutçuoğlu'na öde
neğinin verilmesine dair Başkanlık
tezkeresi
(3/243)
BAŞKAN — Bir ikinci tezkere var, takdim
ediyorum.
Genel Kurula
Hastalığı dolayısıyle 2 aydan fazla izin alan
Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Doğan Baruteuoğlu'nun tahissatının verilebilmesi, İçtü
züğün 146 ncı maddesi gereğince Genel Kuru
lun kararma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce
tensiplerine arz olunur.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu
Başkanı
BAŞKAN — İzni 2 ayı geçen Sayın Doğan
Barntçuoğlırna ödeneklerinin ödenmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
•5. — Petrol Reformu kanunu tasarısının ha
vale edildiği Malı ve İktisadî İşler, Anayasa

O

ve Adalet, Bütçe ve Plân kimisy onlarından se
çilecek beşer üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı Nuri Kodanıanoğlu'nun öner
gesi. (1/144, 4/81)
BAŞKAN — Bir takrir var,
rum.

takdim ediyo

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Petrol Reformu kanunu tasarısının havale
edildiği malî ve İktisadî İşler,
Anayasa
ve
Adalet ile Bütçe ve Plân komisyonlarından katı
lacak beşer üyeden kurulu bir Geçici Komis
yonda görüşülmesin] arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Nuri Kodamanoğlu
Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı
BAŞKAN — Petrol kanunu tasarısının ha
vale edildiği Malî ve İktisadî İşler, Anayasa
ve Adalet ile Bütçe vo Plân komisyonların
dan seçilecek 5'er üyeden müteşekkil bir Geçici
Komisyona havale edilmesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Toptancı halleri kanunu teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu. Mali ve İktisadî İşler,
Anayasa
ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından 5'şer üye
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi : 2/221: Cumhuriyet
Se
natosu : 2/29) (S. Sayısı : 164)
(1)
BAŞKAN — Gündemimizdeki, müzakeresi
yarıda kalmış olan Toptancı Halleri kanun
teklifinin müzakeresine devam ediyoruz. Mü
zakereye, Komisyonca alman maddelerden baş
lanacaktır.
Komisyon ve Hükümet lütfen
smlar.
Komisyondan
mm.

yerlerini al-

gelen raporu takdim

ediyo-

(1) 164 Sıra Sayılı basmayazı 19 . 12 . 1972
tarihli 13 ncü Birleşim tutanağına eklidir.

Geçici Komisyon raporu
Cumhuriyet Senatosu
Geçici Komisyonu
Esas : 2/29
Karar No. : 3

3 . 1 .

1973

Yüksek Başkanlığa
Geçici Komisyonumuzun 5 Aralık 1972 ta
rihli ve Esas 2/29; Karar 2 sayılı raporuna
esas, Toptancı Halleri kanunu teklifinin Ge
nel Kuruldaki görüşmeleri sırasında 4 ncü mad
de hakkında 4, 8 nci madde hakkında 3, 9 ncu
madde hakkında 1, 19 ncu madde hakkında 9
ve 21 nci madde hakkında da 3 önerge veril
miş ve anılan maddeler, Genel Kurul müzake
releri ışığında ve işbu önergeler esaslarında
değerlendirilmek üzere, Komisyonumuzca geri
alınmış ve Komisyonumuzun 3 Ocak 1973 ta
rihli Birleşiminde Ticaret ve İçişleri Bakanlık
ları temsilcileri ile toptancı hali müdürü de
hazır bulundukları halde yeniden • tetkik ve
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müzakere olunarak yukarıda sözü edilen 4, 8,
9, 19, ye 21 nei maddelerin ilişikte gösteril
diği üzere düzenlenmesi karar altına alın
mıştır.
Genel kurulun tasviplerine arz olunmak
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Geçici Komisyon
Başkanı
Ömer Ueuzal
BAŞKAN •— Komisyondan tetkik edilerek
gelen 4 ncü maddeyi okutuyorum.
Toptancı halinde alını ye satımlar;
Madde 4. — Toptancı hali bulunan bele
diye sınırları içinde toptan alım ye satımlar,
haller dışında yapılamaz.
Ancak, ihracatçılar
tarafından,
ihracat
maksadıyle yapılan alım ye satımlar bu hükme
tabi değildir.
Toptancı hallerinde, yaş meyve ve sebzeler ile
belediye meclisince hal kapsamına alınmasına
karar yerilecek maddelerin alım ve satımı ya
pılır. (Ticaret borsası kurulan yerlerde borsaya
tabi maddeler hakkında özel kanun hükümleri
saklıdır.)
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?..
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Soru
sormak istiyorum.
BAŞKAN — Komisyondan mı efendim?
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Evet.
BAŞKAN — Buyurun.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın
Başkanım, bu maddeye göre, 1 nci fıkrada :
«Toptancı hali bulunan belediye sınırları için
de toptan alım ve satımlar, haller dışında yapı
lamaz.» hükmü getiriliyor Yerinde, tarladaki
mahsulünü satmak isteyen adam ne
şekilde
satacaktır?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER
UCUZAL (Eskişehir) — Savın Başkanım, be
lediye smlrlan içerisinde, bahis mevzuu hal
de satılacak bir mahsulün yetişmediği arkadaşımızca da malûmdur. Biz, «Belediye hudutları sı
nırları» m maddeye ilâve etmekle, hal bulunan
vilâyetlerin tümünü şümullendirmesin, gayesini
güttük. Böylece, bahçeler ve bağlar, arkadaşla
rın anladığı mânada istisna kaldı.
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BAŞKAN — Yani Kürümoğlu'nuu sorusu bu
maddenin dışında kalıyor diyorsunuz.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — O hal
de, bu izahat karşısında halden beklenen fayda
doğmayacaktır. Çünkü bütün satışlar belediye
sınırları dışında yapılacaktır. Buna ne diyecek
ler?
BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI
ÖMER
UCUZAL (Eskeşehir) — Sayın Başkanım, dı
şarıdan mal alan kişiler dahi toptan alım ve
satımları getirip, halde yapmaya mecburdur.
Çünkü bu toptan alım ve satımları bel eriye hu
dudunun dışarısında kimse yapamaz. Gayet ta
biî satımlar belediye hudutları dışında olur;
ama alımlar ve satımların mutlaka halin içeri
sinden geçmesi lâzımdır.
BAŞKAN — Yani siz bu meseleyi toptancı
larla müstehlik arasında mütlaâa ediyorsunuz?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER
UCUZAL (Devamla) — Elbette.
BAŞKAN — Tamam efendim. Cevaplanmış
tır.
Madde üzerinde başka söz isteyen üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Hakle satış yapacak olanlar ve sıfatları:
Madde 8. — Toptan satışlar; hakle bulunan
üreticiler tarafından kurulmuş kooperatif bir
likleri, kooperatifler ve üreticiler ile komisyon
cu gerçek ve tüzel kişileri tarafından yapılır.
Halde yeri bulunan üretieiler ancak kendi
mallarını, kooperatif birlikleri ve kooperatifler
münhasıran ortaklarının mallarını satabilirler.
Üreticiler için halde, genel ve özel surette
satış yerleri ayrılır. Bu yerde üreticiler geçici
olarak satış yapabilirler.
Aynı belediye hudutları dahilindeki toptancı
hallerinde, kendilerine yer tahsis olunan satıcı
lar, birbirlerinden mal alıp satamayacakları gi
bi aynı halde/ki satıcılar da. birbirleriyle alını
ve satım yapamazlar.
2834 sayılı Kanun hükümlerine göre kurul'înıış Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri veya
Kooperatifler 2834 sayılı Kanun gereğince, Dev
letçe destekleme anıacıjde ortakları dışından al
dıkları malları da satabilirler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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-•Madde 9. — Komisyonumuzun 5 Aralık 1972
tarihli ve esas 2/29; karar 2 sayılı raporuna
esas metin aynen muhafaza edilmiştir.
Tahsis :
Madde 9. — Haldeki satış yerlerinin ve bun
larla ilgili tesislerin tefrik ve tahsisleri, satıcı
ların 8 ııei maddenin 1 nei fıkrasındaki yazılış
sırasına göre tespit edilen öncelik esasları •gö
zetilmek suretiyle hal hakem kurulunun yapa
cağı teklif üzerine, belediye encümenince ka
rara bağlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye6: Buyurun Sayın Kürümoğlu.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın
Başkan, muhterem üyeler;
Bu madde üzerinde evvelki müzakereler sı
rasında bir önerge takdim edip, bu önergede
maddeye bir fıkra ilâvesini istirham etmiştim.
Fakat Komisyon, benim önergem de dahil ol
mak suretiyle, diğer bütün önergeleri bir arada
mütalâa etmiş ve maddeyi aynı şekilde geriye
getirmiş bulunuyor.
İlâvesini istediğim husus şu idi : Maddeyi
halen okunan şekli ile aynen muhafaza ediyo
ruz ve bunun sonuna, «Tahsis devamlı veya ge
çici olur. Devamlı tahsisin süresi bir yıldır.
Müddetin bitiminde yeniden tahsis yapılabilir.
Bu husustaki diğer şart ve usuller yönetmelik
te gösterilir» şeklinde bir ilâve idi.
Bu maddenin tanzim şekline göre devamlı
tahsisin ne kadar süreceği anlaşılamamakta
dır ve bu takdir meselesi olmaktadır. Halde
yer kiralayan veyahut yer tahsis edilen kişi, bu
nun hiç olmazsa muayyen bir müddetle kendi
uhdesinde kalacağını bilmek ve hesabetmek
mecburiyetindedir. Burada, maddeye ilâve edi
lecek bu fıkra ile bir yıl buna bir hak verecek
tik ve ondan sonrası için yeniden bir karar al
ma veya tahsisin uzatılması keyfiyeti bahis ko
nusu olabilecekti. Halbuki, devamlı tahsis edil
miş olan bir yeri bu madde metnine göre iki
gün sonra tekrar şahsın elinden alma imkânı
doğacaktır. Bu sebeple maddenin aleyhindeyim.
Sayın Başkanlıktan taikdim ettiğim önerge
nin işleme konmasını arz ve istirham ediyor-um.
•BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, bana intikal
eden madde ile birlikteki önergeler arasında
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böyle bir önergeniz mevcut değil. Başka yere
karışmış mıdır diye aradım, yok.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Tak
dim etmiştim Sayın Başkanım, kaybolmuş ola
bilir. Yeniden takdim ediyorum.
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye? Yok.
Sayın Kürümoğlu önergenizi lütfen takdim
edin.
Sayın Kürümoğlu'nun önergesini okutuyo
rum.
Sayın Başkanlığa
164 sıra sayılı tasarının 9 ncu maddesinin
sonuna;
«Tahsis devamlı ve geçici olur. Devamlı tah
sislerde süre bir yıldır. Müddetin bitiminde
yeniden tahsis yapılabilir. Bu husustaki diğer
şart ve usuller yönetmelikte gösterilir».
İbaresinin ilâvesini arz ve teklif ederim.
Bitlis
Orhan Kürümoğlu
BAŞKAN — Önergenin aleyhinde Sayın
Türkmen, buyurun efendim.
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;
Sayın Kürümoğlu maddeye ilâve etmek is
tediği ibareyle sanki, kendilerine tahsis edilen
şahısları himaye etmek kasnyle hareket etmek
tedir. Buyurdular ki, «Eğer bu ilâve yapılmaz
sa, tahsis yapılan şahıs kendini emniyette his
setmez ve 1 ay sonra, 2 ay sonra da bu tahsise
nihayet verilebilir. Bunu bertaraf etmek için
bu maddeyi getirmek lâzımdır. Halbuki bu şe
kildeki görüş, kendine tahsis yapılanların aley
hindedir.» Bu demektir ki, o vakit Sayın Kü
rümoğlu'nun kana atına göre bugünkü madde
ile tahsis yapıldıktan sonra, belediye istediği
zaman tahsisi geri alabilir. Halbuki bence mad
dede böyle bir husus yoktur.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Diğer
maddelerde var.
SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Müsaade
buyurun arz edeyim.
Şimdi belediyeler, halde bu sanatı yapan
lara tahsis yaparken, aslında bunu bir nevi ki
ra mukavelesi gibi yaparlar. Yani orada satım
işleri yapmak için ihaleye çıkarmak suretiyle
muayyen şartları, muayyen vasıfları haiz olan
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kimselere bu yerde alış - veriş yapmak üzere o
yer tahsisli kiraya veriliyor. Nitekim bugün vi
lâyet dahilinde belediyenin mağazaları vardır,
onları da belediye kirayı verdikten sonra, iste
diği zaman kira mukavelesine nihayet veremez.
Çünikü, bugün mevzuatımızda kiralayanları hi
maye etmek için 5790 sayılı Kanun vardır. Ki
racı, kira şartlarına riayet ettiği müddetçe,
yani kirayı verdiği müddetçe mal sahibi
kendini çıkaramaz. Belediyeye de,
burada
muayyen işi yapmak için tahsis yaptıktan
sonra, canı istediği vakit kira mukavelesine ni
hayet verme hakkı tanınırsa hakikaten bu,
halde çalışan kimseleri daima Demokles'in kı
lıcı altında bulundurmak gibi bir şey olur.
Çünkü bunu kiralayan adamın vazifesini yap
tığı müddetçe, burada kalabileceğini düşünme
si lâzımdır. Halbuki bu şekliyle bir sene sonra
hiç olmazsa nihayet verilebilir, mânası çıkıyor.
Ben, bu şekilde anlamıyorum. Tamamen aksini
düşünmek lâzımdır. Şartları haiz bulunduğu
müddetçe, tahsisin geri alınması için şartlar
bulunmadığı müddetçe tahsis yapılan kimsele
rin mukavelelerine nihayet verilmesi mevzuba
his olmadığına göre, böyle bir sene veya mu
vakkat olarak tefrik yaparak bu kayıtların kon
masına lüzum yoktur. Bu tamamen aleyhe
olur.
Bu itibarla takririn aleyhinde olduğumu arz
ederim.
BAŞKAN — Komisyon başkanı Sayın Ömer
ücuzal, buyurun efendim.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım;
•Sayın Kürümoğlu'nun, bu maddeye bir hü
küm eklenmesi yolundaki endişesini bendeniz.
anlayamadım. Eğer maddeye vuzuh vermek ve
hakikaten hal dahilinde çalışan kimselere de hu
zur getirmek yönünden bir düşünceleri varsa,
komisyon olarak kanaatimiz odur ki, biraz ev
vel burada konuşan Sayın Türkmen'in beyan
buyurdukları gibi, maddeye bu hükmün ilâve
si büyük bir huzursuzluk getirir.
Huzursuzluk şu yönden gelir: Evvelâ ken
disini bu mesleğe verecek kişiler bir senelik hiz
meti veya bir senelik ticarî müddeti sonunda
bir garantisi olmadığı yönünden, kendisini bu
yönde bir meslek ittihazıyle çalışmaya sevk
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etmez. Saniyen, burada kendisine tahsis yapı
lıp komisyonculuk yapan kişiler, daha evvelce
kabul buyurduğunuz maddelerde görüldüğü
üzere, birtakım müstehlik ve müstahsille alış veriş sırasında irtibatlar kurmaktadır; müs
tahsile avans vermektedir, müstahsile malzeme
gönderm'ektedir ve müstehlikle de alacaklılık
- borçluluk gibi bir münasebeti kalmaktadır.
Bir yıllık müddeti tanıdığımız takdirde, bura
da kendisine yer tahsis edilen ve 1 yıl sonra
•bu yeri terkedip giden şahıslar da müstahsilin
binlerce, onbinlerce ve yüzfoinlerce alacağı ka
lır. Müstahsil bu şahsın hangi tarihte buradaki
-müddetinin biteceğini bilmediği için, mal gön
derip göndermeme gibi bir tereddütün içinde
bocalayacaktır. Bence, arkadaşımın teklifi bir
huzur getireceği yerde, huzursuzluk kaynağı
olur.
Kaldı ki, bir yılla tahdit etmeye lüzum yok
tur. Aslında bu vazifeyi iyi yapmayan bir ko
misyoncu, zaten kabul ettiğiniz diğer maddeler
le de büyük tedbir alınarak, tahdit altına alm•mıştır. Eğer tahsisin hilâfına ve tahsis düşün
cesinin getirdiği hükümlere aykırı hareketler
de bulunursa, aslında kendisini zaten buradaki
görevliler vazifeye davet edecekler veya kabul
buyurduğunuz maddeler hükmüne
göre de.
tecziye imkânını sağlayacaklardır.
Bilmiyorum arkadaşımız neden «Bir yıl gibi
mutlaka belirli bir müddet olarak ele alınsın,
ondan sonra yeni tahsisler yapılsın.» derler.
Kaldı ki, bu iş mütemadiyen hal idaresine ve
belediyeye de birtakım külfetler getirir. Bir
yıl giren, ertesi yıl giremeyeceği garantisi kar
şısında, ertesi yıl da başka müşteriyi buraya
bulup da kendisine tahsis ettirme imkânını or
tadan kaldırır kanaatindeyiz.
Bu madde bu bakımdan tedvin edilmiştir.
Komisyonca, arkadaşımızın getirdiği hüküm
ilâve edildiği takdirde, her yönüyle bir huzur
suzluk kaynağı olur kanaatindeyiz.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Bu izahatınızla önergeye katıl
mıyorsunuz.
Hükümeti.
TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Katılmıyo
ruz 'efendim.
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BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önerge
ye katılmıyor. Önergeyi oylarınıza
sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... önerge
kabul edilmemiştir.
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Hal gelirleri :
Madde 19. — Hallerin gelir kaynakları aşa
ğıda gösterilmiştir:
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D) Toptancı hali içerisinde kurulacak so
ğuk hava deposu ile bunun gibi tesislerin ge
lirleri.
Yukarıda yazılı hal gelirlerinin (A) fıkra
sında bahsi geçen kuruluşlar payı ayrıldıktan
sonra kalanı belediyeye gelir yazılır.

A) Halde kendilerine yer tahsis edilenlerle
geçici satıcılardan, tahsis edilen satış yeri ve
müştemilâtına göre,
1. Devamlı tahsislerde :
a) Kapalı yerlerin metrekaresi için günde
2 lirayı,
b) Açık yerlerin metrekaresi için günde 1
lirayı,
2. G-eç'ici tahsislerde :
a) Kapalı yerlerin metrekaresi için. günde
1. lirayı,
b) Açık yerlerin metrekaresi için günde
50 kuruşu,
Geçmemek üzere Belediye kanunları gere
ğince tayin edilerek alınacak tahsis ücreti.
Bu. kanunun 2 nci mdadesin.de yazılı kuru
luşlar ile belediye tarafından ortaklaşa meydana
getirilen hallerde, alman tahsis ücreti, ortaklar
arasında yapılacak anlaşma hükümlerine göre
bölünür.
Tahsis ücreti, tahsis edilen yerin cezaen ka
patılması halinde de tahsil olunur.
B) Halde satılan malların satış bedeli üze
rinden % 3'ü geçmemek üzere belediye mecli
since belirtilecek oranda satıcıdan alınacak
belediye resmi.
C) Malların hale giriş ve çıkışıyle yükle
me, boşaltma hizmetleri hal müdürlüğü tara
fından görüldüğü takdirde bu hizmetler karşı
lığı olarak, belediye meclisince düzenlenecek
tarifeye göre alınacak ücretler.

BAŞKAN —• Sayın Öztıürkçine.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Toptancı halleri kanunu teklifiıd Yüce Mec
lise verirken bendemiz, Belediye Gelirleri Ka
nunu diye bir şey düşlünm e mistim. Bu, bir nevi
«Toptancı halleri geliri» namı altında belediye
lere gelir sağlayan bir yer oluyor. Biz, günde
iki lirayı kabul ettiğimiz takdirde; 100 metre
kare olan bir haldeki dükkândan günde 200 lira,
120 metrekare okluğu zaman günde 240 lira, ay
da 6 bin lira ve 7 200 lira; senede ele 72 bin
lira ile 86 400 lira bir para alınacaktır. Bu pa
ra nereden çıkacak?. Bu para, hiç şüphesiz ki,
ekiciyle, tüketiciden çıkacalktır. Belediyemin
asıl gayesi vatandaşa ucuz madde yedirmek ise;
belediye burada vatandaşa ucuz madde yedirmiyor, bilâkis kendisinin yapmakla mükellef oldu
ğu bir hizmeti, kabzımalların yapmış okluğu bu
hizmeti, yine vatandaşımızın sırtından çıkart
ma yoluna gidiyor ki, bizim anat aktifimizle bu
nun hiç bir zaıman bağlantısı yoktur. Biz anatc.klifimizde, bunu belediye encümeninin kararına
bırakmıştılk. Nedense Millet
Meclisinden bu,
ayda 6 lira olarak geçeceğime, günde 6 lira ola
rak geçmiş. Bunun da nedeni; tavan ve taban
fiyatı belli olmadığı için, fiyatları tayinde be
lediye .meclisinin yetkisi yoktur, gibi bir dü
şünceden ileri gelmiştir. Esasında bunun vergi
ve ıesimle alâkası yoktur ve Belediye Gelirleri
Vergisine ait bir kanun da değildir. Bu taılısis
edilen bir yerdir. Karşılıklı anlaşma ile yapılan
bir tahsis okluğu için, esasında teklifimizin anahedefinde Anayasaya aykırı bir husus da mev
cut değil idi.

C) Halde yapılan her nevi ekspertiz işlem
lerine itiraz için hal müdürlüğünce 100 lira ola
rak alınacak depozitolardan, itiraz hakem ku
rulunca varit görülmediği takdirde 20 liradan
az ve 100 liradan fazla olmamak üzere malın
hakem kurulunca tespit edilecek değeri üze
rinden alınacak ve depozitolardan mahsubedilecek % 1 ücretler.

Şimdi bunun en çıkar yolu, bendeniz bir
önerge vermiş idim, kapalı yerlerde metrekaresi
için ayda 6 lira olmasıdır. Ayda 6 lira olduğu
zaman, 100 metrekare yer için 600 lira ve bir
senede de 7 200 lira eder. Bu, mühim bir para
değildir, rahtalıkla verilebilecek: bir paradır.
'Bu bakımdan ne tüketiciye, ne de ekiciye bir
malî külfet yükleyecektir. Bu itibarla önerge-

C. Senatosu

B : 18

min aynen kabulüyle büyük' bir hizmet yapmış
olacağımız inancındayım.
Diğer bir husus; (E) ve (C) fıkralarının da
aydınlığa kavuşması lâzımdır.
Zira (B) fıkrasında. «.... c/c 3'ü geçmemek
üzere Belediye Meclisince belirtilecek oranda
alınacak belediye resmî» diyor.
Şiınıdi. halde iki türlü satıcı vardır.
Birincisi, ımüstahsilin kendisi gelip malını
satar;
İkincisi de, komisyoncu arkadaşlarımız sa
tar. Bu vaziyette her ikisi de satıcıdır. Acaba
burada. «...Satıcıdan alınacak belediye resmi»
dediğiniz zaman, komisyoncu mu bunu ödeye
cektir, yoksa asıl komisyoncuya malı veren eki
ciden mi bu para alınacaktır? Bunun da aydın
lığa kavuşması lâzımdır.
Sonra, yine (C) fıkrasmdadır. «...hizmetler
karşılığı olarak, belediye meclisince düzenlene
cek tarifeye» göre alınacak ücretler.» diyor. Aca
ba bu ücretler de yine satıcıdan mı alınacak
tır, yoksa komisyoncudan mı alınacaktır? Bun
ların vuzuha kavuşması icabeder.
Yüce Senatodan istirhamını, önergede oldu
ğu gibi, günde 2 lira değil, metrekaresinin ka
palı yerlerde ayda 6 lira. açık yerlerde ayda 3
lira olarak kabulüyle en isabetli hizmeti yap
mış olacağımız kanaatindeyim. Zira, «Portaka
lın, mandalinin. limonun fiyatı arttı» demeyin;
çünkü bu fiyatlardaki artış yine vatandaşın sır
tından çıkacaktır. 100 - 120 metrekarelik yer
için senede 72 000, 86 400 lira gibi bir para alın
dığı takdirde bu, yine vatandaşın sırtından çı
kacaktır. Bunun için, gayemiz belediyelere bir
gelir sağlamak değil, vatandaşa bir hizmet ise,
önergemin aynen kabulünü arz ederim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın
Başkan, muhteremi üyeler;
Biraz evvelki müzakere sırasında Komisyo
nun ve bir sayın üyenin ifade ettikleri şekle ba
karak, yaptığım tekliflerin değer ifade etmedi
ğini görüyorum. Zira anlıyorum ki, meseleye
nüfuz etmek arzu edilmemektedir.
Bu madde üzerinde de evvelce bir önerge
takdim etmiştim. Maddede ilk tanzim şekliyle,
devamlı tahsislerde kapalı yerler için günde 6
lira açık yenler için 'günde 3 lira; geçici tahsis
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lerde de, kapalı yerler için metrekareye günde
3 lira, açık yerler için de 2 lira olarak gösteril
mişti ve bunu tamamlayan cümlenin «Geçmemek
üzere» ibaresi, bu maksadın nereye, neye matuf
olduğunu göstermekte idi. Bu sebeple, maddede
gösterilen 6 veya 3 rakamları bir tavan tespit
ettiği için, geri kalan kısmı ayarlamak beledi
yelerin ihtiyarına kalıyordu. Fakat belediye
lerce bunun suiistimal edileceği ve belediyele
rin, ellerine geçmiş bir fırsatı müstahsilin veya
tüketicinin aleyhine kullanmak
suıetiyle en
yüksek hadde fiyatları tespit edeceği ve bunun
neticesi olarak da, çok yüksek fiyatlarla sapış
lar yapılacağı düşüncesiyle, bunu önlemek ga
yesiyle, önergeler verilmiş ve bu maddede deği
şiklikler istenmişti.
Bendenizin de vermiş olduğum önergede bu
maksat güdülmüş idi; ama Komisyon önergeler
le birlikte bunu yeniden tetkik etmek üzere geri
ye alacağını beyan etti ve aldı. Fakat görüyo
ruz ki. maddeyi yine bu esas noktaya temas et
meden; gösterilmiş olan bilinci şekildeki 6 ve 3
liraları. 2 ve 1 liraya indirmek suretiyle yine bir
tavan tespit ederek getirmiştir.
Şimdi burada gaye. belediyelerin bıum .suiis
timal etmemesidir, öyle belediye var ki. 2 lira
az gelecekti'!'. İstanbul Belediyesinin toptancı
halinde metrekaresi için 2 lira azdır: ama bunun
yanında aynı kanunun uygulanmasında, belediye
(»sası kabul edildiğine göre, Hakkâri ilinde 2 li
ra değil, 50 kuruş da fazladır. Bu sebeple, bir
tahdit yapmadan, bu işin belediyelerin meclis
lerine bırakılmasını ve her sene veya iki senede
bir belediye meclislerince beher metrekare fi
yatının tespit edilmesinin isabetli olacağını bir
takrir ile takdim etmiştim. Takririmi aynen oku
yorum :
«164 Sıra Sayılı tasarının 19 ucu maddesinin
(A) bendinde 1 numara ile başlayan. 2 numara
ile devam ederek...
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu. orada de
vamlı tahsislerden bahsediyorsunuz değil mi?
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Evet
efendim; 1 rakamı ile başlayan...
BAŞKAN —• Evet. çünkü 2 numara geçici
tahsisler için.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Evet
efendini, 1 numara ile başlayan ve «Bu kanunun
2 nei...» ibaresi ile baslavan fırkava kadar olan
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kısım; yani 1 ve 2 tamamen çıkıyor ve o 1 ve
2 ne i numaraları tamamlayan cümle de çıkıyor.
«Bu kanunun 2 nci...» ibaresiyle başlayan fıkra
ya kadar olan kısmın metinden çıkarılmasını ve
yerine, bilhassa dikkatinizi çekmek istiyorum;
«Mahallî şartlar dikkate alınmak suretiyle de
vamlı ve geçici tahsislerde ayrı ayrı ve 2 yıl için
geçerli olmak üzere beher metrekareye belediye
meclislerince tayini edilerek alınacak tahsis üc
reti.» diyorum. Bunu Komisyon bu şekilde ka
bul etmiş olsa, idi. itiraz etmeyecektim ve yine
de takririmde ısrar etmeyeceğim. Çünkü anlıyo
rum ki. meselenin esasına nüfuz etmek niyetinde
değiliz.
Diğer taraftan, bu kanım kadar sakat bir
kanun bu Meclisten bugüne kadar geçmedi. 1 nci
maddesinden son maddesine kadar; rahatlıkla
söylüyorum, her madde üzerinde müteaddit de
fa. müteaddit kişi müteaddit önerge ile değişik
lik yapma imkânına sahiptir; yani o kadar sa
kat hazırlanmıştır. Ama biz. gücümüzün yettiği
nispette, muayyen noktalara münhasır olmak
üzere, hiç olmazsa mahzuru azaltmak niyetiyle
bu gibi değişiklik tekliflerinde bulunduk. Bu de
ğişiklik kabul edilmiş olsa idi: yani Komisyonca
nazara alınmış olsa idi. belediye meclisi her iki
yılda bir toplanacak, halde tatbik edilecek, uy
gulanacak tarifeyi tespit edecek; kapalı yerler
de beher metrekaresine devamlı tahsiste şu ka
dar. acık yellerde şıı kadar ve ayrıca geçici tah
sislerde kapalı yerlerdi' şu kadar, açık yerlerde
bu kadar demek suretiyle, mahalli şartlara uy
gun, üreticinin ve tüketicinin menfaatine uygun
tarifeler yapmak imkânına sahibolacak idi. Fa
kat Komisyonun getirdiği metni yine bu noksan
ile malûl gördüğüm cihetle, bu maddenin de
aleyh indeyim ve bu sözleri söylememin nedeni de.
ileride bu maddelerin değişikliğe uğraması ve
yahut değiştirilmesi için getirilecek tasarıların
müzakeresinde, bunu Sayın Komisyona ve sayın
yetkililere hatırlatmak içindir.
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I prensiplerine bağlı olmaması ve belki de bir ay
müddetin içinde bir kaç el değiştirmesi, satıcı
nın mevsimlere göre yer değiştirmesi meselesi
I bahse konu olduğundan, metrekare ve gün üze
rinden hesabedilmiştir. Daha önce de böyle idi.
Yalnız, daha önceki teklifte 3 lira ve 6 lira ast
ronomik rakam idi.
Şimdi, toptancı halleri meselesinde İstanI bul'u önplânda düşünmeye mecburuz. Ondan
sonra Ankara gelir. Belki Hakkâri en sonra geI lir. Niçin? Günkü, üreticinin büyük ölçüde mal
sevketttiği yer İstaınbul'dur ve İstanbul, tüketiI ci ve dağıtıcı merkez halindedir. Onun için biz,
üretici ve tüketici bakımından fiyatlara mües
sir olacak olan meseleyi bu ölçüde, ele almaya
mecburuz.
Şimdi bir, İstanbul'da belediyenin yeraltı
I geçitlerinde, meydanlarında, şurada burada va
tandaşa kira ile tahsis ettiği yerlerin fiyatlarına;
bir de metrekare üzerinden toptancı halinden
almak istediği fiyatlara bakalım. Evvelâ top
tancı hallerinde metrekare olarak tahsis edilen
I yerleri de düşünmek lâzımdır. Bunlar küçük
yerler değildir; 50 metrekare ile 100 - 200 met
rekare arasında değişir. Kapalı yerlerde 50 metI rekareden aş^ğı; 5x10 veya 8x7 met reden daha
dar yer toptancı hallerinde mevcut değildir. O
halde asgarî 50, azamî 200 metrekare olarak hesabetmek lâzım. Her kapalı yerin önündeki açık
yer de, yine kapalı yere aittir. Müstakilen açık
I yer, bazen tahsis olunur, çok defa olunmaz. O
halde 300 metrekarelik bir yeri düşünecek olurI sak daha önce Komisyonun geri aldığı teklifte
ki rakamlar en korkunç ve astronomik bir seI viyede olduğu görülür. İndirilmiş şeklinin ben
hesabını yaptım; 300 metrekarelik bir yere gün
de 300 lira, ayda 9 bin lira, senede 108 bin lira
eder. Şimdi, 9 bin lira kira, belediyenin kendi
diğer mema tikini kiraya verdiği yerler ile muka
yese edildiği zaman, yine pahalı oluyor.

O halde Komisyon bu maddeyi geri alıp in
celediği zaman, toptancı hali müdürünü, komis
BAŞKAN — Madde üzerinde, buyurun Sa
yoncuları vesair birçok kimseleri dinlemiş ol
yın Yi İm a zt ürk.
ması gerekirdi. Burada İstanbul ve Ankara se
ALÂEDDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) —
viyesinde ve ölçüsünde bir mukayese 'mutlaika
Sayın Başkam, muhterem senatörler;
yapmalı idi. Burada benim merak ettiğim husus;
Bu maddeden kasıt yer fiyatı, metrekare me
daha. önce kıstas ne idi ?
selesi, gün veya ay yanlışlığı meselesi değildir. I
Sayın öztürkçine'nin dediği gibi,
hadise
Esasen toptancı hallerinde yer tahsisinin kira I ıgün ve ay yanlışlığı meselesi değildir. Çünkü,
Arz eder, saygılar sunarını.
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bu, gün meselesi biliniyor, bilerek böyle getiril
miştir. Bunun Meclis kanadında farkıma varıl
mamış diyelim, biz burada farkına vardık, ince
ledik, iade ettik yaıhut Komisyon aldı; hangi
kıstas ile günde metrekaresini 1 veya 2 liraya
indirdi? Bu dahi fazladır. Benim kanaatime göre
bu toptancı halleri kanununda büyük ölçüde
üreticiyi ve tüketiciyi ilgilendiren, fiyat artış
larına sebeboian suiistimalleri önleyici
diğer
maddeler dışında, tek ve yegâne madde, bu mad
de.
Asıl mesele, neden herhangi bir vatandaşın,
belediyeden bâzı çeşit malların satışı içim kira
ladığı bir bölümde ödediği kiranın üstünde, tüm
vatandaşı ilgilendiren; tüketiciyi ve geniş çap
ta da üreticiyi ilgilendiren bir malın satış ve da
ğıtımında normal rayiçlerin üstünde bir fiyata
gidilmiş olsun? Yani üç kalem malın belediye
nin bir binasını kiralayıp - satan bir vatandaştan
daha fazla kira tespit edilmiştir. Halbuki, geniş
üretici ve tüketiciyi düşünerek belediyenin, top
tancı hallerinde bu gibi kimseler den aldığı kira
ve kıstasların altında bir fiyat tespit e t m esi ge
rekir. Demek ki, belediyeler bunu yapmıyorlar.
Niçin yapmıyorlar?.. Bir, gelir istifadesi yönün
den ve bir de, kiralanan ye e devamlı .olarak ay
larca ve senelerce ibr şahısta kaldığı için yapmı
yorlar. Tabiî o zaman fiyat göze batıyor ve bü
yük görünüyor. Toptancı hallerinde ise, günlük
tahsislerdir, sezonlara göre değişen tahsislerdir.
Nihayet karpuz satan kimse yirmi günlük kira
verir, geçer gider; başka bir sezonda muz satan
başka bir miktar verir. Böylece kısa devreli sa
tışlar, tebdiller olduğu için burası gözden kaç
mıştır; göze batmamaktadır. Onun için burada
ki a°ti"onomik rakama kimse'de itiraz etmez ve
20 günlük olduğu için de pek büyük• sayılmamak
ta. ve vatandaş da bunu ödemektedir. Ama va
tandaş yönünden bunun hesabım yaptığımız za
man belediye, gelirini bu noktadan azaltmaya,
hattâ hiç mesabesinde çok az gelir almaya mec
burdur. Neden?.. Çünkü bakıyoruz; İstanbul'
da havuç 4 lira, Ankara'da 2 lira. Bu derece iki
misli pahalı fiyat olmaz. İstanbul'da mandalina 5
lira, Ankara'da 2,5 lira. Bunları dünkü veya iki
• gün evvelki perakende fiyatlara göre söylüyo
rum. Bu kadar büyük farklar olmamalıdır ve bu
fiyatlara, muhtelif faktörlerin yanında, yer tahsi
si mevzuunuıı da büyük ölçüde etkisi olduğunu
zannediyorum.
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Onun iein Komisyondan soruyorum: Hangi
kıstas ve ölçüler- ire bu 6 lira, 1 liraya indirildi?..
Çünkü Sayın öztürkçine'nin dediği gibi, ha
dise, ay ve gün yanlışlığı meselesi eleğiİdr. Bu,
daha önce de böyle veya bu miktarlara yak n se
viyelerde alınırdı. Hattâ parlamenterlere bu 6
ve 3 İkanın az olduğu yönünden komisyonculu
nu müracaatları da vardır. Nasıl olur bu, gün
ve ay yanlışlığı?.. Mümkün değil..
O halde anlaşılıyor ki, burada fahiş bir kâr
temini gayesi güdülnıüştür. Binaenaleyh, beledi
yenin bu noktada bir zararı varsa başka kalem
ve sahalardan bunu çıkartmalıdır. Belediye Ge
lirleri Kanunu ile elde edeceği kârları düşüne
rek, bu noktada asgari seviyeden bir kâr temini
ile meseleyi bağlamak gerektiği inancı içinde
yim. Bunun için de Komisyonun bu indirişler deki görüş ve sebeplerinin neler olduğunu izah
etmesini istiyorum.
Bir de şunu ilâve etmek istiyorum ki, Komis
yonun geri alıp düzelterek getirdiği bu teklif
maddesiyle, metrekare için tespit etmiş olduğu
1 lira ve 2 lirayı dahi fazla görmekteyim.
Yine, geçici tahsislerde kapalı ve açık yerle
rin. metrekaresi, biraz daha düşük olarak, 1 lira
ve 50 kuruş gösterilmektedir. Bunun da metre
kare olarak hesabı yapılırsa, yekûn yine fazla
ol m'aktadır.
Bu taktirde ölçü ne olmalıdır? Hiç olmazsa
belediyenin kendi emlâkindeki rayiçlerin seviye
linde veya onun altında bir değerde olmak üze
re, metrekaresinin gündelik olarak belirtilmesi
gerekir. O halde, emsalleri ile mukayese edilirse;
9 bin lira değil, en azamî saha için 5 b:n lira eivaısnda. olmalıdır. O zaman durum ne oluyor?
Metrekare için 2 lira yerine 1 liı a; 1 lira yerine
50 kuruş: geçiri tahsislerde ise, kapalı yerleri 1
lira yerine 50 kuruş; 50 kuruş yır ine de 25 kuruş
olarak tespit etmek gerekir. Bu dslıi yine mak
sadı temin eder ve böylece fiyatlar üzerinde mü
essir olan bu husus da gerçekleşmiş ve yerine
getirilmiş olur kanaatiyle sözlerimi bitiliyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye var mı?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER
UCUZAL (Eskişehir) — Komisyon olarak söz
istiyorum.
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BAŞKAN — Komisyon olarak madde üze
rinde mi, yoksa önergeler üzerinde .mi? Yani
önergeleri işleme koyduğum zaman mı söz ister
siniz?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ ÖMER
UCUZAL (Eskişehir) — Hepsi üzerinde bilâ
hare konuşurum.
BAŞKAN — O halde önergeleri işleme ko
yuyorum.
'Sayın Orhan Kürümoğlu'nun önergesini
okutuyorum :
Sayın Başkanlığa
164 Sıra sayılı tasarının 19 ncu maddesinin
(A) bendinde 1 numara ile başlayan, 2 numara
ile devam ederek (.... alınacak tahsis ücreti.)
cümlesi ile nihayotleıien ibarenin metinden çı
karılmasını ve yerine;
«Mahallî şartlar dikkate alınmak suretiyle
devamlı ve geçici tahsislerde ayrı ayrı ve 2 yıl
için geçerli olmak üzere beher metre kareye
belediye meclislerince tayin edilerek alınacak
taihsis ücreti»
İbaresinin konulmasını saygıyle arz ve tek
lif ederim.
Bitlis
Orhan Kürüm oğlu
BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet iştirak
ediyorlar mı?
TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Katılmıyo
ruz.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ ÖMER
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, müsaa
de ederseniz umumî bir beyanda bulunmak is
tiyorum ve bu suretle arkadaşlarım önergeler
üzerinde ona göre iradelerini izhar ederler.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın
Başkan, ben takririmde İsrar eıtmiyorum. Tak
ririm muameleye konulmasın.
BAŞKAN — Takririnin muameleye konma
sını arzu etmediler.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER
UCUZAL (Eskişehir) — Cevap vermek mecbu
riyetindeyim.
BAŞKAN — Şu halde ikinci takriri okuta
yım da, ondan sonra efendim. İkinci takririn
sahibi ısrar ediyor. Takriri okutuyorum.
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
«Toptancı Halleri kanunu teklifi» ııiıı Millet
Meclisi Genel Kurulunda kakül edilen 18 nci
maddesinin (A) fıkrası, Cumhuriyet Senatosu
Geçici Komisyonunda da aynen kabul edilen ve
19 ncu madde olan (A) fıkrasında, aylık ola
rak gösterilmesi icabeden ücretlerin günlük
olarak gösterilmiş olması ve halen tatbik edil
mekte olan şekliyle (A) fıkrasının
aşağıdaki
şekilde düzeltilmesini arz ve teklif ederim.
•Bolu
İstanbul
Alâeddiıı Yılmaztürk
Rifat öztürkçine
«Madde 19. — Hallerin gelir kaynakları
aşağıda gösterilmiştir :
A) Halde kendilerine yer tahsis edilenler
le geçici satıcılardan, tahsis edilen satış yeri ve
imüştemilâtına göre,
1. Devamlı tahsislerde :
a) Kapalı yerlerin metrekaresi için ayda
30 lirayı,
b) Açık yerlerin metrekaresi için ayda
15 lirayı,
2. Geçici tahsislerde :
a) Kapalı yerlerin metrekaresi için ayda
15 lirayı.
b) Açık yerlerin metrekaresi için ayda 10
lirayı geçmemek üzere Belediye kanunları ge
reğince tayin edilerek alınacak tahsis ücreti bu
Kanunun 2 nci maddesinde yazılı kuruluşlar ile
Belediye tarafından ortaklaşa meydana getiri
len hallerde alınan tahsis ücreti ortaklar ara
sında yapılacak anlaşma hükümlerine göre bö
lünür.
BAŞKAN — Bu önergeye neden katılma
dığınızı izah edeceksiniz. Buyurunuz !Sayııı
Ucuza!.
GEÇİCİ KOMİSYON Bx\ŞKANI ÖMER
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım;
Önerge üzerindeki düşüncelerimizin dışın
da olmak üzere bir hususu Komisyon adına Yü
ce Heyete arz etmek 'mecburiyetindeyim.
Elimizdeki teklif, hepimizin malûmu olduğu
üzere, Geçici Komisyondan çıkan bir tekliftir.
Geçici Komisyon; Malî ve İktisadî İşler, Ana
yasa ve Adalet Komisyonu ve İçişleri komis
yonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kuru
lan bir Geçici Komisyondur.
Sayın Kürümoğlu, Komisyonumuzu çok
ağır bir cümle ile itham buyurdular. Komis661 —
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yon, bu teklife sureti kafiyede nüfuz etmedi
dediler ve açıkça ifade ettiler. Yüce Heyeti
nize niyabetle 15 arkadaşınızın bilgisine, tec
rübesine emanet ettiğhıi'z bu teklif, arkadaşımı
zın itham ettiği gibi huzurunuza gelmiş değil
dir. Millet Meclisinden gelen metin ile, elimiz
deki metni karşılaştırdığınız takdirde görecek
siniz ki, 34 maddenin 34'ü de yeniden tedvin
edilerek huzurunuza gelmiştir. Bu da, size niyaboten vazife veren Komisyon tarafından ya
pılmıştır.
Şimdi, bir tasarının, bir teklifin hazırlan
ması ve bu tasarı ve tekliflerin de Yüce Mec
lislerden geçmesi elbetteki muhtelif sebeplere,
•mevzuata ve Anayasaya dayanmaktadır; Bir
teklif, bir maksada matuf olarak hazırlanır;
ama tedvin şeklinde eksiklikler olabilir. Netekim, her teklif ve tasarı üzerinde de değer
li arkadaşlarımız bir talepte, bir teklifte bulu
nur. O da kendilerinin hakkıdır. Ama yaptı
ğı teklif kabul edilmedi diye buraya gelip, bir
Komisyonu ve bunun 15 üyesini huzurunuzda
itham altında bırakmasına Komisyon Başkanı
olarak gönlüm razı olmadı. Şöyle ki, sayın
arkadaşımızın teklifinden başka bu madde üze
rinde (yine rapor olarak arz ettim, metinde
görülüyor) 9 tane teklif var değerli arkadaş
larım. 19 ncu maddenin getirdiği hükmün
değiştirilmesi yolunda 9 tane teklif var. Şim
di, huzurunuzda teker teker bu önergeler ele
alınacak. Komisyonumuz da 9 tane önergeyi
teker toker ve tamamını göz önüne alarak ye
niden müzakereye tabi tutmuş ve huzurunuza.
son getirdiği metni tespit etmiştir. Biz, mut
laka gelen takrirleri aynen maddeye getirmek
le mükellef olsaydık, 9 tane bir birine uyma
yan takriri bir araya getirmek zaten mümkün
olmazdı.
Saniyen, değerli arkadaşlarımızdan Öztürkeine, getirdiğimiz metindeki teklif edilen de
ğeri yüksek buluyorlar.
Muhterem arkadaşlarım göreceksiniz ki,
9 önergenin içerisinde 6 liradan 50 kuruşa ka
dar teklif var. Komisyonunuz, değerli arka
daşımın ifade buyurduğu gibi, Hakkâri'den
İstanbula' kadar bütün halleri göz önünde tut
muştur. Huzurunuza getirdiğimiz .metinde tes
pit edilen, tavan bir rakamdır. Kapalı yer
lerin metrekaresi 2 liradır diye gelen hüküm,
— 662
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en yüksek rakamı ifade eder. Anayasa Mahke
memizin vermiş olduğu bir karara istinaden ta
van böyle tespit edilmiştir; ama o halin bulun
duğu belediye sınırları içerisindeki şartları,
elbette belediye meclisi, elbette bu kabul ede
ceğiniz kanunla kurulacak yetkili organlar dü
şüneceklerdir. Buna 10 kuruş da diyebilir
ler, 25 kuruş da diyebilirler, 5 kuruş da diye
bilirler; ama hiç bir zaman kapalı yerin met
rekaresi 2 lira bir kuruştur (diyemezler. Bizi
tavanı böyle tuttuk. Tabiî, metrekaresinle Hak
kâri'de 2 lira.Elâzığ'da 2 lira, Kayseri'de 2 li
ra derseniz; bu mümkün değildir ve tatbik edi
lemez. Bugün Ankara'da bu fiyat 25 kuruştur
değerli arkadaşlarım. Belediye tavanı aşma
mak suretiyle, oradaki üreticinin, tüketicinin
ve orada bir vazife alan, bir ticaret yapan
kişinin durumunu düşünerek bir şey takdir ede
cektir; ama Komisyon olarak, teklif edilen
9 önergeden ancak orta yol olarak biz, devamlı
tahsislerde kapalı yerlerin metrekaresine 2 li
ra, açık yerlerin metrekaresine 1 lira, geçici
tahsislerde ise kapalı yerler için 1 lira ve açık
yerler için de 50 kuruşluk bir teklifi huzuru
nuza getirdik. Kabul etmek veya
etmemek
Yüce Heyete aittir; yalnız istirham ederim, hiç.
bir arkadaşımız Komisyonu itham altında bıra
karak, kendi takririne esbabı mucibe arama
sın.
Saygılar sunarım.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Bir su
al sorabilir miyim?
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu buyurun.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın
Başkanım, farz edelim İstanbul Halinde metre
karesi 2 lira olarak kabul edildi. İstanbul'da
bugün 2 lira azdır. Bunu izah ederler ani lüt
fen
BAŞKAN — Lütfen Sayın Komisyon Baş
kanı.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER
UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkanım, İs
tanbul'da 2 lira az mı, çok mu tetkıikatmı,
teklifi hazırlayan arkadaşlarımız yaparak Yü
ce Meclisin huzuruna gelmiş. Komisyonlarda
müzakere edilirken de yetkili kişiler dinlen
di. Şimdi, elimsizdeki rakam burada; Anka
ra'da da 25 kuruş ve buna da az diyecekler.
İstanbul'daki de böyle değerli arkadaşlarım;
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ama sayın arkadaşımız bu bilgiyi nereden al
dı ise, ınııtılıak budur diye de Yüce Heyetinizi
bu yollda ikna etmeye hakkı yoktur.
Saygılar sunıarmı.
BAŞKAN — Bir dakika efendim, buyurun
Yılmaztürk.
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, bugünlkü tatbikatta İstanbul'da
kapalı ve açık yerlerin metrekaresinden ne alın
maktadır. Bu hususta bilgileri var .mı?
BAŞKAN — Bilginiz var mı efendim?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER
UCUZ AL (Devamla) — Efendim, bizim tetkik
ettiğimize göre, 2 liraya yakın bir fiyat söyle
diler.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Peki efendim.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın
Başkan, söz istedim.
BAŞKAN — ıSaym Öztürkçine, madde üze
rinde konuştunuz, takririniz muamelede, tak
ririnizde anlaşılmamış bir tarafı açıklamak mı
istiyorsunuz.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın
Başlkan, muhterem arkadaşlarım;
Hepinizin malûmu olduğu veçhile, Anaya
sa Mahkemesi Belediye Gelirleri Kanunundaki,
tabelâ resmî, reklâm ve ilânların tavanının
tespit edilmediği nedeni ile buna ait maddeyi,
Anayasaya aykırıdır deyip, yürürlükten kaldır
dı. O ayrı, bu konu ayrı. Bu, belediye em
lâkinin tahsisine ait; yani bir nevi karşılıklı
anlaşmak suretiyle kiraya ait olan bir husus
tur. Bunun resimlerle (alâkası yoktur. Biz
bunun tavanını dahi koymasak, hiç bir zaman
Yüce Anayasa Mahkemesinin «tavanı konma
dı» diye bunu bozmasını icabettiren bir husus
yoktur. Çünkü, bu bîr nevi vergi değildir, bir
nevi resim değildir. Bu, doğrudan doğruya ki
raya ait olan bir husustur. Bunun tavzihi ge
rekmektedir.
BAŞKAN — Siz önergenizde Komisyonun
koymuş okluğu tavanı yüksek buluyorsunuz,
onun düşürülmesini istiyorsunuz.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Öner
gemi yüksek huzurunuzda arz etmek Merim.
_
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Gayemiz, vatandaşa ucuz meyve ve sebze ye
dirmektir.
Şimdi, Sayın Komisyonun getirmiş olduğu
teklifi kabul •ettiğimiz takdirde, İstanbul'da hal
de oOO metrekare yeri olan bir kabzımal senede
216 bin lira para ödeyecektir. Bu 216 bin lira
para kimin sırtından çıkacaktır? Tüm vatan
daşın sırtından çıkacaktır. Günah bu vatan
daşlara... Gayemiz ekiciyi müdafaa ise, tüke
ticiyi müdafaa ise, Korniş yönümüzün getir
miş olduğu rakam hem ekiciyi eziyor, hem de
tüketiciyi eziyor. Halbuki, benim getirmiş ol
duğum teklif gayet âdildir; ne ekiciyi eziyor,
no tüketiciyi eziyor.
Aynen kabulünü arz ederim.
BAŞKAN — Önergeye Sayın Alâeddin Yıl
ma ztürk'te katılmışlardır. Önergelerini geri
aldılar. Bu önergeyle kendilerininki arasında
ufak bir fark vardı, onu kabullendiler ve bu
önergeye Sayın Alâeddin Yılmaztürk de iştirak
ettiler.
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, bir hususu arz edeceğim. Alışıldı
ğı üzere metrekare fiyatlarının günde olarak
ifade edilmesi, miktar değişmemek kaydiyle
prosedüre daha uygun düşmektedir. Aynı mik
tarın günde olarak ifadesini rica ediyorum.
BAŞKAN —Komisyon ve Hükümet bu tak
rire katılmıyor, öyle mi efendim ?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER
UCUZ AL (Eskişehir) — Katılmıyoruz.
TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Takdir
Yüce Senatonundur efendim.
BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz.
Hükümet taikdire bırakıyor, Komisyon ka
tılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Takrir kabul
edilmemiştir.
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Madde kabul edilmiştir.
Komisyoncu ücretleri :
Madde 21. — Halde yer alan komisyoncula
rın komisyon ücretleri, malın satış bedeli üze
rinden % 8'ini ve üreticiye avans ve ikab ve
rildiği ve bu husus hal müdürlüklerince tespit
edildiği takdirde % 10'unu geçemez.
BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, madde üze
rinde buyurun.
663 —
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HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —
Sayın arkadaşlarım, bu madde bize giden ta
sarıda 20 nei madde olarak geçiyor. «Komisyon
cu ücretleri» başlığını taşıyan bu madde Mil
let Meclisinden gelen şekliyle şöyle idi:
«Halde yer alan komisyoncuların komisyon
ücretleri, malın satış bedeli üzerinden % 8'i,
müstahsile avans ve kab verildiği ve bu husus
hal müdürlüklerince tespit edildiği
takdirde
c
/c 10'unu geçemez.»
Bizim Geçici Komisyon bunu % 6 ve % 8
olarak değiştirmişti. Bu hakikaten yerinde bir
değiştirme idi; çünkü halihazırda aşağı - yu
karı c/c 7 seviyesindedir.
Şimdi verilen önergelerde bakıyoruz ki, bu
miktarlar yeniden % 8 ve c/c 10'a çıkarılmış.
Zaten 80 sayılı Kanunda da bu aynı şekilde
% 6 ve c/c 8 civarında tespit edilmişti. Anlaşı
lıyor ki, bugün % 7 olarak donmuş: yani bir
istikrar kazanmış vaziyette.
O günden bugüne bu komisyoncuların, hal
den geçen malların çokluğu dolay isiyle, kârla
rında büyük bir artış olmuştur. Yani geçen
mal fazladır ve alacakları komisyon nispetleri
de sürümden dolayı çok artmıştır. Şimdi bu
nu tekrar % 8 ve % 10'a çıkarmak suretiyle
hayat pahalılığını körüklemek gibi bir durum
içerisine düşüyoruz. Bu taktirde bu, kimin
omuzuna yüklenecek?.. Elbette ki tüketicinin
omuzuna yüklenecektir.
Bu nedenle ben sözü fazla uzatmak istemi
yorum. Yüksek Heyetinizin her halde bunu,
bizim Komisyonun değiştirmiş okluğu şekliy
le; yani % 6 ve c/c 8 olarak tespit etmesinde
fayda olacağı kanısındayım.
Bilr de önerge takdim ediyorum.
edilmesini arz ederim.
Saygılar sunarım.

İltifat

BAŞKAN — Komisyonun Yüksek Heyette
müzakere edilen metni üzerine verilmiş olan
3 takrir, c/c 8in % 10'a çıkarılması şeklinde
olduğu için. Komisyon tarafından geri alınıp
redakte edildiğinde, bu 3 takririn istikametin
de Komisyon yeniden metni hazırlamış idi.
Şimdi Sayın Tunekanat, yine Komisyonun
eski hazırladığı ve ilk Umumî Heyete gelen şek
lini teklif etmektedir.
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Madde üzerinde söz isteyen Sayın üye olma
dığı cihetle, bu takriri okutup, işleme tabi tu
tacağım.
Başkanlığa
21 nei maddenin eski metinde olduğu gibi
kabul edilmesini arz ve teklif ederim.
TaMî Üye
Haydar Tunçkanat
BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet ve
Komisyon katılıyor mu efendim"?..
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER
UCUZAL (Esûrişehir) — Katılmıyoruz Sayın
Başkan.
TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK — Takdire
bırakıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet takdire bırakıyor,
Komisyon katılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Önerge kabul ed'dlmiiştıifr.
Bu dikkate alınan önergeye Hükümet ve
Komisyon filhal katılıyor mu efendim?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER
UCUZAE (Eskişehir) — Getirdiğimiz metin
de düşüncemizi arz ettik. Ama Yüce Heyet
böyle kabul etti.
BAŞKAN — Pelki efendim.
Takdire bırakıyorlar.
Maddeyi, dikkate alınması kabul
edilen
takrir istikametinde oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir.
Daha önce Komisyonca geri alınan 4 ncü
maddenin müzakere neticesine talik edilmiş
olan 22 nei madde ile 8 nei maddenin müzake
resinin 'neticesine talik edilmiş olan 23 ncü
mad delerin müzakeresin e geçiyoruz.
(•eza hükümleri :
Madde 22. — Dördüncü madde hükmüne
aykırı hareket eden toptan satıcılara ve alıcı
lara 1 000 liradan 5 000 liraya kadar para ce
zası ve 45 güne kadar ticarî faaliyetten men'e
karar verilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Madde 23. — 7 nei ve 8 nei madde hüküm
lerine aykırı hareket edenler ile fiyatların ııor664 —
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Nitekim, yeni getirilen düzen bir ölçüde
radikal değişiklikleri getirmişti. Bu düzen bu
güne kadar devam edegelimiştir. 1966 yılında
710 sayılı Belediyeler Kanununu düzenleyen
yeni bir kanun çıkmış olmasına rağmen, top
tancı hallerine her hangi bir değişiklik getir
mek lüzum ve ihtiyacını hissetmenıişti. Ancak,
aradan geçen 12 yıl zarfında memleketteki1
ekonomik büyüme ile beraber 80 sayılı Ka
nunda da bâzı değişiklikler yapılması zarureti!
kendisini hissettirmişti. Şimdi, müzakeresini
tamamladığımız kanunla bir ölçüde toptancı
hallerinin fonksiyonunu, memlekete şâmil bir
şekilde bir sonuca ulaştırmış bulunuyoruz.
Ancak, sebze ve yaş meyvelerin üretici böl
gelerinden, tüketici bölgelerine intikalinde top
tancı halleri, bu ikmal zinciri üzerinde bir
üniteyi temsil etmektedir. Oysa ki gerçekte,
gerek üreticinin verdiği emeğinin karşılığını
alabilmesini ve gerekse tüketicinin daha ucu
za bu gıdaları satınallabilmesini; bu arada, ara
cı rolünü oynayan kabzımalların da çabaları
nın karşılığını daha rasyonel bir şekilde elde
edebilmelerini temin için Hükümetin, gerek
üretici ve gerekse tüketiciyi bölgelerdeki top
tancı hallerinin dışındaki mevzuat boşlukları
nı süratle doldurmasına bilhassa işaret etmek
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum.

mal bir şekilde oluşumunu önleyici harekette
bulundukları hal hakem kurulunca tespit edi
lenler veya malın miktar ve bedelini hakikî
miktar veya satış fiyatının altında göstermek
suretiyle üreticiye noksan intikal ettirenler ya
hut mtalın ekspertiz neticesinde belirtilecek sı
nıflandırılmasını gösterir belgeleri değiştiren
ler veyahut değfetirtenler ile bu belgelenin de
ğiştirilmiş şeklindeki satıcıları hakkımda, 1 000
liradan 5 000 liraya kadar para cezası ve ayrı
ca '1 seneye kadar hal dahilinde faaliyetten
men cezası verilir.
Bu fiillerden birinin tekrarı halimde tahsis
edilen yerin kapatılması cezası iki aydan; pa
ra cezası ise 2 000 liradan az olamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Maddi1 ka
bul edilmiştir.
Bu suretle Toptancı halleri kanunu teklifi
nin müzakeresi tamamlanmıştır.
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen
sayın üye?.. Buyurunuz Sayın Gürsoytrak.
Kısaca rica edeyim; lehinde mi, aleyhinde
imi efendim? ..
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Üze
rinde .
BAŞKAN — Tüzüğümüze göre üzerinde ol
maz; lehimde veya aleyhinde birer kişiye söz
verilir.
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Le
hinde.
BAŞKAN — Lehinde, buyurunuz.
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Başjkan, değerli üyeler;
Toptancı halleri kanun teklifinin müzakere
sini şimdi tamamlamış bulunuyoruz.
Toptancı halleri daha önceleri, 1930 sene
sinde çıkarılmış bulunan 1580 sayılı Belediye
ler Kanununun 18 nci maddesinin 58 nci fık
rasına göre. idare edilirdi. Gayet iptidaî bir
metin 1960 yılma kadar bu yaş sebze ve mey
ve hallerini idare edegelmiş bulunuyor idi.
1960 devriminden sonra gerek üretici, gerekse
tüketici bölgelerindeki haklı şikâyetlere denge
li bir çözüm şeklî bulmak için, 12 . 9 . 1960 ta
rihinde 80 sayılı Toptancı hallerini düzenle
yen kanun tedvin edildi.
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Gönül arzu ederdi ki, Toptancı Halleri Ka
nununa ait müzakclereııi tamamlandığı şu sı
rada Sayın Ticaret Bakanımız da burada bu
lunsun ve memleketimizdeki üretim ve tüketim
mekanizması arasındaki bu boşluğu doldurucu
sistemi, mevzuatı Hükümet olarak en kısa zamanda getirmeyi Yüce Senatodan Millete vaat
etsin. Ancak, dün basında izlediğimize göre,
gerek ücretlerin tekevvününde, gerekse fiyatlarm tekevvününde şimdiye kadar Türküye'de
olmayan bir boşluğu doldurmak için Ticaret
Bakanlığında bir raporun hazırlanmış olduğumı ve ücret bordu ile fiyat bortlarınm kurulmasını önerdiğini basından okumuş bulunuyo
ruz. Eğer .bu, Türkiye'ye şâmil bir sistem haİmde, kısa zamanda realize edilirse Türkiye'de,
özellikle son yıllarda yaşadığımız çok süratli
fiyat artışlarını bil' ölçüde kontrol altına almak
imkân ve fırsatını bize verecektir. Bu öneriyle
Hükümetin en kısa zamanda Türk mevzuatına
•bir sistem getirmesini dileyerek sözlerime nihayet vermek istiyorum.

— 665 —

c

C. Senatosu

B : 18

Toptancı Halleri Kanununun memleketimi
ze hayırlı olmasını diler, saygıyla huzurunuz
dan ayrılırını.
BAŞKAN — Kanun teklifinin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Teklif acık oya sunulacaktır, küreler dolaş
tırılsın.
2. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair
kamın- tasetrısınvn Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe ve Plân
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/708; (i. Sena
tosu : 1/143) (S. Sayısı : 186) (1)
BAŞKAN — Aynı mahiyette iki takrir var,
takdim ediyorum.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin «Birinci Görüşmesi Yapılacak İş
ler» kısmında yer alan 15 Mayıs 1971 tarih ve
.1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı mad
desine bir fıkra ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının önemi.
mahiyeti ve Sıkıyönetim Komutanlıklarında gö
rev yapan personelin daha fazla mağduriyetine
meydan vermemek bakımından gündemdeki di
ğer bütün işlere takdimen ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim.
Mehmet İzıııen
Millî Savunma Bakanı
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Genel Kurulun tasviplerine saygılarımla arz
ederim.
Bütçe ve Plân
Komisyonu Başkanı
Mehmet Faik Atayurt
BAŞKAN
15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine
bir fıkra ve bu Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının, gündemimiz
deki diğer işlere takdimen görüşülmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Lütfen Hükümet ve Komisyon yerlerini al
sınla!-.
Bütçe Plân Komisyonu raporunun okunup
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum.
Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, rapor okunacaktır.
(Bütçe ve Plân Komisyonu raporu okundu.)

Yüksek Başkanlığa
15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve
bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair
kanun tasarısının. 11 ilde uzun süredir devam
eden Sıkıyönetim dolayısıyle geceli gündüzlü ve
ağır şartlar altında görev yapan personelin bu
çok güç şartlar altındaki hizmetleri sonucu uğ
radıkları mağduriyeti gözeten Komisyonumuz.
tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle
görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını
karar altına almıştır.

(1) 186 S. Sayılı basmayeızı tutanağın
eklidir.
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BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz
isteyen sayın üyeler lütfen isimlerini kaydettir
sinler...
Sayın Öztürkcine, Sayın Dikeçligil, Sayın
Tunçkanat, Sayın Kürümoğlu söz istemektedir
ler.
Buyurun Sayın Öztürkcine.
RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Komisyon raporu oldukça iyi tedvin edil
miş. ama müzakere şekli usule uygun değildir.
Tasarının müzakeresine. Millî Savunma Bakan
lığı temsilen geliyor. Anayasaya göre Sıkıyö
netim Komutanlığı Başbakana bağlı olduğuna
göre, her ne kadar İni tasarıda Sayın Başbaka
nın imzası mevcut ise de, acaba Başbakanlıktan
da niçin bir temsilci istenmemiştir? Bu bir şek
lî hatamız..
Gelelim esasa : Maddeyi okuduğumuz za
man, tatbikatta büyük zorluk çekileceği görül
mektedir. Bilmem Sayın Millî Savunma Bakanı
mız bunu nasıl tatbik edecek? Zira Millet Mec
lisinin kabul etmiş olduğu metinde : «...Sıkıyö
netim Komutanlığında görevlendirilen personel
ile...» deniliyor ve «Sıkıyönetim Komutanlığı
emrinde görevli (kadrolu - kadrosuz) ...» diye
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gayet rahatlıkla bir ayırım yapmasına rağmen,
bizim Komisyonumuz; «...Merkez Komutanlığı
kadrolu veya kadrosuz subay, askerî memur,...»
olarak kabul ediyor; yani kadrolu ve kadrosuz
memuru, Merkez Komutanlığı emrinde çalışan
lar olarak kabul ediyor. Ya, Sıkıyönetim Komu
tanlığının bizatihi kendi emrinde kadrolu ve
kadrosuz olarak çalışan memurların durumu ne
olacak? Bu duruma göre onların almaması icabedecek. Çünkü maddeyi dikkatlice okuduğumuz
zamanda : «Sıkıyönetim Komutanlığı emrine
atanan veya Sıkıyönetim Komutanlığında görev
lendirilen personel ile Sıkıyönetim Komutanlığı
emrinde görevli. Merkez Komutanlığı kadrolu
veya kadrosuz subay,...» deniliyor. Simdi kadro
lu veya kadrosuz olarak Sıkıyönetim Komutan
lığı emrinde görevli olan personelin hukukî du
rumu ne olacaktır'? Bunun aydınlığa kavuşması
lâzımdır. Bu nedenle birinci sözü almış bulunu
yorum.

Bu eklenen fıkra görüşülürken şunu vicda
nen ilâve etmek isterim, hakikaten Sıkıyönetim
mahkemeleri çok güzel çalışıyor ve Türk Or
dusuna has, onun şerefine, haysiyetine vakarı
na uygun bir şekilde vazife görüyorlar. 13u ba
kımdan bu arkadaşlarımıza medyunu şükranız.
Bu kanun yerinde bir kanundur. Arkadaşla
rımız vazife görüyorlar, ek ücret almıyorlar.
Bu tabiî hakları. Eklenen bu fıkra ile bu ücret
lerini de alabilecekler. Bu da yerinde bir tek
liftir. Hakikaten 15 . 5 . 1971 tarihinden itiba
ren başlaması da yerindedir. Kanun her t ara fiy
le mükemmeldir ve bu hususta fedakârane ça
lışan sıkıyönetim mahkenıelerindeki vazife ve
ren zatları Milletim adına canı gönülden tebrik
ederim. İnşallah haklı, haksızdan ayrılacak.
Memleketimizde cidden büyük yaralar açan ve
huzursuzluk doğuran bu memleket düşmanları
nın da ayıklanmasını temenni ederim.
Saygılarımla.

İkincisi de; burada Komisyonumuz sayın ge
neral ve amirale 40 lira, albaya .'35 lira demiştir.
Esasen bunlar, 6245 sayılı Harcırah Kanununda
mevcuttur. Yarın biz 6245 sayılı Harcırah
Kanununu değiştirerek bunların seviyesini yük
selttiğimiz zaman, buradaki general, amiral ve
albayların, sivil memur ve assubaylarm duru
mu ne olacaktır? O zaman yeniden bir değişikli
ğe lüzum olacaktır. Halbuki Millet Meclisi,
6245 sayılı Harcırah Kanununu esas almıştır.
Yarın Harcırah Kanunundaki tavan değiştiği
zaman, bu kanunun değişmesine lüzum olma
dan, otomatik olarak bunların yürümesi ieabedecektir. Bu itibarla. Komisyonumuzun raporu
açık ve seçik değildir.

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tunçkanat.
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —
Sayın arkadaşlarını; bu kanun «sıkıyönetim
komutanlığı emrine atanan veya
sıkıyönetim
komutanlığında görevlendirilen personel ile sı
kıyönetim komutanlığı emrinde görevli, mer
kez komutanlığı kadrolu veya kadrosuz subay.
astsubay, askerî memur, ve sivil memurlarına,
fiilen hizmet gördükleri sürece ilişik cetvelde
gösterilen yevmiye miktarı kadar sıkıyönetim
hizmet zammı ödenir.

Komisyonumuzun raporunun reddi ile Mil
let Meclisi metninin aynen kabulünü arz ede
rim. Çünkü, büyük bir ihtilâfı dolayısıyle ön
lemiş olacağız.
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurun.
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 neı
maddesine bir fıkra ve bu Kanuna geçici bir
madde eklenmesine dair bu kanunun 1 nci mad
desi arkadaşımızın söylediği gibi anlaşılamaz
durumda değildir, rahatlıkla anlaşılıyor. Çalış
tıkları müddetçe ücret verilmesi tabiî hakları
dır ve bu hak verilivor.
— 667

Ödeme. Damga Resmi dışında herhangi bir
vergiye tabi değildir. «Şeklinde bir hükümle»
«sıkıyönetim zammı» diye yeni bir zam getir
mektedir.
Ayrıca bu kanun, 1971 malî yılı içerisinde
15 . 5 . 1971 tarihinden itibaren de birikmiş
olan ücretlerin, bu kanunla verilmesi lâzım ge
len zammın toptan, ödenme yetkisini veriyor.
Sayın arkadaşlarım ; cihetteki sıkıyönetim,
askerler için normal bir yönetim, değildir. Aslî
vazifeleri savaşmak, yurdu dıştan gelecek teh
likelere karşı korumak olduğuna göre, aslî va
zifesinden ayrılan bir kısım subay, asubay, er
ve sivil memurlar sıkıyönetim karargâhları em
rine verilmektedir. Bu suretle ayrı bir görev
ifa etmektedirler.
Bu kanunun hazırlanmasındaki eksiklikleri.
gerekçesinde Komisyonumuz belirtmeye calıs-
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mış, ve bu kanunun sakıncaları üzerinde de
kapalı olarak zaman, zaman, yere yer durmuş.
Çünkü bu kanun «sıkıyönetim zammı» diye
yepyeni bir zam getiriyor. Ne Askerî Personel
Kanunun da var bu (onunla ilgili olarak çık
ması lâzımgolir iken) ne de diğer Personel
Kanunumuzda böyle bir şey var. Yepyeni bir
şey getiriyor. Bu sadece Sıkıyönetim Kanununa
ek bir madde olarak .geliyor. Böyle bir sıkıyö
netim zammı ile ilk defa karşılaşmış oluyoruz.
Ben, konuyu huzurunuzda bir parça daha
derinliğine incelemek istiyorum, sıkıyönetim.
askerlerin, 'Silâhlı Kuvvetlerin aslî bir görevi
olmadığına göre, ek bir görev olarak bunu ya
pıyorlar. Şu halde aslî görevlerinden alman,
Genelkurmaydan, Millî Savunmadan veyahutda diğer Silahlı Kuvvetlerden alman subaylar,
assubaylar ve erler sıkıyönetim karargâhları
na atanıyorlar veya kadrosuz olarak emrine
veriyorlar. Şu halde bunlar aslî görevlerinden
ayrıldıkları zamanda onların kadrolarına bun
ların yerine bîr başkaları da ek görev olarak
bakıyor. Çünkü bunlar kadro fazlası değil.
Belirli kadrolardan alınmak suretiyle sıkıyöne
tim kadrolarına atanıyorlar veyahut da emirle
rine veriliyorlar'. Şu halde, aslî görevlerini
yapmıyorlar. Bunların aslî görevlerine kim ba
kıyor?... Başka bir subay veya assubay ek ola
rak bakıyor. Şu halde bu Kanunda kendi göre
vine ilâveten ek görev yapan, fazla bir görev
yapan subaylar düşünülmemiştir.
Sıkıyönetim mahkemelerinde çalışan hâkim
le)' de bu kanundan yararlanmak suretiyle sı
kıyönetim zammı alacaklardır. Pekiyi, bütün
sıkıyönetim mahkemelerinin vermiş olduğu ka
rarlar Askerî Yargıtaya gitmektedir. Askerî
Yargıtay da normal vazifelerine ilâveten sıkı
yönetimden ileri gelen fazla bir çalışma ve sı
kıyönetim şartları altında onların getirdiği
davalara bakmak gibi ek bir görev yüklenmiş
bulunmaktadır. Bunlara da bu kanun tasarı
sında yer verilmemiştir. Bunun da düzeltilmesi
gereklidir.
Ayrıca Sıkıyönetim Kanununa göre, jandar
ma ve polis de sıkıyönetim kumandanlarının
emrinde gereğinde çalışmaktadır. Bunlar da bu
kanundan yararlanabilecekler midir? Bunun
için de açık bir husus yoktur, burada kapalıdır.
Bu kanun tasarısında erler de düşünülme
miştir. Sıkıyönetimde yalnız subav. assubav ve
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sivil memurlar çalışmıyorki , bir sürü de er bu
kadrolara tahsis ediliyor. Şu halde bu ağır gö
rev şartları içerisinde mağdur olanlar arasın
da erleri de istisna edemeyiz, onların da bu
kanunun içerisinde mütalâa edilmeleri gerekir
di. Bu husus da burada düşünülmemiştir.
Kanun bu hali ile bâzı sakıncalar getirmek
tedir. Bu sakıncalar da ayrıcalıklardan ileri
gelmektedir. Çünkü aynı görevi yapan insanlar,
sadece sıkıyönetim karargâhına atanıp, atan
mama yoluyla bu tazminattan ya müstefit ya
da mahrum edilmiş olmaktadırlar. Gerçekten,
meselâ Askerî Yargıtayda aynı şekilde sıkıyö
netimin getirmiş olduğu birçok davalara hem de
bir kaç misli işleri artmış olmasına rağmen
baktıkları halde, bu zamandan yararlanmaya
caklardır.
Bir husus daha var. Burada deniyor ki, bu
nun malî portesi 2-3 milyon lira civarında ola
caktır, Ben bu kanatta değilim. Geçmiş tecrü
beler göstermiştir ki, sıkıyönetim karargâhla
rında kadrolu veya kadrosuz çalışanların sayısı
burada katî olarak tespit edildiği takdirde, bu
miktar birkaç misline yükselecektir. Hattâ bel
ki açılacak bâzı idarî davalarla bu miktar birkaç
misli daha yükselebilecektir.
Bu nedenle bu Kanunun eksik yönleri çok
tur ve Silâhlı Kuvvetler içerisinde bunu alanlar
la almayanlar arasında aynı görevi yaptıkları
halde veyahutta oradan boşalan arkadaşlarının
görevlerini devralan- ve ek olarak vekâleten ya
panlar da bu tazminatı alamayacaklarına göre,
bu kanunun kendilerine böyle bir hak tanıma
mış olmasından dolayı bunlarda bir hak iddi
asında bulunacaklardır. Bu bakımdan şahsen bu
kanunun birçok '.sakıncaları olduğu nedeni ile
düzeltilerek dörtbaşı mamur bir hale getirildik
ten sonra huzurunuza getiril'mesinde büyük
faydalar mülâhaza ediyorum ve Komisyonun
bu husustaki fikirlerine de katılıyorum.
Beni dinlemiş olduğunuz için saygılar suna
rım.
BAŞKAN — 164 sıra sayılı Toptancı Haller
Kanun teklifinin açık oylamasına oyunu kullan
mayan sayın üyeler lütfen kullansınlar efendim.
Sayın Kürümoğlu, buyurun efendim.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri;

— 668

O. ıSenatosu

B : 18

Sıkıyönetim, Komutanlığı emrinde çalışan
personele «Sıkıyönetim Hizmet Zammı» adı al
tında bir tazminat verilmesini öngören 'bu tasa
rıyı memnuniyetle karşılıyorum. Zira, yaptıkla
rı görevin doğrudan doğruya memleket bütün
lüğü Millet ile ilgili olduğunu kabul ediyorum
Bu vasıfları itibariyle yaptıkları görevin karşı
lığını böyle ufak rakamlarla ifade edebilecek
şlekilde yevmiyeye bağlamak mümkün değildir.
Ne verilse azdır; fakat bugünkü imkânlarımız
çerçevesi içinde bu kadarını verdiğimizden de
memnuniyet duymamak mümkün değildir. An
cak, bu tasarıda, dikkatime çarpan bir hususu
dile getirmek zaruretiyle söz aldım.
Birinci maddede «15 . 5 . 1971 tarih ve 1402
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine
•aşağıdaki (c) fıkrası eklenmiştir.» deniyor ve
(c) fıkrasında, da «(Sıkıyönetim
Komutanlığı
emrine atanan veya Sıkıyönetim Komutanlığın
da görevlendirilen personel ile Sıkıyönetim Ko
mutanlığı emrinde görevli, Merkez Komutanlı
ğı kadrolu veya kadrosuz subay, askerî memur,
assubay ve sivil memurlarına, fiilen hizmet gör
dükleri sürece ilişik cetvelde gösterilen yevmiye
miktarı kadar sıkıyönetim hizmet zammı öde
nir» demiyor.
Burada dikkatimi çeken husus şudur; «Sı
kıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya Sı
kıyönetim Komutanlığında görevlendirilen per
sonel» ibareleri neyi kapsamaktadır?.. Malû
munuz olduğu üzere, Sıkıyönetim Komutanlığı
emrine ya aynı bölge içerisindeki askerî mahke
melerden veya başka bölgelerdeki askerî mah
kemelerden veya personelden tayin yapılmak
suretiyle hizmet yürütülmektedir. Bunu dikka
te alarak 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun
2<6 ncı maddesini inceledim. 26 ncı maddenin (b)
fıkrasına göre (Bu (e) fıkrası ilâve edildiğinde
üç fıkra haline geliyor) 624*5 sayılı Kanuna göre
ödenmekte olan ve Sıkıyönetim
Komutanlığı
omrine sıkıyönetim bölgesi dışından tayin edil
miş bulunan personelin yevmiyelerinin devamlı
olarak 6245 sayılı Kanuna göre hesaplanarak
ödeneceği esası getirilmektedir.
Böyle olduğuna göre, sıkıyönetim
bölgesi
dışından sıkıyönetim bölgesi emrine tayin edil
miş bulunan personelin almakta olduğu imkân
lar şunlar oluyor: 26 ncı maddenin (a) fıkra
sında iaşe keyfiyeti de zikredilmiş olduğu cihet
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le birinci şık yolluk alıyor, ikincisi yevmiye alı
yor, getirilen bu fıkraya göre hizmet zammı ala
cak, ayrıca iaşe edilecek. Halbuki ilâve edilmek
istenen fıkrada, «Sıkıyönetim Komutanlığı em
rine atanan veya Sıkıyönetim Komutanlığında
'görevlendirilen personel» denmektedir.
«Ata
nan» dendiği için, sıkıyönetim bölgesi dahilin
den veya dışından ayırımı yapılmadığı cihetle
hepsine aynı şeyin uygulanacağı mânası çıkı
yor
Böyle olunca sıkıyönetim bölgesi içerisinde
bulunupta sıkıyönetimde görev almış kişilerin
kavuşmakta olduğu imkânlar da şu şekilde olu
yor: Bu (c) fıkrası kabul edildiği takdirde Ma
hallî personel için sadece hizmet zammı ve bir
de iaşe keyfiyeti oluyor. Bu durumda sıkıyöne
tim böl'gesi dahilinde bulunan personelin mağ
dur olduğu kanaatindeyim. Görevi orada oldu
ğu için bu mağduriyete uğramaktadır. Sıkıyö
netim dışından gelen personelin hem iaşe. edil
mesi hem de ayrıca 6245 sayılı Kanuna göre de
vamlı yevmiye verilmesi kabul edilmiş olduğu
dikkate alınırsa, sıkıyönetim bölgesi içindeki
personelden farklı-olarak bunların ayrıca bir de
yevmiyesi olmaktadır. Gönül arzu ederdi ki, bu
fark olmasın ve şayet sıkıyönetim bölgesinde
bulunduğu için böyle bir imkândan mahrum
kalıyorlar ise, onlara da yevmiye hakkı tanın
sın ve bu husus Komisyonca nazara alınsın; fa
kat dikkate alınmamış görünmektedir.
Bu sebeple sayın Hükümete ve Komisyona
soruyorum; sıkıyönetim bölgesi dışından sıkı
yönetim emrine tayin edilenler ile sıkıyönetim
bölgesi içinden bu göreve tayin edilenler ara
sında bu arz ettiğim fark mevcut mudur, değil
midir? Mevcut ise bir önerge ile ikmalini istir
ham edeceğim. Şayet değil ise, aynı imkânlar
dan onlar da istifade ediyorlarsa, madde uygun
tanzim edilmiştir.
Hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar su
narım.
BAŞKAN — 164 sıra sayılı Toptancı Halle
ri Kanunu teklifinin açık oylamasına
oyunu
.kullanmayan sayın üye var mı efendim?. 'Yok.
Oylama işlemi bitmiştir.
Sayın Köker, buyurun efendim.
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Bakan,
çok muhterem arkadaşlarım;
669 —
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Biraz önce konuşan Sayın Tunçkanat arkada
şımın ifade ettikleri eksikliklerden bir tanesini
de ben beyan etmek üzere huzurunuza gelmi
bulunuyorum.
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 5 nei
maddesine göre, yurdun çeşitli
bölgelerinde
veya bütün yurtta sıkıyönetim ilân edildiği
takdirde, sıkıyönetim komutanlıkları arasında
ki koordinasyonun Başbakanlık tarafından ye
rine getirileceği hükme bağlanmış İmlunmaktadıi'.
Sayın Erim Hükümeti tarafından 11 ilde ilân
edilen örfi idare üzerine, 27 Nisan 1971 günü sa
at 1'8,00'den itibaren faaliyete geçmek ve 1102
sayılı Kanunun 5 nei maddesindeki. Başbakan
lığa tahmil edilen koordinasyon vazifesini gör
mek üzere, Genelkurmay Başkanlığında, Sıkı
yönetim Komutanlıkları Koordinasyon Bürosu
ismiyle, bir büro kurulmuş ve o günden itibaren
de faaliyetine devam edegelmiştir.
Bâzı şeyleri gayet kısa ve işin gizliliğini de
nazarı dikkate alarak telhisen söylemek mecriyetincTeyim. 11 ildeki Örfi İdare Komutanlık
la nyle, ki, 11 tane değildir komutanlıklar, 11
ildeki örfi idareyi yürütmekle vazifeli komutan
lıklar arasındaki koordinasyon vazifesi, günün
24 saatinde bu büro tarafından tedvir edilmekte
ve zaman zaman gerek Başbakanlığa ve Hükü
met erkânına, ve gerekse ilgili diğer askerî mer
cilere buradan bilgi aktarılmaktadır.
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bu hizmet zammı ödenmediği takdirde, büyük
bir adaletsizlik meydana geleceği arkadaşlarım
tarafından şüphesiz takdir buyurulacktır.
Ben. maddenin bu yönde tadili istikametin
de, yani (renelkurmay Başkanlığı Koordinasyon
Dairesinde çalışan ve hududu ve şümulü ancak
bu büroda çalışan 11 kişiyi kapsayacak şekilde
bir önerge takdim etmiş bulunuyorum. Şayet
kanun teklifi Millet Meclisinden geldiği şekliy
le Yüce Senatodan da geçme durumunu arz et
miş olsaydı, bu takdirde bu değişikliği başka
bir imkânda arama yolunu tercih edecektim.
Çünkü, tasarının bir an evvel kanunlaşmasın
da. örfi idarede hizmet görenlerin haklarının
bir an (ince verilmesinde büyük yararlar görü
yorum ; ama biraz önce ifade ettiğim gibi Har
cırah Kanununda yapılacak değişiklikle, harcı
rah miktarlarının yükseltilmesi nazara alınmak
suretiyle, bunun bir cetvele bağlanması yüzün
den, kanun tasarısı mecburen Millet Meclisine.
dönecektir. Bu itibarla ben de değişiklik öner
gesini takdimde bir mahzur mütalâa etmedim.

Değerli arkadaşlarım; İni büroda eğer ya
nılmıyorsam, general, subay, assubay çalışmak
tadır ve yekûnları ll'dir. Bilâhara bu büro. 30
Eylül 1971 tarihinden sonra örfi idarenin uza
ması nedeniyle ismi. Genelkurmay Mülkî İşler
ve Sıkıyönetim Komutanlıkları
Koordinasyon
Dairesi olarak değiştirilmiş ve yine aynı perso
nelle bugüne kadar hizmetlerini sürdürmüş bu
lunmakta diri a.*.
Kanaatim odur ki, getirilen ve Komisyonu
muzda 6245 sayılı Harcırah Kanununda bu sene
Bütçe Kanunuyle yapılması düünülen değişik
lik sebebiyle tadilâta uğrayan, sıkıyönetim per
soneline hizmet zammı ödenmesi hakkındaki ka
mın teklifine evleviyetle Genelkurmay Başkan
lığı emrinde koordinasyonla vazifeli büroda ça
lışan general, subay ve assubaylarmda
ithal
edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde.
aynı
hizmetin koordinatörlüğü vazifesini görenlere
— 670

Muhterem arkadaşlarımın, bu kısa maruza
tım muvacehesinde, hakikaten günün 24 saatin
de feragatle, fedakârlıkla, vatanperverane hiz
met gören sıkıyönetim personeli yanında, bu
hizmetlerin koordinatörlüğünü yapan Genelkur
may Sıkıyönetim Koordinasyon Bürosu perso
neline de bu hizmet zammını vermelerinin hak
ve adalete uygun en iyi hal tarzı olacağı kana
atiyle Yüce Heyetinize saygılar sunarım.
Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN —• Başka söz isteyen sayın üye?..
Yok.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Cevap ver
meme müsaade eder misiniz?..
BAŞKAN — Buyurun efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. \'~.) — Sayın Baş
kan. değerli, arkadaşlarım ;
Müzakere konusu olan kanunun tümüyle il
gili beyanda, bulunan arkadaşlarıma tereddüt
lerini izale etmek için kısa cevap arz etmeme
müsaade buyurmanızı rica ederim. Bu cevapla
rımı konuşan arkadaşlarımın konuşma sırasıy
la arz edeceğim.
Bütün arkadaşlarım, kanunun
isabetinde
ittifak etmişlerdir. Bu sıkıyönetimde hakikaten
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.takdir edilen hizmetler gören arkadaşlarımızın,
îkatlanmalkta bulundukları külfetlerin
Devlet
tarafından ödenmesi hususundaki söz birlikleri
ve arkadaşlarımın mesailerini takdir eden be
yanları dolayısıyle, Bakanlığım adına ve hizmet
ig'ören arkadaşlarım adına minnet ve teşekkür
lerimi sunmak isterim.
İlk konuşmayı yapan Dikeçligil arkadaşı
mın, bira'z evvel arz ettiğim gibi, kanunun isa
betine ve bu kaimimin bir an evvel çıkarılması
hususundaki temennilerine ve arkadaşlarımın
mesaileri hakkındaki takdirlerine tekrar teşeikkür etmek isterim.
Öztürkçine ankadaşımız iki konuya temas et
tiler. «Tatbikatta zorluk olacaktır» dediler. Bir
de kanunun buradaki görüşülme usulüne do
kundular ve dediler ki, «Sıkıyönetim Başibakanlığa bağlıdır, Millî Savunmanın burada bulun
ması kâfi değildir, Barbakanında bulunması ge
rekir.»
Efendim, hemen arz edeyim ki, malûmu âli
niz sıkıyönetim, sıkıyönetim uygulaması bakı
mından Başbakanlığa bağlıdır. Bu bir kanun
tasarısıdır, kanun tasarısını Hükümet sevkeder
ve Hükümet adına Millî Savunma Bakanının
müzakerede bulunmasının kâfi olduğu kanısın
dayım.
«Uygulamada güçlük olacak» buyurdular ve
dediler iki, «Kanunun merkez komutanlığıyle
ilgili kısmında, merkez komutanlığında kadro
lu kadrosuz tâbiri vardır. Kadrolu kadrosuz tâ
biri sıkıyönetim komutanlığı için yok; faıkat
merkez komutanlığı için var, bu nasıl olacak?»
Yine bilinen bir şeydir ki, merkez komutan
lığı bâzı yerlerde kadroludur, doğrudan doğru
ya merkez komutanlığı hizmetlini ifa eden bir
komutanlık ihdas edilmiştir, Bâzı yerlerde de
ıheriha-ngi bir garnizon komutanı, yine mevzuatın
tayin ettiği ölçülere, usllere göre, kıdem dere
celerinle göre merfeez komutanlığı vazifesiyle
de tavzif edilir; yani bu tâbir bunları ihata et
mek için konulmuştur. Bu itibarla, birinci mad
denin iki cümlesi arasında uygulama yönünden
bir ikilik'olmamak lâzımgelir.
Tunçkanat arkadaşımız da birçok hususlara
temas ettiler. Aslında bnyurdukları gibi bu yeni
ıbir müessesedir. Sıkıyönetim Kanununun uygulamasıyle ilgili bir mevzudur. Bu itibarla biraz
'hususiyeti oradan ileri geliyor. Kendileri işaret
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.buyurdular. Sıkıyönetimde
vazifelendirilenlerin sıkıyönetim emrine verilenlerin aslî vazife
lerini g*ören başka arkadaşlar vardır. Onlar bir
kendi vazifelerini görüyorlar, bir de oradan
ayrılıp, sıkıyönetime iltihak ettikleri için bırak
tıkları vazifeyi gören arka dal ar da var. Buna
benzer birçok tedbirler var. Aslında kendileri
haklıdır; her türlü ilâve külfetin bir nimeti ol
mak lâzım gelir. Bütün bunların ödenmesi lâ
zım gelir;. fakat bu bir bakıma yüzde yüz tatbik
edildiği takdirde geniş malî külfeti icabettiren
bir husustur. Bu itibarla, bir taraftan her türlü
hizmetin karşılığı bir nimetle nimetlendirilmeli
veya nimet tâbirini koymayayım da, madem ki,
'bir vazife veriliyor, vazifenin karşılığı da öden
melidir. Evet; ama bunun yanında bir de. malî
güçlükler ve külfetler var.
Ayrıca bu Sıkıyönetim Kanununu tadil eden
bir kanun olduğu için, 926 sayılı Kanunun bü
tün saihasma girerek sade sıkıyönetimde değil,
herhangi bir şekilde meselâ bir yerde bir uygu
lama, manevra vesaire olur, bir kısım subaylar
oraya intikal ettirilir, onların vazifelerini baş
ka arkadaşlar da görür; yani sadece Sıkıyönetim
Kanununun uygulaması ile değil, Silâhlı Kuv
vetlerimizin tatbikatı ile ilgili birçok hususlar
olabilir ve bunlarda da bir baksa arkadaş, bir
başka arkadaşın vazifeini görmüş olabilir. Bü
tün bunlar 926 ayılı Kanunun uygulama saha
sı ile ilgili olduğu için, burada tabiatiyle bahis
mevzuu e dilem em iştir.
Jandarmalardan bahsettiler, bu kanunun tâ«birine göre eğer jandarma da sıkıyönetim ko
mutanlığının emrinde görevlendirilirse, bu te
diyeye müstehak olacaktır; ama herhanlgi bir
hadisenin takibi zımnında bir vazife almışsa,
taıbiî bunun tatbikatı iki üç günde olur; ama bir
jandarma birliği hakikaten sıkıyönetim kuman
danlığının emrine verilmişse, bu tâbirin içine
girerek, onlara da bu tediyenin yapılması iktiza
ede*.
'Erlere de bir tazminat verilsin hususuna ge
lince; kanaatimce erlerle subaylar arasında bu
rada bir statü farkı vardır. Subay, memur, gö
revli bir maaş mukabilinde hizmet ifa eden bir
kimsedir ve bu da kendisine verilen ilâve külfe
tin bedelidir. Halbuki, erlerimizin yaptığı hiz
met bir vatan hizmetidir ve bir ücret karşılığı
hizmet olmamak lâzım g*elir. Bu bakımdan mü
talâa edilmemiştir.
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«.Kamımın malî portesi bu hesabcdilen ka
dar değildir» buyurdular. Bugün mevcut ra
kamlara göre yapılan hesaplar bunlardan iba
rettir. Rakamların geniş ölçüde doğru olması lâzımgelir; ama yüzde yüz katî bir rakamdır şek
linde belki söylenemez. Aııalıatları
itibariyle
külfeti bundan ibarettir. Kendilerinin ifade bu
yurdukları gibi" bundan çok daha fazla, bir
kaç misli Oilma istidadında değildir. Onu arz et
mek istiyorum.
Silâhlı Kuvvetlerin arasında bir rahatsızlık,
bir tedirginlik yaratacaktır fikrine ben katılmı
yorum. Çünkü, demin de söylediğim gibi, Silâh
lı Kuvvetlerde sadece sıkıyönetim
dolayısıyle
.değil, başka sebepler dolayısıyle ele bir yerden
bir yere vazife sahipleri intikal ettiği zaman,
-geride kalan arkadaşları onun vazifelerini yap
maktadırlar. Aslında belki bütün bunların
ödenmesi haklı ve yerinde olur; ama bugünkü
•Silâhlı Kuvvetlerimizin personel statüsü Silâh
lı Kuvvetler hizmetinin hususiyetini gözönıünde
'bulundurduğu için. bu gibi tediyeleri dikkate
almamıştır ve ayrıca de malî külfet meselesidir.
Diğer biı- husus da, herkesçe bilindiği gibi,
sıkıyönetim daimî bir rejim değildir, geçicidir.
O itibarla, hususiyetleri de bu şekilde olacak
tı?.
Kürümoğlu arkadaşımız bir husussa temas
ettiler; anladığım doğru ise, Belediye hududu
dışından gelenler; yani başka belediye hudutları
içinde görevli iken, sıkıyönetimin
bulunduğu
belediye hudutları içine intikal etmiş olanlar
ha re ur ah yevmiyesi alacaklar ve kanunun (a) ve
(b) fıkralarına göre kendileri de iaşe edilecek.
Halbuki, belediye hududu içinden tavzif edilen
ler bu fıkra kabul edildiği takdirde, yalnız taz
minat alacaklar. Burada birinciler lehine yahut
aleyhine bir ikilik olmuyor mu? Varsa bir öner
ge ile düzeltmek isterim.» buyurdular.
Aslında bence ikilik yoktur. Çünkü, malıımuâlileri birisi bir vazife mahallinden başka va
zife mahalline intikal 'etmiş, buradan harcırah
alıyor. Harcırah bir tebdili mekân, yer değitirme karşılığında mâruz kalman ilâve külfet için
verilmiş bir tazminattır. Kendisi vazife mahal
lini terk etmiştir, orada coluğu çocuğu berde
vamdır, kendisi buraya gelince burada yiyecek
içecek 'gibi birtakım masraflara
katlanacak.
Harcırah, yol parası, vasıtanın karşılığı, yev
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miye de mâruz kalman deplasman; yani tebdili
mekânın karşılığıdır. Halbuki, bu kanunda biz
tebdili mekân karşılığı harcırah alanlar, harcı
rahlarını ala dur şunlar; belediye hududu için
den ve dışından sıkıyönetimle görevlendirilmiş
bulunan kanunun tayin ettiği hudutlar içindeki
personelin hepsine sıkıyönetim tazminatı veri
yoruz; yani bir hizmet karşılığı olan bedeli bu
suretle herkese ödüyoruz. Harcırah ayrıca bir
sebebe dayandığı için, ikilik teşkil etmemekte
dir'.
()RHAX KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Yevmi
yi.*.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Devamla)—Evet.
Efendim, mâruzâtım bundan ibaret, saygı
larımı sunarım. Kanunun bir an evvel kabulünü
temenni eden arkadaşlara teşekkür eder, ben de
kendilerine katılırım.
HAYDAR TÜNÇFvANAT fTabiî Üye) —
Bir sualim, olacak.
BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika. Sa
yın Kürümoğlu, sorunuz Sayın Bakanın izaha
tından SÛııra cevabını buldu mu efendim?..
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Evet
efendim, teşekkür ederim. Yalnız ben yevmiye
yönünden üzerinde durmuştum. Yevmiye fark
ediyor, ma.aş yine aynı kalıyor. Nihayet öteki
subay da. aynı görevi yapıyor, bu da aynı göre
vi yapıyor. Bir yer değiştirme dolayısıyle zaru
rî masrafı da yolluk olarak veriliyor. Burada
yevmiyeyi devamlı alıyor, dışarıdan gelen; fa
kat aynı işi yapan diğer subay bu yevmiyeden
mahrum kalıyor. İkisine de aynı yevmiye öde il
se, çok daha isabetli olmaz mı diye düşünüyo
rum }
BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Devamla) —• Bendeniz galiba iyice izah
edemedim. Şimdi belediye hududu dışından ge
len bir arkadaşımız, Harcırah Kamımı kendisine
ne miktar yevmiye tayin etmişse, onu ikamet
yevmiyesi 'olarak alıyor. Bu kanunun maddesi
kaıbul edildiği takdirde, belediye hududu dışın
dan ve içinden gelen arkadaşlar kanunla tespit
edilen cetveldeki miktar üzerinden listelerine
göre müsavi payı alacaklar; yani yevmiyeleri,
harcırah yevmiyesi deplasman masrafı, tebdili
mekân karşılığıdır; ama bu tazminat kabul edil-
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diği takdirde, kanuna eklenen listedeki tazmi
natı her ikisi de alacaktır.
BAŞKAN — Tamam efendim, anlaşıldı.
l^aym Tun e kan at.
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —
Yazkeetim.
BAŞKAN — Sayın Öztürkcine.
RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Sayın
Bakan, Sayın Bakanımız daha ziyade Millet
Meclisinden; gelen metnin müdafaasını yapıyor.
Halbuki, bizim Komisyonumuz, «..aynı beledi
ye hudutları içindeki..» tâbirini çıkardığına gö
re, ihtilâf olacaktır. Esasen Sayın Bakanımız da
müstacel bir kanun diyor. Lütfetsinler bunu Mil
let Meclisinden geldiği gibi kaibul edelim ve ka
nun da çabucak kanunlaşsın.
BAŞKAN — O ayrı bir tatbikat efendim.
Takririniz gereğince bilâhara yapılacaktır.
Sayın. Bakan, kâfi efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET 1ZMENr (Devamla) — Efendim, saygılarımı suınaii*, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kaibul edenler.. Etmeyenler..
Kabul edilmiştir.
15 . 5 . 1971 tarih 've 1402 ısayıüı /Sıkıyönetim
Kanununun 26 inci nıaddesine Ibir fıkr'a ve !bu
kanuna geçici ftir madde eklenmesine 'dair (kanun
taJsarısı
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Sayın Başkanlığa
15 . 5 . 1971 tarih ve 1102 sayılı Sıkıyönetim
Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve bu
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasaırısmın Millet Meclisinin kabul ettiği
1 nci maddenin aynen kabulünü arz ederim.
İstanbul
Rifat öztürikçin'd
BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet ve Ko
misyon katılıyor mu efendim':
BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ LÛTFİ TOKOĞLÜ (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, katılmıyoruz.
MİLLÎ S A YUNMA BAKANİ MEHMET İZ~
MEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —• Bir ödeme
gerektiriyor, bunun hududunu tayin etmek zor
olur. Bu bakımdan katılmıyoruz, takdire bıra
kıyoruz.
(BAŞKAN —• Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kaibul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge
kabul edilmc mistir.
İkinci önergeyi takdim ediyorum.
Başkanlığa
Tasarının 1 nci maddesinin aşağıdaki şekil
de tadilini arz ve teklif ederim.
Anka ra
Yiğit Köker

c) Sıkıyönetim komutanlığı emrine atananveya sıkıyönetim komutanlığında görevlendiri
len personel ile sıkıyönetim komutanlığı em
rinde görevli, merkez komutanlığı kadrolu ve
ya. kadrosuz subay, askerî memur, assubay ve
sivil memurlarına, fiilen hizmet gördükleri süre
ce ilişik cetvelde gösterilen yevmiye miktarı
kadar «Sıkıyönetim Hizmet Zammı» ödenir.
Ödeme. Damga Resmi dışında herhangi bir
vergiye tabi değildir.

Madde 1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayı
lı Sıkıyönetim
Kanununun 26 ncı maddesine
aşağıdaki (c) fıkrası eklenmiştir.
e) [Sıkıyönetim Komutanlığı emrine ata
nan veya Sıkıyönetim Komutanlığında görev
lendirilen personel ile Sıkıyönetim Komutanlı
ğı emrinde görevli merkez komutanlığı kadro
lu veya kadrosuz subay, askerî memur, assu
bay ve sivil memurlarına ve C4enelıkurmay Mül
kî İşler ve Sıkıyönetim Komutanlıkları Koordi
nasyon Dairesinde görevli subay ve assubaylarıııa fiilen hizm'et gördükleri sürece ilişik cet
velde gösterilen yevmiye miktarı kadar «Sıkı
yönetim Hizjm'et Zammı» ödenir.
Ödeme, damga resmi dışında herhangi bir
vergiye taibi değildir.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Madde ile ilgili önergelerin iş
lemine geçiyorum, birinci önerkeyi takdim edi
yorum.

BAŞKAN — Bu önerge, fiilen Sıkıyönetim
İdaresinde çalışanlarla, bunlarla koordinasyon
teşkil eden Genelkurmaydaki ilgili memurların
da bu verilen ödemelerden faydalanmasını ta-

Madde 1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sa
yılı Sıkıyönetim. Kanununun 26 ncı maddesine
aşağıdaki (e) fıkrası eklenmiştir.

673 —

C. Senatosu

B : 18

zammını etmektedir. Bu önergeye Hükümet ve
Komisyon katılıyor mu efendim?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET
İZMEN
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, Hükümet olarak katılamıyoruz. Biraz ev
vel arz ettiğim gibi, bu koordinasyon hududu
nun n'erede biteceğini tayin etmek çok zordur,
çok sirayetli olma ihtimali olduğu için takdire
bırakıyoruz.
BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. Ko
misyon ?
BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
LÛTPİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan,
mesele Komisyonda müzakere edilmiştir. Sayın
Bakanın ifade ettikleri veçhile katılmamız im
kânı yoktur.
1>AŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum.
Ka.bul edenler... Kabul etmeyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir.
Bir başka takrir var takdim ediyorum.
Yüksek Başkanlığa
Sıkıyönetim Kanununa eklenen (c) Mirasın
da bir kelimenin unutulduğu anlaşılmaktadır.
Bu itibarla, (c) fıkrasına, (Merkez Komutanlı
ğı) kelimelerinden sonra, (veya jandarma) ke
limesinin eklenmesini arz ve teklif ederim.
Ankara
Hıfzı Oğuz Bekata
•BAŞKAN — Bu önerge de, jandarmaların
bu maddeye ilâvesini istemektedir. Hükümet ve
Komisyon katılıyor mu efendim ?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET
İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz efendim.
BÜTOE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan,
katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul
edilmemiştir.
Bir başka önerge var takdim ediyorum.
Başkanlığa
186 S. Sayılı tasarıya bağlı cetvelin altına
«askerî memur, 15 TL.» deyiminin de ilâvesini
arz ve teklif ederim.
Manisa
Oral Karaosaııanoğlu
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İlâve edilecek deyim :
«Askerî memur 15 TL.»
BAŞKAN — Sayın Karaosmaııoğlü önerge
nizi izah edecek misiniz efendim'?
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) —
Evet efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendini.
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) —
iSaym Başkan, muhterem arkadaşlar;
^Müzakere etmekte olduğumuz tasarının met
ninde «Askerî memur» ve «Sivil memur» deyim
leri mevcuttur. Öğrendiğimiz kadarıyle askerî
memurlar Millî Savunma Bakanlığı bütçesin
den maaş alan veya ücret alan sivil personeli
kapsamaktadır. Sivil deyimi de Sıkıyönetim
Kanunu hükümleri uyarınca, Sıkıyönetim Ko
mutanlığı emrime dışardaki, yani Millî Savun
ma Bakanlığı dışındaki diğer bakanlıklardan
verilen sivil memurları kapsamaktadır. Örne
ğin, zabıt kâtipleri icalbında Sıkıyönetim Mah
kemeleri emrinde çalışmaktadırlar.
ıBu tasarı aynen kabu ledildiği takdirde; ya
ni yukarda metinde tasrih edilen «Askerî me
mur deyimi cetvele ilâve edilmediği takdirde,
ben uygulamada Sayıştaym vizesinden geçmesi
halinde bâzı güçlüklerin çıkabileceği endişesin
den mülhem olarak bu maruzatta bulundum.
Eğer, Sayın Bakan veya Komisyon bu endişe
mizi izale edebilirlerse, mesele hallolur; fakat
her halükârda tasarıda yine değişiklik yapıldı
ğına göre ve Millet Meclisine iadesi bahis ko
nusu bulunduğuna göre, işin daha sağlam esasa
bağlanması yönünden tensip ederseniz «Askerî
memur» deyiminin de bu cetvele ilâvesini özel
likle uygun bulmaktayım. Takdir Yüce Heyeti
nizindir. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Takriri ve takrir sahibinin
izahatını dinlediniz, Hükümet ve Komisyon ka
tılıyor mu efendim?
BÜTOE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
LÜTFÜ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan,
Sayın Karaosmanoğlu'na teşekkür ederim. Yu
karda metni cetvelde tavzih etmiş bulunuyor
lar, bizim bir noksanımızı telâfi ediyorlar. Ka
tılıyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz.
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Hükümet?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET
İZMEN
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Aynı
mülâhaza ile biz de katılıyoruz.
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yorlar. «Askerî memur 15 TL» ifadesinin cet
vele ilâvesi hususunu oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir.
RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Sayın
Başkan, usulü bir hata yaptık, askerî memurlar
rütbeleri ürerinden maaş alıyorlar ve gerektiği
zaman harcırah alırlar. Çok hatalı bir yola düş
tük, 15 lira olur mu?
BAŞKAN — Efendim lütfedin Umumî He
yet kaıbul etti.
İSİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Tek
riri müzakere talehediyorum.
HÜSNÜ D İ K E C T J Î G İ L (Kayseri) — Tekriri
müzakere olsun.
BAŞKAN — Onun
böyle «olsun» demekle
göre ha roket edin, ben
le yapayım. Bir başka
rum.

da usulü var efendim,
olmaz. Lütfedin Tüzüğe
de Tüzüğe göre muame
önergeyi takdim ediyo

Sayın Başkanlığa
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ederim.
Rifat Öztürkçinc
İstanbul
•Madde 1. — 1 5 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine
aşağıdaki (c) fıkrası eklenmiştir.
e) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine ata
nan veya Sıkıyönetim Komutanlığında görev
lendirilen personel ile, Sıkıyönetim Komutan
lığı emrinde görevli (kadrolu - kadrosuz) Mer
kez Komutanlığı subay, askerî memur, assubay
ve sivil personeline 6245 sayılı Harcırah Kanu
nu hükümlerine istinaden bütçe kanunları ile
tespit edilen yevmiye miktarı kadar Sıkıyöne
tim hizmet zammı ödenir.
Ödeme, 6245 ve 1511 sayılı
kanunlardaki
esaslara göre yapılır. Damga resmi dışında
herhangi bir vergiye tabi değildir.
Netice :
Gerekçesinde; Millet Meclisinin kabul etti
ği (c) fıkrasında yalnız «Aynı belediye hudut
ları içinden» kısmı çıkarılmıştır.
RİFAT ÖZTÜRİKÇİNıE (İstanbul) — Sayın
Başkan, izah etmek istiyorum.
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BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Öztürkçinc.
RİFAT üZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım ;
Burada mühim bir nokta var. O da bizim
Komisyonumuzun kabul etmiş okluğu metinde
«Merkez komutanlığı kadrolu ve kadrosuz» denereik, merkez komutanlığında çalışan kadrolu
ve kadrosuz subay, askerî memur ayırımı yapı
lıyor. Halbuki Millet Meclisinin kabul etmiş ol
duğu m et imde «Sıkıyönetim Komutanlığı em
rinde atanan veya Sıkıyönetim Komutanlığın
da görevlendirilen personel ile, Sıkıyönetim Ko
mutanlığı emrinde görevli (kadrolu - kadro
suz)» şeklinde...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Aynı şey.
RİFAT ÖZTÜRKCİNE (Devamla) — Aynı
şey; ama birisi merkez komut anlığının emrinde
kadrolu ve kadrosuz, öbürü de tüm Sıkıyöne
tim Komutanlığının emrinde bulunan kadrolu
ve kadrosuz durumudur.
Muhterem arkadaşlarını; yapmayın bunu.
Bunun için önergemi lütfen kabul buyurunuz.
Zira, benim önergemin bir özelliği de, 6245 sa
yılı Harcırah Kanununu esas almıştır. 6245 sa
yılı Harcırah Kanunu yarın değiştiği zaman
bu kanunun yeniden değişmesi için çalışılacak
tır. Uzun bir zamana bağlı olacaktır.
Şimdi, biraz evvel muhterem
arkadaşımın
öııergeisni kabul ettiniz. O madde için tekriri
müzalkere talebettim. Bu önergem kabul edilir
se, belki de tekriri müzakereye lüzum kalmaya
caktır. «Askerî memurlara 15 lira» dendi. As
kerî memur, eskiden hepimizin bildiği, kâtip
sınıfındaki memur idi. Buradaki sivil memur,
(Silâhlı Kuvvetlerdeki daimî veya ücretli veya
anlaşmalı memur demektir. Askerî memur, rüt
beli memur demektir. Şimdi biz rütbeli olan bir
memuru kâtip olan bir binbaşıyı, bir yarbayı,
diğer yarbaylar gibi düşünmeyip, 15 lira yev
miye vermemiz, hukuk prensiplerine asla uy
gun değildir. Cumhuriyet Senatosunun böyle
bir maddeyi kalbul etmeıUesi lâzımdır.
Rica ediyorum, önergemi kabul ettiğiniz
takdirde bu hata da kendiliğinden düzelecek
tir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine'nin şimdi
okunan önergesine Hükümet ve Komisyon ka
tılıyor mu efendim?
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET
İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz.
BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... ÖnerS'e kabul edilmemiştir.
Maddeyi Sayın Karaosmanoğlu'nun
kabul
-edilmiş olan önergesi istikametinde düzeltilmek
üzere oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Geçici Madde — Bu kanunun 1 ııci madde
sine göre 1971 malî yılı içerisinde ödenmesi ge
reken Sıkıyönetim hizmet zamları, 1972 malî
yılı Bütçesinin ilgili Bakanlıkların Devlet Me
murları aylıkları tertiplerinden defaten ödenir.
(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye i Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
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I
Yürütme mevzuunda şu hususla karşılaşılaI çaktır. Tahmin ediyorum ki, tatbikatta BakanI 1ar Kurulu bu kanunu yürütürken bâzı noktaI larda zorluklarla karşılaşabilir. Bunun için de
bâzı noktalara açıklık getirmek lâzımdır.
I
(Bu arada, bunu yürütmekle yükümlü o'lan
I Sayın Bakandan şunu sormak istiyorum:
L>ir takrir tarafımızdan verildi ve okundu.
Umumî Heyet tarafından kaibul edilmedi. Bu
I da, jandarmaların bu kanunun 1 ııci maddesi
nin (c) fıkrası kapsaımı içerisinde olup olmadıI ğı hususudur.
I
Bendeniz kanunun komisyonda müzakeresi
sırasında, Hükümet temsilcisi olarak bulunan
arkadaşımızdan sordum. Kanunun kapsamı içe
risinde olduğunu söylemişlerdi. Binaenaleyh,
yeni bir kelime ilâvesine lüzum olmadığını, suI bay ve asisulbay mefhumu içerisinde jandarma
ların da dahil olduğunu beyan buyurmuşlardı.
Bu takrir zannediyorum burada bu gaye ile
Reddedildi. Çünkü, tahmin ediyorum Umumî
Heyetin temayülü de, aynı hizmette görevli
jandarmaların da bu ödenekten istifade etmesi
idi.
Bu kanunu yürütmekle ilgili olan Sayın Ba
kan, tatbikatta jandarmaları da sırbay ve assubay mefhumu içerisinde mütalâa ederek on
lara da tatbik edecek midir? Bu hususun ce
vaplandırılmasını istirham ediyorum.

Madde 2. —• Bu kanun 15 . 5 . 1971 tarihin
den itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihin
de yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
BAŞKAN — Sayın Bakan, yürütme maddebul edilmiştir.
I si üzerinde Sayın Adalı bir soru sordular. Bu
soruyu cevaplandırmanızı rica ediyorum.
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET
kanlar Kurulu yürütür.
İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
Başkan, mâruzâtım arasında da arz etmiştim.
yın üye? Buyurunuz Sayın Adalı.
Yukarda tarif edilen, Sıkıyönetim emrinde bir
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın
I jandarma teşekkülü de görevlendirilmişse, o
Başkan, müsaade ederseniz yerimden arz ede
görevlendirilen jandarma birliğinin mensupla
yim.
rı tabiî bu kanunun kabul buyurulacak maddlesine girecektir.
BAŞKAN — Buyurunuz.
BAŞKAN — Tamam efendim.
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Tahmin
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Teşek
ediyorum ki, bu kanun tasarısı Umumî Heyet
kür ederim.
tarafından tedvin edilir bir hal içine girdi. Da
BAŞKİAN — Madde üzerinde başka söz is
ha evvel Komisyon tarafından da izahı yapıl
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz
dı. Millet Meclisinden gelen metin pek sakat
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
idi.
Arkadaşımızın umumiyetle üzerinde birleşti I kabul edilmiştir.
Şimdi, bir tekriri müzakere takriri var, takği nokta, kanunun mükemmel ve aksaksız işle
I elim ediyorum.
yebilecek şekilde çıkarılmasıdır.
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Sayın Başjkaıılığa
I Her ne kadar bunlara sivil memur tâbiri izafe
1 nei maddede maddî hata vardır. Madde
ediliyor ise de, bir bakıma bunları askerî memur
olarak telâkki etmek mümkündür.
nin yeniden müzaıkeresini arz ederim.
İstanbul
Sıkıyönetim Kanununda yapılan değişiklikler
Riıat Öztürkçino
görüşülürken, Millî Savunma Bakanlığında kad
rosu olmayan, dışarıdan atanan sivil memurların
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurunuz.
da bulunduğu bize malûmat en bildirildi. Böyle
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın
olunca sivil memurlar ikiye münkasim bulundu.
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Onun üzerine şöyle düşünmek zarureti hâsıl ol
'Yüce Komisyonumuzun kabul etmiş olduğu
muştur.
birinci madde, fiilî dununa gayet uygundur.
«Askerî memur» denildiği zaman da, hakikaten
1. Eğer bu sivil memurlar rütbeli ise, had
ek listeye askerî memur ithal etmemekle büyük
dizatında cetvelde takdim edilmiş olan; eğer ge
bir olumlu adım atmıştır. Zira, askerî memur
neral ise 40 lira, albaysa 35 lira, yarbaysa 30
rütbeli memurdur. Askerî memur rütbeli me I lira, binbaşı ise 25 lira, yüzbaşı ise 20 lira ala
mur olunca, askerî memur olan yüzbaşı, binbaşı,
caklardır; ama rütbesiz sivil memurlar, (eğer
yarbay ne alıyor ise, bunların da aynı parayı al I burada sivil memur tâbirini kullanmazsak) bunmaları icabeder. Çünkü bunlar, rütbeli memur j 1ar da Sıkıyönetim emrinde bulunuyorlarsa beldur. Eskiden söylendiği gibi kâtip sınıfı denen I ki bunlar bu cetveldeki .haklarından mahrum bı
bir sınıftır. Orduda gayet az adette olup, hemen
rakılırlar endişesi ile bir- evvelki takririn kabul ühemen kalmamış gibidir. Esasen bu gibi me I nü...
murlarımız da Sıkıyönetim komutanlıklarında gö
BAŞKAN — Yani o takrire katıklınız.
revli değillerdir; ama bunlara görev verildiğini
BÜTÇE
VE RLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
kabul edersek, bunların (Rütbeli bir binbaşı, rüt
LCTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Takdim etmiş
beli bir albay, kâtip sınıfı da oka bir askerî me
olduk. Şimdi bu düşünceden rücu etmek için bizmurdur.) diğer rütbeli subaylardan tefrik edil
I ce bir sebep yoktur. Takrire hangi sebeple ka
mesi büyük bir adaletsizliği tevlit edecekti!'.
tıldığımızı da arz etmiş bulunuyorum.
Son cümlem olarak; bir askerî memur yar
BAŞKAN — Müzakerenin tekrarına lüzum
bay ise, buradaki yarbay 30 lira alıyor, askerî I
görmüy
o rsunuz ?..
memur yarbay da 30 lira alacaktır. Eğer madde
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
aynen kabul edildiği şekilde tatbik edilirse, o za
LCTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Kanun tatbika
man Silâhlı Kuvvetlerde rütbeler arasında bü
tında bu izahatımız ışık tutacak ve böylece güç
yük bir ayırım yapılacaktır.
lükler ortadan kalkacaktır.
Bu itibarla, madde hatalı olarak kabul edil
Teşekkür ederim efendim.
miştir. Lütfen önergemin kabulünü saygılarımla
arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Bakan.
BAŞKAN — Tüzüğümüze göre bir kanım
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZteklif veya tasarısının bir veya birkaç maddesi
MEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
hatalı olarak kabul edildiği takdirde, kesin oy
kan, bendeniz çok vakit almayacağını. Takrirden
lamadan önce herhangi bir üye veya Komisyon j maksat, tabiatıyle rütbe sahibi askerî memurla
bu hatayı ileri sürerek müzakerenir. tekrarını ta
rın rütbelerinden tecerrüt edip maktu bir mik
lep ederse; teklif sahibi, Komisyon ve Hükü
tarda kendilerine tediyede bulunulması olmamak
met dinlendikten sonra, işarî oya baş vurulur.
lâzım gelir. Bizim anladığımız, rütbe sahibi
Sayın Komisyon. Sözcüsü Lûtfi Tokoğlu, bu f. olmayan askerî memur da olabilir. Eğer o türyurun.
I lü rütbe sahibi olmayan askerî memur var ise,
BÜTÇE VE PLÂX KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
sivil memurlar misi'ilû onlara da bir iz bırakalım,
LCTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan,
tatbikatta tereddüt e mahal olmasın maksadıyle.
Komisyon olarak şu düşüncedeyiz. Haddizatında
katıldık.
Millî Savunma Bakanlığında rütbeli askerî me
BAŞKAN — Yani hata olmadığı fikrini samur ve bir de rütbesiz askerî memurlar vardır. ' vunuy or sun uz ?..
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca- S. Ü.) — Aksini ifa
de ediyorsa, tabiatıylc katılmamak; yani tekriri
müzakere açmak iktiza eder. Biz bu maksatla
katıldık bu takrire.
BAŞKAN — Şimdi, hatalı bir kabul var mı,
yok mu, bu husustaki fikriniz nedir ? Müzakere
nin tekrarına katılıyor musunuz, katılmıyor mu
sunuz ]
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Ben, tekra
rında fayda olduğu kanısındayım. Eğer rütbeli
memurları bu takrir maktu bir şeye bağlıyorsa,
müzakere edilmesinde fayda vardı".
BAŞKAN — Evet.
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan aydınlanmadık biz.
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun.
Şimdi, Sayın Komisyon Sözcüsünü, Sayın Hü
kümeti ve takrir sahibini dinledik. Tüzüğümüze
göre, meselenin halli oyla olacaktır.
Şimdi müzakerenin tekrarını oylarınıza arz
•ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Müzakerenin tekrarı kabul edilmiştir.
Şimdi, söz isteyen sayın üyelere sırasıyle söz
vereceğim.
Sayın Adalı, buyurun.
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın
Başkan, kıymetli arkadaşlarını;
Her vesileyle ayın şeyi Romalı senatör gibi
tekrar ediyorum; ama işte sıkıntısını hep bera
ber çekiyoruz.
BAŞKAN — Yalnız, ben bir açıklama yap
mak zorundayım. "Maddenin kabul edilen tak
rir istikametinde değiştiıilmesi; yani kabul edi
len takririn maddeye ilâvesinin h vtalı olduğunu
Yüksek Heyet kabul ederek hatalı mı, hatalı de
ğil ini meselesini göıüşüyoıuz; yani maddeyi
değil, takriri yeniden müzakereye alıyoruz.
ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Şimdi, va
kit kaybetmemek için İm hususa temas etmek is
temem; ama ben Sayın Başkanın izahatının zev
kine varamadım doğrusu.
Muhterem arkadaşlarını, kana time e zaten ha
talı bir tatbikatın içerisindeyiz. Umumî Heyet
lerde tekriri müzakere olmaz. Hatanın düzeltil
mesi ise, bunu daha evvel uzun uzun görüşmüş
tük ; ama tatbikat Cumhuriyet Senatosunda cerevan cdivor, o husus başka. Tekriri müzakere
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Komisyonda olur, Umumî Heyette tekriri mü
zakere olmaz. Bu, izahtan vareste bir husustur;
kanun tasarısının neticesi alınmaz.
Şimdi Sayın Başkan, hatalı olarak...
BAŞKAN — Tüzüğümüzde yazılıdır efen
dim. Tüzüğümüzde yazılı olmayan herhangi bir
tatbikatı yapmak bizim haddimiz değildir.
ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Estağfu
rullah ; yani hatalı olarak kabul edilen hüküm
lerin düzeltilmesi biraz geniş tatbik ediliyor. Bu
nun tabiî faydalı tarafı da, zararlı tarafı da var,
o konuya girmek istemiyorum.
Kıymetli arkadaşlarım, benini asıl üzüntüm
şu: Bunu Komisyonda da arz etmiştim; bu, bir
kanun teklifi değil, bir kanun tasarısıdır. Bu ta
sarı, hiç şüphesiz Millî Savunma Bakanlığında
hazırlanmış, teknik dairelerden geçmiş, Maliye
Bakanlığıyle istişare edilmiş, Millet Meclisine
gelmiş, müzakere edilmiş ve sonra Cumhuriyet
Senatosunun Bütçe ve Plân Komisyonuna gel
miştir. Bendeniz de üyesi olmadığım halde, Ka
nunun çıkmasını hepiniz gibi gönülden arzu et
tiğim cihetle müzakereyi takibettim.
Muhterem arkadaşlarım; bu madde, Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu tara
fından, hakikaten arkadaşlarımızın titiz çalışma
sı neticesinde yeniden tedvin edildi. Kanun mad
desinin önümüze hazır, bir halde gelmesi, lâzım
gelirken, burada bu sıkıntıyı çekiyoruz. Ben de
bunun, için söz aldım.
Mefhum nedir, neyin neresindedir, tertipten
maksat nedir. Maliye Bakanlığı ne ka,sdediyor?
açıkçası kimsenin bir şey anladığı yok, muhte
rem arkadaşlarım. İşte Personel Kanunu da bu
nun için bu şekle girdi; tatbikatta sıkıntı çekili
yor, başka kanunlar da aynı şekilde.
1 kirada bütün senatör arkadaşlarımız bu
maddenin en iyi şekilde çıkmasına, gönülden ta
raftar. Hükümet tatbikatta hiçbir güçlükle
karşılaşmasın, ne Sayıştaydan geriye çevrilsin,
ne Maliye ile tatbikatta- bir ihtilâfa düşülsün
isteniyor. Bütün bu açıklıklar kapansın ve bura
da hizmet gören, hakikaten gayet samimiyetle
itiraf ediyorum, bunu söylemekten zevk alıyo
rum, fevkalâde vatanperveranc bir hizmet gö
ren, burada çalışan subaylarımıza, astsubayları
mıza ve memurlarımıza bir tazminat, bir hiz
met zammı verilsin. Hepimizin maksadı budur.
Muhterem arkadaşlarım; biz istiyoruz ki, Hü
kümet çıksın «Askerî memur nedir?» bunu bize
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izah etsin. Artık buraya kadar gelmesine de
lüzum yoktu; ama geldi, Umumî Heyet burada
madde tedvini ile meşgul.
Sayın Riyasetin, kanun tasarı ve teklifle
rinin nasıl tedvin edileceğini tatbikatta bir şek
le sokması lâzım. Biz istiyoruz ki, askerî memur
nedir, Millî Savunma Bakanlığında kaç türlü as
kerî memur vardır? Takrir sahibi Sayın öztürkç-ine'nin söylediği gibi, hakikaten bunun tatbi
katında bir müşkülâtla karşılaşılacak mı? Aske
rî memurun rütbesi yarbayken, albayken sen as
kerî memursun, askerî memurun karşılığı burada
15 liradır deyip, bir tefrike mi tabi tutulacak?
Ama bütün bunlara girmeden evvel, takriri veren
arkadaşım katiyen bu niyetle vermiyor; rütbesi
olan elbette rütbesinin karşılığını alacaktır.
Açıkta bir askerî memur varsa, yani bu cetvelde
tadadedilmeyen sınıfa giren bir askerî memur
varsa, ona cetvelde bir karşılık koyalım, o da
onu alsın niyetiyle verdi arkadaşım. Biz de bu
şekilde takrire katıldık. Hükümet gelsin buraya,
yerinden de değil, bu mefhumları; ama Sayın
Başkanın da hakkı var, 77 nci madde kapsa
mı içerisinde ancak hatalı olarak bu husus gös
teriliyor, hiç olmazsa şu askerî memur kaç çeşit
tir, bunların içerisinde rütbesi olmayan askerî
memur var mıdır? Rütbesi olan rütbesinin kar
şılığını alacak mıdır, bize bir açıklık getirsin.
Biz burada kendi kendimize, bilen bilmeyene ku
laktan söylemek suretiyle bir neticeye varmaya
çalışıyoruz.
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dan evrakın geri çevrilmesi yönünden bâzı mah
zurlar tevlidedeceğîni beyan etmiştim.
Şunu da arz etmek isterim ki, önergemden
maksat, «Askerî memur» ve «Sivil memur» de
yimlerinin tatbikatta herhangi bir yanlışlığa
meydan vermemesi yönünden üzerinde durul
muştu ; ben hiçbir zaman askerî memuru rütbeli
olarak telâkki etmediğim için bu önergeyi ver
miştim. Gayet tabiîki «Askerî memur» terimi
rütbeli askerî memurları kapsıyor ise (ki, edin
diğim bilgiye göre bunlar şimdi Türk Silâhlı
Kuvvetlerinde çok mahdut sayıda kalmıştır), hiçbir zaman askerî memurlara, önerge vermek su
retiyle 15 lira verilmesi gibi bir takdirsizliğin
içine düşmeyeceğimi de ifade etmek isterim. Bu
itibarla, önergemi verdiğim sırada, herhangi bir
yanlışlığa mahal vermemek yönünden, konunun
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon tarafından
aydınlatılması gereğini de ifade etmiştim. Şim
di anlaşılıyor ki, mevcut mevzuata ve Içhizmet
kanunlarına göre «Askerî memur» terimlinin
kapsadığı mâna, bizim burada üzerinde endişe
ettiğimiz mâna dışında bir deyimdir. Eğer mah
zur telâkki edilmezse ben, Hükümet ve Komisyon
da bu kanunî icap muvacehesinde katılmak du
rumunda olduğu anlaşılıyor, önergemi geri ala
bilirim efendim.

Benim ricam, gerek Maliye Bakanlığı temsil
cisinden gerekse Hükümet temsilcisinden, bize gelip
'burada açık açık siylesin askerî memur nedir, ta
rifi nedir, kapsamı nedir, kaç çeşidi vardır, bu
raya giriyor mu, giı iniyor mu? Bu açıklamadan
sonra, biz de gönül huzuru ile, maksadımız da
malûmdur, Hükümetin maksadı da budur, kanu
nu. biran evvel istenilen şekilde çıkaralım.
T es ekk ür ed e r im.
BAŞKAN — Sayın

Karaosmanoğlu,

O

buyu

run.
ORAL KARAOSMANOĞLU ( Manisa)
Sayın Başkan, önergemi takdim ettiğim sırada vâ
ki konuşmam tetkik buyurulur ise, ben kanun
metninde geçen bir deyimin cetvelde geçmeme
sinden mütevellit bir endişemi beyan etmiş, bu
nun ileride ödeme safhasında Savıstav tarafın
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BAŞKAN — Önergenizi geri mi alıyorsunuz?
ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) —
Evet geri alıyorum efendim.
BAŞKAN — Önerge sahibi önergesini geri
almaktadır. Şu halde maddeyi okunan şekliyle
oylarınıza arz...
ERDOĞAN ADALİ (İstanbul) — Anlamadık
efendim.
REFET EENDEOİ (Samsun) — Sayın Baş
kan. aydınlanamadık. Bir sual sorma hakkını
lütfedin.
BAŞKAN —• Evet haklısınız. Müsaade edin
arz edeyim. Sayın Karaosmanoğlu nun bir tak
riri ile «Askerî memur» teriminin cetvele eklen
mesi isteniyor idi. Yapılan müzakere neticesinde
buna Komisyon ve Hükümet katıldı ve madde
bu yolda kabul edilerek, yani.önerge kabul edi
lerek maddeye ithal edildi. Bilâhare Sayın Öztürkçine bir takrirle kabul edilen hususun hatalı
olduğunu ve müzakerenin tekrarım talep ettiler;
Lnıumî Heyet Tüzüğümüz gereğince müzakere
nin tekrarına karar verdi, maddenin hatalı kabul
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edilmesine sebebolan kısmı üzerinde müzakere
yapıldı. Tek kabul edilen önerge bu idi, bunun
da kabulünün hata yarattığı iddiası varit görül
dü Umumî Heyetçe, müzakere tekrarlandı.
Netice itibariyle müzakerenin tekrarı, bu de
ğişikliği isteyen önerge üzerinde olması gerekir
idi. Öyle oldu, önerge sahibi önergesini alınca
mesele kalmadı..
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, mesele kalmadı olmaz. Müsade eder misi
niz?
BAŞKAN — Şimdi şu halde, arkadaşların iti
razlarından ben şunu anlıyorum; biz bu mesele
üzerinde, yani meseleyi biz tekabbül ediyoruz ve
bu meselenin aydınlanmasını istiyoruz, deniyor.
RİFAT ÖZTÜPıKÇİNE (Utaııba]) — Sayın
Başkan, müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ıııiisaadü buyurun.
RİFAT ÖETÜRKÇİNE (İstanbul) — Aydın
lığa kavuşturacağım efendim.
BAŞKAN — Hayır efendim. Müsade buyu
run efendim. Belki bu husus da hatalı olabilir,
verilen izahat muvacehesinde...
Sayın Yılmaztüık, buyurun.
ALÂEDDİN YILMAZTÜRE (Bolu) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar;
Bu önergenin kabulünde noktai nazar şu idi;
'«Askerî memur» dendiği zaman Millî Savunma
Bakanlığı emrinde çalışan, (Bidayette subay ola
bilir veya sivil bir doktor olabilir, herhangi bir
kâtip sınıfından memur olabilir.) iaremde mu
ayyen seviyelerden maaş almaya hak kazamın,
almakta olan, Millî Savunma Bakanlığımla ça
lışan sivil personeli de askerî memur tâbiri içinde
ııütalâa ettiğimizden dolayı bu önergenin ka
bulü istikametinde reyimizi kullandık. Meseleyi
aydınlatmak ]kz\ın. Aksi takdirde Yüce Senato
da uluorta önergeler kabul ediliyor veya redde
diliyor gibi bir kanaate gidilir. Bu husms aydın
lansın diye bilhassa konuşmak istiyorum.
Ayrıca, «Askeıî memur» deyimi içerisinde
kâtip sınıfı ve bâzı eski tâbiıle «beyaz demirli»
rütbdi şahıs tâbir edilen kimseler de giriyor ise
(ki. bunların çok az sayıda olduğu da söyleni
yor), onlar tabkıtiyle rütbesinin karşılığını ala
caktır, orası aydınlanmıştır.
Bir de sıkıyönetim idaresi başladığı zaman
sıkıyönetim mahkemelerine çok defa Adli ve
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Bakanlığından zabıt kâtipleri almır ve buna
mümasil adliyenin sıkıyönetim mahkemelerinin
çalışmalarını kolaylaştırıcı veya çabuklaştırıcı
mahiyette o an için İçişleri Bakanlığından,
Adalet Bakanlığından, muhtelif yerlerden vazi
feli memur ceibedilir ve hizmete getirilir, ki
ilk akla gelen misal zabıt kâtipleridir. Sıkıyö
netim mahkemelerinde sivil mahkemelerden görev
lendirilen pek eok zabıt kâtipleri vardır. «Sivil me
mur» tâbiri içerisinde sıkıyönetim mahekemelerine;
başka bakanlıklardan görevlendirilen sivil me
murlar ile Millî Savunma Bakanlığı emrinde
çalışan sivil memurların tümü bu 15 TLTık üc
ret cetvelinde, «Sivil memur» tarifi içerisine
dahil ediliyor mu? Bu cümleden o mâna kaste
diliyor ise, o zaman maddenin olduğu gibi ka
bulüne mahal yok, tekriri müzakere haklıdır.
önergeye lüzum yoktur; ama bunu sayın ko
misyon ve sayın Bakanın burada zabıtlara geç
mesi için tasrih etmesinde tatbikat bakımından
fayda vardır. Sayın komisyon başkanı «Bir zü
hul olarak bunun unutulduğu, yukarıda metin
de geçtiği ve cetvelde geçmediği.» Sayın Baka
nın da «Bu önergenin kabulünün uygun oldu
ğu» şeklindeki beyanları üzerine, elbette biz de
tatbikatta kolaylık olsun, bir müşkülâta uğra
nılmasın kanaatiyle önergeyi kabul ettik.
Şimdi, önerge sahibi önergeyi geri almış ol
sa dahi. Sayın Başkanın beyanı hilâfına biz
önergeyi oylayıp kabul ettiğimizden dolayı fer
den tekabbül etmiş durumuna geçiyoruz. Onun
için, önergeyi geri almak meseleyi halletmiyor.
Bu konunun bu noktada aydınlanması gerekir.
Bu «Sivil memur» tâbirinde bugün Örfî İdare
tatbikatında çalışan bütün siviller 15 TL. üze
rinden bu parayı alacaklar ise ve bu anlama
geliyor ise, madde aynen kabul edilebilir. Me
sele yok, tekriri müzakere de fayda vardır. Yok
öyle değilse, o zaman önerge istikametinde
maddenin kabulü gerekir. Arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun
Sayın Tokoğlu.

komisyon

sözcüsü

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Muhterem arkadaşlarımın kanun tasarısı üze
rinde göstermiş oldukları hassasiyete önce te
şekkürlerimi arz etmek isterim. Bu vesileyle
ortada bir hatanın meveudolup olmadığını da
680 —
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Teşekkür ederim.
ümi'dederim ki, açıklağa çıkarmak imkânı ka j
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kmaytürk.
sıl olacaktır.
0. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa
Muhterem arkadaşlarım; Türk Silâhlı Kuv
yın Başkan, değerli •arkadaşlarım;
vetleri Personel Kanununun 1 nci maddesi,
Komisyon Balkanı izah buyurdular. Madde
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde iki sınıf memur bu
nin
(c) fıkrasında «sivil memurlarına» diyor.
lunduğunu ifade etmektedir ve böylce de me
Aşağıdaki
cetvelde de «sivil memur» var, •göste
mur tarifini yapmış bulunmaktadır.
rilmiş.
Yalnız,
yine izah buyurdular ki, askerî
Şimdi müsaade ederseniz Türk Silâhlı Kuv
memur hepimizin bildiği gibi Orduda az kalan,
vetleri Personel Kanununun 1 nci maddesini
eskiden taktıkları beyaz işaret kullanan rütbeli'
takdim ediyorum : «Bu kanun Türk Silâhlı
sivil
memurlar var, onlar ıda rütbesinin karşı
Kuvvetlerine mensup subaylar, assubaylar ile
lığını
alacaklar. O da aydınlandı. Fakat bunun
harp okulları, fakülteler, yüksek okullar ve
dışında,
Komisyon Başkanının izah etmiş oklu
assübay okullarında öğrenim yapan asker öğ
ğu askerî idarede sivil memur olarak görev ya
rencilere uygulanır.»
pan personel de gerek maddenin (c) fıkrasında
İkinci fıkrasında «Türk 'Silâhlı Kuvvetlerin
ve gerekse aşağıdaki cetvele uyan sivil memu
de görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel
run alacağı karşılığı, 15 TL. nı alıyor, ise, bu
kanunlarına tabidirler» deniyor.
defa
Karaosmanoğlu'nun verdiği takrire lüzum
Demek oluyor ki, Türk Silâhlı Kuvvetlerinyok. Halbuki Komisyon Başkanı o takriri kabul
da; askerî ve sivil kişiler ile askerî memur
ettiler.
mevcut bulunmaktadır.
Konu aydınlanmadı. Bizi mazur görsünler,
Yine aynı kanunun geçici 12 nci maddesin
bu
bir tezat oluyor, yine anlaşılmadı.
de askerî memurlar için bir madde tedvin edil
miştir. Geçici 12 nci madde şu hükmü ifade
Bu nedenle ben, sayın Hükümetten konuyu
ediyor:
şöyle açmasını istirham edeceğim. Askerî teşki
«dSilâhlı Kuvvetlerde halen askerî
memur
lâtta eskiden kalmış az ımiktarda rütbeli me
olarak bulunanlara bu kanun yürürlüğe girdi
murlar var, bu belli; rütbesinin karşılığını ala
ği tarihten itibaren 1455 sayılı Kanun ile ek ve
cak. Komisyon Başkanı «sivil memur var» bu
tadilleri uygulanmaz. Ancak; bunlar, bu kanu
yurdu. O sivil ile birlikte bir de askerî teşki
na tabi olur. Bulundukları unvanlarını muha
lâtta rütbesiz askeri memur var. Sivil memur
faza ederler. Haklarında yas hadleri ve diğer
alacak...
özlük hakları dahil, esidi subaylar gibi bu ka
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Rüt
nun hükümlerine tabidir.»
besiz askerî memur olmaz.
Böylece bizim bugün müzakere etmekte bu
Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Ol
lunduğumuz kanun tasarısında demek oluyor
maz
tabiî. Binaenaleyh, Komisyon Başkanını
ki, rütbeli askerî memurlar var. Bu memurlar
doğrudan
doğruya Karaosmanoğlu arkadaşımı
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun
zın
takririnin
lüzumlu olduğunu ifade etti, yan
12 nci maddesine göre rütbeleri istikametinde
lış anlamadımsa. «O düşünce ile biz bunu kabul
ve karşılığında bu tazminatı alacaklar; fakat
ettik» dedi. Rifat Öztürkçine arkadaşımız bu
yine aynı kanunun 2 nci fıkrasında, bir de as
takririn
lüzumu olmadığını ifade etti, ben de
kerî görevde bulunan sivil memur olduğu sa
onu
demek
istiyorum. Komisyon Balkanı lü
bit bulunmaktadır. İşte, bu sivil memurlara da
zum
olduğunu
izah ediyor ve takriri veren Ka
bu cetveldeki parayı verebilmek için Sayın Karaosmanoğlu
arkadaşımız
da takriri geri alıyor.
raosmanoğlu'nun takdim etmiş olduğu önerge
Rütbeli olan alıyor, sivil memur alıyor, ondan
nin kabulünü rica etmiştik. Bunda da bir hata
sonra Komisyon Başkanı arkadaşımız diyor ki,
olmadığında ısrar etmiştik; fakat, arkadaşları
bu takrire lüzum var.
mız bir memleket meselesini hal için çok has
sas davrandıklarından, haklı olarak tekriri mü
Beni mazur görün yine konu aydmlanımadı.
zakereyi kabul ettiler. Tekriri müzakere neti
O nedenle özetle biz Hükümetten sormak isti
cesinde takdim etmiş olduğum bu malûmatla
yoruz ki, rütbeli olan belli, sivil memur olan
maddenin aynen kabulünü rica ediyorum.
| belli, binaenaleyh Karaosmanoğılu arkadaşımı— 681 —
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zm takririne lüzum yok; ama Komisyon «var» I tır. Bizim maksadımız hiç bir zaman rütbe sahi
•diyor. Hükümet, bu husustaki fikrini bize açık
bini 15 lira gibi mahdut bir şeyle takyit etmek
lasın bu ta'krire neden lüzum vardır? Tekrar
değildir; ama askerî memur, sivil memur bunu
ayrı bir bir sınıf yok burada. Binaenaleyh, konu
kavramaz mülâhazası ile açıkta kalabilir, yani
anlaşılmadığından, yahut şahsen ben anlama
askerî hizmet gören sivil memurlar vardır, bu
dım mazur görün. Hükümetten bunu aydınlat
nu kavramaz endişesi ile bir açıklık getirmesi
masını istirham edeceğim.
ile taraftar olduk. Yoksa açıklıkla beyan etmek
Saygılar sunarım.
istiyorum ki, takrirden evvelki Komisyonun
tanzim ettiği cetvelin sonuncu ibaresindeki si
BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon söz
vil memur deyip 15 lira karşılar miktarı konu
cüsü.
lan hüküm tatmin eder.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Bakan arkadaşlar
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan,
şunu söylemenizi istiyorlar. Bu «Sivil memur
müsaade ederseniz bütün arkadaşlarım konuş
tabirini takviye için biz bu askerî memur tabi
sunlar, kendilerini tatmin etmek için bir gayret
rinin ilâvesine katıldık.» diyorsunuz; ama biraz
te daha bulunalım.
evvel «Askerî memur rütbelidir» dediniz. Rüt
BAŞKAN — Olur efendim.
beli olduğuna göre, rütbesine göre alacak bu
ERDOĞAN ADALI
(İstanbul) — Sayın
ücretleri. Rütbesiz askerî memur var mıdır ki,
Başkan, Komisyondan bir sual soracağım.
bu sivil memur terimini takviye için böyle bir
şeye lüzum görüyorsunuz? Arkadaşlar bunu öğ
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
renmek istiyorlar.
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, Komisyondan daha yetkili ve kanunu tat
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZbik edecek makam olan Hükümet çıksın, «Sivil
MEN (Devamla) — Rütbesiz askerî memur
memur bu, asker bu. 1950'den sonra Orduya alı
yoktur efendim, rütbelidir.
nan lise mezunlarının şu duruma göre 12 nci
BAŞKAN — Yoktur, şu halde...
maddede mütalâa edilmesi lâzımdır, ondan son
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZra askerî mahkemelerdeki zabıt kâtiplerinin de
MEN (Devamla) -— Geçici 12 nci maddede za
şu şekilde mütalâa edilmesi lâzımdır» diye be
ten atıf yapmış. Binaenaleyh, özlük hakları ba
yanda bulunsun. O zaman söze de lüzum kalmaz
kımından şunlardan istifade eder demiş.
ve müzakereler de uzamaz.
BAŞKAN — Mademki «Yoktur» diyorsu
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim,
nuz. şu halele bu «Sivil memur» tabirini ayrı
anlaşılıyor. Şimdi Hükümet müzakereleri kısal
ca «Askerî memur» terimi ile takviyeye lüzum
tacağı kanatı ile izahatta bulunmak ister mi
olmadığı kanaatini beyan ediyorsunuz demek
efendim ?
tir.
MİLLÎ SAVUNMA-BAKANI MEHMET İZMİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Kısa olarak
MEN (Devamla) — Arz ettim, Komisyonun tan
arz edeyim.
zim ettiği cetvelin son ibaresindeki «Sivil me
Efendim, «Askerî memur» biraz evvel Ko
mur» tâbiri ile ifade edilen şey kâfidir.
misyon adına beyanda bulunan arkadaşımın da
maddeleri okumak suretiyle açıkladığı gibi, mu
BAŞKAN — Tamam, kâfidir diyorsunuz.
vakkat geçici 12 nci madde ile atıf yapılan ki
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın
şilerdir, onun dışındakiler sivil memurlardır.
Başkan, müsaade ederseniz bir sual soracağım.
Sivil memurlar Komisyonun hazırladığı cetve
BAŞKAN — Buyurun efendim.
lin sonundaki 15 lira ile karşılanır kana atında
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen
idik biz; fakat bir tereddüt hâsıl olduğu için
dim, bu sıkıyönetim hizmet zammı kanunda
açıklık getirmesi dolayısıyle, yani eski tabiri ile
maddeleri ile tanzim edildiği şekilde sadece as
zait fayda derler, o mülâhaza ile önergeye katıl
kerî rütbede memur olanlara verilecektir de
dık. Yoksa, bugün yine de söylüyorum askerî
mektedir. Ayrıca jandarmaya ödeme yapıla
memurlar rütbe sahibidir, biraz evvel açıklan
cağı...
dığı gibi rütbesinin tekabül ettiği ücreti alacak682 —
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BAŞKAN — Sayın Ege, herhalde bu izahat
verildiği zaman burada bulunmuyordunuz.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Daha
sualim bitmedi efendim. Sıkıyönetim bölgesi dı
şında olduğu halde sıkıyönetimin hudutları dı
şına taşan hadiselere iştirak etmiş olanlara
ödeme yapılacak mı? Sonra Hükümet bir bü
tünlük arz eder, Devlet bir bütündür, hizmetler
de daima eşitlik prensibi düşünülerek ele alınır.
Acaba sıkıyönetim bölgesinde çalışan emniyet
mensuplarına da böyle bir ödeme verilmesi dü
şünülüyor mu? Sayın Bakandan öğrenmek isti
yorum.
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, aynı suale bir cümle ilâve etmek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Rendeci.
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Ba
kan demin jandarma mevzuu ile ilgili sual so
rulduğu zaman buyurdular ki, eğer sıkıyönetim
komutanlıklarmca kendilerine vazife verilmişse
jandarma sınıfmdakiler bu hizmetin karşılığını
alır. Halbuki jandarma daimî güvenlik kuvveti
olarak seferber halde sıkıyönetimin emrindedir.
Ayrıca, sıkıyönetim komutanlığının emir ver
mesine lüzum yoktur. Şimdi ayrıca jandarmaya
bu şekilde tazminat verebilmek için komutanlık
lardan böyle bir emir çıkarmak lüzumu var mı
dır? Bunu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurursanız
bu müzakeresini yaptığımız husus bir hatanın
olup olmadığı hususu idi. Sorulan sualler daha
önce müzakere edildi, cevaplı müzakere neticesi
alındı; ama biraz daha açıklık getirsin diye Sa
yın Bakan birer kelime ile, ikişer kelime ile
bu hususları tekrarlarsanız arkadaşları da tat
min etmiş oluruz.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Devamla) — Sayın Başkan, zatıâlinizin
de açıkladığımız gibi bugün görüştüğümüz ka
nun Sıkıyönetim Kanununun bir maddesini ta
dil eden bir kanundur. Binaenaleyh, kanunun
tarihi veçhile bir jandarma birliği sıkıyönetim
komutanlığında vazifelendirilmişse, bu tazmina
tı alacaktır, değilse almayacaktır.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Emni
yet mensupları?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Devamla) — Emniyet mensupları alma
yacaktır tabiî.
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BAŞKAN — Madde ile ilgili değil. Bu iza
hat üzerine söz almış olan sayın üyeler konuş
mak istiyorlar mı efendim?..
Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım;
Bu kanunun istihdaf ettiği maksat ve gaye
açık. Örfi idarede vazife gören generallerden
en küçük rütbeli subay ve assubaya göre rütbe
lerine uygun bir tazminat alması. Bununla be
raber askerî memur sıfatını taşıyan ve eskiden
beyaz yıldızlı, aylı dediğimiz yine rütbeli askerî
memurlar var. Onlar da yine rütbeli subaylar
misillû rütbelerine uygun alacak. Buralarda ihti
lâf yok. Burada dikkat ederseniz, maddenin
metni ile altındaki cetvelde bir tutarsızlık, ben
zersizlik var. Yukarıda «Askerî memur ve sivil»
diyor, aşağıda «Sivil memur» diyor; ama izahat
tan anlıyoruz ki, yukarıda maddede askerî me
mur vardır, o da rütbelidir. Binaenaleyh, aşağı
da onu yazmaya lüzum yok • rütbeli misillû al
dığı için, tekrarda fayda mülâhaza edilmemiş
tir, diyor. Burayı da anladık.
Muhterem arkadaşlar, hepiniz askerlik yap
tınız. Askerî memur, askerî vazife gören, fakat
hiçbir suretle rütbe taşımayan, Ordu bünye
sinde muhtelif iş gören ve sivil elbise giyip, as
kerî vazifeyi muayyen kısımlarında ifa eden ki
şilerdir. Bunlar da aslî maaşına göre sivil me
murlar gibi terfi ederler ve maaş alırlar. Bina
enaleyh, 15 lira verilmesi bir hatadır. 90, 100,
150 lira aslî maaşı olan bir sivil insana, siz pa
şaya, albaya 40 lira 35 lira verirken, 15 lira ve
receksiniz. Adalet bunun neresinde? Bu, mü
him bir dava.
Karaosnıanoğlu mühim bir noktaya dokun
du. Karaosmanoğlu dikkat ederseniz, daha ziya
de dışardan alman sivil memurları kastetti. Ka
raosmanoğlu diyor ki (Hükümet ve Komisyon
buna cevap vermiyor) arkadaşlar örfi idare sı
kıştı dışarıdan bir sivil doktor aldı, bir zabıt
kâtibi aldı; gel dedi, vazifeye davet etti. Aylar
ca, yıllarca çalışacak bu insan, bu ne yapsın,
almasın mı, diyor.
i«Ben bir takrir verdim; gelin, buna iştirak
edin. Hükümet bunu unutmuş. Kabul edin de,
dışardan gelip bu vaziyeti gören insanlar da pa
ra alsın, az veya çok.» diyor ve siz de bunu bu
mantık ve düşünce içinde kabul ettiniz.
683 —
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Şimdi Hükümet çıktı (Çok özür dilerim ken
dilerinden) efendim, biz onu .şu mânaya aldık,
bu mânaya al inadıydık filân gibi meselenin içi
ne mesel girdi. Bana kalırsa bu maksada matuf
olan bu takriri arkadaşım almasın yahut biz
tekabbül edelim, böylece dışardan gelip de bu
maksatla çalışan insanlara az da olsa bir tazmi
nat verilsin.
Teşekkür ederim.
ALÂEDDİN
YILMAZTÜRK
(Bolu) —
Sayın Başkan, bir sualim var.
BAŞKAN —Kime?..
ALÂEDDİN
YILMAZTÜRK
(Bolu) —
Komisyon veya Hükümetten.
BAŞKAN — Geçti, Sayın Bakan izahat ver
di, indi..
ALÂEDDİN
YILMAZTÜRK
(Bolu) —
Sayın Başkan, meselenin önemine binaen.
BAŞKAN — Nedir efendimi.
ALÂEDDİN
YILMAZTÜRK
(Bolu) —
Jandarma sınıfının Mr birliği veya muayyen se
viyedeki elemanları Örfî idare emrinde çalış
tığı takdirde tazminat alacak mı? Bir de İçiş
leri Bakanlığına bağlı daimî emniyet görevini
yapan polisler var. Emniyet Genel Müdürlüğü
nün veya şubelerindeki görevlileri jandarma ile
beraber örfî idarenin daimî emrindcdirler. Aca
ba sivil memur olarak çalışanlar dışında, örfî
idarede emniyet mensubu polisler ve bâzı şube
yetkilileri daima çalıştıklarına göre ayrı bir
tazminat alacaklar mı? Bunu öğrenmek istiyo
rum.
BAŞKAN — Bu husus daha önce soruldu ve
suallere Sayın Bakan cevap verdi efendim.
Şimdi maddeyi tekrar okutuyorum efen
dim.
15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim
Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve bu
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun
tasarısı
Madde 1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine
aşağıdaki (e) fıkrası eklenmiştir.
e) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan
veya Sıkıyönetim Komutanlığında görevlendi
rilen personel ile Sıkıyönetim Komutanlığı em
rinde görevli, Merkez Komutanlığı kadrolu ve-
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3 a kadrosuz subay, askerî memur, astsubay ve
sivil memurlarına, fiilen hizmet gördükleri süre
ce ilişik cetvelde gösterilen yevmiye miktarı
kadar «Sıkıyönetim Hizmet Zammı» ödenir.
Ödeme, Damga Resmi dışında herhangi bir
vergiye tabi değildir.
BAŞKAN — Maddeyi ilişik cetveli ile birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz
isteyen sayın üye?..
İSKENDER
CENAP EGE
(Aydın) —
Aleyhte efendim.
BAŞKAN — Aleyhte buyurun efendim.
İSKENDER
CENAP EGE
(Aydın) —
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Müzakere etmekte olduğumuz tasarı, gerekli
hazırlığı maalesef yapılmadan ve sayın arkadaş
larımızı tatmin edici bir neticeye varmadan
neticelenmiş bulunmaktadır. Bu tasarıda va
zıh olmayan yönler vardır. Hükümete tevcih
ettiğimiz sorularla da bu noktalar aydınlığa ka
vuşmamıştır. O bakımdan tasarının kabulüyle
meydana gelecek hususun bâzı anlaşmazlıklara
ve yanlış tefsirlere uğrayacağını sanıyorum.
Memlekette sıkıyönetim ilân edildiği zaman
elbette sıkıyönetimde vazife alanlar en büyük
kumandanından erine kadar çok değişik bir
disiplin içerisinde görev yapmakta ve şahsî hu
zurlarından hattâ sıhhatlerinden fedakârlık yap
maktadırlar. Bunu içimizde kabul etmeyenimiz
yoktur. Ancak bu şekilde görev yapanlara ge
reken yan ödemelerin pekâlâ mevcut kanunlar
içerisinde karşılıkları bulunabilir, vardır. Geçici
görev yolluğu vardır, vazife güçlüğünden doğan
risk zammı vardır, fazla mesai zammı vardır.
Buna mümasil daha hatırıma gelmeyen yan öde
meler bulunduğu halde, burada arkadaşların
Komisyon raporunda ifade ettikleri portesi aşa
ğı yukarı 2,5 - 3 milyon lira civarında olan bir
ödeme için, Sıkıyönetim Kanununa ek bir mad
de getirilmesinin ben, pek lüzumlu ve yerinde
olduğu kanısında değilim.
Muhterem arkadaşlarım; bizim çok dikkat
etmemiz lâzım gelen ve bilhassa Hükümetin de
titizlikle üzerinde durması icabeden bir husus
varsa, bu da, her sahada memlekete hizmet ve
ren personelin arasında bir ayrıcalık yaratma
maktır. Bu, ufak ve karşılığı hiçte böyle ne
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Meclislerimizin ne de komisyonlarımızın karşı
çıkmasını icabettinneyen ödemedir, ama usulü
bir hususu düşünmek mecburiyetindeyiz.
Şimdi ben sıkıyönetimin ilân edilmiş olduğu
illerde, sıkıyönetim komutanlığı emrinde çalı
şanlara verilmesi gereken ve böyle ifade edilen
bu ödemeleri, sıkıyönetim hizmet zammını ilk
bakışta makûl ve yerinde görmemeye imkân
yoktur; ama şimdi şöyle düşünüyoruz. Vazife
de olan sıkıyönetim bölgesindeki askerî perso
nelin, subaylarımızın hizmetleri elbette normal
zamandaki hizmetleriyle saat bakımından, ke
safet bakımından aynı olmayabilir. Fakat bunu
gece gündüz - meselâ raporda ifade edildiği
gibi - vazife gören ve hakikaten yorulan, zor
şartlar altında görev yapan, kendilerini bu yap
mış oldukları görev karşılığında takdirle mil
letimizin yâd ettiği vazifelilerin aynı paralelde
vazife gören başka arkadaşlarının da bulundu
ğunu, bunların da hudutlarda nakis 30 dereceye
varan soğuklarda gece gündüz vazife gördüğünü
düşünürsek, her halde sıkıyönetimde vazife gö
renlerden böyle müşkülât içerisinde...
BAŞKAN —• Bir dakika Sayın Ege, Sayın
Ege'nin konuşmasının hitamına kadar müzake
renin devamını oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Lehte
de söz alacaklar var, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Kanunun müzakeresi tamamla
nıncaya kadar oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) —
Böyle vazife gören çok kıymetli vatansever, va
zifeşinas subaylarımız, kumandanlarımız elbet
te vardır. Bu ufacıcık farklılığın yaratılması
nın faydalı olacağı kanaati bende yoktur muh
terem arkadaşlarım. Yoksa, 62 milyara varan
Türkiye bütçesi içerisinde 5 - 10 milyon liralık
ödemenin fazla olacağını zannetmiyorum. Hele
böyle mühim, hakikaten memleketin âli menfaa
tini içine alan, memleketin varlığı ve yokluğu
mevzuunda vazife görenlere kıskanılacak bir
mesele olduğunu asla aklıma getirmemekle bera
ber, bu kabil mukayeselerin doğmasına sebebolacağı düşüncesi beni üzmektedir.
Benimle beraber aynı suali sonran arkadaş
larımız da oldu. Meselâ, yine sıkıyönetim hu
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dutları içinde, sıkıyönetimin- emrinde veya ona
bağlı olarak çalışan emniyet mensupları vardır.
Bunlar da 24 saat vazife görmektedirler. Bun
ların da normal zamanda; yani sıkıyönetimin
dışında vazife görüşleri ile, mesai saatleri ile
sıkıyönetim içindeki çalışma saatlerinin çok
farklı olduğunu hepimiz yakından biliyoruz.
Şimdi niçin emniyet mensupları için böyle bir
husus düşünülmedi, niçin onlara böyle bir öde
me yoluna gidilmedi, onlara böyle bir imkân
sağlanmadı şeklinde bir fikir, bu vazifeyi gören
insanların kafasında acaba doğmaz mil İşte bu
nun için diyorum ki, bu tasarı daha etraflı ha
zırlanarak, sadece sıkıyönetim içinde vazife gö
ren askerî personeli değil, onlarla beraber ger
çek sıkıyönetim vazifesi görenlerin, sivil perso
nelin hepsini kapsaması düşüncesinden nakîa
buluyorum.
Bu hususu arz etmek için söz aldım, teşekkür
ederim.
BAŞKAN — Sayın Rendcci, siz mi daha ev
vel lehte söz istemiştiniz?
REFET RENDECİ (Samsun) — Efendim,
sayın arkadaşım bana müsaade ettiler.
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun.
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar;
Hakikaten güzel bir kanunu, üzerinde hassa
siyetle dura dura, Sayın Başkanın da müsama
hası ve meselenin aydınlanmasına yardımcıları
ile şurada müzakere etmek imkânını bulduk.
Kanun iyi bir kanun. Hakikaten vazifeliler,
vazifelerinin ağırlığı derecesinde mesuliyetlerini
yerine getirirken, maddî sıkıntılardan uzak
kalsın diye bu tazminatlar getirilmiş.
Yalnız bu iyi kanunun tatbikatında bâzı
müşkülâtların çıkacağı kanaatindeyim. Şöyle
bir .husus aca ba yarın varit olabilir mi?
Muhterem arkadaşlar, Sıkıyönetim Kanunu
nun bir hükmü diyor ki, «Bir bölgede sıkıyöne
tim ilân edilir edilmez, polis ve jandarma ilân
tarihinden itibaren örfî idare kumandanının em
rine girer.» Bu vazifeyi kanun vermiş. Örfî
idare kumandanının emrine sokuyor. Ayrıca
kumandanın ben sizi vazifeli kıldım, emrime
aldım demesine lüzum yok, kanunun emri bu,
bunu kanun koymuş. Bunun dışında sıkıyöne
tim kumandanı çıkacak diyecek ki, bana şu şu
şu elemanlar lâzım, şunları şunları şunlan mer-

C. Ssuatosu

9 . 1 . 1973

B : 13

O : 1

kez..kumandanlığında, bunları örfî idare mahke
mesinde, bunları sivil hizmetlerde kullanacağım
diye emir ve tâyin yapıyor, atama yapıyor ve
vazife veriyor.

Bu kanunun iyi anlaşılacağı ve iyi tatbik edi
leceği düşüncesi ile kanunun iyi olduğu kanaa
tindeyim. Hayırlı olsun diyorum.
Teşekkür ederim.

Şimdi ortada bir mesele var, bana göre te
reddüdü mucip olan nokta şu. Kanunun emir
verdiği ile, kanunun vazife verdiği ile kuman
danın vazife verdiği kişiler arasında bir tefrik
getiriyor b-u kanun. Benim görüşüm bu. Şimdi
kanunun vazife verdiği, daima emrinde tuttuğu
örfî idare kumandanının vazife verdiği kişi, bir
de kanunun vazife verdiği ve kumandanın em
rine otomatikman soktuğu kişi var. Şimdi taz
minatlarda benim görüşüme göre bir fark olu
yor. Kanun iyi; ama bu yönü ile ileride tatbi
katta hatalar meydana getirecek ve kanunun
kumandanın emrine soktuğu kimselere tazminat
verilmemesi gibi bir durumu tatbikatta yarın or
taya koyacaktır.

BAŞKAN —- Sizin konuşmanızı lehinde ka
bul ettim efendim.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı Perşembe günkü Birleşimde açık oya su
nulacaktır.
Toptancı halleri kanun teklifinin açık oyla
masına 113 sayın üye iştirak etmiş, 111 kabul,
1 ret, 1 çekinser oy kullanılmıştır Teklif kabul
edilmiştir.
Çalışma müddetimiz dolduğu için, 11.1.1973
Perşembe günü saat 15,00'te toplanılmak üzere
Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 19,05

V. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SORULAR

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, kömür satışına dair soru öner
gesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri
Kodamanoğlu'nun yazılı cevabı (7/39)
26 . 6 . 1971
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması için gerekli işlemin yapılmasını saygıyle
rica ederim.
C. Senatosu Tabiî Üyesi
Haydar Tunçkanat
Soru :
1. 1963 yılından bu yana, Bakanlığınıza
bağlı Kömür Satış Müessesesi dışında, Bakan
lıkça özel şahıslara kömür tahsis edilmiş mi
dir?
2. Eğer böyle özel tahsisler yapılmış ise,
hangi yıllarda kimlere ne miktar tahsis yapıl
mıştır?

VE

CEVAPLARI

3. Bu tahsislerin yapılmasındaki, lüzum ve
ya zaruretler nelerdir?
T. C.
Enerji ve Tabiî
6 . 1 . 1973
Kaynaklar Bakanlığı
Enformasyon, İstatistik
ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 112/386/6
659
Konu : Sayın Haydar Tunçka
nat'ın yazılı soru önergesi
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 31 . 3 . 1972 tarih, 11496-11883-7/39
sayılı yazıları :
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Hay
dar Tunçkanat'ın, «Kömür Satış ve Tevzii» hak
kındaki yazılı soru önergesinin cevabı, ilişikte
3 nüsha olarak sunulmuştur.
Kayfiyeti saygılarımla arz ederim.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Nuri Kodamanogiu
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Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Haydar
Tunçkanat'm, Kömür saıt-ış ve tevziine mütedair
olan yazılı soru önergesi cevabıdır

Sora 2 : Eğer böyle özel'tahsisler'yapılmış
ise, hangi yıllarda kimlere, ne miktar tahsis
yapılmıştır ?

Soru 1 : 1965 yılından bu yana, Bakanlığı
nıza bağlı Kömür Satış Müessesesi dışında, Ba
kanlıkça özel şahıslara .kömür tahsis edilmiş
midir ?
Cevap 1 : Kok, linyit ve taşkömürü, Kömür
ıSatış ve T'evzi Müessesesi tarafından, «Kömür
Satış ve Tevzi Yönetmeliği» esasları dahilinde
hazırlanıp teshin yılından önce Bakanlığımı
zın onayından geçirilen tevzi programına göre
dağıtılmaktadır.

Cevap 2 : «Kömür Satış ve Tevzi Yönetme
liği» esasları dahilinde teshin yılından önce ha
zırlanıp Bakanlığımızın onayından geçirilen
tevzi programı dışında 1969, 1970 ve 1971 yıl
ları içinde 58 455 ton rekompoze taş kö
mürü tahsis edildiğinin Baknlığımızca öğrenil
mesi üzerine Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu Genel Müdürlüğüne verilen 24 . 5 . 1971
tarih," 7083/28413; 25 . 5 . 1971 tarih, 7157/28641
ve 26 . 7 . 1971 tarih, 161 - 10027 sayılı taliımaltlarımızla, vâki 58 455 tonluk tahsisten
25 000 tonu tutulmak suretiyle bu durum kesin
olarak önlenmiş ise de, hadiseye, muttali ola
na kadar :

Bahis konusu yönetmelikte, Bakanlığımızca
kömür tahsisini mümkün kılacak herhangi bir
hüküm bulunmamaktadır.
Firmanın adı :
Artova Ticaret
Avni Akmen
Şeref Görkey
San Tanıtma
Murtaza Görgün
Mustafa Sohtorik

1970

1971
12
3
2
1

—

10 293
1 909
251
290
678
—

1 043

13 421

20 991

1969
1 043
—
•—
—

Yukarda kayıtlı 6 adet firmaya
ceman
35 455 ton rekompoze taşkömürü teslim edil
diği anlaşılmıştır.
.'Soru 3 : Bu tahsislerin yapılmasındaki lü
zum ve zaruretler nelerdir ?
Cevap 3 : Bu tahsislerin yapılmasında her
hangi bir lüzum ve zaruret bulunmamakla be
raber vâki tasarruf gerek Kömür Satış ve Tevzi
Müessesesi mevzuatına, gerekse K/1089 sayılı
Koordinasyon heyeti kararına aykırı görülerek,
müsebbipleri hakkında tanzim olunan tahkikat
raporu .mahkemeye intikal ettirilmiş ise de,
Mahkemece verilen 20 . 3 . 1972 tarih, Esas No.
971/739 ve Karar No. 972/154 sayılı Kararda,
«.... şayet Hukukî bir mesuliyet varsa o cihet
baki kalmak şartiyle cezai yönden bir mesuli
yetleri buulnmadığı cihetle beraetlerine..» Ka
rar verilmiştir.
Keyfiyeti saygılarımla arz ederim.
Nuri Kodamanoğlu
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

688
044
999
665
—
595

Toplam Ton
24
4
3
1

024
953
250
955
678
595

35 455

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi
Selâhaddin Babüroğlu'nun, -alınan avanslara dair
soru önergesi <ve 'Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/82)
16 . 11 . 1972
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Özü : Yazılı cevap verilmesini
istediğim sorular
Aşağıda arz olunan sorularımın, Maliye Ba
kanı tarafından yazılı olarak
cevaplandırıl
masına ara olmanızı arz ederim.
'Selâhaddin Babüroğlu
Kontenjan Senatörü
1. İmar ve İskân Bakanlığının, Teftiş Ku
rulu Başkanı Başmüfettişler, Müfettişler ve mü
fettiş yardımcılarniidan Bakanlığınız müsaadesi
ile avans alanların aldıkları avansların ay, ay
(1) Yazılı cevaba ekli cetveller
Müdürlüğündeki
dosyasındadır.

Kanunlar
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ve herkesin aldığı avansın tutarı ile bunların
tediye zamanlarının bildirilmesini, ayrıca avan
sını kapatmamış olanların isimlerini,
2. Bu avansların ne şekilde alındığı, çek
karşılığımı? başka bir yollanıl? Bu avanslar
veıilirken, Bakanlığınızca uygulanan bir krite
rin olup olmadığı? Bu avansların mahsupları
nın takibinin Bakanlığınızcamı? İmar ve İskân
Bakanlığıneamı yapılmalkta olduğu?
3. Aynı Başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş
yardımcıları üzerinde bulunan avanslardan 1971
yılından devredenler varsa, kimlerde ne miktar
olduğunun bildirilmesi, 'halen borçlu olanlar
dan paraların ne suretle tahsil edileceğinin,
Yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
T. C.
Maliye Bakanlığı
Muh. : 122512 - 33611
6 . 1 . 1973
2 nci Şb. Md.
Konu : İmar ve İskân Ba
kanlığı müftittişlerıi ilk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 20 . 11 . 1972 gün ve 15855 - 935/7/82
sayılı yazınız.
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sa
yın S elâh afetin. Babüroğlu'nun İmar ve İskân
Bakanlığı Müfettişlerinin aldıkları avanslar ve
yaptıkları mahsuplarla ilgili önergesi incelendi.
1. Myfettişler, aylık maaş ve yolluklarının
karşılıklarını her ayın başında peşin
olarak
almaktadırlar. 1972 malî yılında İmar ve İskân
Bakanlığı müfettişlerinin her ay alınış olduk
ları avanslar ile yapılan mahsuplar ve mahsubu
yapılmamış bakiyeler ilişikte sunulan (Ek - 1)
çizelgede gösterilmiştir. Çizelgede de görüldü
ğü üzere Ekim ve Kasım ayları mahsup evrakı
henüz ilgili saymanlığa ulaşmadığı için bu ay
lara ait mahsup sütunları boş bırakılmıştır.
2. Müfettişler, aylık ve yolluklarını
Ba
kanlığımızca verilen kredi cüzdanı ve çek kar
şılığında herhangi bir saymanlıktan alabilirler.
İlişikte bir örneği sunulan (Ek - 2) Bakanlığın
275 (M) seri sayılı G-enel Tebliğinde de belir
tildiği üzere, maş derecelerine göre saptanan
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•aylık kredi limitleri kredi cüzdanlarına işlen
mekte ve bir aylık hak edişi karşılayacak tu
tarda olan bu sınırın da ilgililerce aşılmaması
zorunlu bulunmaktadır.
Yılı içinde müfettişlerce alman avanslardan
(imaaş ve yolluk tutarlarından) mahsup döne
mi sonuna kadar mahsubu yapılmamış tutarlar
.kaldığı takdirde bu tutarlar saymanlıklar tara
fından müfettişler adına Eşhas Borçları Hesa
bına alınarak mahsup veya tahsiline girişilınektedir. Saymanlıklar bu durumu müfettişin
bağlı olduğu Bakanlığa intikal ettirmePıcte ve
nakden tahsili gereken tutarların saymanlığa
yatırılmasını sağlamaktadır. Saymanlıkça ya
pılan kayıt ve izleme dışında,
müfettişlerin
her ay düzenleyip tevdi ettikleri hak ediş cet
vellerinin dairelerince tahakkuk
işlemi sıra
sında kontrol edilmesi ve mahsup dışı bakiye
(bırakılmasına meydan verilmemesi
gerekmek
tedir.
Ayrıca Devlet Muhasebesi Muamelât Yönet
meliğinin 79 ncu maddesi hükmüne göre, öde
meyi yapan saymanlar, müfebtişHerin kredi cüz
danını inceleyerek yılbaşından para almak için
başvurulan ay sonuna kadar alınması mümkün
olan tutar ile o .güne kadar çekilen miktarı
kontrol etmekte ve bu suretle de müfettişlerin
tayin edilen sınırlar üstünde avans almaları
önlenmektedir.
Bakanlığımız
Denetim elemanlarınca say
manlık işlemlerinin denetimi sırasında müfet
tişlerce alman avanslar ve yapılan mahsuplar
üzerinde de önemle durulmaktadır.
3. İmar ve İskân Bakanlığı Müfettişleri ta
rafından 1971 yılında alman avanslar, yapılan
mahsuplar ve mahsubedilmemiş bakiyeler ili
şikte sunulan (Ek - 3) çizelgede gösterilmiş
tir. Mahsubedilmemiş bakiyelerin tahsili için
gerekli işlem yapılmaktadır.
Bilgilerine arz olunur.
Ziya Müezzinoğlu
Maliye Bakanı
3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
At alay'in, Kars HU '•ve ilçelerindeki PTT. teşki
lâtına dair soru önergesi [ve Ulaştırma
Bakanı
Rıfkı Danışman'ın yazılı •cevabı (7/92)

O. Ssaıalosu

B : 18

Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki hususların Ulaştırana Bakanı ta
vafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla rica ederimi.
C. Senatosu Kars Üyesi
'Sırrı Atalay
1. Halen Kars ili, ilçeleri ayrı ayrı göste
rilmek üzere PTT hizmetlerini yerine getiren
teşkilât sayısı, çeşidi,
2. İlçelerdeki mesai süresi nedir ?
3. Geniş bir iş çevresi ve şehir yapılışı ile
dağınık ve yaygın bulunan Kars merkezinde
PTT hizmetllcrinde kolaylık sağlayacak yeni şu
beler açılması düşünülüyor mu?
4. 1973 yılı içinde hangi Bucak ve büyük
•köylerde PTT hizmetlerini yerine
getirecek
hizmet üniteleri açılabilecektir?

9

1 . 1973

O : 1

T. C.
Ulaştırma Bakanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Sayı : 2 2 7 1 - 1

5 . 1 . 1973

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekre
terliğinin 8 . 12 . 1972 gün ve 1014 - 16032/7 92 sayılı yazıları.
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
Atalay'm, Kars ili ve ilçelerindeki PTT teş
kilâtı ve hizmetleri ile ilgili yazılı sorusu cevaIbı hazırlanarak ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Kıfkı Danışman
Ulaştırma Bakanı

Cumtouriiysft .Ssıuatosu 'Kars üyesi (Sırrı Atalay itirafımdan verilen soru iönergesiae cevap
1. Plalen Kars ilinde PTT hizmetlerini yerine getiren 16 merkez 24 şube ve 7 acente mevcudolup ilçeler itibariyle aşağıda gösterilmiştir.
İlçede mevcut
İşyeri adı
işyeri adedi
İşyeri nev'i
Mülkî taksimatı
Merkez ilçesi :
Kars PTT
Kars - Çarşı
Çakmak
Kümbetli
Sübatan
Hacıvoli

Merkez
Şube (Lokal)
»
»
»
Acente

İl Merkezi
Lokal Mahal
Köy
»
»
»

1 Merkez
4 Şube
1 Acente

6 Yekûn
Aralık ilçesi :
Aralık PTT
Ardahan ilçesi :
Ardahan PTT
Çamlıçatak
Hoçuvan (Hasköy)
Yalnızca m

Merkez

İlçe

1 Merkez

Merkez
Şube
»
»

İlçe
Köy
Bucak
»

1 Merkez
o
o Şube

4
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Yekûn

C, Ssnatosu
İşyeri adı
Arpaçay ilçesi :
Arpaçay PTT
Koç/köy
Afcya-ka PTT
Salmalar
Başgedi'klcr

Çıldır ilçesi :
Çıldır PTT
Doğrnyol
Yalkmsu

Diğor ilçesi :
Diğor PTT
Başköy
Pazarcık

Göle ilçesi :
Göle PTT
Çayırbaşı

Ilanak ilçesi :
Hanak PTT
Da m al
Koyun pınar
Orta kent

İğdır ilçesi :
İğdır PTT
Melekli
Taşburuıı

Kağızman ilçesi :
Kağızman PTT
Kötek

İşyeri nev'i

Merkez
Şube
Merkez
Şube
Acente

Merkez
Şube
»

Merkez
Acente
Şube

Merkez
Acente

Merkez
Şube
»
»

Merkez
Şube
»

Merkez
Şube

B : :18

9 . :1 . 1973
İlçede mevcut
işyeri adedi

Miill

İlee
Köy
Bucak
Köy
Bucak

İlçe
Bucak
Kör

İlçe
Köy

İlçe
Bucak

İlçe
Bucak
Köv

İlçe
Köy
Bucak

ilçe
Bucak
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2

Merkez

2

Şube

1

Acente

5

Yekûn

1
2

Menkez
Şube

3

Yekûn

1
1
1

Merkez
Şube
Acente

3

Yekûn

1
1

Merkez
Acente

2

Yekûn

1
3

Merkez
Şube

4

Yekûn

1

Merkez

2

Şube

3

Yokun

1
1
2

Merkez
Şube
Yekûn

O. .Senatosu
İşyeri adı
Posof ilçesi :
Posof PTT
Binbaşı Eminbey

B : 18

İşyeri n e v i

Merkez
Şube

9 . 1 . 1973

O :1
İlçede mevcut
işyeri adedi

Mülkî taksimatı

İlce
Bucak

1 Merkez
1 Sulbe
2 Yekûn

Sarıkamış ilçesi
Sarıkamış PTT
Karakurt
Karaıırgan
Yeniköy

Merkez
Şube
»
Acente

İlçe
Bucak
»
Köy

1 Merkez
2 Şuibe
1 Acente
4

Selim ilçesi
Selim PTT
Akçakale
Koyunyurdu
Bölükbaş
Gelinalan

Merkez
Şube
»
Acente
»

İlce
Köy
»
»
»

Yekûn

1 Merkez
' 2 Şube
2 Acente.

5 Yekûn
Susuz ilçesi
Susuz PTT
Tuzluca ilçesi :
Tuzluca PTT
Pernavut

Merkez

İlçe

1 .Merkez

Merkez
Şube

İlçe
Bucak

1 Merkez
1 Şube
2
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Yekûn
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2. Kars İline bağlı ilçelerde

İlçe adı
Aralık
Ardahan
Arpaçay
Çıldır
Diğor
Göle
Hanak
İğdır
Kağızman
Posof
Sarıkamış
Selim
Susuz
Tuzluca

B : 18

9

19
19
19
19
23
19
19
23
19
19
19

O : 1

halen uygulanmakta olan mesailer aşağıda gösterilmiştir.

Posta ve telgraf hizmetleri
mesaisi
Hafta.
CumarDiğer ta.
iei
tesi
Pazar
günleri
8 — 19
7 — 23
8 — 19

1 . 1973

8 — 19
23
19
19
19
19
19
23
19
19
23
19
19

7 —
9 —
9 —

19

9 —

12
23
12
12
12
12
12
23
12
12
23
12
12
12

16
23
lo
lo
16
1'3
16
23
16
16
23
16
16
16

Hafta
içi
8—19
G
7 — 23
8 — 19
8 — 19
8 — 19
8 — 19
G
7 — 23
8 — 19
G
8 — 19
8 — 19
7 — 23

Telefon hizmetleri
mesaisi
Cumartesi
Pazar

12
12
12
12
12

9 — 16 X
G
9 — 16 X
9 — 16 X
9 — 16 X
9 — 16 X
9 — 16 X

12
12

G
9 — 12 X
9 — 16 X

G
9 — 12
9 — 12
9 — 12

G
9 — 16 X
9 — 16 X
9 — 16 X

8 — 19
G

9 — 12

7
8
8
8
8

9
9
9
9
9

—
—
—
—
—

23
19
19
19
19

G
7 — 23
8 — 19
G
8 — 19
8 — 19
7 — 23

Diğer ta.
günleri

G
—
—
—
—
—
G
9 —
9 —

İşyerleri mesaileri mevcut abone ve şehirlerarası trafik durumlarına göre tespit olunmaktadır.
Abonesi 50 veya aylık şehirlerarası telefon trafiği (talep) ortalama 900 adet olan işyerlerinin
mesaileri 7 - 21, abonesi 70 veya aylık şehirlerarası telefon trafiği ortalama 1 300 adet olan işyerleri
nin mesaileri 7 - 23, abonesi 150 veya aylık şehirlerarası telefon trafiği ortalama 2 500 adet olan
işyerlerinin mesaileri gece gündüz olarak uygulanmaktadır.
Kars iline bağlı ilçelerde mevcut işyerlerinin abone ve trafik durumundaki artış devamlı takibedilmekte, olup matlup seviyeyi bulduğu takdirde mesailerin uzatılması cihetine gidilecektir.
3. Kars şehrinde çarşı semtinde 8 . 9 . 1 9 7 2 tarihinde lokal bir PTT şubesi açılmıştır.
Halen Kars şehrinde bir merkez ve bir lokal şube faaliyette olup halkın haberleşme ihtiyaçları
mezkûr iki isveri vasıtasıvle karşılanmaktadır.

Not : 1.

G — Gece ve gündüz mesai

uygulanmaktadır.

Not : 2. X = Mesai saatleri sonunda PTT santrali
dır.

jandarma

santrediyle

irtibatlandırılmeıkta-

C. Sematosu

B : 18

9 , 1 . 1973

O :1

Ayrıca, Kars, Garında bir PTT gişesi açılmıştir.
4. 1973 yılı içinde PTT işyeri açılacak olan bucak ve büyük köyler aşağıda gösterilmiştir.
a) İşyeri açılması için PTT Genel Müdürlüğünce Yönetim Kuruluna teklif edilen yerler :
İdarî yönden
İşyeri açılacak olan yer

bağlanacağı merkez

Esenyayla

Akyaka

Köprülü
Cumhuriyet
Tepeköy

Göle
Kars
Arpaçay

Aşıkzülâli

Posof

b)

İşyeri nevi

Mülkî taksimatı
Köy
»

Acente

»
»

Şut> e
Acente

»

»

»

İşyeri açılması için PTT Yönetim Kurulunca karar verilip bölgesine tebliğ olunan yer

ler
Demirkent
Çağlayan

Akyaka

Köy

Boğatepe
Kurtkale 1

Kars
Göle
Çıldır

Üçpman

Akyaka

»
»
Bucak
Köy

Sulakyurt
Ölçek

Ardahan

AlikamerH

»
İğdır

Acente
»

»
»
»

c) İstekli temin edildiğinde işyeri açılacak olan yerler
Üçyaka
Kuyucak
Kümbet
Kalkankale
Dikme
Aliköse
Alaca

Tuzluca

Köy

Arpaçay
»
»
Kars
Tuzluca
Digor
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4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
Atalay'ın, Kars ilinin ekonomik, sosyal ve kül
türel kalkınmasına dair soru önergesi ve Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevabı
(7/94)
Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki hususların Sanayi
Bakanı tarafından yazılı olarak
masına delâletlerinizi saygılarımla
5

ve Teknoloji
cevaplandırıl
rica ederim.
. 12 . 1972

Cumhuriyet Senatosu
Kars Üyesi
Sırrı At al ay
Kars ilinin ekonomik sosyal ve kültürel kal
kınmasını sağlamak, Kars'ın mevcut doğal kay
naklarını değerlendirmek, halkın içinde çırpın
dığı dar yokluk ve yoksulluk çemberini aşa
bilmek için,
1. Şeker Fabrikası
2. Sanayi, tarım araç ve gereçler
3. Et endüstrisi
4. Yapağı yıkama ve tasnif fabrikası
5. Deri ve kösele sanayii
6. Unlu madeler sanayii
7. Yem sanayii
8. Yapı inşa malzeme sanayii
Kurulması hususunda kamu yatırımı veya
özel teşebbüse yol gösterici olmak üzere önü
müzdeki yıllar için neler düşünülmektedir?.
Bu hususlarda hazırlıklar var mıdır? Varsa
hangi safhadadır?.

T. C.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
-Müsteşarlık Yazı İşleri
Bürosu
Sayı : 9/4
2 . 1 . 1973
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Kars Senatörü Sayın Sırrı Atalay'ın Kars
ilinin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması
na dair yazılı soru önergesine Bakanlığımın ce
vabı iki nüsha olarak ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Mesut Erez
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

9 . 1 . 1973

O : 1

Kars Senatörü Sayın Sırrı Atalay'ın Kars
İlinin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma
sına dair yazılı soru önergesine Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığının cevabıdır.
1. Bakanlığımız, herhangi bölgede gerek
özel teşebbüs, gerekse kamu sektörü tarafın
dan yapılacak yatırımların teşvik tedbirlerin
den yararlanması istendiği takdirde bu konu
daki müracaatı müteakip gerekli çalışmaları
yapmaktadır.
Yatırımın teşvik edilmesine dair müracaa
tın Bakanlığımıza yapılmasından sonra, müra
caat sahibine yatırımın plân ve program ilkele
rine uygunluğunu sağlamak bakımından gerek
li uyarılarda bulunulmakta, yatırımın ekono
mik kurallara göre gerçekleşebilmesi için yar
dım edilmekte ve varılacak neticeye göre muh
telif teşvik tedbirlerinden faydalandırılmalı adır.
2. Kars iline ait şimdiye kadar özel sek
törle ilgili herhangi bir yatırım müracaatı ve
teşvik talebi olmamıştır.
o. Kars ilinin ekonomik ve sosyal gelişme
si henüz tamamlanmamış olması nedeniyle uy
gun görülen yatırımlar diğer yerlere nazaran
daha fazla teşvik edilmekte ve daha çok teşvik
tedbiri uygulanmaktadır. Ayrıca bu projelere
tetkikte öncelik tanınmaktadır.
4. Resmî sektör yatırımlarından Kars Çi
mento Fabrikası yatırımı. Bakanlığın 2.11.1972
tarih ve 474 '126 sayılı Bağışıklık belgesiyle
Gümrük Yergi Resim ve harçlarından muaf tu
tulmuştur. Hesaplanan bu muafiyet 26 087 500
TL.'na baliğ olmaktadır.
5. Kars'ta bir Yem Sanayii kurulmuş olup,
halen makine montaj safhasındadır. Yakında
tecrübe çalışmalarına başlayacaktır.
6. Et kombinası inşaatı ve montajı bitmiş
olup, tecrübe işletmesindedir. Zuhur eden bâzı
arızaların giderilmesine çalışılmaktadır. Bir et
endüstrisinin kurulması ancak bundan sonra
düşünülebilir.
Bunların haricinde, Kars'ın yatırım öncesi
ekonomik potansiyel etütleri Bakanlığımızca
teşkil edilen bir uzmanlar grubuna kısa bir
süre önce yaptırılmış olup, heyetin hazırladığı
rapor Bakanlığa verilmek üzeredir. Gerek
Kars'ın ve gerekse bölgenin ekonomik ve sos
yal potansiyelinin, altyapı durumunun tespiti
694 —
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ve buna göre seçilecek yatırım konularına ön
celik vermek, yatırımların en rantabl alanlara
kaydırılmasını sağlamak maksadıyle mahallin
de yapılan çalışmalar sonunda hazırlanan bu
rapor yakında Kars Valiliğine gönderilecektir.
Bu raporda Kars'ta verilere göre kurulabilecek
sanayi kollarıyle öncelik sırası belirtilecek
tir.
Arz olunur.
0. Cumhuriyet
Senatosu
İstanbul
Üyesi
Ekrem Özden'in, otomatik santral aletlerine dair
soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danış
man'in yazılı cevabı (7/762)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun sayın Ulaştırma Bakanı
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına
delâlet buyurmanızı saygılarımla rica ederim.
İstanbul Senatörü
Ekrem Özden
Soru :
1. Telefon Başmüdürlüğünün İstanbul Topkapı deposunda ve değeri 10 milyon lira olan
68 otomatik santral aletlerinin bakımsızlık yü
zünden paslanarak kullanılmaz hale geldikleri
doğru mudur?
2. Bu santral cihazlarının depolanmasında
kusuru olan var mıdır?
3. Kusuru olanlar varsa kimlerdir ve hak
larında ne muamele yapılmıştır? Bu muamele
nin bugünkü durumu nedir?
T. e,
Ulaştırma Bakanlığı
özel Kalem Müdürlüğü
Sayı : 46/1

5 . 1 . 1973

Cumhuriyet Senatosu
tlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterli
ğinin 7 . 5 . 1971 gün ve 11275-7/762-10333
sayılı yazıları;
Cumhuriyet Senatosu İstanlbul Üyesi Ekrem
Özden'in otomatik santral cihazlariyle ilgili ya
zılı sorusu cevabı hazırlanarak ilişikte sunulmuş
tur.
Bilgilerinize arz ederim.
Rıfkı Danışman
Ulaştırma Bakanı

9 . 1 . 1973
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Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem
özden tarafından verilen soru önergesine
cevap
1. PTT Genel Müdürlüğünün Northern
Electric Company'dan satmaldığı bir kısım sant
ral teçhizatında firma kusurundan dolayı korozyon ve paslanmaların mevcudolduğu tespit
edilmiş ve bu paslanmanın ise :
a) Malzemedeki çinko kaplamanın yetersiz
ve kötü olması,
b) Ambalajın paslanmaya mâni olacak tarz
da yapılmaması,
c) Depolama isinin kifayetsiz bulunması,
Nedenlerinden ileri geldiği anlaşılmıştır.
Northern Electric Coınpany ile PTT arasın
da düzenlenen sözleşme uyarınca mezkûr teçhizazm firma tarafından montajının bitirilerek iş
ler halde PTT Genel Müdürlüğüne teslimi ge
rekmektedir. Halbuki, paslanma olayı montaj
anında ve teslimden önce PTT Muayene Heye
tince görülerek firmaya gerekli uyarıda bulunul
muş ve lüzumlu tedbirlerin alınması istenilmiş
tir.
Müteahhit firma tarafından (bununla ilgili
masraflar kendilerine aidolmak üzere) korozyon
ve paslanmalar giderilerek santral teçhizatı iş
ler halde PTT Genel Müdürlüğüne teslim edil
diği cihetle paslanmadan mütevellit aletlerin
kullanılmaz hale geldiği söz konusu değildir.
öte yandan, belirlenin süre içerisinde teslim
edilmeyen işler için sözleşmenin 27 nei maddesi
uygulanmak suretiyle müteahhit firmadan ge
cikme cezası tahsili için PTT Genel Müdürlüğü
ne gerekli talimat verilmiştir.
2. Santral teçhizatının Türkiye'de montaj
safhasına kadarki, depolama işinin iyi bir şekil
de yapılmamış olması korozyon ve paslanma
olayını etkilemiştir.
Sözleşme hükümlerine göre, depolama hizme
tiyle PTT Genel Müdürlüğünün bir alâkası bu
lunmamaktadır. Esasen firma taahhüdünün teç
hizatın tahsis edildikleri yerlere montajı yapıl
mış olarak ve işler halde teslimiyle nihayete ere
ceği cihetle depolama işini bizzat yapması veya
iyi bir şekilde yapılmasını takip ve temin etme
si gereken firmanın bu yükümlülüğünü yerine
getirmeyerek depolama işiyle hiç ilgilenmeyerek
PTT Ve terketmiş olmakla sorumluluktan kur
tulması da söz konusu olamaz.

— 695 —

C. (Senatosu

B : 18

Buna rağmen, görevi olmadığı halde fiilen
deruhte ettiği depolama işinde kusuru bulunan
PTT personeli hakkında idarî yönden gerekli
soruşturmaya PTT Genel Müdürlüğünce teves
sül olunmuştur.
3. Kötü depolama ile alâkalı olarak PTT
Genel Müdürlüğü Müfettişliğince j'apılan soruş
turma sonunda İstanbul Telefon
Başmüdürü,

9 . 1 . 1973

O : 1

Başmüdür Yardımcıları, Malzeme Âmiri, Depo
Satmalma Şefi ve Depo Şefi kusurlu görülmüş
olup haklarında durumlarına göre çeşitli inzi
batî cezaların uygulanması teklif edilmiş, bu
konuda düzenlenen rapor PTT Personel Komis
yonunda incelenmektedir. İncelemeyi müteakip
ilgiler hakkında gerekli işlem yapılacaktır.
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Toptancı Halleri Kanunu teMtüfim© veriiİOT. oyların sonucu (S. S. 164)
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılm ly anlar

; 184
: 113
: 11İÜ
: 1
: 1
: 69

Açık üyelikler :

2

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullalı Çelebi
Suphi Gürsoytrak
ismet inönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Selâhattin Özgür
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
M. Yılmaz Mete
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHISAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zereıı
ANKARA
Turhan Kap anlı
Mahmut Vural
İsmail Y"etiş
ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun

BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Alâeddin Yılmaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
I. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Zîva Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yralçuk
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu

ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutlar
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
O. Zeki Gümüşoğlu
Fikret Gündoğan
Rifat Öztürkçine
Cemal Yrıldırım
IZMlR
Beliğ Beler
Mustafa Bozoklar
Orhan Kor
Necip Mirkelâmoğlu
KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligü
Hüseyin Kalpaklıoğlu.
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KIRKLARELİ
Ali Alkan
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
I. Etem Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
A. Orhan Süersam
Ruhi Tırnak an
MARDİN
Abdurrahman Bayar
MUĞLA
İlyas Karaöz
Haldun Menıteşeoğlu
NEVŞEHİR
î. Şevki Atasağun
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Mecdi Agun
SAKARYA
Osman Salihoğlu

C. Senatosu
SAMSUN
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nâzım İnebeyli
SÎYAS
Nurettin Ertürk
Hüseyin öztürk

B : 18

9 . 1 . 1973

TEKİRDAĞ
Hayrı Mumcuoğlu
TOKAT
Ali Altuntaş
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Reşat Zaloğlu
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
ismail Yeşilyurt

O : 1

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
öihaıt Alpan
Sait Naci Ergin
Nihat Erim
Mehmet İzimen
Fahri Korutürk
Bahriye Üç.ok

[Reddeden]
BİTLİS
Orhan Kürüm oğlu

[Çekinser]
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
[Oya
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Aeuner
YehbdErsü ( t )
Mehmet Özgüııeş '
M. Şükran Özkaya (İ. Â)
Haydar Tunçkanat
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mukaddes Öztekin (B.)
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
Mansur Ulusoy (İ.)
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (B.)
AYDIN
İskender Cenap Ege
Halil Goral
BALIKESİR
Cemalettin Inkaya
Nejat Sarlıealı
BURSA
Saffet Ural
ÇANAKKALE
Nahit Altan

Katılmayanlar]

DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
GAZİANTEP
Salih Tanyeri
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İhsan Topaloğlu
HATAY
M. Enver Bahadırlı
İÇEL
Lûtfi Bilgen
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
(Başkan)
Ekrem özden
İZMİR
Nazif Çağatay (İ.)
Mümin Kırlı
KARS
Sırrı Atalay (Bşk.V.)
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Sami Turan
KIRŞEHİR
Halil özmen

KOCAELİ
Hikmet İsmen
KONYA
Fakih özlen
MANİSA
Doğan Barutçuoğlu

(D
MARAŞ
Adnan Karaküçük (B.)
Hilmi Soydan
MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
(1. Â.)
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Selâhattin Acar
Şevket Koksal
SAKARYA
Mustafa Tığlı
SAMSUN
H. Enver Işıklar
SİVAS
Âdil Altay
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
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TOKAT
Zihni Beti!
TRABZON
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
İ. Etera Karakapıcı
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt
VAN
Ferid Melen (Başbakan)
YOZGAT
Sadık Artukmaç.
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Salâhattin Babüroğlu
Fethi Oeıliikbaş
Hayri Dener
Özer Derbil
Vaihap Güvenç
Sabahattin Özbek (B.)
Tayfur Sökmen
NaimTalû (B.)
Halil Tunç

C. iSanatosu
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[Açık

üyelikler]

Eskişehir
Sivas

1
1

Yekûn

2

»©-«
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Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
18 NCİ BİRLEŞİM
9 . İ . 1973 Salı
Saa* : 15,00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Komisyonlarda acık bulunan üyelik'ere
seçim.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II

BORULAR YE GENEL GÖRÜŞME
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rıfat Öztürkcine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 1376
sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine dair
Başbakandan sözlü sorusu (G/570)
2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Haindi Özer'in Yunanistan'da bulunan Türk
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567)
3. —• Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Nejat 'Sarlıcalı'nnı, Türkiye Sınaî Kalkınma
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575)
4. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen
Türk işçilerinin gümrük muayenelerine dair İç
işleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü
sorusu (6/580)
5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2)
6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu
(6/8)
7. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Ömer Ucuzal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/10)
8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, Türk Hava Yollarına dair. Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11)

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli iline bir yüksek
okul yapılmasına dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/14)1
10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi
Hüseyin Atmaca'nın, yüksek ve orta öğretime
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/15)
Ll. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat Öztürkcine'nin, Türk sporunun durumu
na dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
rusu (6/19)
12. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
TTamdi Özer'in, sporcularımıza dair, Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü sorusu (6/21)
13. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fahri Korutürk'ün, Deniz Yolları İdaresinde
alınacak tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından
sözlü sorusu (6/22)
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
VI
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
1. — .1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet .Senatosu Anayasa ve
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/616;
C. Senatosu 1/113) (S. Sayısı : 154) (Dağıtma
tarihi : 23 .11.1972) (Bitiş tarihi 17 .1.1973)
X 2. — Toptancı halleri kanunu teklifinin
Millet Meclisince kabul olunan methi ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Anayasa
ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından 5'er üye
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi : 2/221; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/29) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma tarihi :
14 . 12 . 1972) (Bitiş tarihi : 10 . 1 . 1973)
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B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK: İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Ham'di Özer'in, demokratik Cumhuriyet düzeni
ni yok «etmek amacını güdenlerin adalete tesli
mi hususunda Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/45)
2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligirin, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi
(10/2)

Meclisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının
bağdaşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28,
10 Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları
(Dağıtma tarihi : 18 . 7 . 1972)

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortala]' Kurumunun
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3)
4. •— T'evfik Fikret Lisesi hakkında kurulan
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu
raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972)

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

5. — Cumhuriyet 'Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare

V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
ve Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/708;
C. Senatosu : 1/143) (S. Sayısı : 186) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 1 . 1973)

Toplantı : 12

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :

186

1 5 . 5 . 1 9 7 1 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı
maddesine bir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
(M. Meclisi : 1/708; C. Senatosu : 1/143)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 750'ye 1 nci ek)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 6558

21 . 12 . 1972

CTOrHüKİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 20 . 12 . 1972 tarihli 24 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen, 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 teayılı İSıkıyönetim Kanununun 26 ncı
maddesine bir fıkra ve hu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile
birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Nurettin Ok
Başkaınvekili
Millet Meclisi Başkanı Y.
Not : Bu tasan 2 . 10 . 1972 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 18, 20 . 12 . 1972 tarihli 22 ve 24 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 750'ye 1 nci ek)

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No. : 1/143
Karar No. :74

27 . 12 . 1972

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 20 Aralık 1972 tarihli 24 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen, 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı İSıkıyönetim Kanununun 26 ncı
maddesine bir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi
Başkanlığının 21 Aralık 1972 tarihli 6558 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
gönderilmekle, Komisyonumuzun 25 ve 27 Aralık 1972 tarihli bMeşİmlleımintde Malî Savunana
ve Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
I - Millet Meclisi metni, 15 Mayıs 1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı
maddesine bir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi suretiyle, aynı belediye hudutları
içinden Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya (Sıkıyönetim Komutanlığında
görevlendin-

—2—
lcn personel ile Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde görevli (kadrolu - kadrosuz) Merkez Komu
tanlığı subay, askerî memur, assubay ve sivil personele 6545 ve 1511 sayılı kanunlar esaslarına
göre «(Sıkıyönetim Hizmet Zammı» ödenmesini öngörmektedir.
İşbu kanun tasarısı Komisyonumuzun 25 Aralık 1972 tarihli Birleşimi gündemine alınmış ve
görüşmelere başlanmıştır. Görüşmeler sırasında Millî Savunma Bakanının Komisyonumuza da
veti ve tasarının uygulanmasına ilişkin görüşlerinin alınması zorunlu kabul edilerek yazılı özel
bir çağrıda bulunulması karar altına alınmıştır.
Komisyonumuzun 27 Aralık 1972 tarihli Birleşiminde, Millî Savunma Bakanı Saym Mehmet
İzmen'in Millî Güvenlik Kurulu toplantısı nedeniyle Komisyonumuz çalışmalarına katılamayaca
ğına ve toplantının tehirine ilişkin 26 Aralık 1972 tarihli yazıları Komisyon Başkanlığına takdim
olunmuş ve bu nedenle yetkili Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar Dairesi Başkanı hazır bulun
duğu halde görüşmelere geçilmiştir.
Millî Savunma Bakanlığı temsilcisinin verdiği bilgi ve açıklamalar konuyu aydınlatır nitelikte
bulunduğundan Millî Savunma Bakanının ayrıca dinlenilmesine lüzum görülmemiştir.
Görüşmeler sırasında Komisyonumuz üyeleri, tasarının düzenleme sahasının, 10 Ağustos 1967
tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun düzenleme sahası içine girdiğini
ve bu sebeple daha önce konunun esas ihtisas komisyonu olan Millî Savunma ile Anayasa ve Ada
let komisyonlarında görüşülmesi gerektiği düşüncesinde birleşmiştir. 11 ilimizde uzun süredir de
vam eden sıkıyönetim dol ayısı ile geceli - gündüzlü ve çok zor şartlar altında görev yapan per
sonelin daha fazla mağdur olmamasını gözeten Komisyonumuz bizzarure tasarının havalesi uya
rınca görüşülmesine geçmek gereğini duymuştur.
7 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı T. C. Anayasasının 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı
Kanunla değişik 124 ncü maddesi «savaş hali», «savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi»,
«ayaklanma olması», «vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın», «ülke
nin, milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren» ve «Anayasanın tanıdığı hür ve
demokratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen yaygın şiddet ha
reketleri» ne ilişkin kesin belirtilerin ortaya çıkması halinde, yurdun bir veya birden ziyade yöre
sinde yahut her yerinde sıkıyönetim düzenini zorunlu görmüştür.
Böyle bir olağanüstü düzenin yürütülmesinde kendilerine görev tevdi olunan Türk Silâhlı
Kuvvetlerinin ve görevli diğer personelin olağanüstü bir çalışma göstermesi gerekmektedir. Ka
mu sektöründe çalışan bütün personel belli bir çalışma statüsü uyarınca görev ifa ederken Sıkı
yönetim Komutanlığında görev ifa eden personelin bu olağanüstü çalışmalarının karşılanması ve
mağduriyetlerinin önlenmesi için bu tasarı getirilmiştir.
İşbu mahiyette olan tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir.
II - Millet Meclisi metninin 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
Madde 1. — Tasarının Millet Meclisince kabul olunan metni tasarıya esas «Sıkıyönetim Hiz
met Zammı» nııı, aynı belediye hudutları içinden Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya Sı
kıyönetim Komutanlığında görevlendirilen personeli kapsayıcı nitelikte olup ödeme şekli olarak
da 6245 ve 1511 sayılı Kanun hükümlerini esas almıştır.
Komisyonumuz, sıkıyönetimi uygulamasının düzenleme ve yürütülme gerçeklerini gözeterek Mil
let Meclisi metninin ödemeyi «aynı belediye hudutları içinden» görevlendirilen personele inhisar
ettirilmesine ilişkin hükmünü eşitsizlik yaratacak ve adaletsizliklere konu kılacak nitelikte gör
müş ve tasarıya esas «Sıkıyönetim hizmet zammı» nııı kapsamını yersel nitelikten çıkarmış ve hiz
metin mahiyetine ve işleyiş düzeninin gerçeklerine uygun hale getirmiştir.

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 186)
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Ayrıca komisyonumuz, tasarının Millet 'Meclisince kabul olunan .metnindeki ödeme şekli üze
rinde de (eleştirilerde bulunmuş ve daha adaletli kabul .edilecek cetvel usulünü benimsemiştir.
Birinci maddeye esas (e) fıikrası yukarıda arz edilen lesaslar içerisinde yeniden düzenlenmiştir.
Geçici madde — Millet Meclisi 'metninin geçici maddesi esas itibariyle komisyonumuzca da be
nimsenmiş ancak tasarıya esas olan ve bütçe sistemimizde yeni bir ödeme şekli olarak ortaya çı
kan «'Sıkıyönetim hizmet zammı» u m Bütçe Kanununun hangi tertibinden karşılanacağı konu
suna açıklık getirmek ımaksadıyle «Devlet memurları aylıkları» tertiplerinden de uygulamaya konu
teşjkil edecek personelin tabi oldukları bakanlıkların bütçelerinden karşılanacağı hususu hüküm
altına alınmıştır.
Komisyonumuz Millet Meclisi metninin görüşmelerinde çeşitli sorunlarla karşılaşmış ve tasarı
ile beklenen yararın ve sonuçların gerçekleştirilebilmesi yönünden metnin çeşitli yönlerden eksik
liklerle malûl olduğunu görmüş ve mevcut şart ve imkânlar ölçüsünde tasarıda yukarıda değinildi
ği gibi mehnıaemken bâzı değişiklikler yaparak tasarıya mümlkün mertebe uygulama yeterliği
kazandırılmasını amaç bilmiştir.
Diğer taraftan, Millî ISavUnma Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen bilgiye' göre; halen sıkı
yönetim hizmetinde tahminî olarak 400 - 500 personel görev ifa etmekte olup, tasarı ile öngörülen
«ISıkıyönetiım hizmet zaımmı» ile bütçeye getirilen yıllık ortalama külfet şimdilik 2,5 - 3 milyon TfL.
olacaktır.
Komisyonumuz, raporumuzun giriş kısmında arz" edildiği ve görüşmelerde usul tartışmasına
da konu olduğu üzere, işbu tasarıya esas olan düzenlemenin, kanun tekniği bakımından 10 Ağus
tos 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri PerSotnıel Kanununun düzenleme sahasında
mütalâa edilmesinin gerektiğini tespit etmiş ve içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlara ilişkin
uygulama nedeniyle benimsemek zorunda kaldığı bu düzenlemenin çok kısa süreli bir uygulamaya
konu kılınmasını da gerekli görmüş ve bu düzenlemenin sözü edilen Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanunu bünyesinde en kısa zamanda gerçekleştirilmesini ve bu düzenlemede, sıkıyönetim
uygulamasının mahiyetiyle özellikleri, zaman ve melkân şartları gözetilerek Bakanlar Kurulu kararıyle tatbik edilebilecek «esnek bir sistem» in getirilmesi hususunun raporda Hükümetten iste
nilecek âcil bir temenni olarak yer almasını da uygun görmüştür.
III) 11 ilde uzun süredir devam eden sıkıyönetim dolayısıyle geceli - gündüzlü ve ağır şartlar
altında görev yapan personelin bu çok güç şartlar altındaki hizmetleri sonucu uğradıkları mağ
duriyeti gözeten komisyonumuz, tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi husu
sunda istemde bulunulmasını karar altına almıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur.
Başkan
Uşak
M. F. Atayurt
Sözcü
Afyon Karahisar
K. Karaağaçlıoğlu
C. Bşk. Seç. Üye.
8. Babüroğlu
• Manisa
D. Barutçuoğlu
Toplantıda 'bulunamadı.

Başkan V.
Gaziantep
S. Tanyeri
Kâtip
Ankara
t. Yetiş
Edirne
M. N. Ergeneli
Ordu
B. S. Baykal

Tabiî Üye
M. Özgüneş
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Bu kanunda Sözcü
Kocaeli
L. Tohoğlu
Ankara
Y. Köker
Toplantıda bulunamadı.
Kütahya
t. E. Erdinç
Tabiî Üye
Söz hakkım saklıdır.
K. Karavelioğlu.
Urfa
î. E. Karahapıct
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim
Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve bu
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun
tasarısı

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim
Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve bu
kanunu geçici bir madde eklenmesine dair kanun
tasarısı

MADDE 1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanununum 26 ncı ma/ddesdne
aşağıdaki (c) fıkrası eMenmiştiir:

MADDE 1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine
aşağıdaki (c) fıkrası eklenmiştir.

c) Aynı belediye hudutları içinden Sıkıyö
netim Komutanlığı emrine atanan veya Sıkı
yönetim Komutanlığında görevlendirilen per
sonel ile Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde gö
revi (kadrolu - kaldrosuz) Merkez Komutanlı
ğı subay, askerî memur, assubay ve sivil per
soneline, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hüküm
lerine istinaden Bütçe kanunları ile tespit edi
len yevmiye miktarı kadar Sıkıyönetim hiz
met zammı ödenir.

c) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atlanan
veya Sıkıyönetim Komutanlığında görevlendi
rilen personel ile Sıkıyönetim Komutanlığı em
rinde görevli, Merkez Komutanlığı kadrolu ve
ya kadrosuz subay, askerî memur, assubay ve
sivil memurlarına, fiilen hizmet gördükleri süre
ce ilişik cetvelde gösterilen yevmiye miktarı
kadar «Sıkıyönetim Hizmet Zamımı» ödenir.
ödeme, Damga Resmi dışında herhangi bir
vergiye tabi değildir.

ödeme, 6245 ve 1511 sayılı kanunlardaki
esaslara göre yapılır. Damga Resmi dışında
herhangi bir vergiye tabi değildir.
GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 1 nci mad
desine göre, 1971 malî yılı içerisinde ödenmesi
gereken sıkıyönetim hizmet zamları 1972 malî
yılı bütçesinin ilgili tertiplerinden defaten öde
nir.

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 1 nci mad
desine göre 1971 malî yılı içerisinde ödenmesi
gereken Sıkıyönetim hizmet zamları, 1972 malî
yılı Büfesinin ilgili Bakanlıkların Devlet Me
murları aylıkları tertiplerinden defaten ödenir.

MADDE 2. — Bu kanun 15 . 5 . 1Ö71 tarihin
den itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihin
de yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

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

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL
Sıkıyönetim hizmet zammı cetveli
General ve amiral
Albay
Yarbay
Binbaşı
Yüzbaşı

40
35
30
25
20

Üsteğmen'
Teğmen
Asteğmen
Assubay
Sivil Memur

TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
mm*
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18
18
18
18
15

TL
TL
TL
TL
TL

