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mütalâası ile Plan Komisyonu raporu 
(2/368) (S. Sayısı : 245 ve 245'e 1 nci 
ek) 734 
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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca, pamuk 
taban fiyatları, 

Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy, yatırım
cı, dairelerde çalışan teknik personele verilen 
yan ödemeler ve pratik staj yapmak zorunda 
kalan talebelerin stajı, konusunda gündem dı
şı birer demeçte bulundular. 

Eskişehir Milletvekili Şemsettin Sönmez'in, 
son aylarda vukua gelen dolu ve sel afeti karşı
sında çiftçilerimizin durumu konusunda gün
dem dışı demecine Tarım Bakanı ilyas Karaöz 
cevap verdi. 

T. B. M. M. Saymanlığının, Aralık 1971 
Ocak, Şubat 1972 ayları hesabına ait Meclis He
sapları inceleme Komisyonu raporu (5/21) (S. 
Sayısı : 693) bilgiye sunuldu. 

'Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve 3 arkadaşının, inhisar Beyiyeleri üç
te birlerinin harb malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 ta
rih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun (2/368) 
(S. Sayısı : 245 ve 245'e 1 nci ek) teklifinin gö
rüşülmesi, ilgili komisyon yetkililerinin hazır 
bulunmaması nedeniyle ertelendi. 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 151 sa
yılı Kanunun ek 2 nci maddesinin değiştirilme

si hakkında (2/612) (S. Sayısı : 699) Kanun 
teklifi kabul edildi. 

Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı ve 
30 arkadaşının, Gelir Verigisi Kanununu değiş
tiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü 
maddesinin tadili hakkında kanun (2/625) (S. 
Sayısı : 710) teklifinin görüşülmesi hükümet 
yetkilisinin, 

Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer ve 
14 arkadaşının, Jandarma Astsubay Üstçavuş 
Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun teklifinin 
görüşülmesi, (2/545) (S. Sayısı : 718) ilgili 
Komisyon ve Hükümet yetkililerinin hazır bu
lunmamaları nedeniyle, ertelendi. 

Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler ka
nunu (1/609) (S. Sayısı : 513) tasarının görü
şülmesi tamamlanarak, tümü kabul olundu. 

18 Temmuz 1972 Sah günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 20,20'de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 

Kemal Ziya Öztiirh Hüseyin Yenipınar 
Kâtip 

Kayseri 
Tufan Boğan Avşargü 

— 720 



M. Meclisi B : 129 18 . 7 . 1972 O : 1 

SORULAR 

Yazılı Sorular 
1. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 

Maraşsporun 3. lige alınmaması nedenine dair 
yazılı soru önergesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1178) 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
pamuk, buğday ve fındık fiyatlarına dair yazılı 
soru' önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1179) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul ili Şile ilçesi Ağva bucağında yapılan 
çeltik ekimine dair yazılı soru önergesi, içişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/1180) 

4. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul ili Bakırköy ilçesi Osmaniye mahallesi 

muhtarını öldürenler hakkında yapılan işleme 
dair yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1181) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi iş&üzar'm, dış 
ülkelere ödenen birinci % transfer ücreti mik
tarına dair yazılı soru önergesi, Gençlik ve Spor 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1182) 

6. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
Ankara ili Keskin ilçesinde bir sanat okulu açıl
masına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1183) 

7. — izmir Milletvekili Kemal Önder'in, iz
mir Belediyesi ile Buca Belediyesi arasındaki 
ihtilâfa dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/1184) 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

Trafik suçlarına ve trafik yasaklarına verile
cek cezaların artırılmasına dair kanun teklifi 
(2/729) (içişleri ve Adalet komisyonlarına) 

Rapor 
2. — Jandarma Genel Komutanlığının yeni

den teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve 

gereçlerle donatılması amacıyle içişleri Bakan
lığı Jandarma Genel Komutanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma, içişleri ve Plan komisyonlarından 5'er üye
den kurulu 87 No. lu geçici Komisyon raporu 
(1/080) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 
18.7.1972) (GÜNDEME) 

9> • • « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tunceli), Bahri Karakeçili (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 129 ncu Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ediyorum. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu' 

•nün, seçim ve önseçim konusunda beklenilen 
değişiklik hakkında gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Şinasi özdenoğlu, «Se
çim ve önseçim konusunda beklediğimiz değv-
siklik mevzuunda gündem dışı söz talebiniz 
var. Kısa olması ricasıyla buyurunuz efendim. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Yeni bir Anayasa değişikliğinin Meclislere 
getirileceği şu günlerde, Anayasa değişikli
ğinden de daha cfrıemli olan bir konu, Türk 
halkının sabırsızlıkla beklediği bir konu, 
namuslu ve itibarlı bir demokrasinin şartı olan 
bir konu yine unutulmuşa benziyor. Milletin 
her P,TI hatırladığı bu sorunu kimlerin, na
sıl unutturmak istediğini herkes biliyor. Konu; 
seçim kanunları, seçim ve önseçim sistemi ko
nusudur. 

Şimdiye kadar bu sistemlerin en kötüsünü 
tecrübe ettik. Demoksiye fazilet değil, fe
laket getirecek olanı tecrübe ettik. Uygula
dığımızdan daha kötüsü olamayacağına göre, 
şimdi hangi sistemi getirirsek getirelim, mut
laka bundan daha iyisi olacaktır. Konu et
raflı şekilde tartışılabilir, türlü öneriler göste
rilebilir ama, Türkiye'nin gerçeklerine uyan 
en az sakıncalı bir sistemle, örneğin; vatan
daşa mutlak tercih hakkı tanıyan, karma liste 
imkânı veren bir sistemld Devlet yöneti
minde, demokrasi ahlâkında daha iyi sonuç
lar alacağımızdan şüphe edilmemelidir. 

Saym arkadaşlarım, bugün Türk halkının 
oy hakkına sahibolduğu iddia edilemez. Bugün 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

görüşmelere başlıyoruz. 

Türk seçmeninin doğrudan doğruya verdiği 
oyla Parlamento ve Hükümet kurduğu iddia 
edilemez. Bugün uygulanan seçim ve önseçim 
sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
55 nci maddesine, 406 sayılı Milletvekili Se
çimi Yasasının 1 nci maddesine açıkça aykırı
dır. Açınız, okuyunuz; her iki maddede de tek 
dereceli seçim ve genel oy esası şart koşulmuş
tur. Oysa, Türkiye'de yapılan seçimlerin bu 
esalarla ilgisi yoktur. Delege gruplarının, 
hatta bu gruplara hükmeden belli merkezle
rin ve güçlerin iradesi esastır. Seçmen va
tandaşın görevi, belli kuvvetlerin hazırladığı 
aday listelerini sandığa atmaktan ibarettir. 

Bu derece ilkel ve hak dışı bir sisteme ar
tık dur demelidir. Artık Türk seçmeni, beğen
diğini kendi özgür iradesi ile seçebilmeli, 
beğenmediğini yine kendi özgür iradesiyle 
düşürebilmelidir. Millet kendi saylavını doğ
rudan doğruya seçebilmelidir arkadaşlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) Delege irade
sini, millet iradesinin üstünde tutan bir sis
temi millete yutturmanın zamanı çoktan geç
miştir. 

Sayın arkadaşlarım; hükümetler her sefe
rinde programlarını alırlar, yapmazlar. Parti 
sorumluları her seçimden sonra demeç ve
rirler ; insanları birbirinin yüzüne bakamaz 
hale getiren bu sistemi mutlaka değiştirmek 
lâzımdır derler. Zaman geçer veto hesapları, 
kontenjan ihtirasları, kişisel duygular şah
lanır ve aynı sayın sorumluluklar, karşısında 
olduklarını ilân ettikleri bu ilkel ve hak dışı 
sisteme yeniden sahip çıkarlar 
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Bu kürsüden tüm sorumluları milletime şi
kâyet ediyorum. Halkın duygularını yansıt
tığıma inanarak samimiyet istiyorum. Siya
sal partilerdeki namuslu kadroları töhmet al
tında bırakan bir avuç parti esnafına değil, 
tüm milletimin iradesini en özgür biçimde 
yansıtan bir seçim sistemi istiyorum. Halkı 
sevmek halka gerçek değerini vermek, halkın 
en meşru arzularına kulak vermek işte istenen 
budur arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri; siyasal ahlâk diyoruz, 
hür seçim diyoruz, millî irade diyoruz. Bunların 
hepsi, ne yazık ki, nutuklarda kalıyor. Anayasa 
değişikliği geliyor ama, milletvekili ve sena
tör sayısının azaltılmasından söz edilmiyor. Re
form tasarıları geliyor ama, aslında bütün re
formların önünde gelmesi gereken seçim ve ön
seçim reformu getirilmiyor. Aslında, millet 
temsilcileri olarak fedakârlığı önce kendimiz
den başlatmalı, parlamento reformuyle başla
malıyız. 

Arkadaşlarım; millete göstermelik değil, 
gerçek anlamda oy hakkı tanımaktan korkul-
mamalıdır. Pazarlıkların, kulislerin, entrikala
rın dehlizlerini tıkayan, Türk halkının büyük 
yararlarını her çeşit parti taassubunun üstünde 
tutan zümrelerin değil, halkın egemenliğini hâ
kim kılan bir yeni sistemi, en kısa zamanda, ka
nunlaştırmak zorundayız. 

Devlette ve toplumda sürüp giden bunalıma 
son vermek için en etkili çözüm yolu budur sa
yın milletvekilleri. Sistem değişmedikçe, vatan
daşın siyasal tercihini özgürlük içinde ve doğ
rudan doğruya yansıtmasına engel olunduğu 
sürece, sandığa gitmeyen Türk seçmenini kına
maya kimsenin hakkı olamaz. 

Bu yüce kürsüden ilân ediyorum; Türk top
lumunun, Türk demokrasisinin bugün Anayasa 
değişikliğinden de önce gelen hayatî sorunu, se
çim sistemi sorunudur. Hükümetin bu konuda 
ciddî ve samimî bir çabaya bir an önce girme
sini, en kısa zamanda bir tasarı ile Yüce Meclis 
huzuruna gelmesini beldiyoruz. 

Türk vatanını parti çıkarlarının üstünde tu
tacak tüm parlamenterlerin ortak hedefi ise, va
tandaş iradesini en iyi biçimde yansıtan, Türki
ye'nin gerçeklerine en ziyade uyan haysiyetli 
bir seçim sisteminde birleşmek ve onu mutlaka 
gerçekleştirmek olmalıdır değerli arkadaşlarım. 

Çünkü Türk Milletinin beklediği, özlediği, iste
diği budur. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. C. H. P. sıra
larından, alkışlar) 

2. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, ba
lıkçılık ve su ürünleri konusunda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Vehbi Engiz, balıkçılık 
ve su ürünleri konusunda gündem dışı söz isti
yorsunuz. Sizden de görüşmenizin kısa olma
sını rica ediyorum. 

VEHBİ ENGİZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 1963 
yılı programında bir «Balıkçılık - Su Ürünleri 
Sanat Enstitüsü» kurulması kararlaştırılmış idi. 
Bu kuruluşu gerçekleştirmek görevi, Millî Eği
tim Bakanlığına verilmişti. Millî Eğitim Bakan
lığı bunun üzerine çalışmalara başlamış, 1964 
yılından beri kuruluş çalışmaları sürdürülmüş
tü. Yurdumuz kıyıları, kara sınırlarından daha 
uzun olan ve sayısız göl ve ırmaklara sahibolan 
bir ülkedir. Su ürünleri bakımından büyük bir 
çeşitlik ve zenginlik arz eder. Ancak bu büyük 
zenginlikten istifade edemediğimiz ve bilgisizce 
bu sahadaki geniş kaynakları israf ve tahribet-
tiğimiz de bir vakıadır. 

Bu bakımdan, arz ettiğim teşebüsü tasvibet-
memeye imkân yoktur. Bu teşebbüs, kıyı ve iç 
sularımızda, su ürünlerinin en iyi işletilebilmesi, 
çoğaltılması, korunması ve değerlendirilmesin
de yardımcı olacaktır. Türk Balıkçılık Enstitü
sünün teknik eleman ihtiyacını karşılayacak, 
ancak 1964 yılında başlayan çalışmalar hâlâ ta
mamlanmamış ve bu güzel teşebbüs alâkasızlık
tan kendisinden beklenen büyük hizmeti ifa 
imkânına kavuşmamıştır. Bugüne kadar bu fa
kir milletin bütçesinden yapılan masraflar da 
bo§a gitmiştir. Sayın Millî Eğitim Bakanının 
mevzua eğilmesi, çözüm yolu araması ve komu-
oyunu aydınlatmasını bekliyorum. 

1964 yılında başlayan bu teşebbüse milyonlar 
sarf edilmiş, Japonya'dan birçok mütehassıs ele
man celbedilnıiş olmasına rağmen niçin hâlâ so-
nuçlandırılamıyor? 1971 -1972 öğrenim yılında, 
okulun faaliyete geçeceği, basın ve TRT aracılı
ğı ile kamuoyuna duyurulmuştu. Okula alına
cak öğrenciler için yurt çapında seçme imtihan
ları da Temmuz 1971 ayında yapılmıştı. Buna 
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rağmen, okul 1971 -1972 ders yıllarında açılma
mıştır. Sadece bu olay dahi, işin ne kadar gayrı 
ciddî şekilde ele alındığının belgesidir. 

Okulun kuruluş yerinin tesbitinde büyük ha
talar yapılmıştır. Bu konuda yetkili kişilerin 
önçalışmalar yaptığını ve bu yetkililerin verdik
leri raporlara göre, kuruluşun yerinin tesbitinin 
yapıldığını zannetmiyorum. Millî Eğitim Ba
kanı bu hususta bir açıklık getirmelidir. Kuru
luş yerinde su bulunmadığı da, bir hakikattir. 
Bir yatılı okul kuracaksınız ve bu okulun adı 
«Su Ürünleri Sanat Enstitüsü» olacak. Fakat 
okulun kurulduğu yerde suyun katresi bulun
mayacak. Bu, nasıl bir tutum ve anlayıştır? 

9 yıldır, proje ve kuruluş çalışmaları devam 
ettiğine; fakat 9 yılda netice almak imkânı te
min edilemediğine göre; bu süre zarfında boşa 
giden milyonların hesabını kim verecektir? Bu 
hesabın, bugüne kadar sorulmamış olmasını da 
yadırgamamak mümkün değildir. 

Okulun kuruluşu için Japonya'dan yabancı 
uzmanlar getirilmiş olduğuna göre, bunlara dö
viz ve Türk parası olarak büyük ödemeler ya
pılmıştır. Ancak, bu uzmanlardan da istifade 
edilmemiş olduğuna göre, kabahat kimindir? Bu 
uzmanlar işlerinin ehli değiller midir? Eğer 
işlerinin ehli değiller ise, bu kadar para öde
nerek, niçin davet edilmişlerdir? Eğer uzman
lar, kendilerinden istifade edilecek değerli kişi
ler iseler, milletimizin bütçesinden büyük meb
lâğlar karşılığı getirilen bu uzmanlardan istifa
de etmeyi niçin gerçekleştiremedik? 

Sayın Millî Eğitim Bakanının bizzat konuya 
eğilmesini ve meseleye bir çözüm yolu bulması
nın teminini rica eder; Yüce Meclise saygılar 
sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

3. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, hu 
yılkı üniversite giri§ imtihanı sorularının dışa
rıya sızması hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay; bu yılki üni
versite giriş imtihanı sorularının dışarıya sızması 
konusunda söz istiyorsunuz. Sizden de kısa ol
masını rica ediyorum. 

ŞADİ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Aktüel olduğuna inandığım bir konuya kı
saca temas edeceğim. 

Bu yıl, üniversitelerimize 114 000 kişinin ka
bul edilmek için imtihana girdiği ve bundan sa

dece 25 000 kişinin kabul edilebileceği hepimizin 
malumudur. Buradaki nispet, 1/5 oranındadır, 
yani her 5 kişiden 1 tanesi üniversitelerimize 
alınabilecek demektir. Bunlardan bir kısmının 
ikinci bir fakülteye devam etmek isteyenler ve 
geçen yıllardan da takıntılı olduğunu düşünür
sek; yine 100 000 kişidir ve netice itibariyle 
25 000 kişi alınacağına göre, 75 000 kişi üniver
sitelere giremeyecek demektir. 

Bunun dışında muhterem arkadaşlar, Orta -
Doğu Teknik Üniversitesine 26 000 müracaat 
yapılmıştır ve alım kontenjanı 1 450'dir. Bura
daki nispet ise daha düşüktür: 1/18'dir. Yani 
ancak 18 kişiden 1 kilsi, Orta - Doğu Üniversite-
sine girecek demektir. 

Muhterem arkadaşlar; keyfiyet böyle iken 
ve evvelsi yıl Orta - Doğu Üniversitesine imti
hana giriş sorularının çalındığını ve bu suretle 
o imtihanın iptal edildiğini, hepimiz biliyoruz. 
13 Temmuz 1972 Perşembe günkü Milliyet Ga
zetesi ve 12 Temmuz 1972 Çarşamba günkü 
Hürriyet Gazetesinde bir ilân gördüm: «Üniver
site adaylarının dikkatine» diye manşet atıl
mıştı. Ankara'da, «Fen ve Edebiyat Test Ya
yınları» diye bir yayınevi var. Bunu - daha doğ
rusu - buradaki ilândan öğreniyorum. Onun 
da bir test uzmanı Sabahattin Dilâver'in hazır
ladığı «Büyük Fen Anahtarı» diye bir kitabı 
var ve resmen ilân ediyorlar ki yani reklâm 
mahiyetinde ilân ediyorlar; «Bu sene üniversi
telere giriş sorularından 16 tane kimya sorusu 
vardı. Bunun 16'sı da, bizim 'hazırladığımız ki
taptan çıktı. 22 tane matematik - fizik sorusu 
bizim kitaptan çıktı.» Daha doğrusu 72- soru
nun netice itibariyle 47 tanesi kitaptan çıktı. 
47 tane soru da 400 puvanı geçiyor. 400 puvanı 
geçen üniversite öğrencisi, bugün Tıp Fakültesi 
dahil, her tarafa rahatlıkla girebiliyor. Peki 
bu Yayınevi acaba bu soruları nasıl almış? 

Muhterem arkadaşlar; çünkü üniversiteye 
imtihana giren bu talebelere çıkarken, yanların^ 
da bu soruları dışarı çıkarma imkânı, kesinlik
le verilmiyor. Tahmin ediyorum ki, Bakanlık 
bu konuda bir emir vermiştir. Çünkü bunu dı
şarı çıkaranlar olduğu takdirde, gelecek sene 
iijin bastırıp, satıyorlar ve dolayısıyle bu üni
versite imtihanı test soruları, büyük çapta bir 
kazanç membaı oluyor* ve bu şekilde birtakım 
dersaneler türüyor ve bu dersaneler ilân veri
yor, teşekkür ediyorlar. Hattâ bu dersane, bu 
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yayınevi, noterde bu soruları evvelce tasdik et
tirmiş. 1 . 6 . 1972 tarihinde Ankara 6 ncı No-
teıliginde tasdik ettirmiş; benim sorularım bun
lardır, diye o kadar güvenmiş ki, hu soruları 
tasarıya çıkaracağını o kadar temin etmiş ki, 
yani bunları 6 ncı ayda, Haziran ayında Note
re tasdik ettirmiş ve arkasından da soruların 
% 60 'a yakın bir nispeti de aynen çıkmıştır. 

Şu halde aklımıza ne geliyor, muhterem ar
kadaşlar? Test Bürosunda bu soruları hazırla
yanlar kimlerse, bunu bu yayınevine, bu uz
mana vermişler ve böylece kitabın büyük çapta 
satışını ve önümüzdeki yıl daha hüyük çapta 
satılmasını da temin etmişlerdir. Sayın Millî 
Eğitim Bakanının ve Hükümetin bu konuya na
zarı dikkatini çekmek isterim. Bana lütfen 
tedbir alsınlar. Çünkü, bu şekilde birçok öğren
ci, bu soruları elide etmek suretiyle; hakkına 
razı olan, çalışkan diğer Türk öğrencilerinin 
haklarını yemektedir ve buna bilerek veya bil
meyerek bir kısım öğretmenler, testçiler âlet ol
maktadırlar. Dolayısıyle büyük bir haksızlık 
devam etmektedir. 

(Muhterem arkadaşlar; sayın Hükümetten 
soruyor ve sözlerimi de bağlıyorum: 

Üniversitelere almak imkânından mahrum 
bıraktığımız 75 000 lise mezunu öğrencinin is
tikballeri ne olacaktır; bu çocuklar ne yapa
caktır; bu çocuklara iş sahaları var omıdır? He
men cevap vereyim: Hayır... 

Bir hükümetin, bir Devletin başarısı, işsizli
ği yenmekle ölçülür. Muhterem arkadaşlar, bir 
(baba düşününüz: 10 tane çocuğundan ancak 
3'üne bakabiliyor, 7 tanesine bakamıyor, bunla
ra iş bulamıyor. İş bulamayan böyle bir Hükü
metin, başarılı olarak tarihe geçeceğine, şahsen 
inanmıyorum. 

Üniversite Reformunun görüşüleceği şu gün
lerde, Hükümetin ciddî olarak bu konuya eğil
mesi lâzımdır. Sadece üniversite açmak, bu yav
rularımızı temiz bir şekilde, iyi. öğretmenlerin 
elinde, böyle sapık fikirlere saptırmadan, anar
şi yollarına döktürmeden, onları güzel bir şe
kilde yetiştirdikten sonra, bizim de esas vazife
miz Hükümet olarak onlara iş sahası bulmak
tır. 

Kısaca şunu arz ederek, sözlerimi bitiriyo
rum: 

Muhterem arkadaşlar; bugün kendi parasıy-
le okuyanları bırakın, Devlet parasıyle, yani 

mecburî hizmet yolu ile okuyan 200 Ziraat Mü
hendisine maalesef Tarım Bakanlığı iş bulama
maktadır. Ziraat okullarından mezun olan yav
rularımıza kadroları Maliye Bakanlığından ve
rilmediği için, iş verilememekte „ dolayısıyla iş 
bulamamaktadırlar. Bu davalara eğer biran ev
vel Hükümetçe ve Yüce Meclisçe eğilinmezse, 
bu piyasa yolları, iş sahaları açılmazsa, yatı
rımlar yapılmazsa; bu çocuklar birgün tekrar 
sokağa /dökülebilirler. Eğer bu çocuklarımız iyi 
bir şekilde yetiştirilmezlerse, bu hâdiseler bel
ki günün birinde - hiç inanmak ve temenni et
mek istemiyorum - belki birtakım sapık fikir
ler yeniden hortlayabilir ve bünyemiz yeniden 
rahatsızlıklara girebilir. 

Hepinize hürmetler ederim. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Bir, buyurunuz. 
YAŞAR BİR (Sakarya) — Görüşmekten 

vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bir, görüşmekten vaz

geçtiler. 

4. — Erzurum Milletvekili Naci Gacır oğlu* 
nun, yabancı dev etlerin Türkiye'deki aşırı sol 
faaliyetleri konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Naci Gacıroğlu; yabancı 
Devletlerin TürMyedeki aşırı sol faaliyetleriyle 
ilgili çalışmalar ve El - Fetih'in müessir faali
yetleri konusunda söz talebetmişlerdir. Sizden 
de kısa görüşmenizi rica ediyorum. 

Sayın Gacıroğlu, buyurunuz. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) -^ Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Üstünde en fazla titizlikle durmamız gereken 
husus, huzur içinde ve demokratik hak ve hür
riyetlerimizi rahatça kullanacağımız bir ortamın 
teessüsü esas kabul edildiğine göre; huzurumuzu 
kaçırmayı hedef edinmiş, demokrasiyi çıkmaza 
sokma gayretlerine girmiş ve daha önemlisi, ül
keyi bölme amacına yönelmiş olan anarşistlere 
karşı, bazı tedbirlerin düşünülmesi zamanı el-
bete ki gelmiştir. 

En ileri Batı devletlerinde dahi, Devleti ko
rumak ve kollamak amaciyle bu yola gidilmiş
tir. Kargaşaya düşmüş bir topluma, kaba kuv
vetin hâkim olacağı, demokratik hürriyetlerin 
hiçbir şekilde kullanılmayacağı bedihîdir. Va
tanı, milleti ve miliyetçiliği bulunmayan, aşın 
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sol faaliyetlerin ve anarşinin bir merkezden ida
re edildiği; Çin, Japon, Arap solcularının bir 
arada olduğu ve müşterek çalıştıkları, demokra
tik düzen içinde bulunan bütün dünyada, uçak 
kaçırma, hava alanlarının basılması; makinalı 
tüfek, bomba yağmuruna tabi tutulması, artık 
görünen hadiselerdendir. Bizde de, Türkiye'de 
Kültür Sarayı yangını, lüks Marmara Gemisinin 
yanması, araba vapurunun batışı bilinen hâdi
seler arasındadır. 

Aziz arkadaşlarım; El - Fetih teşiklâtma 
mensup gerillacıların, komünistlerin Suriye'de 
eğitilip, peyderpey Türkiye'ye onar - onbeşer 
kişilik gruplar halinde sevk edildikleri, beyni 
yıkanmış bu gençlerin vatan ve millet diye bir 
mefhum tanımadıkları, eylem ve adam kaçırma 
fiilleriyle düzeni değiştirmeyi, rejimi yıkmayı 
esas amaç edindikleri hepimizin malumudur. 

Suriye'de bu hareketler hazırlanıp gelişirken, 
bu Devlete karşı bizim hariciyemizin ne gibi bir 
tutum içinde bulunduğu, Bulgaristan'da «Bizim 
radyo» faaliyette bulunurken ve yıkıcı neşri
yatına devam ederken, yine hariciyemizin bu 
devlete karşı, bu hareketlerinden dolayı hiçbir 
sual ve sorgu içerisinde bulunup - bulunmadığı
nın artık anlaşılması zamanı gelmiştir. 

Bizimle devamlı dostluktan ve yakın komşu 
ilişkilerinden bahseden komşumuz Sovyet Rur-
ya'nm, en büyük gerillacı ve casus faaliyetleri
nin tanınmış şahsı Grubyakof'u Türkiye'ye elçi 
olarak gönderirken hariciyemizin bu şahsa han
gi mânada agreman verdiği anlaşılır keyfiyetler
den değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; Suriye ve Irak el
çiliklerinin ve bunlara bağlı Türkiye'de oku
yan Arap talebelerinin Türkiye'de Anadoludan 
gelmiş genç nesli, para, imkân, seks ve kadın 
kanalıyle ele geçirmek için her türlü gayreti 
sarf ettiği malum durumlardır. Irak ve Suriye, 
Türkiye ile dostluktan bahsederken, El - Fatih 
gerillalarının 10'ar, 15'er kişilik gruplar halinde 
10 günde 15 günde bir, devamlı olarak Türki
ye'ye sevk edilmesindeki neden; elbetteki, Tür-
kiyedeki düzeni değiştirmeye matuftur. 

Anabenliğimize, bekamıza ve dünyada son 
Türk devletine vaki bu hareketler karşısında 
Yüce Meclis olarak, Sayın Hükümet olarak sus
maya devam edecek miyiz? 

Muhterem arkadaşlarım; bu gibi durumların 
artık bir neticeye bağlanması zamanı elbette ki 

gelmiştir, içişlerimize ve huzurumuza kasteden, 
rejimi ve düzeni değiştirip kendilerine tabi bir 
kukla ve aşırı sol peyk bir devlet haline getir
me çabalarına karşı, Türk milleti örfü ile, ana
nesi ile gerekli direnmeyi göstermiştir, anarşi 
artık Türkiye'den silinme durumundadır. 

Son günlerde yakalanan bir Romen casusu
nun Türk talebelerine hangi koldan para yardı
mı yapıldığını açıklamış olması, etrafımızda bu
lunan peyk, demirperdeye mensup elçiliklerin 
içimize sızmak için her türlü gayreti sarf etmiş 
bulunduklarını, bu Romen casusunun ağzından, 
tespit etmeyi mümkün hale gelmiştir. 

Zaman gelir, kıyılarımızda bir telsiz bulu
nur. İki gün geçer başka bir kıyıda yine karaya 
vurmuş, mükemmel, modern bir telsiz cihazına 
tekrar rastlamak mümkün olur. İçimize bu tür
lü kanallardan sızmak isteyen yabancı devletle
rin, komşu devletlerin bu tutumları karşısında 
Hükümetimizin, Sayın Hariciye Bakanımızın 
artık kesin bir tutuma girmesi mecburiyetini 
hissederken «Kerkük» katliamını, Bulgaristan'
da «Rodop» katliamını elbette ki hatırlamamaz-
lık edemeyeceğiz. 

Sözlerimi bitirirken Sayın Hükümetin bu 
mevzuda alâka ve istical göstereceği kanaati ile 
Yüce Meclise saygılarımı sunar, bana söz ver
diği için Başkanlık Divanına saygılarımı arz 
ederim. (Alkışlar) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav-
cı'nın, kamu sektöründe tarım hizmetlerinin ye
niden düzenlenmesi ile ilgili gündem dışı demeci 
ve Tarım Bakanı tlyas Karaöz'ün cevabı. 

BAŞKAN — «Kamu sektöründe tarım hiz
metlerinin yeniden düzenlenmesi» konusunda 
Sayın Savcı, kısa olması ricası ile, buyurunuz 
efendim. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'nin kaderinde ve âtisinde önemli ro
lü olan milyonlarca insana hitabeden ve hizmet 
götüren Tarım Bakanlığının ve tarım hizmetle
rinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak, bu 
konuda gündem dışı bir konuşma yapma ihtiya
cını duyarak yüksek huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, benim de yıllarca bün
yesinde hizmet verdiğim Tarım Bakanlığının 
merkez ve taşra teşkilâtında yeniden düzenle-
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menin, reorganizasyonun şart ve zorunlu oldu
ğu, 1937 yılında, o günün ihtiyaçları göz önün
de bulundurularak çıkarılmış bulunan teşkilât 
kanununun bu gün artık bu ihtiyaca cevap ver
mekten uzak bulunduğu bir gerçektir. Bu du
rum; 1972 bütçe raporlarında da göze çarpmak
ta ve açıkça belirtilmektedir. Yine görüyoruz 
ki, Tarım Bakanlığı bazı olurlarla yeni yeni üni-
telerin^ kuruluşların ihtiyaca göre ortaya çık
masına sebebiyet verecek şekilde bir vazife yap
manın zarureti karşısmdadır. 

Bilindiği üzere, 1962 tarihli Merkezî Hükü
met Teşkilâtı araştırma projesi ve onu takiben 
Tarım Bakanlığının reorganizasyonu projesi ve 
buna ait raporlar, kalkınma plan ve programla
rında kurulması önerilen veya bağlanması ön
görülen genel müdürlükler, daha sorumlu ve ko
ordinasyonu sağlayıcı kanunî tedbirlerle bir çatı 
altında toplanma zarureti içerisindedir. 

Değerli arkadaşlarım; çağımızda teknolojik 
gelişmelerin süratle artması, ekonomik ve sosyal 
alanda meydana gelen oluşum ve değişmelerin 
takibedilmesi ve buna göre hizmetlerin ifasını 
takdir edersiniz. Memleketimizde köy hayatımn 
temelini, kabul etmek gerekir ki, ziraî faaliyetler 
teşkil ediyor. Çünkü, köylerimiz tabiat ve insan 
münasebetlerinden doğan yaşayış düzenine daya
nıyor. Köydeki üretim; genellikle, pazar için de
ğil, kapalı bir aile işletmesi halinde göze çarp
maktadır. Topyekûn kalkınmamızı, demokratik 
yollarla gerçekleştirmekte, Anayasanın ortaya 
koyduğu kalkınma planlarının uygulanmasında, 
elbetteki en önemli araç Devlettir. Ve bizim bil
diğimiz, bundan sorumlu bakanlık da, en başta, 
Tarım Bakanlığıdır. Köy işleri Bakanlığı da bu 
hizmet sırasındadır. 

Bu noktadan hareketle duruma bakarsak: 
Bakanlığa bağlı anagenel müdürlük olarak 

kabul etmiş bulunduğumuz Ziraat işleri Genel 
Müdürlüğünde bir reorganizasyon hareketinin 
göze çarptığı görülmektedir. Ancak, kabul et
mek lâzımdır ki, bu gibi faaliyetlerin, diğer ba
kanlıklarla ve kuruluşlarla birlikte, yürürlükte 
bulunan kanun ve mevzuatla da bağdaşması lâ
zımdır. Yeniden teşkilâtlanmada, bilhassa tasar
ruf ve koordinasyon anafikir olmalıdır. Bakan
lık bünyesinde, araştırma, eğitim ve öğretim ile 
yayın hizmetleri bir bütün olarak ele alındığı dü
şünülürse ; bunların dağınıklıktan kurtulması ge
rekir. 

Sayın Tarım Bakanımızın bu işlere hassasi
yetle eğileceğini ve bunlar üzerinde önemle du
racağını biliyor ve bundan endişe etmiyoruz. Bu 
hususlarda yapılan çalışmaların süratlendirilme-
sine, kanun ve mevzuatın tadiliyle en kısa za
manda Meclislerimize sevk edilmesine elbette ki 
büyük gayret sarf edecektir. 

Köylere kadar uzanan teşkilâtın verimli ve 
millî üretime etkili bir şekle getirilmesini, Ba
kanlık merkez ve taşra teşkilâtında dinamizmin 
hâkim kılınmasını sağlayacak tedbirlerin alınma
sı zarureti karşısındayız. Bu konuda Sayın Ba-
amn mutlaka zaman zaman Yüce Meclisimizi 
tenvir edeceği de şüphesizdir. 

Benim üzerinde durmak istediğim husus; teş
kilâttan - mevzuata ve sistemden - kadroya ka
dar idarede köklü bir ıslahat ve hamle yapılma
sı zaruretini belirtmekten ibaret olacaktır. Esa
sen Devlet mekanizmasında önemle ele alınacak 
hususlardan birisi de budur. 

Muhterem arkadaşlar; ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plamnda Hükümet ve siyasî teşekküller 
tarafından benimsenerek ele alınan geçmiş dev
relerle beraber, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının da hazırlandığı ve Yüce Meclisinize yakın
da sunulacağı şu sıralarda; bilhassa köye giden 
hizmetlerin, köylünün saadetine yarayacak hiz
metlerin koordone edilmesi ve bunun başında da 
Hükümetin en güvenilir ve milyonlarca çiftçi ai
lesine hitabeden Tarım Bakanlığının yeniden dü
zenlenmesi zaruretini ifade etmek isterim. 

Böyle bir planlı devrede Hükümet eden ikti
darların, Devlet teşkilâtını ele alarak onu en ve
rimli bir hale getirmesinden endişemiz yok. Biz, 
nüfusumuzun % 70'ine sahip geniş ve oldukça 
müessir bir seçmen kitlesinin kanunî temsilcileri 
olarak da diyoruz ki; tarımla ilgili Devlet sek
törü dağınıklıktan kurtarılmalı ve koordinasyon 
sağlanmalıdır. 

Memleketimizin ziraî potansiyelini bilmek, 
ona göre hizmet ünitelerini ortaya getirmek ve 
birleştirmek lâzımdır. Hükümetin, gerek idare
de ve gerekse tarımda bir ıslahat hareketine gir
mek suretiyle Devlet mekanizmasına yeni bir 

#ruh ve güç sağlayabileceği ümidi içerisindeyiz. 
Bilindiği gibi, bugün kamu hizmetleri yahut bi
ze göre çiftçiye, köye giden hizmetler, bakan
lıkların bünyelerinde mevcut genel müdürlükler 
veya daire başkanlıkları halinde, yürütülmekte-
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dir. Bunların zamanın ihtiyaçlarına göre yeniden 
bir teşkilât kanunu ile reorganize edilmesinde 
muhakkak büyük fayda vardır. 

Bu vesile ile yüksek huzurunuza fazla işgal 
etmeden ve bazı misallere de değinmeden geçe
meyeceğim, 

Bugün gerek Köy İşleri Bakanlığında, gerek
se Ticaret Bakanlığında tarım hizmetleri ile il
gili İktisadî Devlet Teşekküllerinde köye giden 
hizmetlerin çok dağınık olduğunu, fakat tek bir 
elden sevk ve idarenin zaruretine de ihtiyaç bu
lunduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın ve de
ğerli Bakanın, Tarım Bakanlığında, dolayısıyle 
köy ve köylüye gidecek tarımsal hizmetlerde, di
ğer teşkilâtlarla olan ilişkilerin en verimli bir 
şekilde kanun ve mevzuat içerisinde tadilini ve 
buna göre çiftçinin refah ve saadetine yaraya
cak mevzuatın Meclislerimize getirilmesini te
menni eder, bu vesile ile hepinizi saygılarımla 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tarım Bakanı 
ilyaıs Karaöz. 

TARİM BAKANI İLYAS KARAÖZ (C. Se
natosu Muğla Üyesi) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; 35 sene evvel, 1937 yılında çı
karılan 3203 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan 
Tarım Bakanlığı teşkilâtı bugünün çalışıma şart
larına ve ihtiyaçlarıma cevap verememektedir. 
Bu ihtiyaç, planlı kalkınma devresine Sindikten 
sonra daha da artmış bulunmaktadır. Planlı 
devrenin hizmet anlayışı ve uygulaması karşı
sında, mevcut kuruluşlar içinde ve dışında yeni 
birimler kurulması zorunlu olmuştur. Esasen 
1963 yılımda hazırlanan Merkezî Hükümet Teş
kilâtı Araştırma Projesi raporunda yani Meh
tap raporunda, 1964 te Bakanlığın yaptırdığı 
tarım hizmetleri ve teşkilâtının yeniden düzen
lenmesi araştırma raporunda bakanlık teşkilâtı
nın yeniden düzenlenmesi, çeşitli yönleri ile, 
ortaya konimuş ve bahsettiğim ikinci raporda 
teşkilât modelleri de geliştirilmiştir. Bunlardan 
başka, gerek Birinci ve gerekse ikinci Beş Yıl
lık planlarda ve yıllık programlarda Tanm Ba
kanlığınızı reorganizasyonunu öngören tedbirler 
yer almış bulunmaktadır. Merkezî Hükümet ida
resinin yeniden düzenlenmesine olan ihtiyaç, 
yalnız tarım sektörü alanında değildir. Diğer 
alanlarda da bu ihtiyaç vardır. Bu nedenle özel 
bir komisyon kurulmuş ve bu komisyonun 1972 
de hazırladığı «idarenin yeniden düzenlenmesi 
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ilkeler ve önerileri» başlıklı raporunda Tarım 
Bakanlığının yetki ve görevleri hakkımda tek
lifler bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, arz ettiğim bu durum 
karşısında, Tarım Bakanı olarak göreve başla
dığım ilk gümlerde bakanlık teşkilâtımın yeni
den düzenlenmesi konusu üzerinde durdum ve 
bu alamda geçmişte yapılan araştırmalardan da 
faydalanarak, yeni bir teşkilât kanunu tacarı-
sı hazırlanması için bakanlık müşavirlertimdem 
müteşekkil bir özel komisyon kurdum ve bu 
komisyon çalışmalarına devam etmektedir. Bu 
komisyon 3203 sayılı Kanunda yapılacak deği
şiklikleri, ilâve edilecek yeni hükümleri, kurul
duğu halde kamunu henüz çıkarılmamış olam 
dairelerin mevzuatını içine alacak kamun tasa
rılarını hazırlayacaktır. Bu çalışmalar devam 
etmektedir. Ekim 1972 tarihime kadar tamam
lanmış olacak, Aralık ayı içinde, Hükümetçe, 
Büyük Millet Meclisine tasarı halimde takdim 
edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, tarımda hamle yap
mak çiftçi ve köylünün refahına müessir ola
cak her türlü tedbirleri almak ve böylece ka
nun ve mevzuattaki tıkanıklıkları gidermek na
zarî çalışmalardan ziyade pratik bilgüleri ve 
tatbikatı telif ederek, teknolojimin ışığı altın
da hizmetleri köye ve köylüye götürmek Tanım 
Bakanlığının ve bumdan sonra gelmiş ve gele
cek Hükümetlerin vazifesi bulunmaktadır. Bu 
mevzudaki çalışmalar Bakanlığımız bünyesinde 
devam etmektedir. Biraz önce ifade ettiğim gi
bi, Aralık ayı içerisinde bu kamum tasarısı Yü
ce Meclisimize gelecektir. Saygılar sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayım 
Tosyalı ve Sayım Mütlu'mum gümdem dışı söz 
isteklerimi de önümüzdeki birleşimlerde kar
şılama imkânını arayacağım. 

6. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çile-
siz'in fındık tarım bölgelerinin saptanmasına ve 
im bölgeler dışında kalan yerlerde fındık tarı
mının izne bağlı olduğuna dair kanun teklifinin 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Ku
rul gündemine alınmasına dair önergesi. ,(2/653, 
4/304) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo-
I rum. 
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Yüksek Başkanlığa 
3 . 4 . 1972 tarihinde Tarım, Ticaret ve Plan 

komisyonlarına havale edilmiş bulunan 2/653 
numarada, kayıtlı fındık tarım bölgelerinin sap
tanmasına ve bu bölgeler dışında kalan yerler
le fındık tarımının izne bağlı olduğuna dair ka
nun teklifim, üç aydan beri, havale edildiği ilk 
komisyonda beklemektedir. Fındık tarımı ile 
alâkalı geniş bir topluluğu ilgilendiren ve eko
nomik durumumuzu yakinen etkileyen teklifi
min biran önce kanunlaşmasını teminen, içtü
züğün 36 ncı maddesi gereğince, doğrudan doğ
ruya Genel Kurul gündemine alınmasına karar 
verilmesini saygılarımla öneririm. 17 . 7 . 1972 

Giresun 
Mustafa Kemal Çilesiz 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz önergeniz üzerin
de söz işitiyorsunuz, buyurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) 
— Anayasa hükümlerine göre her milletvekili
nin kanun teklif etmesi tabiîdir. Üzülerek ifa
de etmek isterim ki, milletvekillerinin önerdiği 
kanunları, bazı komisyonlar ehemmiyeti ile mü
tenasip bir şekilde ele almamaktadır. Böyle 
önemli konularda komisyonların gerektiği şe
kilde çalışmaları yüzünden, memleket için ha
yatî değeri olan konular yüzüstü kalmakta, 
bundan bütün vatandaşlar ıstırap duymaktadır. 
Dikim sahası son yıllarda anormal şekilde ge
nişletilen fındık tarımı ve fındık tarımı ile ge
çinen milyonlarca fındık üreticisini korumak 
amacı ile fındık bölgelerinin saptanması hak
kında bir kanun teklifi yapmıştım. Teklifim, 
3 . 4 . 1972 tarihinde Tarım, Ticaret ve Plan ko
rnişonlarına gitmiş ve bu komisyonlarda şim
diye kadar bir işlem görmemiştir. Bunu da üzü

lerek öğrenmiş bulunuyorum, içtüzüğün 36 ncı 
maddesi, tekliflerin bir buçuk ay içinde Genel 
Kurula gelmesini amirdir. Bir gecikme vukuun
da Genel Kurula bilgi verilir. Gecikme sebebi 
ile içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince tekli
fimin gündeme alınmasını istirham eder, öner
gemin değerli milletvekili arkadaşlarım tara
fından kabulünü betahsis rica ederim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Güneş Komisyon adına 
buyurunuz efendim. 

TARIM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTA
FA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Çilesiz'in 
fındık tarım bölgelerinin tespit edilmesine ve 
bu bölgeler dışında kalan yerlerde fındık tarı
mının izne bağlı tutulmasına dair kanun tekli
fi, sayın konuşmacının bahsettiği tarihte komis
yonumuza gelmişti. Fakat, hepinizce malum ol
duğu veçhile, bugün memleket için mühim bir 
dava ve mesele haline getirilen Toprak ve Ta
rım Reformu öntedbirler kanunu ve yine Top
rak ve Tarım Reformu Kanunu ile ilgili kesif 
çalışmalara komisyon üyelerimizin büyük ço
ğunluğunun iştirak etmesi sebebiyle, maalesef 
çoğunluğu sağlayıp gündeme alamadık. Yal
nız şunu bilhassa belirtmek isterim; taitil müte
akip komisyonumuzun gündeminin ilk madde
sinde bu konu ele ajhnacak ve ilgili komisyon
lara gönderilecektir. Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Çilesiz arka
daşımız tarafından verilen ve içtüzüğün 36 ncı 
maddesine müstenit önergeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1.— Jandarma Genel Komutanlığının ye
niden te§kilâtlanması, modern silâh, araç ve 
gereçlerle donatılması amactyle İçişleri Bakan
lığı Jandarma Genel Komutanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Plan komisyonlarından 5'er üye

den kurulu 87. No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/680) (S. Sayısı : 724) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin bir saatlik işler 
bölümüne geçiyoruz. Bir önerge vardır, okutu
yorum. 

(1) 724 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Sayın Meclis Başkanlığına 
(Bugünkü gelen kâğıtların rakorlar kısmında 

bulunan 724 sıra sayılı 16 . 7 . 1972 tarihli 
Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşki
lâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle do
natılması amacıyle içişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 
kanun» tasarısının emniyet asayiş hizmetinin 
istenen seviyeye ulaştırılmasına önemli katkısı 
olacağımdan biran evvel kanunlaşmasını temi-
nen bugünkü gelen kâğıtlardan günideıme alı
narak 48 saat kaydı aranmaksızın öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ederdim. 18.7.1972 

87 No. lu Geçici Komisyon 
Başkanı 

Kayseri 
Hayrettin Nakitooğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ko
misyon Başkanı Sayın Nakiboğlu tarafından ve
rilen önergedeki hususları ayrı ayrı oylarınıza 
arz edeceğim. 

Bu tasarının 48 saat bekletilmeksizin. gün
deme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ©dil
emiştir. 

ilgili komisyonun ve ilgili Hükümet üyesi
nin yerlerimi almasını rica ediyorum. 

Raporun okunması hususunda bir istek vâki 
olmadığı için rapor okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Buldanlı' 
nm yazılı isteği vaki olmuştur; Sayın Buldan
lı?. Yok. İSayın Kabadayı, Güven Partisi Gru
bu adına tasarının tümü üzerinde buyurunuz 
efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA İHSAN 
KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; yıllar yılı gerek Bütçe 
Plan Komisyonumda, gerekse Heyeti Umumi-
yedeki bütçe müzakerelerinde iç güvenliğimizin 
anaunsuru olan polis ve jandarma sınıfının ağır 
şartlar altında vazife gördüklerini; fakat vazi
fe şartlarının ağırlığı karşısında, teknolojinin 
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ve bütün dünya milletlerinde iç güvenlikle va
zifeli olan sınıfların sahibolduğu teknik silâh
lara ve gereçlere sahibolmadığını acı acı he
yeti umumiyenize arz edegelmişizdir. 

!Son içinde bulunmuş olduğumuz 3 - 4 yıl
lık sosyal olaylar, millî varlığımızı sarsıcı, bü
tünlüğümüzü bölücü anarşik hâdiseler, jandar
ma sınıfının ehemmiyetini ve içinde bulundu
ğu şartların ciddiyetle ele alınıp her halükârda 
her hâdisenin mahallime koşacak, kavuşacak ve 
vazifesini ciddiyetle görecek teknik araca ve 
imkânlara sahibolmasmm zaruretini yaşayan 
ve hâlâ bu hâdiselerin burcu burcu hatırasını 
unutmayan kimseleriz. Hal böyle iken maalesef, 
Cumhuriyet jandarması, kurulduğu günden bu
güne kadar, kendine verilen vazifeyi kışın soğu
ğunda kavrula kavrüla, yazın sıcağında yana 
yana şerefle yapmıştır. Bu yapış sırasında kır
da, bayırda gezerseniz isimsiz bir Mehmet'in 
mezar taşını en ücra yerlerde bulacaksınız. 
Anadolu'nun en ücre yerlerinde albayrağımızı 
ıdalgalandıra dalgalandıra vazife gören emniyet 
karakollarında jandarmayı bulacaksınız. Yine 
her türlü tehlike içerisinde gerek tek, gerek 
çifte nöbetçi olarak omuzunda silâhıyle devriye 
gezen jandarmayı bulacaksınız. Fakat, üzüntü 
ile beyan etmek isteriz ki, artık bugün sadece 
mavzerle vazife gören bir jandarma sınıfı ta
hayyül edilemez. Son anarşik hâdiselerde gör
dük ki; gerek anarşistler, gerek eşkiyalar son 
tekniğin gereği olan vasıtayı, son tekniğin ica
bı olan telsizi, silâhı, makinâlı tabancayı bu
lan ve bununla vazife gören kimseler olduğu 
halde, maalesef jandama sınıfı hâlâ Osmanlı 
bergüzarı mavzerle vazife görmenin ağırlığı 
içinde birçok şehit ve kurban vermiştir. Bunu 
tashih edici anlayışa gelindiğinden ilgilileri 
tebrik ediyorum. Geç de kalınmış olsa bir me
safedir, anlayışa varılmıştır, telafisi cihetine 
gidilmiştir. 

işte bu yokluğu telafi etmek, jandarma sı
nıfını modernize etmek, en güç şartlar altında 
en verimli ve ciddî vazifeyi görebilmek için, 
jandarmaya muhtacolduğu teknik silâhı, aracı, 
gereci sağlamak gayesine matuf bu kanun tek
lifi tedvin edilmiş, Yüce Meclise getirilmiştir. 
10 yıllık kademeli bir sirayetle her yıl bütçesi
ne 210'ar milyon konacak, % 10 fırlayış karşı
lığı konmak kaydıyle, bu ihtiyaç sağlanacaktır. 
Bu teklifi Millî Güven Partici Grubu olarak 
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hürmetle karşılıyoruz, sevinçle karşılıyoruz. Yü
ce Meclisin bu anlayış içerisinde kabul edece
ğine inanmış bulunuyoruz. İnşallah kanunun 
tez elden çıkmasını, bu malî porte içerisinde ih
tiyaçların kısa süre içinde temin edilmesini, he
men denecek kadar kısa mazic'e acı hadiselerin 
doğmamasını, temenni eder, şav*-t doğarsa seri 
ve güçlü vazife göreceği inancıyle teklife Millî 
Güven Partisi) Grubu olarak o1umlu oy verece
ğimizi huzurlarınızda arz eder, hepinizi say-
gıyle selâmlarım. (Güven Partisi sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı buyurunuz efen
dim. 

«ASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; lüzumu ve fay
dası hepimizce malûm olan bir tasarı hakkında 
gayet az ve öz konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetleri
mizin diğerlerini modernize etmek maksadıyle 
hazırlanmış olan ve Yüce Meclisimizce kabul 
edilmiş bulunan kanuna muvazi olarak bu ka
nun tasarısı hazırlanmıştır. Gelecek 10 yıl içe
risinde 2 150 000 000 liralık ve her yıl 210'ar 
milyon lira bütçeye para koymak suretiyle iç 
emniyetimizin esas unsurlarından birisi olan 
jandarma teşkilâtımızın araç, gereç ve silâhla
rını günün şartlarına uydurmak maksadıyle 
bir plan hazırlanmıştır. Bu planın gereği olan 
yetM Jandarma Genel Komutanlığımıza veril
mektedir bu kanunla. Kanunun kabul edilmesi, 
hepimizce de takdir edileceği üzere, çok yerin
de olacaktır. 

Ben bu münasebetle bir hususu Sayın Jan
darma Genel Komutanlığına arz etmek istiyo
rum. Jandarmayı modernize edeceğiz ve daha 
çok seyyar hale getireceğiz diye bir düşünce 
var. Fakat, muhterem arkadaşlarım, yurdumu
zun dağlık, ormanlık, yolsuz olan bölgelerinde 
Türkiye Cumhuriyetinin ve Hükümetinin var
lığını dağ başlarında ve yollar üzerinde kurulu 
karakollarda bekleyen jandarmalarımız tem
sil etmektedir, halk nazarında. Maalesef, son 
zamanlarda jandarma karakollarını kaldırmak 
gibi bir yanlış düşünceye sapılmıştır. Bu yan
lıştır arkadaşlarım, bu yanlıştır. Telsizi, mo
torlu aracı olmayan veya çok noksan olan bir 
jandarma teşkilâtının bir merkezde, vilâyet 
merkezinde toplanarak hadise yerine hadise vu-
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kubulduktan sonra süratle gitmesi imkânsızdır. 
Süratle gidecek, hırsızı yakalayacak, hadise ya
panı tutacak; ki bu bizim memleketimizde da
ha uzun yıllar mümkün olmaz. Bazı heveslere 
kapılmmış, Avrupanın düz arazisinde, asfalt 
yolunda irtibatları çok mükemmel olan şehirle
rin, memleketlerin teşkilâtına heves edilerek 
sabit jandarma karakol teşkilâtları kaldırılma 
yoluna gidilmiştir, büyük mikyasta. 

Ben kendi seçim bölgemden, Kastamonu'dan 
misal vereceğim. Muhterem arkadaşlarım; çok 
dağlık, ormanlık, kuş uçmaz, kervan geçmez 
yollarda ve dağlarda bekleyen karakollar kal
dırılmıştır. O karakolun oradaki varlığı, Hükü
metin varlığını göstermekte idi. Hâdiseler vu-
kubulmakta; telefon yok, Kastamonu merkezi
ne telefon edilememekte; vasıta yok, jan-
dctvma hadise yerine gelemem^kte; bu yüz
den çok büyük nahoş olaylar, disiplinsizlik
ler olmaktadır. Sayın Jandarma Genel Komu
tanlığımızdan bu binası mevcut, mükemmel, 
köylünün emeğiyle de yapılmış jandarma ka
rakollarının kaldırılmamasmı, buraların telefon 
ve vasıtayla teçhiz edilmesini ve böylece iç em
niyetimizde sabit nöbet noktaları olmasında 
devam edilmesini bir temenni olarak rica edi
yorum, istirham ediyorum. Bu benim şahsi iste
ğim değil, gezdiğim her bölgedeki vatandaşları
mızın, yurdun iç emniyetini samimiyetle isteyen 
vatandaşlarımızın talebidir. Yüce Meclis vasıta-
sıyle Hükümete ve Jandarma G*nel Komutanlı
ğına bu isteği iletiyorum. 

Teklif yerindedir, müspet oy verilmesinde 
büyük yarar olacaktır. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan Hükü
met adına. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(ıSamsun) — iSayın Başkan, değerli milletvekil
leri; huzurunuzu işgal etmeyecektim, ancak (Sa
yın Tosyalı jandarma teşkilâtında bir değişik
liğin bahis konusu olduğundan söz ettiler. O 
bakımdan meseleyi tavzih için kısaca arzı ma
lumatta bulunacağım. 

Her ne kadar getirilen kanunla bunun iliş
kisi yoksa da, bunu tavzihte fayda var. 6 ilde 
seyyar jandarma ekipleri kuruldu veyahut jan
darma o şekilde organize edildi. Ama sabit ka
rakollar da kaldırılmış değil. Ancak er kifayet
sizliğinden bazı karakollar şimdilik kaydıyle, 
devamlı değil, faaliyetini durdurmuştur. Er 
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ikmali yapıldığı ilk anda bunlar faaliyete geçe
cektir. Bundan başka türlü bir teşkilât jandar
maca veyahut içişleri Bakanlığınca düşünülme
mektedir. Teşekkür ederim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Çok 
sağolun, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş
kaca söz isteyen sayın üye? Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşki
lâtlanması, modern silâh, arao ve gereçlerle 
donatılması amacıyle içişleri Bakanlığı Jandar
ma Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişme vetkisi verilmesi hak

kında kanun tasarısı 

Madde 1. — Jandarma Genel Komutanlığı
nın yeniden teşkilâtlanıması, silâh, araç ve ge
reçlerinin modern teknik gelişmelere uygun şe
kilde yenileştirilmesiı için İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığına (2.1) milyar, 
liraya kadar gelecek yUllara geçici yüklenmelere 
girişme yetkisi verilmiştir. 

Bu yetki, meydana çıkacak lüzum ve şart
lara göre Bakanlar Kurulu kararı ile % 15 
oranında artırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Birinci madde gereğince yapı
lacak yüklenmelere karşılık Jandarma Genel 
Komutanlığı Bütçesinde «Jandarma Genel Ko
mutanlığının yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç 
ve gereçlerin yenileştirilmesine ait her türlü 
alım, yapım, onanm ve giderler» adı altında 
açılacak özel bir bölüme 1973 yılından itibaren 
her malî yıl için 10 yıl süre ile (210) milyon 
liralık ödenek konulur. 

Birinci madde gereğince yapılacak % 15 
oranındaki artış karşılığı da aynı şekilde her 
yıl bütçesine konulur. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 nçü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Hizmetin devamlılığını sağla

mak amacıyle yılı içinde harcanmayan ödenek
leri gelecek yıllar bütçelerine devren ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — ödeneklerle yapılacak alım, ya
pım ve hizmetler 1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale 
kanunları hükümlerine tabi değildir. Yapılacak 
alım, yapım, onarım ve hizmetlere ait alım usul
leri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen rayın üye? Yok. 
Değişiklik önergesi yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Yurt içinden temin edilemeyen 

ihtiyaçlar yurt dışından peşin veya kredi usu
lüyle sağlanır. Kredi ile yapılacak alımlar ve 
yaptırılacak hizmetler için ayrı bir ödenek ve 
10 yıllık süreyle bağlı kalmamak kaydıyle ayrı 
bir ödeme planı yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi! yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Yurt dışından sağlanacak her 

çeşit silâh, araç, gereç ve malzeme için normal 
ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi ya
pılır. Bu silâh, araç ve gereçler Gümrük ve her 
türlü vergi, resim, harç ve. ardiye ücretlerin
den muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Madde üzerinde bir değişiklik 
önergesi vardır, okutuyorum efendim. 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan «Jandarma Genel 

Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması mo
dern silâh, araç ve gereçlerle donatılması ama
cıyle içişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komu
tanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısının 6 nci maddesinin son cümlesinde araç 
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kelimesinden sonra «malzeme» kelimesinin de 
ilâve edilerek maddenin bu değişik şekliyle 
oylanmasını arz ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Mustafa Kemal Güneş 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET

TİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesin© komis
yon katılıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ilâvesi istenen kelime ile maddenin değişik 
şeklini okutuyorum. 

Madde 6. — Yurt dışından sağlanacak her 
çeşit silâh, araç, gereç ve malzeme için nor
mal ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi 
yapılır. Bu silâh araç, gereç ve malzemeler 
gümrük ve her türlü vergi, res^m, harç ve ardi
ye ücretlerinden muaftır. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi, kabul buyurdu
ğunuz bu değişik şekliyle, oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oy!arınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

'Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye? 

Buyurun iSaym Abbas. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Kanunun çıkarılmasının zaruretine inandı

ğımız için, gerek tümü ve gerekse maddeleri 
üzerinde konuşmadık. Ancak, sonunda bir hu
susu Hükümetin dikkat nazarına arz etmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Değerli! arkadaşlarım; Türk Ordusunun 
araç, gereç, silâh ve malzemesinin elbette her 
zaman yenilenmesine ihtiyaç vardır. Hükümete 
Millî iSavunma Bakanlığının da bütün silâh
larının 10 senede yenilenmesi için 16 milyar li

ralık bir yetki verdik. Jandarma Genel Komu
tanlığının da elbette buna ihtiyacı olduğu için 
ona da 10 sene vâde ile 2 milyar liralık bir yet
ki tanıyoruz. Ancak, bu hep böyle devam eder
se bu, memleketin aleyhine b;r şey olacaktır. 
Şu bakımdan: Yani millî harp sanayiimizi 
biran evvel kurmak hususunda artık Hükümet 
gerekli bütün tedbirleri almalıdır. Binaenaleyh 
bundan sonraki yenilemelerde, artık millî ser
vetimizi dış memleketlere aktarmak yerine, harp 
silâh, araç ve gereçlerimizi bu memlekette 
yapmayı ve dışa bağlı olmaktan kurtulmamız 
için gerekli hassasiyetin gösterilmesini arzu 
eder, hepinize saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Kitaplı, 
buyurun. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

önce, bu yetkiyi Hükümete verdiğiniz için 
teşekkürlerimi arz ederim. Bu arada Sayın Hü
seyin Abbas'm temas ettiği bir hususa da kısa
ca değinmekte fayda görüyorum. 

Huzurunuzda 16 milyarlık yetki kanunu gö
rüşülürken, - rapor tetkik edilirse orada da gö
rülecektir - bu yetki ile birlikte millî sanayi de, 
harp araçlarının ve gereçlerinin daha fazla 
nispette, daha büyük ölçüde imal edilmesi prog
ramı da bu projenin içinde idi. 16 milyarlık, 
ileriye muzaf yetkiyi huzurunda isterken ve bu 
projeyi hazırlarken, büyük ağırlığını da millî 
sanayiimizde mevcudolan askerî ve sivil sana
yimden, mümkün olduğu kadar, büyük ölçüde is
tifadeyi de düşündük ve projelendirdik. 

Bu espri içinde takdir edersiniz ki, aşağı -
yukarı aynı malzemeyi ihtiva eden Jandarma 
Teşkilâtı da bu sanayie iş verme durumunda 
olacaktır. Dolayısiyle bu iş verme suretiyle bu 
sanayiin daha da fazla gelişmesi imkânları ha
sıl olacaktır. Dolayısiyle ileride bu projenin 
sonunda Sayın Abbas'm da arzuladığı millî 
harp sanayiinin büyük ölçüde memleket içinde 
istihsali imkânı hasıl olacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Nakib-
oğlu, buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 
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Kabul buyurduğunuz kanun üzerinde bura
da fazla bir şey söyleyecek değilim. Ancak, 1 - 2 
arkadaşımın üzerinde durdukları noktaları tav
zih sadedinde birkaç cümle arz etmek istiyorum. 

Jandarmamızın reorganize edilmesi, moder-
nize edilmesi bugün artık üzerinde tartışılması 
mümkün olmayan, son derece zarurî hale gelen 
bir konudur. Şunu da hemen ilâve edelim ki, 
jandarmamız bugünkü mahdut imkânlarına rağ
men Türk Milletinin büyük bir sevgisini ve sem
patisini üzerinde toplamıştır. Fedakâr ve vatan
perver çalışmalariyle, bu mahdut imkânlar için
de gerçekten rejime, memlekete ve Cumhuriye
te sadık ve en ileri vazifeyi ifa etmiştir. 

Kabul buyurduğunuz kanunla jandarma, son 
zamanlarda noksanını hissettiği modern teçhi
zat, araç, gereç ve malzemeyi de alacak ve mem
lekete daha büyük hizmetler edecektir. Bunu 
ifade ederken Muhterem Heyetinizin hislerine 
tercüman olarak da bu ifademi arz etmek isti
yorum ve bunun sonucu olarak da, jandarmanın 
belki ilerdeki senelerde ihtiyaçların zorlama-
siyle önümüze yeniden taleplerle geleceğini hiç
bir zaman yadırgamayalım. Hizmet neyi icabet
tirirse, ihtiyaç neyi icabettirirse onu bir plan 
tahtında getirecekler ve bunun maksadı da; 
memlekete, asayişe ve kanun hâkimiyetine hiz
met olduğuna göre, bunu da Yüce Meclisiniz 
hiç esirgemeden kendilerine verecektir. 

Yüce Heyetinizin hislerine tercüman olarak 
jandarmaya büyük bir güven duyduğumuzu, 
bu tahsisatı ve bundan sonra yine görevlerinin 
icabettirdiği tahsisatı en büyük içtenlikle vere
bileceğimizi saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu su
retle müzakeresi tamamlanmış bulunan tasarı
nın açık oylaması icra edilecektir. Bu maksatla 
oy kutuları önce sıralar arasında dolaştırılacak 
ve sonra sıra önünde bekletilecektir. Sayın üye
lerin oylarını kullanmalarını rica ediyorum efen
dim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Kok er ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harp malililerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu mütalaası ile Plan Komis
yonu raporu (2/368) (S. Sayısı: 245 ve 245'e 
1 nci ek) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince 1485 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasıyle ilgili tek
lifin müzakeresine geçiyoruz. 

ilgili komisyonun ve ilgili Hükümet üyesi
nin yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; daha önceki birle
şimde bu kanun teklifi üzerinde yapılan müza
kereler, ek 2 nci madde üzerinde verilen 2 öner
genin komisyona havalesi noktasında kalmıştı. 
Bu defa Komisyonumuz yeni bir metin hazır
layarak huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Sayın Başkan, ek 2 nci madde hakkın
da sayın milletvekillerinin verdikleri önergeler 
var. Sayın Komisyonda bunlar müzakere edildi. 
Ancak, biz teknik bakımdan sayın milletvekille
rinin burada dile getirdikleri mahzurlar ne öl
çülerle karşılayacağımızı kısa zamanda hazırla-
yamadık. Bunun için Hükümet tarafından özel 
bir komisyon kuruldu. Bu komisyon İçişleri Ba
kanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Maliye Ba
kanlığı tarafından teşekkül ettirilmiştir. Eğer 
Yüce Meclis müsaade ederse - nasıl olsa bu, Se
natoya da bu devrede yetişemeyeceğine, günde
mimize de girmiş olduğuna göre - bize bir müd
det tanırsa... 

BAŞKAN — Hükümet olarak mehil istiyor
sunuz?,, 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Evet, 

BAŞKAN — Efendim, Devlet Bakanı Sayın 
Kitaplı, bu kanun teklifinin yapılan diğer ha
zırlıkların da ikmali bakımından Hükümet adı
na mehil talebinde bulunmuştur. Bu mehil iste
ğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim; Hüküme
te mehil verilmiştir. 

Sayın Kitaplı, bu mehlin sınırı konusunda 
bir beyanınız olabilir mi? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Bize 3 gün yeter. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav
cı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanununu 
değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 
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ve Maliye ve Plan komisyonları raporları (2/625) 
(S. Sayısı: 710) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin diğer maddesine 
geçiyoruz. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gdindemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünde yer alan 710 S. Sayılı Diyarbakır 
Milletvekili Sabahattin Savcı ve 30 arkadaşının 
«Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı 
Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifinin» raporda belirtilen 
gerekçelerle ve çok kısa olduğundan 1 saatlik 
süre içinde ivedilikle ve sair işlere takdimen ön
celikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plan Komisyonu Başkanı Y. 
Sözcü 

Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Okunan önerge gereğince ka
nun teklifinin ivedilikle görüşülmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin öncelikle görüşülmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

İlgili komisyonun ve ilgili Hükümet üyesinin 
yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Raporun okunması hususunda bir istek vaki 
olmadığı için rapor okunmayacaktır. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Savcı. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı 

Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili 
hakkında, ben ve 30 arkadaşımın vermiş olduğu 
kanun teklifini görüşmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bilindiği üzere Gelir 
Vergisi Kanununun 53 ve 55 noi maddeleri hü
kümleri dairesinde kazançları gerçek kazanç 
usulüne, yani işletme veya bilanço esasına göre 

(1) 710 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

tespit edilmek zorunluğunda olan çiftçilerin, 
1962 ve 1971 yıllarına ait ziraî kazançlarının, di
ledikleri takdirde, götürü gider usulüne göre 
vergilendirileceği 13 . 3 . 1969 tarih ve 1132 sa
yılı Kanunla hükme bağlanmış bulunuyordu. 

Tekliflerimizin gerekçesinde de belirtildiği 
gibi, her ne kadar ziraî kazançlardan elde edi
len Gelir Vergisi yekûnları yıldan yıla bir ar
tış göstermekte ise de, aradan geçen bu 2 yıl 
müddet içerisinde 1132 sayılı Kanunun o za
manki gerekçesinde de belirtilmiş olduğu üzere, 
halen o sebepler ortadan kalkmış değildir. Bu 
kabil işletmelerin bünyeleri ve idareleri düzen-
lenememiş, dolayısiyle çiftçilerin de büyük bir 
çoğunluğu işletme ve bilanço hesabı tutabilecek 
bir hale gelememişlerdir. Pek tabiî bir durum
dur ki, çiftçilerin gün geçtikçe artan ziraî kül
tür ve modern bilgileri sayesinde bu husus bir 
gün tahakkuk edecektir. 

Gelir Vergisi Kanununda, ziraî kazançların 
vergilendirilmesiyle ilgili birtakım usul hüküm
lerinin de, önümüzdeki iki yıl içerisinde, daha 
elverişli hale getirileceğini tahmin etmekle be
raber; kazançların tespitinde kolaylık ve evvel
ki hâsılatında da daha hızlı bir artış ümidedile-
cek duruma gireceği kanaatindeyiz. 

Gelir Vergisi Kanununun bu şekildeki geçi
ci maddesindeki tadiline diğer bir zaruret de, 
bilindiği gibi, istihsali artıracak faktörlerin, ya
ni imputlarm, girdi ve çıktıların fiyatlarında da 
bir ahenksizlik ve satmalma gücünde bir düşüş 
de zaman zaman göz önünde bulundurulmakta
dır. 

Bu sebeple, biz ifade ediyoruz ve diyoruz ki, 
bütün bu gerekçelerin muvacehesinde, daha 1924 
yılma kadar bu kategoriye dâhil olan çiftçile
rin kazançlarının tespiti usulünde muhtar bu
lunmalarında fayda vardır ve bu husus zamanla 
Maliye Bakanlığının çıkaracağı kanunlarla, ge
tireceği birtakım tekliflerle Yüce Heyetinizde 
enine boyuna görüşülecek ve olumlu bir sonuca 
bağlanacaktır. 

Esasında, 1 Ocak 1972 tarihinden geçerli ol
mak üzere bir teklif vaki olmakta ve uygulama
ya da böylece 1973 -1974 yıllarında devam edi
leceğini belirtmiş bulunmaktayız. Dolayısiyle, 
mükellefler vergi dairelerine serecekleri yılhk 
beyannamelerde de, ziraî kazançlannın götürü 
gider usulüne göre vergilendirilmesi, istedikleri 
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açık bir şekilde belirtecek beyannameler vermiş 
olacaklardır. 

Teklif kanunlaştığı takdirde, çiftçilerin def
ter tutma yükümlülüğü ihtiyari bir duruma gel
miş olacaktır ve böylece büyük bir kitleyi bir 
zaman daha, yeni getirilecek kanunlarla zorunlu 
oldukları birtakım sıkıntılardan kurtarmış ola
cağız. 

Bu vesileyle, ben ve 30 arkadaşımın zaman 
zaman çiftçilerle yapmış olduğumuz görüşmeler 
neticesinde, böyle bir zarureti hissederek, bu
günkü tatbikatın iki yıl daha devamını, yüksek 
tasviplerinize arz edilmek üzere, bir hüküm ha
linde getirmiş bulunuyoruz. Bu hükmün Yük
sek Heyetinizce de tasvibedileceğinden eminim. 
Gerek Maliye, gerekse Bütçe Plan komisyonla
rından olumlu olarak geçmiş bulunan bu tekli
fimizin Yüksek Heyetinizce de iltifat göreceğin
den emin bulunarak, sizlere saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Ziraî kazançların götürü usule tabi olması 
hakkındaki bu teklif gayet yerinde olmuştur. 
Çünkü, ziraatle uğraşan vatandaşımız tarlada ve 
harmanda defter tutmak imkânına malik değil
dir. Gayet yerinde bir tekliftir, aynen iştirak 
ediyorum, müspet oy vereceğim. 

Burada Hükümetten bir temennide buluna
cağım. 

Muhterem arkadaşlarım, işletme Vergisi di
ye halkın başına bir malî belâ getirildi. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — isabet
siz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, 5 kuruş işletme Vergisi alacağız 
diye, bu Hükümete hem malı alan tarafından, 
hem de satan tarafından küfür ettirmeye hakkı
mız yok. Alan cahil, satan cahil. Bu hususu Hü
kümetin dikkat nazarına arz ediyorum... 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Sözünü 
geri al. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanızı ri
ca ediyorum. 

Efendim, sürcü lisan olduğunu kabul ettiğim 
bazı beyanları Sayın Tosyalı adına ben geri al-̂  
mış bulunuyorum. 

Buyurunuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Baş
kanıma aynen iştirak ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, halkımız küçük 
kasabalarımızda ve pazar yerlerimizde alışve
riş yapmaktadır. 8 günde bir defa pazar kurul
maktadır. Buralarda satış yapan da 8 günde bir 
defa satış yapacak, alan da 8 günde bir defa 
alış yapacaktır. Bu alışveriş zamanı da öğleye 
kadar sürüyor. 40 km. uzaklıktaki köyden gelip 
alışverişini yaptıktan sonra tekrar 40lik yolu 
gidiyor, gayet kısa bir zaman. «Dur dayı, sana 
5 kuruşluk çivi sattım, 50 paralık işletme vergi
si alacaksın» diye malı alıp giden adamın arka
sından bağırıyor satıcı, «La dayı ne diyorsun?» 
diyor, «işletme Vergisi» diyor, «Hay Allah bil
mem ne olsun» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım; çok istirham edi
yorum sayın arkadaşımın teklifi defter tutma 
sıkıntısından kurtarmıştır. Hükümetten istir
ham ediyorum, halkımızı bilhassa esnaf, sanat
kâr, şoför, köylü, çiftçi, ziraatçi kitleyi büyük 
ızdıraba sürükleyen işletme vergisinin de daha 
bir müddet Türkiye'de götürü vergi olarak alın
masını, bu belâdan halkımızın kurtarılmasını 
önemle istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bir felâket 
daha geldi halkın başına, 50 kuruşluk bir çivi 
noksan diye - gözümle gördüm- halkımıza 500 
lira ceza veriliyor. Biz milletvekili olarak halka 
yapılan bu ızdırabı, bu işkenceyi, bu hakedilme-
miş cezayı seyirci olarak seyredemeyiz burada. 

İşletme Vergisi sebebiyle vilâyetlerimize gön
derilmiş olan malî kontrolörler veya ismine ne 
derseniz deyin, dükkân, dükkân geziyorlar, dük
kâncı, malî kontrolör geliyor diye farenin gire
mediği deliğe girmeye çalışıyor arkadaşlar. Bir 
tane civata noksan buladursun kontrolör, 500 
lira ceza, aynı durum ikinci defa vuku bulduğu 
zaman 5 bin lira, 10 bin lira, cezanın hududu 
yok. Vatandaş canından bıkmış, alan bıkmış, sa
tan bıkmış. 

Meclislerimizin tatile girmekte olduğu şu 
günlerde Hükümetten istirham ediyorum, halk 
canından bezmiş durumda, bunun yerine kolay 
bir usul getirilsin. Ben, Hükümete usulü teklif 
ediyorum. 

r Teklifi getiren arkadaşıma tekrar teşekkür 
] ederim, ızdırap verici defter tutmadan ziraatçi-
'• yi kurtardılar, inşallah esnafı da biz bu şekilde 

kurtarırız, temenni vererek. 
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Muhterem arkadaşlarım, Hükümet işletme 
vergisinden alacağını ithal malından girişte al
sın, kaynakta alsın, dahilî imalâtta fabrikadan 
çıkışta alsın. Bunun ikisinin dışında alınamayan 
mahdut mallar kalır ki, onu da çok aza iner, 
dukanda alsın. 

Bu temenni ve tavsiyemi bu vesileyle sayın 
Hükümetimize sunar, Hükümetimizin halkın 
yanında olacağından ve buna tedbir bulaca
ğından emin olarak hepinizi saygı ile selâmla
rım. 

BAŞKAN — Buyurun, Hükümet adına sayın 
Devlet Bakanı Doğan Kitaplı. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Kanuna Hükümet olarak biz de katılıyoruz. 
Kanun, ziraî sektörde çalışan, yahut ziraat iş
letmeleri sahiplerini bir müddet daha rahatla
tacak bir kanundur. Düşünüyorduk, değerli ar
kadaşlarımız getirmiş, katılıyoruz. 

Ancak, sayın Tosyalı, bu vesileyle yine sıç
rayarak bir başka konuya atladılar. Onu da yi
ne tavzihe ihtiyaç duydum, onun için kısaca za
manınızı alacağım. 

İşletme vergisinin münakaşasını burada uzun 
boylu yaptık, işletme vergisinin faydalarını- ve 
doğuracağı sıkıntıları da burada uzun münakaşa 
ettik, işletme vergisinin kaynak da mı alınması, 
yoksa satış anın da mı alınması meselesini de 
münakaşa ettik ve burada karar kıldı Yüce Mec
lis. Çünkü, bunun vergisinin yanında kontrol 
mekanizmasını çalıştırma fonksiyonu da vardı 
ve büyükölçüde de bu fonksiyona ihtiyacımız 
vardı. 

Sıkıntı olabilir, her yeni çıkan vergilerde, 
vergi ıslâhatında bu gibi sıkıntılar olmuştur. 
Nitekim, gelir vergisi çıktığı zaman da büyük 
gürültüler oldu, memleket alıştı. Dünyanin ver
gi geliştirmesi içinde işletme vergisi ve katma de
ğer vergisi var. Bu benim mevzuum olmamasına 
rağmen, Hükümet içinde olduğum için söylüyo
rum, nihayet buraya gidiyor, biz de buna gitmek 
zorundayız, ama şikâyeti olan taraflar ıslâh edi
lir, miktarı biraz yükseltilir, azaltılır bu bahsi 
diğer. Ama, prensibolarak mesele huzurunuz
da konuşuldu, sizin kararınızla tatbike konuldu. 
Ancak tatbikatta bazı şikâyetler var. O tatbi
kattaki şikâyetleri, burada not aldığım şekliy
le takibedeoeğim. 
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Vergi, demin de arz ettiğim şekilde, modern 
bir vergidir ve sizin kararınızla tatbike kon
muştur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurunuz 

efendim. 
G. P. GRUBU ADINA İHSAN KABADA

YI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Modern devlet anlayışında vergi yükümlü-
' lüğü bir belâ değildir, grubum adına bunu has-

seten tasrih etmek isterim. 
Medenî devlet anlayışında devlet vatanda

şından vergi alacaktır, vatandaşından vergi al
madan bir devletin yürütülmesi ve sosyal devlet 
anlayışında hedefe varmak şekli mümkün ol
mamıştır. 

Geçen defa bir vesileyle arz etmiştim, verme
yince Mabut, neylesin Mahmut derler. Ben bu
nu vergi vesilesiyle, «vermeyince millet, neylesin 
devlet» demiştim. Millet devletine vergi vere
cektir. Milletinden vergi almadan bir devlet yö
netmenin şeklini, hiç bir idare şekli, bugüne ka
dar bunun sırrını keşfetmiş, bulmuş değildir. 

Medenî ve ileri memleketlerde vergi borcu, 
islâmm kendisine has ulvî yaşayışında beytül-
mal hakkına taarruz, bir zekât borcunun öden
memesi şeklindeki vicdan duygusu ne kadar 
azaplı bir günah idi ise, medenî ve müterakki 
memleketlerde de devlet borcu olan vergiyi 
vermemek aynı şekilde insan ahlâkını yakan bir 
borç ve yükümlülüktür. Yüce Meclis olarak, 
devletini ve milletini çok seven milletimize bu 
yolda rehber olmaya, öğretici olmaya mecbu
ruz. Ne zaman ki, Türkiye'de zengini, malî gü
cü yerinde olan vatandaşları devlete vergi ver
mekte rekabet haline sokan, «Ben şu kadar ver
gi verdim» ifadesini yurttaşlık anlayışında bir 
iftihar vesilesi olarak bayrak yaparsak, kanaa
tim odur ki, Türkiye o zaman kalkınacak ve 
muasır seviyeye o zaman varacağız. Bunu yap
madığımız müddetçe hiç bir zaman, hiç bir Hü
kümet şeklinin elinde Hızır'ın çomağı yoktur, 
Musa asası yoktur, bunları gezdirerek dertleri 
dindirecek değildir. Gökten Musa helvası yağ
dırarak vatandaşını doyuracak değilir. Oku
yup üfleyip taşı toprağı altın yapıp millete olan 
hizmetleri yürütecek değildir. 

Türkiye'de çoğunluk, taban köylü ve renç-
berdir. Rençber vatandaş elbette vergi verecek-
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tir. Yeter ki, maliyemiz, yeter ki Yüce Meclisin 
kıymetli üyeleri vatandaşı bu yolda samimî 
duygularla eğitsin ve öğretsin. 

Ancak, bu vergi alış şeklinde hatalar ola
bilir. Vatandaşımızın yetişmemiş, kavrayama
mış eksiklikleri, noksanlıkları olabilir. Bunları 
tashih edip ikmal etmek bizlerin vazifesidir, 
Yüce Meclis olarak ilgili kanunları çıkararak. 

Bu ziraî gelir vergisi kanunu çıkmıştır, ama 
ne yapalım ki, vatandaş, bununla ilgili mevzu
atta çiftçimiz, yeteri kadar işletme ve bilanço 
hesabı tutabilecek çağa gelmemiştir. Bu kanu
nu teklif eden arkadaşlarıma teşekkür ediyo
rum, çiftçimizin içinde bulundukları dertleri, 
ıstırapları görmüşlerdir. 

Köyde en çok gezen, çiftçi bir ailenin çocu
ğu olarak arz edeyim ki, çiftçimizin derdi şu
dur: Çiftçi daha çoğunu hazineye, devletine 
vergi olarak verecektir. Ancak, vatandaş bu 
bilanço ve hesap tutmaktan korkup ürkmekte-
dir. Malî müşavirlerin ve bununla ilgili bürok
ratik hizmetlerin ağırlığından dert yanmakta 
ve «Fazlasını verelim, yeterki bizim kültürümü
zün, çapımızın, titrimimizin ötesinde bir işlet
me ve bilanço tutma hesabından bizi kurtarın.» 
demektedirler. 

Demek istemiyoruz ki, M. G, P. Grubu olarak 
ta, bu hep böyle kalsın.. Ziraî gelir vergisi ka
nununda ziraî kazançların vergilenmesi ile ilgi
li hükümlerin önümüzdeki yıl içerisinde daha 
elverişli hale geleceği, vatandaşlar tarafından, 
çiftçimiz tarafından daha anlayışlı bir seviye
de kavranacağı inancı ile bunun iki yıl uzatıl
ması, hem bu yıllarda orantılı olarak ziraî geliri 
arttıracak, hem de vatandaşımızın içinde bu
lunduğu dert ve ıstırapları silmek şeklinde onun 
manevî azabı azaltılmış olacaktır. 1974 yılma 
kadar uzatılmasının, vatandaşın vergi vermesin
de, az ver*gi vermesi şeklinde değil, sıkıntıları
nı gidermek ve çiftçimizin bundan böyle vergi
sini daha çok ve seve seve vereceği inancı içeri
sinde bu kanunun iki yıl uzatılmasında hem Ha
zinenin yararını, hem de buna tabi olan Ziraî 
Gelir Vergisi mükellefi olan vatandaşların bu 
kolaylıkla huzur içinde bulunacağı inancıyle 
Millî Güven Partisi olarak bu kanun teklifini 
destekliyoruz ve müspet oy vereceğimizi Yüce 
Meclise arz eder hepinizi saygryle selâmlarız. 

Hürmetlerimle. 

| BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş
ka söz isteyen var mı?.. Yok. Maddelere geçil
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı 

Kamunun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı 
I Kanunun 642, 890 ve 1132 sayılı kanunlarla ta

dil edilen geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

I Geçici Madde 4. — Gelir Vergisi Kanunu-
I nun 53 ve 55 nci maddeleri hükmüne göre gerçek 

usulde Gelir Vergisine tabi bulunan ve kazanç
larını bilanço veya işletme hesabı esasına göre 
tespit etmek mecburiyetinde olan çiftçiler (1962, 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973 ve 1974) yıllarına ait ziraî ka
zançları üzerinden diledikleri takdirde götürü 
gider usulüne göre vergilendirilirler. 

Mükellefler bu hususu vergi dairelerine ve
recekleri yıllık beyannamelerinde açık bir şe
kilde belirtmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 1 . 1 . 1972 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde sayın Savcı, buyu
run efendim. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; esasında 
verigi denen şey pek te tatlı değildir. Fakat onu 
vatandaşa benimsetmedikçe, maletmedikçe uy
gulamanın da pek tatlı olmayacağı muhakkak
tır. 

Vergi denen şey, esasında Devletin millî ge
lir içerisindeki bir hissesi olarak mütalaa edi-

1 lir Vergi yükü dediğimiz toplam vergi hâsıla-
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sının millî gelire oram da, ülkelerin seviyeleri
ne göre, çeşitli imkânlara nazaran değişebile
cektir. 

Bu bakımdan vergi idarelerinde de bir ıslaha
ta gidilmesi, gerçek vergi adaleti kurulması, 
vergi zamları üzerinde hassasiyetle durulması 
kanaatini de belirtmiş bulunuyorum. Aşırı ve 
ölçüsüz vergileme elbetteM tasarruf hevesini kı
rar ve yatırım şevk ve imkânını azaltır. Bu hu
susta da çiftçilerimizin ziraî kültür bilgileri ile 
beraber malî imkânlarını da düşünerek, bu ko
nuda yayım yapılmasında da büyük fayda var
dır. 

Bu vesile ile kanun teklifimizin Yüce Heye
tinizce kabul edilmesinden dolayı şükranları
mı Yüksek Huzurlarınızda arz ederken, Türk 
milletine ve çiftçilerimize hayırlı olmasını can
dan diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu su
retle teklifin müzakeresi bitmiş bulunmaktadır. 
Teklif açık oya tabidir, bu maksatla oy kutula
rı önce sıralar arasında dolaştırılacak, sonra 
kürsü önünde bekletilecektir; sayın üyelerin 
oylarını kullanmalarını rica ediyorum efendim. 

4. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jandarma Astsubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. Sa
yısı : 718) 

BAŞKAN — Bu özel affa dair kanun teklifi
ni görüşmek üzere ilgili komisyon ve Hükümet 
yetkilisinin yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Komisyonu temsile yetkili herhangi bir sayın 
üye hazır bulunmadığı cihetle bu kanun teklifi
nin müzakeresini yapamıyoruz. 

Bu suretle bir saatlik işler bölümümüz de ik
mal edilmiş oluyor. 

'Gündemimiz gereğince Haller Kanununun 
müzakeresine başlayacağız. 

5. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öz-
türkçine'nin Toptancı halleri kanunu teklifleri 
ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet komisyon
larından 5'er üyeden kurulu 57 Numaralı Geçici 
Komisyon raporu 2/221, 2/173) (S. Sayısı:433) 
(D 

(1) 433 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

BAŞKAN — Bu kanun teklifi ile ilgili bir 
önerge vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler arasında 3 ncü sırada bulunan İstanbul Mil
letvekili Mustafa Fevzi Güngör ve C. Senatosu 
İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Toptancı 
Halleri Kanun teklifleri» nin (2/221, 2/173, 
sıra sayısı : 433) memleketimizin ticarî ve 
iktisadî hayatında önemli rolü olması ve keza 
üretici ve tüketiciyi çok yakından ilgilendirmesi 
dolayısıyle önemi aşikârdır. Bu bakımdan mez
kûr tekliflerin Genel Kurulda öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

57 No. lu Geçici Komisyon 
Başkanı 
Sakarya 

Yaşar Bir Y. 
Sözcü Kasım Önadım. 

BAŞKAN — Okunan önerge gereğince ka
nun teklifinin ivedilikle görüşülmesini oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. * 

Raporun okunması hususunda bir istek vaki 
olmamıştır; rapor okunmayacaktır. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde sayın Du-
rakoğlu, C. H. P. Grubu adına. 

O. H. P. GRUBU ADINA AHMET DURAK-
oğlu (Sivas) — Sayın Başkan, sayın Milletve
killeri. 

istanbul Milletvekili Sayın Mustafa Fevzi 
Güngör ve istanbul Senatörü sayın Rifat Öz-
türkçine tarafından getirilen Toptancı Halleri 
kanun teklifi üzerinde C. H. P. Grubunun gö
rüşlerini arz edeceğim. 

Hiç şüphesiz halen yürürlükte bulunan * 80 
sayılı Haller Kanununun, teklifin gerekçesinde 
de izah edildiği gibi, bu günün şartlarına uydu
rulması gerekmektedir. Ancak, bu zaruret tat
bikatın ortaya koyduğu noksanların ikmal edil
mesi suretiyle olmalıdır. Zira, 12 yıla varan yü
rürlük süresi içerisinde, 80 sayılı Kanunun, tam 
olarak, hallerin sorunlarını karşıladığını iddia 
etmeye imkân yoktur. 

Kaldı ki, bu kanunun 1961 Anayasasının 
tedvininden önce çıkmış olması, çıkarılışı sıra-
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smâaki ortamın gerektirdiği bazı hükümler se
bebiyle daha sonra kabul edilen Anayasamız 
ile de çelişki halindedir. 

Bu bakımdan gerekçeye katılmamaya imkân 
yoktur. Ancak teklifin bir de ekonomik felse
feye dayandırılarak hazırlandığı, getirilen hü
kümlerin tetkikinden hemen anlaşılmaktadır. 
Daha açık bir ifade ile teklif, tek taraflı olarak 
hazırlanmıştır. Bunu, maddelerin izahından ve 
halen yürürlükte bulunan 80 sayılı Kanun hü
kümleriyle yapılacak karşılaştırmadan çıkarmak 
mümkündür. 

Takdir edersiniz ki, Toptancı Halleri Kanu
nu yapılırken Yüce Meclisimiz, yalnız bu haller
de hizmet edenlerin menfaatlerine bağlı kalarak 
bir teklifi kanunlaştırmaz ve kanunlaştıramaz 
da. 

Konunun enine boyuna ele alınması sırasında 
hallerde malları satılan üreticinin ve bu malları 
alan tüketicinin menfaatlerinin de gözönünde 
tutulması önplanda mütalâa edilmelidir. Yüce 
Meclisçe. 

Diğer taraftan; bu hizmetlerin bir belde sı
nırları içinde cereyan edeceğini de nazara ala
rak, görevli kamu kuruluşunun yetkilerini de 
düşünmek zorunda kalacaktır. 

Anaesaslar olarak bu üç unsurun birlikte 
nazara alınması sonucunda vatandaşa kanun 
teklifi konusunda en iyi hizmetin verilmesi sağ
lanacak şekilde teklifin kanunlaşması temin 
edilecektir. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi görüşmekte oldu
ğumuz teklif, arz ettiğim esaslar yönünden üze
rinde titizlikle durmamızı gerektirecek mahiyet
te bir tekliftir, işin iç yüzünün açık olarak 
anlaşılması için, halen 80 sayılı Kanun tatbikata 
neler getirmiştir, bu teklif kanunlaştığı takdir
de neler olacaktır, bunlara bir göz atmakta 
fayda vardır. 

Altı nokta olarak üzerinde duracağım bu hu
suslardan birincisi: Toptancı hallerinin 12.9.1960 
tarihinde ve 80 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
gereğince, âmme emlâkinden sayılmış olması 
hususu vardır. Toptancı halleri âmme emlâkin
den sayılınca, bu kabulün gereği olarak da, kira 
yoluna gidilemeyeceği hükmü konulmuştur. 

Teklif, bu kabulü kaldırmakta, kira usulü 
getirmektedir. Tatbikatta 80 sayılı Kanunun 
koyduğu hüküm, belediyeler için işin yürütül-
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meşinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Hal
de komisyonculara, belediyeye ait binalar işga-
liye karşılığı verilmektedir, işgaliyenin miktarı 
her yıl belediye meclislerinde tespit edilir, deği
şen şartlar ve iş hacmine göre bu işgaliye bedel
leri de değişir. 

Kirada ise bu seyyaliyet sağlanamamaktadır. 
Ayrıca işgaliye yolu ile tahsislerde, kendisine 
tahsis edilen yerden komisyoncuyu kanun hü
kümlerine muhalefet halinde çıkarmak, beledi
ye encümeninin bir kararı ile mümkün olmakta
dır. Kirada ise bu, ancak, (teklifte de mevcut
tur) mahkeme hükmü sonucunda gerçekleştiril
mekte, bu ise kamu kuruluşu gayet haklı olma
sına rağmen uzun zaman almaktadır. Belediye
lerin hal binaları için yaptığı yatırım, işgaliye 
ile amorti edilebilmektedir. Kira ise bu yolu 
da tıkayarak, bir süre sonra kira bedellerinin 
sembolik bir nitelik kazanması bakımından, ka
mu kuruluşu olan belediyeyi de müşkül du
rumda bırakmaktadır. Bu değişiklik kabzımal 
ve sair komisyoncuların, münhasıran, lehinedir. 
idareyi bağlamakta ve fakat komisyoncu ve hal 
esnafına münhasıran avantaj sağlamaktadır. Bu 
sebepledir ki, tek taraflı diyoruz. Yani ne üre
ticinin, ne tüketicinin menfaatleri ile hal men
suplarının menfaatini teklif eden bir teklif ma
hiyetinde görmüyoruz. 

ikinci husus olarak da: 80 sayılı Kanun ge
rek belediye encümenlerine ve gerekse belediye 
başkanlarına para cezası ve faaliyetten men ce
zaları vermek yetkisini tanımaktadır. Ayrıca 
muayyen bir miktar ve süre için verilen ceza
ların kaziî denetimini de kaldırmıştır. 

Teklifte ise cezalar, belediye encümenleri ka
rarlarına bağlanmıştır. Aslında 80 sayılı Kanu
nun arz ettiğim bu 4 ncü maddesi ile getirilen 
bu hüküm, 1961 Anayasasının 114 ncü madde
sine de aykırı düşmektedir. Yargı denetimi 
yolunun kapanmasından dolayı bu aykırılık aşi
kârdır. 

Hiç şüphesiz bu hükmün Anayasaya uygun 
şekle sokulması bakımından, «idarenin her tür
lü eylem ve işlemlerinin yargı denetimi dışında 
tutulamayacağı» gerçeğine dayanılarak kanun
dan çıkarılması gerekirdi. Nitekim, teklifte bu 
hükme yer verilmemiştir, bu yön çok isabetli
dir. 

Üçüncü husus ise: Teklif yeni bir müessese 
getirmektedir. Bu da Hal Hakem Kuruludur. 
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Teklife göre hal hizmetlerine yardımcı bir ku
ruldur. İhtilâfları halletmek, tarifeler için mü
talâalar vermek gibi görevleri vardır. Teşek
kül tarzı itibariyle muhtelif kuruluşlardan bir 
veya ikişer üye almak suretiyle kurulmaktadır. 
Bu sebeple de; bu kurulun kuruluş tarzı üzerin
de durmak mümkündür. 

Zira başlangıçta da arz ettiğim gibi; üre
ticinin temsilcisi burada yoktur. Burada sade
ce bir kooperatif birliğine imkân tanınmış, onun 
dışında üreticiye aitdolan temsil vasfı galip ol
ması gerekirken ihmal edilmiştir. 

Dördüncü husus ise: Teklif toptancı halle
rinin istikbali bakımından önemli bir fon tesisi 
getirmektedir. Kanun; net gelirlerin % 15'ini 
bu fonda toplama hükmünü koymuştur. Bu fon
da toplanan gelirler toptancı hallerinin tesisi ve 
geliştirilmesine sarf edilecektir. Bu fondaki pa
ralar, ancak belediyelerin müracaati ve Ticaret 
Bakanlığının müsaadesi ile serbest bırakılabile
cektir. Gelirlerin % 85'i toptancı hallerinin ku
ruluşundaki hukukî statü gereğince varsa, ortak
lar arasında da paylaştırılacaktır. 

Diğer bir konu da: Teklif toptancı hallerin
deki komisyonculara satış bedeli üzerinden iki 
şekilde ücret alınmasını öngörmektedir. 80 sayılı 
Kanunun komisyoncuya, kabı kendi tarafından 
verilmiş olsa dahi % 8 komisyon hakkı verir. 
Teklif ise; yine % 8'i öngörüyor, ancak komis
yoncunun üreticiye avans veya kap verdiği tak
dirde komisyonu % 10'a yükseltmektedir. 

Kanaatimizce bu son şekil suiistimale çok 
müsaittir. Belirli esaslara bağlanmadığı takdir
de üretici aleyhine devamlı surette işler ve bir
çok yerlerde bu 80 sayılı Kanun çıkmadan önce 
de bu usuller tatbik edilmiş ve işlemiştir. Bu 
Komisyon % 10 üzerinden işlem görür daima, 
'% 8 hükmü adeta tatbik edilmez. 

Son olarak üzerinde duracağımız husus da : 
Teklif, 80 sayılı Kanunun etraflı olarak yürüt
mediği konularda ceza hükümleri getirmiştir. Bu 
yönden olumludur. Cezaların para cezasına, faa
liyetten men'e inhisarı da işin tatbikatına göre 
yeterlidir. 

Sonuç olarak arz edeceğimiz hususlar şunlar
dır : Teklif, gerek belediye yetkilerini kısmak ve 
gerekse yeni ihdas edilen Hal Hakem Kurulu 
sebebiyle ihtilâflara meydan vermek bakımından 
toptancı hallerinin idaresini kolaylaştırmak şöy

le dursun son derecede güçleştirecek mahiyette
dir. 

Toptancı hallerinin tabiatında bulunan ve ge
rekli olan kolaylıkları ortadan kaldırması bakı
mından komisyoncuya bazı avantajlar sağla-: 
maktadır. Diğer taraftan üretici ve tüketici 
aleyhine hükümler getirmektedir. 

Komisyon olarak avans ve kap hesapları ile
ri sürülecek % 2 nispetinde, komisyoncuya hiç 
yoktan menfaat sağlanması her zaman mümkün
dür ve bahis konusudur. 

Toptancı hallerinde kiralama yolu, hal gelir
lerinin büyük bir kısmını kısa bir süre sonra, 
kabzımal ve komisyoncu lehine, belediye aley
hine eksilmesini de sağlacaktır ve teklifin önem
li bir yönü olması bakımından bir fon tesisinde 
bu gelirleri toplaması yoluna gitmiş olması da, 
bu gerçek karşısında tahakkuk etmeyecek bir 
durum arz edecektir. 

Başlangıçta gayet müsait görülebilecek, fa
kat zamanla tatbikatında büyük mahzurlar or
taya çıkarabilecek durumda bir teklif mahiye
tinde gördüğümüzden, C. H. P. Grubu olarak, 
bu teklifin aleyhinde olduğumuzu arz etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Ancak; biraz önce görüştüğüm bilhassa Ada
let Partisine mensup arkadaşlarımın, bu tekli
fin bu şekilde değil de 80 sayılı Kanunun taşıdı
ğı esas prensip ve ruh nazara alınarak tatbikat
taki mahzurları giderecek şekilde tadil önerge
leri vermek suretiyle hazırlık yapmış olmaları 
hususunu da memnuniyetle karşıladığımızı ve 
gördüğüm birçok tadillerin bizim de kanaatimi
ze uyduğunu ve o şekilde tadil edilerek geldiği 
takdirde grup olarak yardımcı olacağımızı arz 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Hükü
met adına yetki belgesini ibraz etmiş bulunan 
arkadaşımız iç Ticaret Genel Müdürü Sayın Or
han Çevik'tir, bilgilerinize arz ederim. 

D. P. Grubu adına Sayın Mehmet Kılıç, bu
yurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA MEHMET KILIÇ 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Bugün Yüce Heyetinizce müzakerelerine 
başlanan Toptancı Haller kanun teklifi hakkın
da D. P. Millet Meclisi Grubu adına görüşleri
mizi arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, 1580 sayılı Belediye
ler Kanununa istinaden vücut bulmuş olan mey
ve ve sebze halleri, zamanımızın değişen şartları 
karşısında ihtiyaca cevap veremez bir duruma 
gelmiştir. Günün şartlarına uyabilmek maksa-
dıyle, 1960 senesinde çıkartılan Haller Kanunu, 
daha ziyade polisiye tedbirlere önem veren ve 
acele olarak hazırlanan bir kanun olması dola-
yısıyle yaş meyve ve sebze hallerine arzu edi
len mükemmeliyeti getirememiştir. 

Meyve ve sebzenin toplanması, iç ve dış pa
zarlara arzında müstahsil ve müstehlikin men
faatini en iyi şekilde temin edecek mevzuatın 
getirilmesinde büyük zaruret vardır. 

Bu bakımdan görüşülmesine geçilen kanun 
teklifini olumlu karşıladığımızı da burada ifade 
etmek isterim. 

Bu kanun ile gerek müstahsilin, gerek müs
tehlikin ve gerekse bu işte çalışanların menfaat
lerini bağdaştıracak, makul bir fiyat ve kalite 
temin edecek tedbirlerin alınmasında elbette 
mecburiyet vardır. Meyve ve sebzemizin dış pa
zarlarda da alıcı bulabilmesini temin ve ihraca
tı artırıcı yönde tedbirlerin getirilmesi lüzumu
na inanıyoruz. 

Senelerden beri yaş meyve ve sebze alanın
da tüccar, komisyoncu, müstahsil ve müstehlik 
menfaatleri arasında taraflardan biri lehine 
meydana gelen dengesizliği önleyici tedbirlerin 
getirilmiş olduğunu memnuniyetle müşahede et
mekteyiz. Bütün yurt sathında mevcut hallerin 
ihtiyaca cevap verici kapasite ve modern tesis
lere, yan kuruluşlara sahip olmadığı vakıası ile 
de karşı karşıya bulunmaktayız. Sebze ve mey
velerin zayi olmasını önlemek, uzun süre muha
fazasını imkân dahiline sokmak maksadryle hal
lerin bünyesi içinde soğuk hava depoları tesisle
rinin kurulması ve mevcutlarının da tevsiini ay
rıca faydalı görmekteyiz. 

Ambalaj sanayiinin geliştirilmesi, malların 
uzun süre muhafaza ve pazarlanması bakımın
dan da bu kanun zaruridir. 

Bu suretle, müstahsilin malı gerek yurt için
de ve gerekse yurt dışında çok daha kolay pa
zarlar bulabilme imkânlarına kavuşacaktır. 
Böylece müstahsil de alın terinin karşılığını da
ha iyi değerlendirmiş olacaktır. Bilhassa bu hu
susta alâkalı devlet kuruluşlarının öncülük yap
ması ve destekleyici bir çalışma düzeni içine gir
mesinde faydalar ummaktayız. 

Piyasaya arz edilen meyve ve sebzenin ihti
yaçtan fazla olması halinde, üretici elde ettiği 
mahsulü maliyet fiyatından aşağıya satmak 
mecburiyetinde kalmaktadır. Hattâ; üretici za
man, zaman göndermiş olduğu malın bedelini 
yüklenmiş olduğu masraflardan daha da az al
ması neticesi hiç para almadığı, bazan borçlu 
çıktığı dahi görülmektedir. Bu duruma bir hal 
çaresi bulacak teknik ve idarî tedbirler mutla
ka alınmalı ve müstahsilin menfaatinin korun
masında azamî titizlik gösterilmelidir. Müstah
silin malını kaliteli, bol ve değer pahasına piya
saya arz edebilmesi için ilgili kredi kuruluşları
nın, mahsulün yetişmesi safhasında destekleme 
kredileri vermek suretiyle yardımcı olmaların
da sayısız faydalar da görmekteyiz. 

Ayrıca; Devletin teknik yönden müstahsile 
daha fazla yardımcı olması ve üreticinin her saf
hasında yetiştiricinin de yanında yer alması ge
rekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, piyasaya az mal arz 
edilmesi halinde fiyatlar normal yükselmeler 
göstermekte ve bu takdirde üretici de, tüketici 
de zarara uğramaktadır. 

Kurulacak tesisler ve yan kuruluşlarla bu 
durumun önlenmesi yurt ekonomisi ve müstah
silin menfaatleri bakımından büyük yararlar 
sağlayacaktır. Kanaatimizce meselenin en önem
li noktası da buradadır. Kanunun tesisler ve ku
ruluşlar bakımından getireceği inkişafa müsait 
vasat iyi bir kontrol mekanizması ile takviye 
edildiği takdirde, hedef olan kalite ve fiyattaki 
istikrar temin edilebilecektir. 

Toptancı hallerinde satılan yaş meyve ve 
sebze tamamen ziraî karakter ürünleri olduğu 
gözönünde bulundurularak Ziraat O dalan, 
Tarım Kooperatifleri ve birliklerinin de mü
talâalarına değer kazandıracak değişiklik me
tinlerinin tasarıya ilâvesinde faydalar mülâ
haza ederiz. Bu husustaki tekliflerimiz, mad
deler görüşülürken, önergeler halinde Yüce 
Heyetinize ayrıca arz edilecektir. 

Müzakeresini yaptığımız kanun teklifinin 
Türk üretici ve tüketicisine hayırlı, uğurlu ol
masını, Demokratik Parti Meclis Grubu adı
na, temenni eder, Yüce Meclise saygılarımızı 
sunarız. (D. P, sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin JSavcı. 
'SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — 

iSaym Başkan, değerli arkadaşlarım, İstanbul 
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Milletvekili Sayın Mustafa Fevzi Güngör ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçiine'nin, Toptancı Halleri kanun teklifle
rini görüşmek ve bu konuda görüşlerimizi 
arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; kanaatimce üretici ve 
tüketicilerimizi ilgilendiren önemli bir kanun 
teklifini görüşmek üzere bugün Yüce Meclisiniz 
bir görev ifa etmektedir. Böyle bir teklifi isa
betli ve yerinde görüyorum. 

1960 tarihli ve 80 sayılı Haller Kanunu, 
kabul etmek gerekir ki, bugünün şartlarına 
ihtiyaçlarına cevap vermeyecek, durumdadır 
ve hizmetlerin yürütülmesinde, uygulamada 
yetersizliği ortaya çıkmıştır. Gelişen ve değişen 
Türkiye'de meyve ve sebze ürünlerimizin iç ve 
dış pazarlarda gereği gibi değerlendirilmesi 
için elbette ki hukukî müeyyidelere ihtiyaç var
dır. işte, ekonomik ve hukukî ihtiyaçlar, öyle 
zannediyorum ki, arkadaşlarımızı böyle bir 
kanun teklifi hazırlamaya icbar etmiş bulunu
yor. 

Ben de yıllarca görev verdiğim Devlet ve 
özel tarım sektöründe böyle bir ihtiyacı hisse
diyor ve uygulamadaki aksaklıkların gideril
mesi gereğine inanıyordum. 

Bu vesile ile bir boşluğu dolduracakların
dan dolayı arkadaşlarımın teklifini olumlu 
karşılıyor ve kendilerine şükranlarımı sunuyo
rum. 

Daha önceleri çıkarılmış olan 1580 sayılı 
Belediyeler Kaoıununa göre, mevcut ve sonradan 
vücut bulan yaş meyve ve sebze halleri, 1960 
yıllnda çıkarılan 80 sayılı Kanunla getirilen po
lisiye tedbirlerle ve normal işlemeyen bir tat
bikat sahası bulmuş oluyor. Şimdi görüyoruz 
ki, bu kanun teklifiyle, yurdumuzun ekolojik 
şartları ve ihtiyaçları, soyal ve ekonomik yönle
riyle ele alınarak bir çallşma yapılmış ve hu
zurumuza getirilmiş bulunuyor. Görülüyor ki; 
anakuruluşların meydana gelmesi, hallerin 
bünyesine bilimsel metotlar ile teknolojinin 
girmesi prensibini tekliflerin muhteviyatında 
'bulmak mümkün. 

Muhterem arkadaşlar; bugiin insanlann 
gıda ihtiyaçlarının giderilmesinde ve beslen
melerinde yüzde elliden fazla meyve sebzele
rin yer aldığını bir gerçek olarak kabul et

memiz gerekir. Hakikatte üretici ve tüketici 
bakımından fiyatlarda normal bir denge po
litikasının hâkim olması lâzımgeldiği kanaa
tindeyim. Ekonominin arz ve talep kuralları, 
malın piyasa isteklerine göre amlbalajı, nakli
yesi, depolanması, muhafazası, fiyat politikası
nı tesiri altına alır. 

Tarım sektöründe tüketim - üretim denge
sinin mevcut olduğunu düşünmek lâzım. Üre
tim tüketimi kamçılar ve dolayısıyie tüketim, 
üretim üzerinde büyük rol oynar. Böylece ta
rım ve ticaret birbirinin arkadaşı olarak mü
talaa edilir ve bunlar birbirini kovalar. Bunla
rın işbirliğinden doğacak danışma ve dayanış
ma ile, yaş meyve, sebze konuşumda kalkınma
yı sağlamak da dolayısıyle mümkün olur. Ta
rım Bakanlığının meyveciliği geliştirmek için 
yapmış olduğu bir proje, bugün tahmin ediyo
rum ki, gıda sanayii probleminin halli bakı
mından önemli bir husus olarak gözönünde bu
lundurulmalıdır. 

Ben inanıyorum ki tüccar, komisyoncu, üre
tici ve tüketici arasında iyi bir anlaşma zemi
ni yaratmak mecburiyeti vardır. Böylece artan 
potansiyel ve hukuk kuralları içerisinde ihti
lafsız bir ortam yaratılmış olabilir. 

Avrupa'nın bazı memleketlerinde, özellikle 
İtalya'da ve bilhassa İspanya'da inceleme yap
ma fırsatını bulduğum zaman gördüm ki bu 
kabil tesisler büyük önem taşımaktadır ve hal
lerin modern tekniğe uygun bir şekilde tesisi 
zarureti vardır. Yaş sebze ve meyve hallerinin 
tesis ve yan kuruluşlarına elbetteki yurdumu
zun da en geniş ve güzel (bir şekilde kavuşma
sı bizim arzu ettiğimiz bir husustur. İşte 1960 
yılında, başta İstanbul toptancı hali olmak 
üzere, memleketteki bütün toptancı hallerinin 
bir düzen içinde idarelerini sağlamak maksa-
dıyle çıkarılan 80 sayılı Kanun gözümüzün 
önünde. Biraz evvel de söylediğim gibi, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçen 
uygulama devresi ızarfmda bazı belediyelerce1 

bazı maddelerin de toptan satışlarının hallerde 
yapılması mecburiyeti konulmak suretiyle, bu 
kanun şümulüne alınmak istenildiği ve toptan
cılara halde satıcı olarak yer verilmesi, hal
den çıkarılma sebeplerinin kanunda gösteril
meyerek belediyelerce hazırlanması, yönetme
liklere bırakılmasının bazı anlaşmazlıklara yol 
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açması gibi ve bunun neticesi olarak da cezala
rın hangi fiillere tatbik edileceği hususunda 
kanunda geniş ve daha açık hususların bulun
ması lâzım gelir. 

Ziraat Odaları 'Birliğinin bu konuda yapmış 
olduğu geniş çalışma ve etütler de vardır. Ben 
bizzat bu kanunun aksayan taraflarının tatbi
katta daha iyi işleyebileceği ve muhtelif sınıf 
iş sahiplerinin, gerek üretici, tüketici ve bu' 
arada komisyoncu olan arkadaşlarımızın ara
sında iyi ibir ahenk sağlanması mecburiyetinin 
hasıl olduğuna inananlardanım. 

'Ayrıca, zarurî gıda maddelerinden olan yaş 
meyve ve sebzeler çabuk bozulmaları dolayısıy
la, başka maddeler gibi üretici veya tüketici 
tarafından stok edilememektedir. Tüketici ihti
yacının devamlı surette karşılanabilmesi için 
meyve ve (sebze ticaretinin, bu iki grup menfa
atlerin bağdaştırılması şeklinde düzenlenmesi 
gerektiği de bir gerçektir. 

{Muhterem arkadaşlar mı; Türkiye'nin muh
telif yerlerinde üretilen yaş meyve ve sebzele
rin üretim merkezleriyle tüketim merkezleri 
arasında Inakilleri sırasında büyük fiyat fark
larının olduğu da müşahede edilmektedir. Bil
farz Mersin'de on kuruşa satılan bir domates* 
Ankara'da yüz, yüz yirmi beş, yüz elli kuruşa 
kadar çıkmaktadır. Bunda birtakım faktörle
rin müessir olduğunu kabul 'etmek lâzım, tşte, 
tüketim merkezlerindeki fiyat düşüklüğünü 
sağlamak, istihsal edilen malların maliyetiyle 
satışı arasında bir denge kurmak da, yine kuv
vetle tahmin ediyorum ki, bu kabil kuruluşla
rın (mevcudiyetine ve organizasyonuna bağlı
dır. 

Muhterem arkadaşlar, tarımda modern tek
niğin uygulanması, sulama alanlarının, d'olayı-
sıyle 'birim 'başına verimin artması, bağ bahçe 
tarımına doğru bir geçişin mevcudiyetini, bil
hassa soıi zamanlarda memleketimizde müşa-
hade etmiş bulunmaktayız. Bu da tarım ürün
lerinin değerlendirilmesi, pazarlanması, ancak 
satış ve pazarlama tesislerinin yeterliliği ve 
(bunların iyi idare edilmesine bağlıdır. Bunu da 
böylece ifade etmek gerekir. 

Gelişen 'memleketlerde toptancı hallerinin 
oynadığı rolün önemi genellikle geniş bir ala
na yayılmış olan küçük çiftçi toplulukları ile, 
çok sayıda komisyoncu ve perakendecilerden 

alış veriş yapan şehirli tüketiciler arasında iyi 
bir bağlantı kurmak fonksiyonlarının da mev-
cudolduğunu ifade etmek isiterim. özellikle seb
ze ve meyve toptancı (hallerinin planlanması 
işlemi, kısaca beyan etmek gerekirse, dört ana-
unsuru kaplamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; bu teknik izahatım
dan sonra sözümü çok uzatmadan bitireceğim. 
Fakat bunları mutlaka ifade etmekte de yarar 
görmekteyim. 

Hakikatte özellikle mleyive ve sebze toptan
cı hallerinin planlanmasını ele aldıktan sonra 
dört anaunsurun da ihtiva ettiği bu hususları 
şöylece İfade etmek isterim. 

Birincisi; hal yerinin seçilmesi. İkincisi; 
halde bulundurulacak tesis ve ekipmanların 
tip ve çeşitlerinin tespiti, Üçüncüsü; tesis ve 
ekipmanların projelendirilmesi. Dördüncüsü; 
çalışma plan ve programının hazırlanması. 

Ürün tesellüm ve sevk tesisleri, ürün depo
lama tesisleri, ürünleri pazara hazırlama tesis
leri, alım ve satım tesisleri ve nihayet hizmet 
tesisleri bu kanunun muhteviyatında ve bun
dan sonra yapılacak uygulamalarda önemli hiz
metleri teşkil eder ve (bunların üzerinde dur
mak gerekir. 

Yukarıda izah ettiğim, gibi bu atoafaktör-
ler bugün birçok kalkınmış memeketlerin top
tancı hallerinde bütün detaylarına kadar yer1 

almış bulunmaktadır. Bu sebepe her hangi bir 
mahalde bir 'toptancı hali kurulması konusun
da ne gibi tesislerin bu site içerisinde buluna
cağına karar vermek, elbette 'önemli bir husus
tur. Bu bakımdan bendeniz toptancı halleri 
planlamasında yukarıda arz ettiğim faktörlerin 
yer alabilmesini temin maksadıyle elbette ki, 
bazı hususların da göz önünde bulundurulması
na zaruret vardır derim. Şöyle ki : Meselâ hale 
günlük her maddeden ne miktar, kaç çeşit ve 
kalite derecesinde ürün gelmektedir? Her biri
nin tahminî hacmi ve senelik değişimi ve cirosu 
nedir? Hale gelen ürünlerin çoğunluğu nereden 
gelmektedir? (Tabiatıyle bunu yakın ve uzak 
bölge olarak düşünebiliriz.) Ürünler üreticiler
den tüketicilere intikal ettirilirken hangi pa
zarlama fonksiyonlarına tabi tutulmaktadır ve 
bu fonksiyonlardan hangileri hal idaresince 
deruhte edilmektedir? Halde aktif rol oynaya
bilecek başlıca ajanlar var mıdır? Bunların mes-
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lekî ihtisas dereceleri nedir? Komisyoncu ve 
toptancının nakliye imkânları ola,cak mı? Yok
sa, bu hizmetler nakliye firmaları tarafından 
mı yürütülecek? Komisyoncular veyahut diğer 
aracılar, ambalaj yapma tesislerine sahip ola
caklar mıdır? Yoksa, bunlar, bu iş özel sektör 
tarafından mı yürütülecektir? 

İşte bu kriterler de nazarı itibara alınmak 
suretiyle kurulacak tesislerin kapasiteleri, mik
tar ve çeşitlerinin tespiti için, hale gelecek ürün
lerin neler olacağı, üretim takvimi ve miktarla
rının bilinmesine de şiddetle ihtiyaç olduğu ka
naatindeyim. 

Munterem arkadaşlar, ürünler üretim alan
larından nihayet tüketiciye doğru hareket 
ederken, elbette ki, birtakım pazarlama fonk
siyonları kanalı içerisinde, yine birtakım işleme 
tabi tutulurlar. Meselâ, bu işlemleri de izah et
mek isterim. Şöyle ki; hasat, toplama, tasnif ve 
derecelendirme, depolama, nakliye, satmalma 
ve satma, finansman ve sair gibi hususları bu 
konu içerisinde mütalâa etmek gerekir. 

Ben, böyle bir kanun teklifinin, tahıriin edi
yorum, Hükümetçe de yıllarca üzerinde duru
lan böyle bir tasarının veya teklifin mevzuat 
içerisinde birtakım ihtilâfları da ortadan kal
dırabilecek ve belki de ihtilaflı halletmese bile, 
ilerde uygulamada yeniden bazı değişikliklerle 
daha mütekâmil bir duruma gelecek bu teklif
lerin hakikaten büyük kitleyi gerek üretici, 
gerekse tüketici gibi büyük kitleyi ilgilendiren 
önemli bir kanun teklifi olduğunu kabul ediyo
rum. Ve bu vesile ile kanunu hazırlayan, kuv
vetle tahmin ediyorum ki, kanun tasarısını ha
zırlayan, kuvvetle tahmin ediyorum ki, kanun 
tasarısını hazırlamak için yıllarca üzerinde du
ran Ticaret Bakanlığının da bir görevini yerine 
getirmesi bakımından önemli addediyorum. 

Esasen bu kanun tekliflerinin hazırlanma
sında Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin ve di
ğer buna benzer kuruluşların, kardeş teşekkül
lerin topyekün bu amaca hizmet için zaman za
man bir araya geldiklerini, toplantılar tertiple
diklerini, benim de İçinde bulunduğum çalışma
lar olduğunu ve bunun yararlı neticelerinin uy
gulamadan sonra görülebileceği kanaatini ileri 
sürerken, bu kanun tekliflerini hazırlayan ar
kadaşlarıma teşekkürlerimi ifade eder, teklif
lerin kanunlaşması halinde gerek Türk çiftçisi

ne, üreticilerine ve gerekse yine büyük çapta 
tüketici olarak kabul ettiğimiz nüfusumuzun 
büyük kitlesine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım ; 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci mad
desinin 58 nci bendine uygun olarak, toptancı 
hallerinin idaresi hakkında 12 . 9 . 1960 tarih ve 
80 sayılı bir Kanun halen yürürlüktedir. Bu Be
lediye Kanununun 15 nci maddesinin 58 nci ben
di, «her nevi et, yağ, balık, zeytinyağı, peynir, 
sebze ve meyve, turşu, tuzlu balık gibi muhafa
zası ve satılması sıhhî ve baytarî şeraite tabi 
yenilecek şeylerin müzayedeli, müzayedesiz top
tan alım ve satımının muayyen mahallerde ve 
belediye nezareti altında icrasını temin için, hal
ler tesis ve idare etmek, borsa muamelâtı cere
yan eden mahallerde borsaya tabi mevad hak
kında hususi kanun ahkâmı tatbik olunur». 

Kaynağını, Belediye Kanununun 15 nci mad
desinin 58 nci fıkrasından almaktadır. Değerli 
arkadaşlarım, böylece, hal dediğimiz zaman mil
letin haliyle ilgili bir kuruluştan bahsetmekteyiz. 
Bugün, ağır bir hayat pahalılığının içerisinde bu
nalan ve çırpınan halkımız, eğer bu hal dediği
miz yerler sıkı bir nizam altına alınırsa, daha 
ucuz bir hayat yaşamak imkânına sahibolacağı 
gibi, öte yanda da, bu hallere mal gönderen üre
tici, malının değerinin karşılığını almak imkânı
nı bulur. 

öyleyse, huzurunuzda bulunan bu kanun, 
halk için, üretici için, tüketici için en önemli 
kanunlardan biridir. Bu, yalnız bize mahsus de
ğildir, bütün dünyada bu aynı derecede önemli
dir. Bundan dolayıdır ki, ilerlemiş batı ülkeleri 
gerek üreticisini korumak, gerek tüketicisini ko
rumak için, yani ekonomisini, halkını korumak 
için hallere çok büyük bir önem vermiş bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım; bunun yanında sebze 
ve meyve bakımından ayrı bir özellik de vardır. 
Burada konuşan değerli arkadaşlarım ifade etti
ler, sebze ve meyve normal bir hayat yaşayan, 
yani yoksulluk içinde olmayan milletlerin bir nu
maralı tüketim maddesidir, gıda maddesidir. 
Onun yanında diğer bir hususiyeti, niteliği daha 
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vardır meyve ve sebzenin. Bu üretilen meyve 
ve sebzelerin, süratle taplanıp, iyi ambalajlanıp, 
süratle satışa geçirilmesi lâzımdır. Aksi halde 
çürür, bozulur, gıda değerini kaybeder. Bugün 
fakir pazarlarında yenilen onbeş, yirmi günlük 
fasulye, büyük ölçüde vitaminlerini ve gıda de
ğerini kaybetmiştir. Vatandaş onu ucuz alıyo
rum der, ama aslında aldığı, esas itibariyle, bir 
posadan ibarettir. 

Bu bakımdan da haller, bu derecede önemi 
haizdir. Şimdi, Türkiyemize baktığımız zaman 
gördüğümüz durum şudur: Geçen gün izmir'de 
de bir yetkili ifade etti, biz de bu kürsüden bir
kaç sene evvel ifade etmiştik, Benim seçim böl
gem de hem halde malı satılan bir bölgedir, ya
ni üreticisi vardır, sebze üreticisi, meyve üreti
cisi vardır; hem de Türkiye'nin en büyük tüke
tici alanıdır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye' 
de üretici ortalama olarak yüz kuruşa satılan bir 
malın, meselâ domatesin belli bir tarihte kilosu
nun yüz kuruş olduğunu kabul edelim, yapılan 
hesaplara göre bu yüz kuruşun otuz kuruşunu 
üretici almaktadır, altmışbeş, yetmiş kuruşunu 
üreticinin dışında kalanlar almaktadır. Bu, ta
mamen bizim neden sıkıntı çektiğimizin, köylü
müzün, meyve ve sebze yetiştiren üreticimizin ne
den belini doğrultamadığmın, şehirdeki vatan
daşımızın işçimizin, dulun, yetimin, emeklinin, 
herkesin neden geçinemediğinin sebebi işte bu 
dengede yatmaktadır. Halbuki tam tersine ola
cak, her yüz kuruşun altmışbeş, yetmiş kuruşunu 
üretici alacak, otuzbeş, kırk kuruşunu, bunu sa
tanlar alacak. Normal denge budur. Çünkü üre
tici köylü bunun bir yıl, bazen altı ay; ne ise 
müddeti, sıkıntısını çekmektedir, toprakla di
dişmektedir, tabiatla boğuşmaktadır, alınterini 
akıtmaktadır. Meselâ; bu sene şeftalide olduğu 
gibi yağmur yağar, mahsul bol olursa, bu üret
tikleri beş para etmemektedir, yok olmaktadır, 
hiç kimse onun bu yokluğu karşısında, kendisine 
herhangi bir teminat verememektedir. Malı değe
rini bulursa, o değerin ancak yüzde otuzunu ken
disi alabilmektedir ortalama olarak, yüzde yet
mişini başkaları almaktadır. 

işte bu dengeyi biz bozmak mecburiyetinde
yiz. Bu Kanun da bu dengeyi bozmaya sebebola-
Mlecek bir kanundur. Ama değerli arkadaşla
rım; şimdi üzülerek ifade etmek mecburiyetin

deyim ki, bu getirilen kanun, bu niteliklerden 
yoksundur, bu nitelikleri taşımamaktadır. Bu, 
muayyen bir görüşle ele alınmış ve muayyen bir 
görüşle getirilmiş, mevcudolan 80 sayılı Kanu
nun getirdiklerini de yok etmiş bir kanun nite
liğindedir. Şimdi birkaç önemli noktasını bu
rada size ifade etmek istiyorum. 

Evvelâ; şimdi yürürlükte olan kanuna göre, 
1 nci maddede 1580 sayılı Kanunun 15 nci mad
desinin 58 nci bendine göre tesis edilen toptancı 
halleri, âmme emlâkinden sayılıp kiraya verile
mezler. Belediye hudutları içindeki toptan sa
tışlar bu hallerde yapılır. 

Şimdi, bizim önümüze getirilen kanunda, bu 
âmme emlâki, kamu malı olma niteliği kaldırılı
yor ve özel emlâk niteliğine sokuluyor. Yani, 
hal gibi, vatandaşın tamamen yiyeceğiyle, içece-
ğiyle ilgili, nafakası ile ilgili bir müessese... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Pazar 
yeri. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Pazar, bir 
nevi pazar. 

tutuluyor özel hale getiriliyor. Bu, ola
cak iş değildir, arkadaşlar. Yani bunun doğura
cağı neticeleri, Devletin, belediyenin yapacağı 
bir konuyu, tutuyoruz özel kişilerin yapacağı 
bir konu haline getiriyoruz. Bunun kabulüne 
imkân yoktur ve dünyanın her tarafında - Tür
kiye dahil - bunlar âmme emlâkidir, 80 sayılı 
Kanundaki gibi, amme emlâkidir. Şimdi elimin 
altında var; meselâ Hamburg var, Münih var, 
Paris var. Bunların hepsi amme emlâki olarak 
belediyenin malıdır. Bunun neticeleri vardır, 
yani belediye emrinde bu işi yapmanın bir an
lamı vardır. Onun dışında özel kişilere ait ya
hut özel kişilerle ortaklık yapılmış olmasının bir 
anlamı var. Böyle bir şeyin kabulüne imkân yok
tur. Bu; üreticinin de, tüketicinin de, hatta ve 
hattâ komisyoncunun da zararına olduğu kanı
sındayım. 

Yine burada bir değişiklik getiriliyor. «Ki
raya verilemez.» hükmü bugünkü kanunda, 80 
sayılı Haller Kanununda «Kiraya verilemez.» 
dendiği halde, burada tabiî ki, özel hükmü içe
risinde bu yerlerin kiraya verilmesi esası kabul 
ediliyor. Esasında kabul edilmesine imkân yok
tur. 

Yine burada getirilmiş bir hüküm vardır; 
bunun üzerinde ciddiyetle durulması lâzımge-
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lir. «ihracatçılar tarafından ihracat için yapı
lan alım - satımlar serbesttir» hükmü konulu
yor. Bunun üzerinde de ciddiyetle durulması 
gerekir. Lehinde ve aleyhinde, üzerinde konu
şulabilecek bir konudur. Fakat her hal ve kâr
da suiistimale müsait bir hüküm niteliğini taşı
maktadır. Her halde komisyon bize ciddî sebep
lerini izah edecektir. Bu, böyle kabul edildiği 
takdirde hallerin, hal kanunlarının özelliği var
dır. Bütün satışlar halde yapılır. Hal dışarısın
da satış yapmak yasaktır. Zaten eğer hal dışarı
sında satış yapmak serbest olursa, o memlekette 
hal yoktur. Halin bir mânası kalmaz, herkes is
tediği yerde malını satar. Bu hükmü burada bi
ze komisyonun iyice izah etmesi lâzımgelir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun yanında tah
sis hükümleri vardır. Onlar, birbirine ben
zemektedir. Fakat yine bir değişiklik getiril
miştir. Bütün işler bir yönetmeliğe göre yapıl
maktadır. Bu yönetmeliği bugün belediye mec
lisleri yapmaktaydı ki, kanuna göre. «Bu yetki 
belediyeye» denmek suretiyle ne mânaya geldi
ği anlaşılmamaktadır. Çünkü belediye encümeni 
olabilir veya başka bir organ olabilir. Burada 
da bir değişiklik getirilmektedir, neden getiril
diği bir türlü anlaşılamamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; belki de şimdi söyle
yeceğim husus, bu kanunun en önemli konusu
dur. Bu konu, ceza hükümleridir. Bugünkü ka
nunda cezalar bir hayli müessir nispettedir, ağır
dır. Katılmadığımız bir tek noktası, evvelce de 
beyan fırsatını bulmuştuk, bu cezalar aleyhine 
itiraz edilememesidir, cezalar katidir. Bu, Ana
yasaya aykırı bir hükümdür. Elbetteki böyle 
bir hükmün buradan çıkarılması lâzımgelir. 
Ama cezaları sembolik bir hale getirdiğiniz tak
dirde bir hal kanunu çıkarmış sayılmazsınız, 
arkadaşlarım. Eğer biz burada cezaları bu ka
nunun getirdiği gibi sembolik hale sokarsak, 
milyonların döndüğü, milyonluk menfaatlerin 
döndüğü hallere hâkim olmak imkânı yoktur. 
«Ne istiyorsun» der, çıkarır «100 liradan 1 000 
liraya kadar cezamı veriyorum.» der ve bu ce
zayı verirken üreticinin ve tüketicinin aleyhine 
olan muazzam kârları cebine indirebilir. 

Şimdi burada getirilen cezaya bakınız. «Yö
netmeliğe aykırılıktan dolayı 100 liradan 1 000 
Türk lirasına kadar para cezası, üç sene halde 
çalışma yasağı.» - Bugünkünü söylüyorum -

«Yerinin başkasına verilmesi, 3 sene halde ça
lışma yasağı.» 3 sene halde çalışma yasağı, cid
dî, ağır bir tedbirdir. «250 Türk lirası para ce
zası, 15 güne kadar faaliyetten men ve belediye 
başkanlarına yetki.» 

Şimdi, yeni getirilene bakıyorsunuz, «Beledi
ye resmi tutarının 5 misli ceza.» deniyor, başlan
gıcı. Belediye resmi yüzde bir miktardır. Onun 
5 misli ceza, ona ceza vermiyoruz demektir, ya
ni var veya yok arasında bir şeydir. Mesele hal 
dışında toptan alım, satım yapanlara uygulana
cak. Yani «hal» dediğimiz şeyin merkezî sıkle
tini teşkil eden fiilin aksini yapanlara verilecek 
ceza, belediye resminin 5 mislinde olacaktır. 
«Bunun dışında fiyatların normal oluşumunu 
önleyici harekette bulunanlara 100 liradan 1 000 
liraya kadar para cezası uygulanır.» şeklinde 
bir hüküm getirilmiştir. Değerli arkadaşlarım, 
burada bu çok nazik ifade edilmiş. Yani bunun 
manası vatandaşın kanma ekmek doğramaktır. 
Önemli olan ve hepimizin her gün şikâyet ettiği
miz konudur bu. Fiyatların normal oluşumu, 
yani muayyen bir piyasa, o piyasayı bozuyor, 
yani alışında veya satışında o piyasanın dışın
da suni fiyat yaratıyor. Bu, aslında en önemli, 
hallerde en önemli önlenmesi lâzımgelen fiildir. 
Bu fiilin cezası budur ve bunun içerisine başka
ları da giriyor, bu ceza, 100 liradan 1 000 lira
ya kadar para cezasıdır, bir haftaya kadar yer 
kapatılması, öbür tarafta 3 seneye kadar çalış
ma yasağı, tekerrürü halinde 7 günden 15 güne 
kadar kapatma, 1 000 liradan 2 000 liraya ka
dar para cezası, üçüncü defa işlenmesinde yeri 
geri alınacaktır. Bunların kabulüne imkân yok
tur, değerli arkadaşlarım. Bunlar, bugünkü hal 
sisteminin kaldırılmasını öngörmektedir. Sureta 
bir hal kanunu getiriyoruz, manzarası altında 
bu; vatandaşın, tüketicinin ve üreticinin ortada 
bırakılması anlamını taşır. 

Onun yanında komisyon ücretleri ve saire 
var, onların üzerinde durmuyorum. 

«Belediye görevlilerinin suçları» yani bu iş
le, «Halle ilgili belediye görevlilerinin suçları 
iki kattır.» diye güzel bir hüküm konmuştur, 
hattâ bence azdır. Yani hem onu kamunun, bel
denin hakkını koru diye iş başına koyuyorsu
nuz, hem de suç işliyor. Burada suç işleyenlere 
verilecek cezalar iki kattır şeklinde hüküm var. 
Onları da biz ferahlığa getirmişiz. Böylece başı-
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boş bir kanun karşımızda bulunmaktadır. Bazı ! 
teferruatlar var, fakat onların üzerinde durmu- j 
yorum. I 

Böylece huzurunuzda bulunan kanunun ka- j 
bul edilmesine imkân yoktur. Onun için Yüce j 
Meclisinizde bunun tümünün reddedilmesi la- İ 
zımdır. Veyahut Ticaret Bakanlığı bu kanunu | 
almalı ve ciddî olarak baştan aşağı değiştirme- j 
lidir - komisyon almalıdır manasında söylüyo- j 
rum - ve ciddî bir kanunla gelmelidir. 

Bu arada vatandaş perişan bir şekilde hayat 
pahalılığı ile mücadele etmektedir. Tüketicinin 
korunması için getirilen bir kanun, - ki, bu da 
burada bahis mevzuu olan tüketiciyi koruyacak 
kanunlardan üreticiyi ve tüketiciyi koruyacak 
kanunlardan biridir. - Tüketiciyi koruyacak ka
nunlardan biri olarak zikredilmektedir. 

Binaenaleyh, bir taraftan biz tüketicinin ko
runması için bir kanun getirip, başka memleket
lerde, daha liberal bir ekonomi içerisinde bulu
nan memleketlerde, fakiri daha az olan memle
ketlerde tüketici korunurken, bu arada hayat 
pahalılığı da halkın gırtlağına basmışken, böyle 
bir kanunu biz buradan çıkaramayız, çıkarırsak 
büyük hata olur, büyük yanlışlık yapmış oluruz. 

Bundan dolayı da ben, «Ya komisyon tasa
rıyı geri alsın ve ciddî bir şekil versin veyahut 
da tümünün reddi gerekir.» demekteyim. Bu
günkü kanun bu haliyle bu getirilen kanundan 
çok dahi iyidir. Bir maddelik bir değişiklik 
teklifi yaparız, Anayasaya aykırı olan o fıkra
sını kaldırırız, bugünkü kanun halkı daha iyi | 
korur. 

ı 
Ve ben, Hükümete de üzüntülerimi burada ; 

bildirmek mecburiyetindeyim. Bol bol, güzel lâf- ( 
lar, «Halkı koruyacağız, hayat pahalılığı ile mü- j 
cadele edeceğiz.» dendiği bir sırada, böyle bir j 
kanunu buraya getirebiliyor, böyle bir kanunun j 
çıkmasına katılabiliyor. Burada Hükümete üzün- | 
tülerimi bildirmeyi kendime bir borç biliyorum, i 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın ibrahim Öztürk?... Yok. 
Sayın Mustafa Fevzi Güngör, buyurun efen

dim. 
MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 

Çdk Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 80 
sayılı Haller Kanununun tadili mevzuunda ilk 
önce, çalışmalarından dolayı komisyonumuza, 
başta komisyon başkanı olmak üzere teşekkür
lerimi arz ederim. 

Kendileri, 7 senedir üzerinde çalışılan bu 
kanunu, komisyon; geliş tarihinden itibaren, en 
kısa zamanda ele alarak, bilhassa alâkalı kuru
luşlarla temas ederek, komisyona çağırarak, 
Hükümetle temas kurarak geniş bir çalışma yap
mıştır. Bu arada ticaret odaları, ziraat odaları, 
odalar birliği, ticaret odaları ile kooperatifler 
ve müstahsıllarla müşterek ve devamlı olarak 
4 ay süren bir toplantı neticesinde bazı değişik
likler yaparak ve Hükümetin hazırlamakta ol
duğu kanundaki görüşleri de alarak müştereken 
hazırlanmış ve Yüce Meclisimize tevdi edilmiş
tir. Kendilerine ayrıca teşekkür ederim. 

Ben teklif sahibi olarak söz almayacaktım. 
Ancak bazı değerli milletvekili arkadaşlarımı
zın bazı fikirlerini ortaya sürmeleri üzerine söz 
almak mecburiyetini hissettim, öok kısa olarak 
arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri; 1580 sayılı Belediyeler 
Kanununun 15 nci maddesinin 58 nci bendine 
tevfikan hazırlanan 80 sayılı Haller Kanunu 
12 . 9 . 1960 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Ancak bu kanun tatbikatta bugünün ihtiyaçları
na cevap veremediği gibi, cezaî müeyyidelerde 
adlî ve idarî mercilere müracaat yolunu kapa
dığı için, Anayasanın 114 ncü maddesine aykırı 
düşmektedir. Şu halde, Anayasamıza göre 80 
sayılı Haller Kanunu yargı merciine müracaat 
yolunu kapadığından Anayasaya aykırı kanun
lar arasındadır, muhterem arkadaşlarım. 

Memleketimizin içinde bulunduğu şart ve ih
tiyaçlarını sosyal ve ekonomik yönden ele ala
rak yaş meyva ve sebze ürünlerimizin toplan
masından standartların meydana gelmesi, iç ve 
dış pazarlarda değerlendirilebilmesi için arz ve 
talep kaidelerini nazarı itibara alarak nakliye
sini ve geriye kalan, artan malların depolana-
bilmesini temin etmek. 

Ayrıca istikrar yaratarak fiyat artış ve dü
şüşlerini önleyici tedbirler almak. 

Hal tesislerinde satış için gelen malların ar
zından başlayarak hizmetlerini düzenlemek, 

Fiyat dalgalanmalarını önlemek, 
Fevkalâde zamanlarda tedbirler alarak müs

tehlik ve müstahsil lehine müeyyidelere bağla
mak, 

Süratle iptidailiğin ortadan kaldırılmasını 
sağlamak. 
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Ve sektörler arasında yeni bağlantılar ku
rularak dış pazarlarda güçler yaratmak ve böy
lece yeni tesislerin kurulmasını sağlamak ama-
cıyle geliştirici ve ürünlerimizin değerlendiri
lebilmesi için belli bir nizam tesisi ile istikrarın 
sağlanması. 

Tasarı üzerinde yapılacak bazı yeni değişik
lik önergeleri verilmiştir ve Hükümetimizin gö
rüşüne uyularak verilen bu değişiklik önergele
ri Sayın Halk Partisi Grubu adına konuşan ar
kadaşlarımızın da görüşlerine uygundur. Mad
delere geçildiğinde bu görülecektir. Arz ettiğim 
hususların gerçekleşebilmesi, müstahsil ve ko
misyoncu - müstehlik arasındaki zincirleme bağ
lantıyı tesis edebilmek için bu kanun, bütün 
arkadaşlarımızın gözünden geçerek, son duru
munu alarak Meclisimizin huzuruna gelmiştir. 

Bu arada görüşlerini belirten Demokratik 
Parti Grubu adına Sayın Mehmet Kılıç ve Sa
yın Sabahattin Savcı arkadaşlarımıza teşekkür 
ederim; hakikaten bu işi incelemişler. Memle
ketimizin bünyesine uygun bulduklarını ifade 
buyurdukları için teşekkür ederim. 

Sayın Durakoğlu arkadaşımızın, bunun tek 
taraflı olarak hazırlandığını ifade etmeleri be
ni üzmüştür. Bunun tatbikatçısı olarak, iki dev
re istanbul Belediye Meclisinde bulunduğumdan 
bu kanunun tatbikatçısı olarak gayet yakından 
izlediğim ve içinde bulunduğum bir durum ol
duğu için arz edeyim, tek taraflı değildir. Müs
tahsil, aradaki komisyoncu ve müstehliki zin
cirleme birbirine bağlayacak ve fiyat istikrarını 
sağlayacak olan bir kanun teklifidir; yanlış an
laşılmıştır kanaaitindey ini. 

Toptancı Halleri Kanunu, 80 sayılı Kanunun 
eskisinde Sayın Durakoğlu'nun bahsetti gibi 
«Amme emlakinden sayıldığından, kiraya 
verilemez» denmektedir. Bu, «amme em
lâkinden sayılır. Kiraya verilemez.» da
ha ziyade demirperde memleketlerinde mev
cuttur. Diğer demokratik nizam içerisindeki 
memleketlerde maalesef kira iledir. Ben onun 
için bu kira usulünü getirmiştim; ama Hükü
metin görüşü olarak ve Halk Partili arkadaş
larımızın görüşü olarak madem ki arzu etmek
tedirler, muhalefet etmektedirler, ben de kendi 
görüşlerine katılıyorum ve takrir verilmiştir; 
takrirde de «Amme emlâki sayıldığından kira
ya verilemeyecektir» denilmektedir. Müsterih 
olsun arkadaşlarımız. 

Gene Sayın Durakoğlu, kira ile belediyeye 
gelir sağlamanın sembolik olacağından, tahsis 
ile belediyeye daha fazla gelir sağlandığından 
bahsetmektedirler. Bu da yanlış bir görüştür. 
Ama kendine göre arkadaşımızın belki yerin
dedir. Zaten bir değişiklik önergesiyle bu de
ğiştirilecektir. 

Ancak, hallerdeki gelirler 80 sayılı Kanun
da mevcut bulunan «Satış bedeli üzerinden 
% 3 alınır.» şeklindedir ve yeni kanunda da 
mevcut bir madde vardır muhterem arkadaşla
rım. Esas belediyelerin geliri, bu satış bedeli 
üzerinden Belediye Meclislerinin alacağı karar 
ile, % 3'e kadar belediyeler ücret almaktadır 
ki, belediyelere asıl geliri bu sağlamaktadır. 
Meselâ: istanbul Belediyesine bu sene 20 - 22 
milyon lira gelir sağlanmıştır. Bunlar, tahsis 
veya kiradan değil, doğrudan doğruya satış 
bedelleri üzerinden alman ücretle sağlanmak
tadır muhterem arkadaşlarım. 

Sayın Durakoğlu arkadaşımız, hal hakem 
kurullarından bahsettiler. Bu, yeni bir kuruluş 
değildir muhterem arkadaşlarım. Belki eski ka
nunda zikredilmemiştir; fakat eski kanuna müs
teniden belediyelerce hazırlanan talimatname
lerde bu hakem kurulları mevcuttur. İşte bu
rada talimatname vardır. Uzundur, talimatna
meyi okumuyorum. Eski talimatnamede de mev
cuttur hakem kurulları. Bu hakem kurullarının 
vazifesi, hallerdeki anlaşmazlıkları halledecek, 
halledemediği takdirde pek tabiî ki kanunî mer
cilere başvurulacaktır. Alıcı - satıcı arasında ve
ya müstahsille komisyonca arasındaki anlaş
mazlıkları halledecek bir kuruldur ve müstah
sili, komisyoncuyu ve kooperatifleri temsil ede
cek kimseler teklif edilmiştir, komisyonda bun
lar konmuştur; müsterih olun. 

% 15 fondan bahsedildi, Bu % 15 fon, Hü
kümetimizin görüşüdür. Çünkü, belediyeler 
kendi malî gelirleriyle halleri yapamamakta, 
yapsalar da noksan yapmaktadırlar. Depolama 
işlerini, soğuk hava tesislerini, nakliye işlerini 
imkân nispetinde karşılayamamaktadırlar, be
lediyelerin gelirleri buna imkân vermemektedir. 
Bu sebeple Hükümetin görüşüne komisyonu
muz ve ben de uyarak % 15 fon ayrılmasını 
kabul ettik. Bunlar da gene kendi bünyeleri 
içerisinde soğuk hava tesislerinin, depolamala
rın yapılabilmesi, yeni hallerin, yeni teşekkül
lerin kurulabilmesi için ayrılacaktır ve Tica-
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ret Bakanlığının teklifi ile gerejekleştirilecek-
tir. 

Komisyonlar mevzuunda bahsetmektedirler. 
1960 senesinde ve 1960 dan evvelki senelerde 
gene bu % 8, % 10 idi. Bugün için yapılan 
mesarifler hesaplanmış, bunlar doğrudan doğ
ruya burada sadece bir konuşma mevzuu değil, 
yedi isenelk tetkikin neticesidir. Bunun netice
sinde de gömülmüştür ki, % 8, % 10 komisyon 
dahi kurtartmamakta, iflâsa gütmektedirler. 
Onun için buna itiraz edileceği kanaatinde de
ğilim. 

Yine konuşmacı arkadaşımız Sayın Durak-
oğlu, takrirlerle bunların düzeltilmesi halinde 
kendilerinin bu teklifin kanunlaşmasında yar
dımcı olacaklarını ifade ettiler. Takrirlerle za
ten onların arzu ettiği hususlar da düzelmek
tedir, teşekkür ederim. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımız, hallerin sıkı 
bir nizam altına alınmadığı takdirde malların 
ucuz yenilemeyeceğinden bahsettiler. Belki, 
kendileri kendi görüşlerine göre haklı olabi
lirler. Ancak, ucuzluğu zecrî tedbirlerle değil, 
demokratik usullerle ve arz - talep kaidelerine 
göre temin etmek yoluna gitmek daha faydalı
dır kanaatindeyim. Ayrıca, malı ucuz sattırmak, 
müstahsilin müdafaasını yaparken müstahsili 
müşkül ve kötü duruma düşürmek demektir. 
Onun malını ucuz satmak müstahsili çok müş
kül duruma sokar. Onun malını bilakis iç ve dış 
pazarlarda değerlendirmemiz icabetmektedir 
kanaatindeyim. 

Kendileri, pazarlarda 15 - 20 günlük fasul
yelerin satıldığından bahsettiler. Ben diyebili
rimi M, 15 - 20 günlük fasulye hiçbir zaman, ta
ze mahsul olduğu için, dayanmaz. Onun içindir 
ki, bunların dayanabilmesi için işte bu fonlar 
konmuştur. Bu fonlarla soğuk hava depolarının 
yapılması zarureti, bugün medenî memleketler 
için bir zaruret haline gelmiştir. 

Malların bol oluşu müstahsili ziyan ettir
mektedir demektedir Sayın Reşit Ülker. Haklı
dırlar. Bu sene bilhassa meyva ve sebzenin bol 
oluşu müstahsilimizi hakikaten müşkül durum
da bırakmıştır, nakliye ücretlerini dahi kurta-
ramamaktadırlar. İşte gene bu fonlardan istifa
de edilerek soğuk hava depoları yapıldığında, 
bunlar zamanla çıkarılarak satılacak ve müs
tahsilimiz müşkül duruma düşürülmediği gibi, 

müstehlik de her gün piyasada mal bulabilecek
tir. Bu sebeplerle bu fonların da yerinde olduğu 
kanaatindeyiz. 

Sayın Reşit Ülker gene amme emlâkinden 
sayılması mevzuundan bahsediyorlar, demin bu
nu cevaplandırmıştım. Bir takrirle bunu değiş
tiriyoruz zaten. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ko
misyon adına mı görüşüyor arkadaş Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Hayır efendim, şahsı adına gö
rüşüyor. 

BURHANETTİN ASUTAY (tamir) — On
ları cevaplandırıyor da onun için sordum. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (Devamla) — 
Efendim, ben kanun teklifçisi olarak ve şahısım 
adına konuşuyorum. 

Tahsis hükümlerinden bahis buyurdular. Bu 
tahsisler yeni verilirken, verilecek şahıslarda 
aranılacak vasıflar tespit edildikten sonra, en-
cümenlerce yapılacaktır. Talimatnameler de, 
belediye meclislerince yapılır; malumunuzdur. 

Belediye meclisleri talimatnamelerinde bir 
değişiklikten bahsettiler. Kanunlara göre bele
diye meclisleri, talimatnameleri hazırlarlar. 

Cezalardan bahsedildi. Bu cezaların konma
sında Hükümetimizin görüşüne uyduk Cezalar 
çıkarılır veya çıkarılmazsa buna bir diyeceğim 
yoktur, gene komisyonumuzun görüşüne bağlı
yız. 

Tüketiciyi koruyacak maddeler konması ar
zu edilmektedir. Sayın Reşit Ülker'in bahsettiği 
tüketiciyi koruma maddeleri mevcuttur. Çün
kü, hale getirdikleri, müstahsilin hale yolladık
ları malların, 15 gün içerisinde müstahsile fa
tura ve parasını yollamadığı takdirde kapama 
cezası vardır, dikkat buyurulursa, para cezası 
vardır. Ancak, adresi bilinmeyenlerde hal mü
dürüne müracaat ettiğinde 3 gün içerisinde 
müstahsile para ve faturası yollanacaktır. Bu, 
doğrudan doğruya komisyoncuyu müdafaa ve 
koruma değildir, bu maddeler doğrudan doğru
ya tüketiciyi koruyan maddelerdir. 

Bu sebeple, kanunun memleketimizin bünye
sine uygun şekilde hazırlandığı kanaatiyle he
pinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Millî Güven 
Partisi Grubu adına, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, çok de-
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ğerü arkadaşlarım; toptancı halleri gibi üreti
cinizin mahnı değerlendiren, tüketiciye bu mal
ların makul fiyatlarla intikalini sağlayan bir 
pazar yeri demek olan Toptancı Halleri kanun 
teklifi hakkında Millî Güven Partisinin görüş-
lerini arz etmek için huzurunuzdayım. 

Muhterem arkadaşlarım; Millî Güven Par
tisinin bu konudaki temel fikri şudur: 

Üreticinin alimleri mutlaka değerlendirilme
li, 

ikincisi : Daha büyük kitle olan tüketici, 
makul fiyatlarla üretilen sebzeyi ve meyvayı 
alabilmelidir. 

Üçüncüsü : Üreticinin el emeğini, ziraî mah
sulünü toptancı hallerinde değerlendiren, ismi
ne kalbtzımal denilen vatandaşlarımızın makul 
ölçüler içerisinde, üretici ile tüketici arasında 
onun da makul bir kâr haddi ile bu ticareti 
yapabilmesini temin edebilmelidir. 

Bu üç zümreyi de aynı zamanda memnun 
edebilecek bir kanun teklifini Yüce Meclisi
mizde oluşturmak, geliştirmek biss düşmekte
dir. Bu kanunu hazırlamış olan, başlangıçta 
hazırlayan ve Yüce Meclise sunmuş bulunan ar
kadaşlarımıza Grubum adına teşekkür ederim. 
Burada bu kanunu geliştireceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vatandaşımızın ihtiyacı olan gıdayı alabil

mesi için iki anagldadan et ve sebze ve meyva-
nın mutlak surette vatandaşın eline makul fi
yatla geçmesi lâzımıdır. Bütün dünyada Hükü
metleri müşkül vaziyette bırakan et işiyle uğ
raşan celepler ve sebze ve meyva işiyle uğra
şan kabzımallardır: İyi kontrol altına alınama
dığı takdirde ne et, sebze ve meyva üreticisi
nin: yüzü gülmekte, ne de bunları tüketenlerin 
yüzü gülmektedir. O halde, bunların mübadele 
edildiği Toptancı Hailler Kanunu, öyle bazı kim
selerin tahmin edeceği gibi, basit bir kanun de
ğil, çok mühim bir kanundur. Bunun üzerine 
ne kadar incelikle, dikkatle eğilirsek milletimi
ze o kadar çok hizmet etmiş olacağımız kana
atindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel 
toptancı hallerinin modern hale getirilmesi lâ
zımdır. Burası bir kalptir. Bu teklifi gerek seb-
<ze ve meyvanın, gerekse etin satıhta üretilerek 
toptancı hallerine ulaşması, burada muhafaza 
edilmesi ve buradan tüketiciye intikali gibi 

dört anaunsuru ihtiva etmektedir. Bunların en 
mühimlerinden birisi, muhafaza meselesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Güven Parti
sinin görüşü odur ki, ne İstanbulumuzda, ne An
karalınızda, ne de başka şehirlerimizde modern 
bir toptancı hali yoktur. Hükümet olarak, be
lediyeler olarak, bu işle meşgul olan koopera
tif ve ticaret erbabı olarak hakikaten, Londra, 
Paris, Berlin, Roma gibi büyük şehirlerdeki top
tancı hallerinin bir küçüğünü Ankara'mızda, 
istanbul'umuzda, büyük şehirlerimizde, tüke
timin çok olduğu yerlerde mutlaka tesis etme
liyiz. O bölgelerde domates hangi hararette mu
hafaza edilir, fasulye hangi hararette muhafa
za edilir, üzüm, karpuz hangi harerette muha
faza edilir, et altı ay hangi hararette muhafaza 
edilir, hepsinin değerlendirmesi yapılmıştır. Ma
alesef bizim Başkentimiz Ankara hailinde bun
ların hiçbirisi değerlendirilmemekte, Anadolu'
nun muhtelif yerlerinden gelen çeşitli sebze ve 
meyveler sıraya girmiş kamyonlar içerisinde, 
daha kamyondan boşalmadan çürümekte, bin-
bir müşkülât içerisinde, ziraatçiyi, çiftçiyi des
tekleyerek ürettiğimiz bu mahsûl daha vatanda
şın eline geçmeden, pazara girmeden çürümek-
tedir. Çürümeyip de kapzrnıalrn eline geçen ma
lın, ise, üreticinin mal edebildiği fiyatın çok al
tında bir fiyatla giriş alımı yapılmakta ve fa
kat çok miktarı çürüyüp heder olduğu için; 
bırakalım kabzımalın fazla kâr koymasını, mo
dern hal olmadığı için, daha kamyondayken ço
ğu çürüdüğünden dolayı veyahut da oradaki 
bekleyişten dolayı kabzımalın üreticiden aldığı
nın en az on misline; 30 kuruşluk domates 300 
kuruşa tüketiciye intikal etmektedir. Bu kadar 
gayri âdil, bu kadar idaresiz bir sistem dünya
nın hiçbir yerinde olaonaz arkadaşlar. Buna Hü
kümet olarak, Parlamento olarak, belediyeler 
olarak mutlaka el koymamız lâzım. Biran için 
düşüneijim, hayretler içinde kalıyor insan... 

Et üreten köylüden aldığımız et ile, vatan
daşa intikal eden et fiyatı arasında 5 ilâ 10 mis
li fark var. Meyva üreten köydeki, çiftlikteki 
vatandaşın sattığı mal ile, bunu yiyen vatan
daşı ödediği fiyat arasında en az on misli fark 
var. Bu kadar anormal bir alış - veriş, bu ka
dar tüketiciyi düşünmeyen, üreticiyi düşünme-
yan ve biaatihi kabzımalın müşküllerini düşün
meyen bir sistem görülmemiştir. 
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işte, bu kanun teklifi bu kadar kötü işle
mekte olan durumu düzeltici istikamette yeni 
(hükümler getirmiş olduğundan dolayı biz bu
nu memnuniyetle karşılıyoruz. Daba iyi yapıl
ması için Meclis çalışmalarımızda Millî Güven 
Partisi olarak faydalı katkılarda bulunacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, teklif üzerimdeki 
bu genel göriişleriınizden sonra bazı hususları 
belirtmek istiyorum. Bu kanun teklifinin ge
tirdiği yeniliklerden bahsedeceğim. 

Evvelce belediye hallerinde yalnız ticaret 
siciline kayıtlı kabzımallar satış yapabilirdi. 
Bu haller bunların tröstündeydi, Ne kooperatif
ler, kooperatif, ne birlikleri hallerde satış yapa-
mıyorlardı. Hattâ belediye hallerinde toptan 
satış yapamadığından dolayı, milyonlarca mal 
alan TARKOBİRLİK iflâs etmek durumunda 
kalmıştır. Vatandaşımızın milyonlarca lira mey-
va parası TARKOBİRLÎK'in üzerinde kalmış, 
parası ödenememiştir. Şimdi bu teklifin getirdi
ği en baştaki yenilik 7 nci maddede belirtilmiş
tir. Belediyeler toptancı hallerindeki komisyon
cuların yanında toptan satış için kooperatifle
re ve birliklerine yer ayırabilmekte, ayrıca müs
tahsiller için de, duruma göre, özel yer ayrıl
ması bu kanun teklifiyle sağlanmış bulunmak
tadır. 

Arkadaşlar, bu çok büyük bir yeniliktir. Es
kiden olmayan, yalnız kabzımalın idaresinde 
bulunan bir toptancı halinde düşünün ki, Hü
kümet politikası olarak, yıllardan beri destek
lediğimiz meyva, sebze üretim ve satış koope
ratifleri yer alamıyor, kabzımal orada dilediği 
fiyattan mal satabiliyordu. Fakat bu kanun tek
lifinin 7 nci maddesiyle kabzımalın yanında ko
operatif© de toptan satış yapma hakkı tanın
mıştır. Soğanın karşısına sarımsak dikilmiştir. 
Böylece bir muvazene sağlanmıştır. Kanun tek
lifinin çok güzel bir hususiyetidir bu. 

Buna ilâveten yine halde hem kabzımalın 
yanında, hem toptan satış yapacak kooperatif 
ve birliklerinin yanında müstahsile de; münfe
rit müstahsile de üçüncü bir yer ayrılmaktadır. 
Böylece bir denge sağlanmaktadır. Kanun tek
lifinin en iyi yerlerinden birisi de budur. 

Yine, kanun teklifinin diğer bir hususiyeti 
de, hallerimizin modern olmayışından dolayı ma
lın halde mahvolmasını önleyecek hususların 
yeni hal yapım talimatında yer alacağıdır. Ka
nun teklifinde çok büyük bir ilerleme vardır. 
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i Bu bakımdan sayın arkadaşlarım, Millî Güven 
Partisi olarak kanun teklifini genel olarak des
tekliyoruz. Gerek üretici ve gerekse tüketici 
aleyhine işlemekte olan bugünkü sistemin dü
zeltilmesi yolunda Millî Güven Partisi elinden 
gelen her türlü faydalı katkıyı yapacaktır. 

Kanun teklifinin daha mükemmel çıkması 
için Yüce Meclisimizin de aynı katkıyı yapaca
ğından emin olarak, Güven Partisi adına hepi
nizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Durakoğlu. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET DURAK
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Yaptığım konuşmanın Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına oluşu sebebiyle, Sayın Fevzi 
Güngör'ün, âmme emlâkinin kiraya verileme-
yeoeği hükmü ancak demirperde gerisinde bu
lunan memleketlerde vardır, yolundaki iddiası
nı cevaplandırmak zaruretindeyim. 

Evvelâ, 80 sayılı Kanunun bu hükmü getir
miş olduğunu bilmek lâzım. 80 sayılı Kanun, 
halleri âmme emlâkinden sayar ve bunların 
kiraya verilemeyeceğine dair de hüküm kor. 
Zannederim 1 nci maddesidir. 

Bu kanunun hazırlanması ve çıkarılması 
1960 yılının Eylül ayına rastlar. Yani Millî 
Birlik Komitesinin çıkardığı bir kanundur ve 

I o günün memleketçi ve vatansever tutumu içe
risinde hazırlanmış ve çıkarılmıştır. Bir kop
yacılığın, bir demirperde gerisi tatbikatının hiç
bir zaman ne eserini taşır, ne de tatbikatı böy
le bir eseri meydana çıkaracak sonuçlar getir
memiştir. 

Kaldı ki, bu iddianın gerçekle de uzaktan 
yakından ilgisi bulunmamaktadır. Demokratik 

I rejimlerle idare edilen birçok memleketlerde 
I kira yoluyle hal binalarının kullanılması hali 

mevcudölduğu gibi, tahsis yoluyle de kullanıl
ması, yine demokratik rejimin hâkim olduğu 
memleketlerde vardır. Şimdi sırasıyle arz ede
ceğim. 

İngiltere ve Fransa'da kira yoluyledir. 

I öte yandan, yine demokratik rejimle idare 
edilen memleketlerden, olan italya'da, Avus-

I turya'da tahsis şekliyledir; âmme emlâkinden 
maduttur ve kiraya verilemez. Bugün tatbikat-

I ta böyledir. 
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Hal böyle olunca, demirperde gerisi ölçüleri 
içerisinde iddiamızın 'değerlendirmesinde en 
azmldan büyük bir haksızlık olduğunu Sayın 
Güngör'ün kabul edeceğini zannediyorum. Biz 
tamamıyle objektif bir şekilde, bir kanunun ha
zırlanması sırasında Yüce Meclisin gerek müs
tahsilin, gerekse komisyoncunun ve öte yamdan 
da tüketicinin menfaatlerini telif eden bir ka
nun teklifinin gelmesini arzu ettiğimizi, ama 
diğer taraftan bu telifi yapmaktan uzak bir 
teklfin de karşısında bulunduğumuzu arz ve 
izah etmiştik. 

Şimdi, zaten Sayın Güngör ileri sürdüğü 
iddianın pek geçerli olmadığına kendisi de inan
mış olacaklar. Zira, «biz böyle demiştik, hatti-
zatında bu böyledir, ama mademki Halk Par
tisi sözcüsü bunun üzerinde İsrar ediyor, ma
demki Hükümet amme emlâkinden madudol-
masını, kiraya verilmemeısini istiyor, öyleyse 
biz de bu hususta tadil önergeleri hazırladık, 
ona iltifat edilsin, mesele yoktur.» şeklindeki 
ifadesi de gösteriyor kî  ileri sürülen iddiada 
iddia sahibi dahi sabit değildir, üzerinde duracak 
ısrarda görülmemektedir. Bizim için memnuni
yeti mucfbolan taraf da budur. 

Bu hususu tavzih için söz aldım. Teşekkür 
eder, saygılar sunarım. 

GEÇİÜİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Komisyon adına söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bir. 
MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 

Müsaade ederseniz bir noktayı tavzih edece
ğim. 

BAŞKAN — Ayrıca söz vereyim efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 

BİR (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

1960 yılında 10 madde olarak çıkmış bulu
nan 80 sayılı Haller Kanunu günümüz ihtiyaç- % 
larını karşılamaz haldeydi. Şu anda müzakere
sini yapmakta olduğumuz 32 maddelik kanun 
teklifi, İstanbul Milletvekili Saym Mustafa Fev
zi Güngör, istanbul Senatörü Saym Rifat öz-
türkçine arkadaşımızın tarafından hazırlanmış, 
modern ve günümüz ihtiyaçlarına uygun bir ka
nun teklifidir. 

Bu teklif komisyonumuzda günlerce müza
kere edildikten sonra huzurunuza gelmiş bu
lunmaktadır. . . 

Hükümet, ezcümle Ticaret Bakanlığı ile mu
tabık kalınarak bazı arkadaşlarımız tarafından 
15 madde üzerinde değişiklik önergeleri hazır
lanmış ve Sayın Başkanlığa takdim edilmiştir. 

C. H. P. Sözcüsü değerli arkadaşımız Du-
rakoğlu ile şifahi görüşmemde de bu değişik
lik takrirleri üzerinde mutabakata varmış idik. 
Hattâ Saym Durakoğlu arkadaşımız değişiklik 
takrirlerinin suretlerini tetkik ettikten sonra 
imza bile koyabileceklerini ifade ettiler; huzu
runuzda kendilerine teşekkür ediyorum. 

Zannediyorum Saym Reşit Ülker arkadaşı
mız, Saym C. H. P. sözcüsü değerli Durakoğ
lu ile görüşmemiş olacaklar M, huzurunuzda 
birçok maddeler üzerinde tenkitlerde bulundu
lar. Halbuki daha önce Saym Reşit Ülker Bey 
ile bu değişiklik önergeleri üzerinde de görüş
müştük. 

Hülâsa, kanaatimce maddelere geçildiğinde 
görüleceği üzere, önergeler tatminkârdır. Açık 
kapı bırakılmamaya çalışılmış, müstahsil, müs
tehlik ve komisyoncu düşünülmüştür. Hiç kim
senin mağdur edilmemesi üzerinde hassasiyetle 
durmuş idik. Değerli arkadaşlarımın, teklifin 
acele kanunlaşması hususunda kıymetli ilgile
rini esirgememelerini tekrar rica eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Saym Ali Naili Erdem, A. P. 
Grubu adına buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA ALİ NAİLİ ERDEM 
(izmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; 

Meclis gündemimizin belli bir yerinde uzun 
zamandır bulunan bir kanun teklifinin müzake
resini yapıyoruz. Esasında kanun teklifi değerli 
iki parlamenter arkadaş tarafından verilmiştir. 
Ancak Komisyon Başkanının da ifade buyur
dukları gibi, bu kanun teklifi Komisyonda mü
zakere edilirken ince bir elemeye tabi tutulmuş
tur. Derhal ifade etmek isterim ki, Komisyonda 
yeteri kadar üzerinde durulmuş olmasına rağ
men, en iyi şekliyle tanzim edilip Yüksek Mec
lisimize gelmiştir tarzında bir iddiada bulunma
mıza imkân yoktur. Fakat, şunu belirtmeye 
mecburum ki, kanun teklifini tetkik ettiğimiz 
zaman, üretici ile tüketici arasında komisyoncu 
olarak bulunanların bir ahenk içinde ve birinin 
diğerinin sırtına basmak suretiyle kendi çıka
rma çalışmayı temin edici olmaktan öte, üreti-

— 753 — 



M. Meclisi B : 129 

cinin malını değerlendirmeyi, tüketiciye gidiş
te, tüketiciye üreticiden alınan değerin üzerine 
çok fazla fahiş bir fiyatla vermeye mani olucu 
ve aradaki komisyoncuyu da Anayasanın Türk 
vatandaşına temin etmiş olduğu ticaret hakkmı 
normal kanunî norm hudutları içerisinde kal
mak suretiyle ticaret hayatını devam ettirmeye 
matuf iyi niyetle hazırlanmış bir teklif olduğu
nu görürüz. 

Bu teklifi komisyondan çıktıktan sonra şah
sen tetkik eden bir arkadan mz olarak, birçok 
noktalarıyle eksik buldum. Şahsen kanun tekli
finde bulunan arkadaşıma birçok yerlerinin tas
hih edilmesi lâzımgeldiğini de ifade ettim, Grup 
olarak, teşekkül ettirilen komisyonda şahsen 
çalıştım. Bu çalışmalarımızın içerisinde sayın 
C. H. P. Sözcüsü değerli arkadaşımın ve Saym 
Reşit Ülker Bey kardeşimin ifade ettiği deği
şiklikleri de tespit ettik; ve ondan hareket et
mek suretiyle S^vm Komisyon Başkanından ve 
İm konuda görevli kılınan Hükümet yetkilisin
den de rica etmek suretiyle, kanunun Türkiye' 
nin gerçeklerine ve Türkiye'nin faydasına, ya
rarına olmak istikametinde bir şekil alması hu
susunda yeni önerilerin verilmesinde yardımla
rını da rica ettik. 

Bu öneriler tanzim edilmiştir ve şahsen bu 
önerileri bendeniz imzalamış ve Meclis Başkan
lığına da, Riyaset mevkiinde bulunan arkadaşı
mıza da tevdi etmişimdir. 

Bu itibarla, muhterem Heyetinizin maddeler 
üzerindeki müzakerelerde bu önergeler üzerin
de yapılacak münakaşalarla, zannediyorum ki, 
kanuna en iyi şekli vereceğimiz aşikârdır. 

Kanun teklifi bir gerçekçi açıdan hazırlan
mıştır, bir vakıadır. En iyi anlayışlar içerisinde 
hazırlanan tasarılar dahi Meclis müzakerelerin
de bütün arkadaşların dikkatli ihtimamlarına 
sunulmuş olmasına rağmen, her zaman en iyi 
şekilde çıkmadığını zaman zaman görmekteyiz. 
Ama bütün buna rağmen şunu ifade etmek is
terim : Böyle bir kanun teklifinin Meclisimiz
den çıkması şarttır ve zaruridir ve zannediyo
rum ki, halen uygulanmakta bulunan kanuna 
nazaran çok daha ileri, çok daha birçok eksik
likleri doyurucu, doldurucu ve tamamlayıcı, it
mam edici mahiyettedir. Bir ideolojik saplantı
sının ötesinde bir tekliftir; hiç bu taraflara gir
meye lüzum yok. Doğrudan doğruya Türkiye' 
nin şartlarına uygun mudur, taraflar arasında-
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ki ahengi düzenliyor mu, bir tarafın çıkarma 
ııu hizmet ediyor, yoksa büyük kitlenin yararı
na mıdır? Bizim Parlamento olarak, parti ola
rak ve şahsen A. P. nin sözcüsü olarak üzeılnde 
duracağımız yönler bunlardır. 

Bu itibarla, biz, kanunu bu espri içerisinde 
tetkik ettik ve hemen ifade ediyorum ki, eksik
liklerine rağmen, İyi bir anlayışın içerisinde 
tanzim edilen, böyle bir kanun teklifini hazırla-

ı yan iki parlamenter arkadaşa, grup olarak, te
şekkürlerimizi ve kanun teklifini gelecek öner
geler üzerine yapacağımız çalışmalarla birlikte 
desteklediğimizi muhterem Heyetinize arz eder 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, gerek A. P. Sözcüsü, gerek sözcü
müz durumu aydınlattılar ve demirperde gerisi 
ile de bizim fikrimizin intibak etmediğini söyle
dikleri için vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Saym Güngör, buyurun efendim. 
MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) 

— Çok Sayın Başkan, bir noktayı tavzih etme
me müsaade buyurduğunuz için teşekkür ede
rim. 

Sayın Durakoğîu arkadaşımız benim konuş
malarımda bir noktaya takıldılar ve çok nazi-
kf ne bir şekilde cevap verdiler. Yanlış anlaşıl
dı. kanaatindeyim. Kendileri diyorlar M, benim 
takrir vererek tahsis usulünün konması yani, 
kiranın kaldırılması hususunda takrir vermem, 
bu iddiaları, demirperde gerisinde bulunan mem
leketlerde tahsis usulü bulunduğunu söylemem 
bu takriri vermekle iddialarımın yersiz oldu
ğunu ifade buyurdular. Ben bunu kendim bul
madım. Tahsis hususu Komisyona çağrılan Ti
caret Odaları ve Odalar Birliği tarafından tet
kik edilmiş ve bu, Odalar Birliği tarafından tet
kikinde 13 memleket üzerinde durulmuş; 13 
memleketin 8 tanesinde kira usulü; 3 tanesin
de tahsis usulü bulunmuştur. Onun için daha 
ziyade demirperde memleketlerine kayan mem
leketlerde tahsis usulü vardır, dedim. Ben siz
ler için söylemedim; bu yanlış anlaşılmış. Kira 
usulü Federal Almanya, İngiltere, Fransa, İs
viçre ve diğer bazı demokratik memleketlerde, 
- ismi hatırımda kalmadı, hatırımda kalan bun
lardır, - kira usulü mevcuttur. Sayın Durak-
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oğlu da ingiltere'yi, Fransa'yı söylediler, ayrıca 
Federal Almanya, İsviçre hatırımda kalan. 
Tahsis usulü ise, Avusturya, ispanya ve ital
ya da mevcuttur. Ben şimdi bunlar üzerinde 
durmuyorum, tavzih için huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. Yanlış anlaşılmıştır. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, bir noktayı tavzih etmek isterim. 

Bir Mecliste bir kanun müzakere edilirken, 
bu müzakereye esas olacak husus, dağıtılmış 
olan metindir. Bunun başka türlü olmasına da 
imkan yoktur. Aksi halde kargaşalık doğar. 
Yani neye cevap verdiğimizi, ntyı muzaKere et
tiğimizi kestirmeye ım&tn olamaz. 

Şimdi; Komisyonun Sayın Başkanı Sayın 
Bir, «Her halde Sözcü ile Reşit TUİKer görüşme
miş olacaklar ki, değişiklik Önergelerinden ha
beri yok, hattâ kendisiyle de görüştük» dedi
ler. 

Evet, görüştük; lütfettiler geldiler, önergeleri 
aldım okudum. Fakat söylemedikleri bir nokta 
var: Dedim ki, «lütfen Komisyon Başkanı ola
rak şu metni geri alınız, değişiklikleri yapınız, 
buraya getiriniz. Aksi halde bu metin geldiği 
zaman bizim yapacağımız hareket, ancak böyle 
bir metnin reddini istemekten ibarettir*» 

Şimdi l^üce Meclisin huzurunda böyle bir 
metin vardır, ben de o zaman değerli arkadaşı
ma söylediğim gibi, hareket ediyorum; o met
nin reddini istiyorum. Ee! biz değiştirdik. O 
zaman istirham ediyorum; yapılacak şey, tü
münün müzakeresi bittikten sonra yahut bitme
den evvel, çünkü biz ret oyu kulanmak mevkiin
deyiz, Komisyona alınır, değişiklik yapılır, biz 
de ne değişiklik yapıldığını gördükten sonra ko
nuşma imkânını buluruz. Şimdi elimizde metin 
yok, hafızalarda kalmış bazı hususlar var. Böy
le bir müzakere usulü mümkün değildir. Bu 
noktayı tavzih etmek isterim. 

Meclise bu haliyle gelmiş olan bu teklif üze
rinde söylenecekler, benim ve arkadaşlarımın 
söyledikleri azdır bile. Ama, âmme emlâki 
değişirse, bilmem diğer husus değişirse ona göre 
de o değişikliklerden sonra da söyleyeceklerimiz 
değişir. Biz onları tenkit ediyoruz. Onların bir 
kısmı kalkarsa başka türlü bir fikir ve mütalâ
ada bulunmak mümkün olur. 

Ceza hususunu meselâ burada hiç bahsetme
diler. Yalnız arkadaşım «cezalarda değişiklik 
yapılabilir» dediler, teklif sahibi olarak. Güzel 
bir anlayış ama, bu değişiklik ne ölçüde olur? 
Bana sorarsanız zaten eti, budu olmayan bir 
kanun bu. Yani büyük, 100 maddelik, 200 mad
delik bir kanun değil, maddesi az olan bir kanun. 
Bu kanunun birkaç temel noktası var. Bunlar
dan birisi de cezalardır. Bu cezalar hem üreticiyi 
korur, hem tüketiciyi korur, hem kabzımalı, ya
ni, komisyoncuyu korur. 

Şimdi adam mal gönderiyor, itimat ederek 
gönderiyor. Belli bir sürede bunun parasının üre
ticiye gönderilmesi lâzımdır. Gönderilmediği za
man çok hafif bir ceza getirirseniz adam gönder
mez.. Göndermez... Kapatma var, diyeceksiniz. 
Ama evvelkinde üç sene var. Yani, tuttuğu para 
ile yaptığı işten doğacak ceza arasında; fiil ile 
ceza arasında bir orantı kurmak lâzımdır. Eğer 
cezaları çok hafif getirirseniz hiç işlemez, çok 
ağır getirirseniz zulüm olur; bunun ortasını bul
mak lâzımdır. 

Şunu da ifade etmek istiyorum: Herkes ken
di gözünde kendi bölgesinin hallerini düşünebi
lir ama, bilhassa büyük şehirlerde bu hallerin 
çok büyük önemi vardır ve milyonlar döner bu 
işlerde; öyle ufaktefek, beş lira, on lira, yüz li
ra değil, milyonlar döner bu hallerde. Binaena
leyh, üzerinde durduğumuz cezalar azdır dediği
miz bir gerçektir. 

Ben istirham ediyorum, bu beyanlardan son
ra bütün görüşler ortaya çıkmış oluyor, Komis
yon lütfen bu teklifi geriye alsınlar. Biz de ha
zırladıkları metinleri görelim yani, elimizde ol
sun; onun üzerinde belki tadil teklifleri veririz. 
§imdi müzakeresine geçtiğimiz zaman hepimiz 
ister istemez hep madde üzerinden konuşacağız. 
önerge ilk önce okunsun - usulsüz olur, yani oku
nabilir veya okunmaz denmez - ama önce önerge 
okunsun, Komisyonun metni bir tarafa bırakıl
sın. Bu da sakat bir iş olur. Ben bunu istirham 
edeceğim. Zaten tümünü bitirmiş gibiyiz. Bunu 
da çıkarıp, geçer gider efendim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka 
söz isteyen sayın üye? Yok. Teklifin maddele
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
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Toptancı halleri kanun teklifi 
Toptancı hallerinin tarifi : 
Madde 1. — Toptancı halleri bu kanun hü

kümlerine tabi tutularak maddelerin bu kanuna 
göre ve genel sağlık kurallarına uygun olarak 
üretici ve tüketici yararlarını bağdaştıracak şe
kilde belediye sınırı içindeki toptan alım ve sa
tımlarının ve bunlarla ilgili hizmetlerin yapıldı
ğı yerlerdir. 

Toptancı hali bulunan yerlerde toptan alım 
ve satımlar haller dışında yapılamaz. 

İhracatçılar tarafından ihracat için yapılan 
alım ve satımlar bu hükme tabi değildir. 

Halde toptan satışlar, kooperatif veya koope
ratif birlikleri ile müstahsiller ve komisyoncu
lar tarafından yapılabilir, ancak bunlar birbirle
rinden mal alıp satamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Ülker, 
buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım; burada bir hüküm üzerinde durmak 
ve aydınlığa kavuşmak ihtiyacındayız. Burada 
1 nci maddenin 3 ncü fıkrası olarak; «İhracatçı
lar tarafından ihracat için yapılan alım ve satım
lar bu hükme tabi değildir.» Bu yeni bir hüküm 
oluyor, ihracatçının yaptığı alım - satım, halden 
geçmiyor. 

Şimdi, prensip itibariyle hallerin gayesi; mu
ayyen bir piyasa düzenini ve fiyat teşekkülünü 
sağlamak için yapılmıştır. Bu gaye dışında, ihra
catçı ben ihracatçıyım diye alış - verişe girdiği 
zaman, doğacak neticeleri ben tam olarak kes
tiremiyorum. Yani suiistimale uğrar mı, uğra
maz mı? ihacatçıyım diye alacak, halden alma
yacak. Halden almayacağım manası halin dışın
da alacak, belki tarlada alacak, ağacın üstünde 
alacak ve saire. Şimdi, böyle bir hareketin ihra
catçı bakımından doğru olduğunu kabul edelim. 
Ben ihracatçıyım derse, nasıl tevsik edilecek, 
yani bunun, bu işin yapıldığı, yapılmadığı, han
gi maksatla yapıldığı nasıl tevsik edilecek? Ben 
bu noktayı kesin olarak anlayamadım. Ve fazla 
da bir gerekçe bulamadım. İhracatı kolaylaş
tırmak için filân, diyor ama asıl hal amacından 
uzaklaşması sebebini tam anlayamadım. 

Onun için önce Komisyonun bu noktada açık
lama yapmasını dileyeceğim. Ondan sonra gere
kiyorsa, önerge takdim edeceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar ; 

Reşit Ülker Bey arkadaşımız, ihracatçıların 
neden bu statüye tabi tutulmadıklarını izah et
memi istediler, ihracatçılar, tamamen ihracat
çılar Birliğinin kontroluna tabidirler, ihracatçı
lar direk müstahsilden mal alır ve ihraç edecek
leri malı da kendi birliklerine tescil ettirirler. 
O bakımdan, bu statüye girmeleri mümkün değil
dir. Bu statüye girdikleri takdirde, dış piyasa
lara ayak uydurarak mal ihraç edebilmeleri 
mümkün değildir. Çünkü buraya geldiği zaman, 
bir sürü mükellefiyetler var, bir. sürü görünmez 
masraflar var ve bir de dış piyasaya uygun mal 
temin etme meselesi var ki, onu, siz de takdir 
edersiniz. Mahallinde daha çok malı alıp, ona 
göre ambalajını, tasnifini yapıp, yine kendi bir
likleri, İhracatçılar Birliği vasıtasıyle ihraç edi
yorlar. 

ihracatçı olduğunu ne bileyim mevzuuna ge
lince : Her ihracatçının elinde (ihracat Belgesi) 
vardır, ihracatçı belgesini ibraz eden, ihracatçı
ya tanınan haklardan istifade edebilir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ülker soru mu soracak

sınız. Sayın Bir lütfen ayrılmayınız. Buyurun 
Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Efendim şu
nu öğrenmek istiyorum: 

Bugünkü kanunda ben böyle bir hüküm gör
medim. Bugünkü ihracatçılar nasıl bir tatbikat 
yapıyorlardı. 

Bir de; ihracatçı malı alıp da piyasaya ve
rirse, ortaya çıkan durum nasıl önlenebilir. Ya
ni ihracatçıyım diye alır ve bir kısmını gerçek
ten ihraç eder ve bir kısmını ihraç etmezse, ne 
olur? Bunu öğrenmek istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Devamla) — Efendim, bugünkü ihracatçı
lar tatbikatı da yine öyledir; ihracatçılar Birli
ği statüsüne tabidir. Halden mal alma ve ihraç 
etme imkânı mevcut değildir. Esasen ihracatçı
nın hesabına da gelmez. Çünkü pahalıya mal 
olur kendisine ve istediği kaliteyi de bulamaz. 
Dış memleketlerden aldığı siparişe göre mal ha
zırlamak ve ona göre ambalajını yapmak, ona 
göre tasnifini yapmak mecburiyetindedir. 

ihracatçının hal dışında mal satmasına gelin
ce; orda madde var, hüküm var; ihracatçının 
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hal dışında perakende olarak mal satması müm
kün değildir, esasen ihracatçı bununla da uğra
şamaz, uğraşmaz da. Aziz arkadaşımı cevaplarım 
bilmiyorum tatmin etti mi? 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Efendim, 

şimdi 1 nci maddenin bir satırını okuyacağım; 
«Halde toptan satışlar, kooperatif veya koopera
tif birlikleri ile müstahsiller ve komisyoncular 
tarafından yapılabilir. Ancak, bunlar biribirle-
rînden mal alıp satamazlar.» deniliyor. 

Şimdi, benim aklıma gelen şu : Ben kendi vi
lâyetim için konuşuyorum. Gaziantep'te 80 ci
varında bulunan büyük hal toptancıları- var. 
Bunların birçoklarının büyük sermayeleri var, 
birçoklarının da çok az miktarda sermayeleri 
var. Fakat bu kişiler müstahsile bol para vere
medikleri için, bir kısmına fazla mal gelir, bir 
kısmına da çok az miktarda mal gelir. Kendisine 
az mal gelen toptancılar diğer fazla mal alan 
toptancılardan o günün piyasa durumuna göre 
malı alır ve kendi ambarlarına bırakır, nihayet 
ilerde mal az olduğu takdirde, diğer komisyon
culardan almış olduğu malları piyasaya çıkarır 
Ve satarlar. 

Şimdi, bu madde buna mani oluyor. Yani ko
misyoncular, o gün birine çok mal gelmiştir sa
tamıyor, müstahsilin mah çürüyecektir. Başka 
bir komisyoncunun bu mah satmasına mani olu
yor. Bu maddenin açıklığa kavuşturulmasını ko
misyondan rica edeceğim. 

Saygılarımla. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 

BİR (Sakarya) — Sayın Başkan, buradan arz 
edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 

BİR (Sakarya) — Efendim, komisyoncular hal 
içerisinde birbirlerinden mal alıp satamazlardan 
maksat; fiyatların yükselmemesini temin içindir. 
Yani müstehliği korumak için konmuş bir fıkra
dır. Mana ve mefhumu tamamen budur. Müstehlik 
pahalı mal almasın, ihracatçılar malı bibirleri-
ne devretmek suretiyle hile yapmasınlar, mev
cut mah pahalı satmasınlar, müstehlik mutazar
rır olmasın. Onun için konmuştur. Arz ederim. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Bir soru 
soracağım efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun, sorun efendim. 
MEHMET KILIIÇ (Gaziantep) — Sayın Ko-

mishyon Başkanı, biz müstahsili müdafaa edece
ğimize göre, eğer o mal o komisyoncuda fazla 
biriktiği takdirde, müstahsil mah ucuz fiyatla 
satacaktır. Bundan da, müstahsil çiftçi ıstırap 
duyacaktır. 

Biz mademki, bunun malını değerlendirmek 
istiyoruz, mah bir komisyoncudan başka komis
yoncuların almalarını sağlayalım. 

BAŞKAN — Bu bir soru olmuyor, bir görüş 
oluyor Sayın Kılıç. Komisyon Başkanı madde
deki bu hükmü Komisyonun görüşü istikametin
de açıklamış bulunuyor. Bu ikinci ifadeniz bir 
soru niteliğinde olmuyor, ayrı bir görüş oluyor. 

Madde üzerinde başka söz isteyen yok. De
ğişiklik Önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan Toptancı Halleri Ka

nunu teklifinin 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasına 
«Hal konusuna giren» kelimelerinin eklenmesi 
suretiyle maddenin aşağıda olduğu şekilde oy
lanmasını arz ve teklif ederim. 

izmir 
Ali Naili Erdem 

Toptancı hallerinin tarifi : 
Madde 1. —Toptancı halleri bu kanun hü

kümlerine tabi tutularak, hal konusuna giren 
maddelerin, bu kanuna göre ve genel sağlık ku
rallarına uygun olarak üretici ve tüketici yarar
larını bağdaştıracak şekilde belediye sının için
deki toptan alım ve satımlarının ve bunlarla il
gili hizmetlerin yapıldığı yerlerdir. 

Toptancı hali bulunan yerlerde toptan alım 
ve satımlar haller dışında yapılamaz. 

ihracatçılar tarafından ihracat için yapılan 
alım ve satımlar bu hükme tabi değildir. 

Halde toptan satışlar, kooperatif veya koope
ratif birlikleri ile müstahsiller ve komisyoncu
lar tarafından yapılabilir, ancak bunlar birbirin
den malı alıp satamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Evet. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bu değişiklik 

önergelerini tam anlayamadık. 
BAŞKAN — «Hal konusuna giren» ibaresi 

eklenmiş bulunuyor efendim. 
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Efendim, değişiklik önergesine Komisyon ka
tılmıştır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Başka değişiklik önergesi yoktur. 1 nci mad
deyi kabul ettiğiniz değişik şekli ile oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Hallerin kurulumu : 
Madde 2. — Toptancı halleri tesisi belediye

lerce kurulur, özel idareler, ticaret ve sanayi 
odaları, ticarelt odaları, ticaret borsaları, ziraat 
odaları, tarım kooperatifleri veya birlikleri ile 
alâkalı komisyoncular hallere iştirak edebilirler. 

Toptancı hallerinin idaresi belediyelere ait
tir. 

BAŞKAN — Maidde ürerimde konuşmak 
isteyen sayın üye?.. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değişiklik 
önergesi varsa ona göre konuşacağım. 

(BAŞKAN — Şimdi, çok değişik bir müza
kere tarzı oluyor. Onun için ben rica edeyim 
komisyondan, komisyon her halde bütün de
ğişiklik önergelerinden haberdardır. Komisyon 
Başkanımız değişiklik önergesi olan maddeler 
üzerinde iptidaen beyanda bulunurlar ise, ar
kadaşlarımızın birtakım tereddütleri izale edil
miş ve zaman kazanılmış olur. 

Onun için değişiklik önergelerinin mahiye
ti hakkında kısaca yerinizden izahatta bulunur
sanız, zaman kazanmış olacağız Sayın Bir. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — öner
geler okunmadı efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin okunma
sına geçtiğimiz zaman söz hakkı kalkar orta
dan. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Yerimden mi yoksa kürsü
den mi arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — O tercih size ait, nasıl arzu 
©derseniz. Yerinizden de olabilir, buradan da 
olabilir efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım; 
2 nci maddede tarım kooperatifleri ve birlikle
ri de hallere dahil edilmişti. Bunların çıkarıl
ması maksadı ile bir değişiklik Önergesi hazır
lanmıştır. Bu önerge başka bir şey ifade et
miyor. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, yerimden bir şey sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Sorabilirsiniz efendim. Soru 

olarak buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Simidi, 

Sayın teklif sahibi ile görüştüm, düzelltiei mahi
yette birçok önerge vermiş bulunduklarını öğ
rendim. Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın de
diği gilbi, bu değişiklik önergeleri hakkında da
ha evvelden haberimiz olursa, biz de maddeyle 
birlikte bunları mütalaa ederek ona göre beyan
da bulunabiliriz, daha iyi olur. 

BAŞKAN — Ben de aynı şeyi yapıyorum, 
Sayın Tosyalı. Sayın Bir onun için 2 nci mad
de üzerinde izahatta bulundular. 

Efendim, madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye?... 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, ben rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, sayısı milletvekilleri; 

Kanunu daha yeterli bir hale getirebilmek 
için gerek Başkanlık Divanının, gerek Komis
yonun önergeleri okumak suretiyle tam mana-
sıyle değişiklikten bizim malumatlar olmamız 
hususundaki sağladıkları yardıma teşekkür et
mekle söze başlayacağım. 

2 nci madde üzerinde daha önce görüşümüz 
şu oluyordu: «Toptancı halleri tesisi belediyeler
ce kurulur, özel İdareler, ticaret ve sanayi1 

odaları, ticaret odaları, ticaret borsaları, zi
raat odaları, tarım kooperatifleri veya birlik
leri ile alâkalı komisyoncular hallere iştirak 
edebiHirler.» 

Biz bu noktayı görünce tüm kamu kuruluş
larının, kooperatifler ve kooperatif birlikleri 
dâhil iştiraklerinin yerinde olduğunu, fakat 
alâkalı komisyoncuların burada söz sahibi ol
malarının ileride büyük sakıncalar yaratacağı
nı söylemiştik. Bunlar ticarî bir müessesedir, 
kendi sermayesi ile kurulmuştur, malı müstah
silden alıp kendi kâr eden esasa dayalı hareket 
halindedir, muayyen yerlerdeki müstahsilin 
elinden malın, piyasayı dengeli tutabilmek 
maksadına dayalı, bazen hale gedmemesini sağ
layabilecek hareketler içindedir, bu gibi koo-

I peratifler ve birlikleri ile alâkalı komisyoncu-
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lar. Bunların hallerde söz sahibi, hareket sahi
bi olmaları sakıncalıdır, kanaatindeydik. 

Şimdi, değişiklik önergesini okuyunca şu-* 
nu tespit ettik: Galen önerge tarım kooperatif
leri ve kooperatifler birliklerini de çıİkarıyor. 

Şimdi, tarım kooperatifleri ve kooperatif
ler birlikleri müstahsilin iştirak etmiş olduk
ları birer kuruluştur. Ticaret odası gibi, sa
nayi odası gibi, ticaret borsası gibi bunlar hep 
aynı kuruluşlardır, bunların arasımda bir fark 
yok. Çünkü, ticaret odasını tüccarlar, sanayi 
odasını sanayici tüccarlar kurar. Her türlü ku
ru ve yaş yiyecek ve sair maddelerde söz sahi
bi olan kimseler... O halde müsaade ederse-
ni, önerge sahibinden bir hususta ricada bulu
nalım. Buraya kooperatifleri ve kooperatifler 
birliklerini de ithal edelim. Çünkü, Yüce Mec
lisimiz kooperatifleri tam organize edebilecek 
yeni bir kanun geçirdi, kooperatifler birlikleri
ni de muayyen bir hükme bağladı, tek söz sa
hibi yaptı, tek temsil sahibi yaptı. O halde 
ticaret odaları, ticaret borsaları gibi koopera
tifleri de bu işltiraJkin içinde görelim, ama 
şahsı adına olan alâkalı komisyoncular metin
den çıkarılmalı ve böylece metin tam yerinde 
ve yeterli, ihtiyaca cevap vere/bilecek hale gel
melidir. önerge sahiplerinden önergelerini bu 
hususta tadil etmelerini arz ve rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Geçici Komisyonun kabul etmiş olduğu tasa
rının 2 nci maddesi kanaatime göre iyidir. 
Çünkü, halde satış yapan kooperatifler vardır, 
komisyoncular vardır. Şayet, biz komisyon
cuları çıkarır, kooperatifleri bırakırsak iki 
satıcıdan birisini çıkarmış, diğerine rüçhan hak
kı vermiş oluruz M, doğru değildir. Ya ikisi 
birden kalmalı, ya da ikisi birden çıkarılmalı
dır. 

Asılında maddede bunların hepsine yer ve
rilmiş. Modern bir halin kuruluşunda özel ida
reler, ticaret ve sanayi odaları, ticaret odala
rı, ticaret borsaları, ziraat odaları, tarım koo
peratifleri ile ilgili komisyoncular yer almalı
dır. Bu işin ticaretini yapan ticaret odasına 
yer veriyoruz da, niye bu işle fiilen iştigal eden 
ve vatandaşın el emeğini, alın terini değerlen

diren ve adına kabzımal veya komisyoncu dedi
ğimiz insanı buraya iştirak ettirmiyoruz? Bu 
husus doğru değildir. Bence kooperatifler de 
kalmalıdır, komisyoncular da kalmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; kanaatime göre 
madde yerinde ve uygundur. Tarım kooperatif
leri çıkınca alâkalı komisyoncu da çıkacak, bu 
olmaz. Hal bunların mübadele yaptıkları yer
dir, burada her ikisi de kalmalıdır, önergeyi 
veren arkadaşımız her ne kadar komisyoncu
ları çıkarayım düşüncesiyle kooperatifleri de 
çıkarmış, ama doğru bir iş olmamıştır. Madde 
aslı gilbi kalmalıdır. Kanaatime göre, bu su
retle daha faydalı bir iş yapmış oluruz. Toptan
cı halleri müşterek bir armonidir, onun için 
maddede sayılan kuruluşların hepsi kalmalıdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım ; bu 2 nci maddedeki şu kısım bir yeni
lik teşkil etmektedir : «Toptancı halleri tesisi 
belediyelerce kıırulur= Ö^el idareler, ticaret ve 
sanavi odaları, ticaret odaları, ticaret borsaları, 
ziraat odaları, tarım kooperatifleri veya birlik
leri ile alâkalı komisyoncular hallere iştirak ede
bilirler.» 

Sayın Güngör arkadaşımızın kanun teklifi
nin 2 nci maddesinde ise : «Gerekli hallerde be
lediyeler, ticaret odaları ve sanayi odaları ve 
alâkalı komisyoncular ile müşterek haller kura
bilirler.» diye ifade edilmektedir. 

Şimdi, bir defa tespit edilmesi lâzımgelen 
önemli nokta şudur : Bu kuruluşlar hukuk ba
kımından birbirine benzemeyen kuruluşlardır. 
Meselâ, özel idareler kamu kuruluşudur, onun 
yanında ticaret ve sanayi odaları, ticaret odala
rı, ticaret borsaları, ziraat odaları da kamu ni
teliğinde meslek kuruluşlarıdır. Yani, birinci
den ayrı bir kategori. Onun yanında tarım koo
peratifleri veya birlikleri ile alâkalı komisyon
cular netice itibariyle özel kişiler oluyor. 

Şimdi, bu üç kategori bir hal kurulması mak-
sadiyle yardımcı olacaklar, ama bu yardımcı ol
manın birtakım neticeleri olmak gerekir. Yani, 
ticaret odası veya komisyoncu durup dururken 
hale bir katkıda bulunmaz, bunun bir karşılığı
nı almak ister. Bu karşılığı almak isteyince de 
iş karışır. Buna bir özellik verdiğimiz zaman, 
biraz evvel söylediğimiz, belediyeler dolayısryle 
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bu haller kamu emlâki olma meselesinden iş çı- I 
kar. Bu bir taraftan kamu emlâki niteliğini ta
şır, bir taraftan da hissedarları vardır ve ister 
istemez bu hissedarlar birtakım haklar isterler. 
Bu haklan vermediğiniz zaman bundan dolayı 
birtakım baskılar yaparlar. Onun için, meselâ 
özel idareler yardım edebilir. Burada maddeye 
«Yardım edebilir» ibaresini koyarsak, yardım 
olarak alınır, yapılır, millet istifade eder. Bu 
manayı taşımalıdır. Yoksa özel idare ve diğer 
kuruluşlar buraya bir para verirler, ortağı 
olurlarsa, bence bu husus sakıncalı olur. Komis
yon lütfetsin izah etsinler. Aksi takdirde bun
ların buradan çıkarılması lâzımdır. Evvelki ka
nunda böyledir. Aksi halde karışıklıklar doğar. 
Eğer, bir ticaret odası arzu ediyorsa kendi böl
gesindeki toplancı halin kuruluşuna yardım ede
bilir, buna kanunlar mani değildir. Eğer, «Mâni 
vardır» deniyorsa, maddeye «Yardım edebilir
ler» diye bir hüküm konur, o zaman bir hak 
iddiasında bulunamazlar, yardım etmiş olur
lar. 

Bendeniz bunu böyle anlıyorum. Komisyon
dan istirham ediyorum, bundan doğacak netice
leri lütfetsinler, bize izah etsinler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz is
teyen sayın üye olmadığı için değişiklik önerge
lerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan Toptancı Halleri ka

nunu teklifinin 2 nci maddesinin birinci fıkra
sındaki «Tarım kooperatifleri veya birlikleri ile 
alâkalı komisyoncular» kelimelerinin çıkartıla
rak fıkranın aşağıda yazılı olduğu şekilde oy
lanmasını arz ve teklif ederim. 

izmir Milletvekili 
Ali Naili Erdem 

Madde 2. — Toptancı halleri tesisi belediye
lerce kurulur. Özel idareler, ticaret ve sanayi 
odaları, ticaret odaları, ticaret borsaları, ziraat 
odaları hallerin kuruluşlarına belediyelerce iş
tirak ettirilebilirler. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Toptancı halleri kanun teklifinin 2 nci mad
desinin «Özel idareler, ticaret ve sanayi odala
rı, ticaret odaları, ticaret borsaları, ziraat oda
ları, tarım kooperatifleri veya birlikleri ile alâ
kalı komisyoncular hallere iştirak edebilirler.» | 

biçimindeki hükmünün maddeden çıkarılmasını 
öneririm. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
kürsüde konuşurken Sayın Komisyona bir soru 
sormuştum, onun cevabını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Ülker' 
in sorusunu cevaplandıracak mısınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Sayın Başkan, Sayın Ülker 
bu sanayi odalarını ve ticaret odalarını özel 
sektör statüsüne sokuyorlar. Bizim kanımızca, 
sanayi odaları, ticaret odaları ve ziraat odaları 
özel sektör statüsünde değildirler, kamu sektö
rüdürler. Biz sırf bu maksatla diğer komisyon
cuları çıkardık, bunları koyduk. Hasan Tosyalı 
arkadaşımızın söylediği komisyoncuları buraya 
dahil edersek, o zaman bu tesisler âmme emlâ
ki olamıyor. Bu şekilde âmme emlâki olmalarını 
sağlamış oluyoruz. Maksat, kâr beklemeyen mü
esseseleri buraya dahil etmiş olmaktır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
bir noktayı öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Tekrar bir soru mu efendim? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Aynı şeyin de
vamı. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Yani, bu ku

ruluşlardan bir tanesi lmilyon lira verdi. Bu pa
raya karşılık hissedar mı olacaklardır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Gayet hissedar olacak, fakat 
bir kâr gayesiyle değil, daha ziyade bir yardım 
gayesiyle, ama yılda meselâ % 1 kâr edilmiş, el
bette bu, o müesseseye mal olacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi, değişiklik önergelerini 
tekrar okutuyorum. 

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

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ülker'in önergesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
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(İzmir Milletvekili Ali Naili Erdemin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon okunmuş bu
lunan önergeye katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Yalnız, önerge iki kısımda ha
zırlanmış birinci kısımda şu fıkranın çıkarıl
ması, ikinci kısımda maddenin şu şekilde oya 
sunulması deniliyor. Komisyon olarak hazırla
dığınız metinde, «toptancı hallerin idaresi bele
diyelere aittir» fıkrası önergenin dışında kalı
yor. Yani, «Toptancı hallerinin idaresi belediye
lere aittir» ibaresi kalmak kaydıyle önergeye 
katılıyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) —Evet efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Erdem'e ait 
değişiklik önergesine katılmaktadır, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul ettiğiniz değişik şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Hallerin hukukî durumu : 
Madde 3. — Toptancı halleri belediye veya 

iştirakçisi emlâkinden olup umumî hukuk ku
rallarına göre kiraya verilir. 

BAŞKAN — Sayın Bir,, bu konudaki deği
şiklik önergesini de lütfen izah eder misiniz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Bu konudaki değişikliğin es
babı mucibesi, 2 ncl maddede de zikredildiği 
üzere, tamamen toptancı hallerinin kamu tesis
leri, binaları olmalarıdır efendim. 

BAŞKAN — Yani değişiklik önergesini izah 
etmiş oluyorsunuz değil mi efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Evet efendim. 

HASAN TOSYALI-(Kastamonu) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
2 nci maddedeki önergeyle yaptığımız deği

şikliğe göre, toptancı halleri, hal içinde satış ya
pan komisyoncunun ve kooperatifin malı değil
dir; bir kamu hizmet yeri haline gelmiştir. 

Şimdi, 3 ncü maddede hukukî yeri mevzuu-
bahistir. Bu önergede de «Burası bir âmme ku
ruluşudur» şeklinde perçinlenmesi lâzımdır. 
Orada, ilk metinde «iştirakçileri» kelimesi var; 
onunla geçmesi doğru olmaz. «Burası bir kamu 
hizmeti kuruluşudur» şeklinde sarih bir huku
kî statü verilmelidir. Zannederim önerge de o 
yoldadır, önergenin ihtiva ettiği şekil eğer 
ihtiva ettiği şekil eğer böyleyse, bu şekilde ka-
'bul edilmesi, kabul ettiğimiz 2 nci maddenin1 

bir icabıdır. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

başka sayın üye?.. Yok. 
Değişiklik önergeleri vardır, okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan Toptancı Halleri Ka

nunu teklifinin 3 ncü maddesinin ilişik g'erek-
çede belirtilen nedenlerle aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde oylanmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir Milletvekili 
AH Naili Erdem 

Madde 3. <— Toptancı halleri kamu emlâ
kinden sayılırlar ve kiraya verilemezler. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Toptancı Halleri Kanununun 3 ncü mad
desinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öne
ririm. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Madde 3. —Toptancı halleri âmme emlâ
kinden sayılıp kiraya verilemezler. 

BAŞKAN — İki önerge aynı mahiyette ol
duğu için birlikte muamele göreceklerdir. 

Bunların birlikte işleme tabi tutulabilmesi 
için 'önerge sahiplerinden bir arkadaşımızın di
ğer önergeye katılması gerekiyor. Sayın Ülker, 
Sayın Erdem burada bulunmadıkları için katıl
ma durumu size düşüyor. Katılırsanız birlikte 
muameleye tabi tutarım efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Katılıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunmuş bu
lunan bu önergeye katılmıyor musunuz efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (İSakarya) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmak
tadır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

8 ncii maddeyi kaibul edilen değişiklik öner
gesi muvacehesinde oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Hal yönetmelikleri : 
Madde 4. — Bu kanuna göre çıkarılacak yö

netmelikler, 1530 sayılı Kanunun 15 nci mad
desinin ı58 nci fıkrasında yazılı gıda maddele
riyle ilgili olarak, hallerde çalışanları kapsar. 
Belediyeler yönetmelikleri hazırlarken varsa 
(kuruluşlara katılan teşekküllerle, halde çalıgan 
komisyoncular cemiyetlerinin mütalaalarını 
alırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi yok, söz isteyen sayın üye?.. Buyurun 
&ayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım ; 

Burada, «Belediyeler yönetmelikleri hazır
larken» ibaresi var. Kanunda, yani bugünkü 
kanunda «Belediye meclislerince kabul edile
cek yönetmelikler» denmektedir; daha açıktır. 
Bir defa bu açıklığın verilmesi zarureti vardır. 
Çünkü, belediye tabiri geniştir; muhtelif şekil
de' yorumlanabilir. 

İkincisi; «Varsa kuruluşlara katılan teşek
küllerle, hadde çjalifan komisyoncular cemiyet
lerinin mütalaalarını alırlar» denmektedir. Şim
di, 'bilmiyorum, komisyoncular kamu niteliğin
de bir meslek kuruluşuna tabi mi değil mi?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BÎR (Sakarya) — Cemiyetler Kanununa göre 
kurulmuş teşekküllerdir efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi, Ce
miyetler Kanununa göre kurulmuş bir teşek
kül oluyor, Bunun yanında, «Türkiye Ziraat 
Odaları, tarım kooperatifleri veya birlikleri
nin mütalâalarını alırlar» şeklinde bir teklifte 
bulunuyorlar. 'Burada, «İlgili kuruluşların gö
rüşleri alinır» dersek, bugün o dernek vardır, 
yann başka bir teşekkül olabilir, yarın başka 
bir kanun çıkarılabilir, ilgili kuruluş tabiri 
hepsini içine alır; bugünküleri içine alabilir, 
yarın meydana gelebilecekleri İçine alabilir. 

Bu iki değişikliği getiren bir önerge sunu-
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yorum, iltifat etmenizi istirham edeceğim efen
dim. 

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

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ko
misyondan bir dorum olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BAHA MtfDERRİSOĞLU (Konya) — Bu

rada «Bedeliyeler tarafından çıkarılacak yö
netmelik» ten bahsedilmektedir. Bu ne kadar 
zamanda çıkarılacaktır 'acaba; üç ay mı, b'eş ay 
mı..> 

BAŞKAN — Her halde başka maddelerde 
bununla ilgili hüküm vardır efendim. 

| GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BÎR (Sakarya) — Son maddede var efendim; 
altı ayda çıkarılacak. 

BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye 
olmadığı için değişiklik önergesini okutuyo
rum efendim. 

Mill'3'i Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Toptancı Halleri Kanununun 4 ncü madde

sinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneri
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Madde 4. — Bu "kanuna göre çıkarılacak 
yönetmelikler, 1580 sayılı Kanunun 15 nci mad
desinin 58 nci fıkrasında yazılı gıda maddele
riyle ilgili olarak, hallerde çalışanları kapsar. 
Belediye meclislerince yönetmelikler 'hazırla
nırken ilgili kuruluşların görüşleri 'alınır. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunmuş bulu

nan önergeye katılıyor musunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİİ3YON BAŞKANI YAŞAR 

BİR (Sakarya) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ISayın 'ülke'rin okun

muş bulunan önergesine katılmaktadır, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi kabul buyurduğunuz deği
şiklik önermeli muvacehesinde oylarınıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yapılmakta olan açı!k oylama işlemleri bit
miştir, oy kupaları lütfen kaldırılsın. 

!5 nci maddeyi okutuyorum. 
Hal yönetmeliklerinde yer alacak Ihususlar: 
Madde 5, — Belediyelerce hazırlanacak îıaî 

yönetmeliklerinde mahallî ihtiyaca göre bu ka-
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nunun ilgili maddelerinde tasrih edilen husus-
larla haldeki yerlerin 7 nci maddedeki önce
liklere tabi olarak ne suretle ve nasıl kiraya 
verileceği, kiranın feshi bakımından kifayetsiz 
durumunun tespiti, halde satış yapacak olan
larda aranılacak vasıfların ne suretle tespit vo 
tevsik 'edileceği, halde yer alacakların sicilleri
nin ne 'suretle tutulacağı ve ihtiva edeceği hu
suslar, halin teşkilâtı v« idaresi, hal görevlile
rinde aranılacak vasıflar, hal hakem kumlu
nun görevleri, çalışma tarzı ve bu konuda kul
lanılacak formüllerin şekli, istatistik işleri, tu
tulacak defterler, ölçü ve tartı işleri, malın ne
vine göre toptan satışlarda en az satış miktar-. 
lan, malların ambalajında marka ve ayırıcı 
işaretlerin kullanılması, sağlık hizmetleri, yük
leme ve boşaltma işleri, hizmet tarifeleri, hal 
içindeki çalışanlara verilecek giriş vesikası, 
yerlerin kullanılması, satış gün Ve saatleri, hale 
giriş ve halin iç düzeni, yerlerin temizliği, satış
ların şekil ve usulleri, malın satış arzı, satışın 
kimler tarafından yapılacağı ve satışa kabul 
edilmeyen veya çürüyen mallar için îbelge ve
rilmesi, hakem kurulunun görevini nasıl yapa
cağı, hakemlerin nasıl seçileceği ve çalışma tar
zı, hakem kararlarının ilgililere duyurulması, 
tasfiyelerin nasıl yapılacağı, halde yer alanla
rın yanında çalışanların riayet edeceği husus
lar var ise muhafaza, tasnif ve halde mevcut di
ğer pazarlama tesislerinin düzenlenmesi, müs
tahsil alacaklarının komisyoncular tarafından 
ödenme süresi ve komisyoncular tarafından' 
müstahsıla verilen avansların zail olmaması' 
esasları yönetmelikte yer alır. 

BAŞKAN — Efendim, (bu maddede de de
ğişiklik önergeleri bulunduğu için Sayın Ko-
misyon Başkanından değişiklik önergelerinin 
muhtevası hakkında Yüce Heyete <bilgi verme
lerini rica edeceğim. 

GEÇÎCÎ K0MÜ3Y0N BİAŞKANI YAŞAR 
BÎR (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Tasarının 18 nci maddesinde hal hakem ku
rulunun görevleri belirtilmiştir. Bu maddede 
bu kurulun görevleri mükerreren geçmektedir. 
Böyle bir tekrarın bulunması sebebiyle değişik
liğin bir kısmı onunla alâkalı oluyor. 

İkinci değişiklik ise, kiranın tah3İs şekline 
çevrilmesiyle alâkalıdır. Ondan sonrakiler ta

mamen redaksiyon değişiklikleriyle alâkalıdır. 
Bundan başka bir değişiklik yoktur, arz ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergeleri vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan Toptancı Halleri 

Kanunu teklifinin 5 nci maddesindeki «kiraya 
verileceği ve kiranın feshi bakımından kifayet
sizlik durumunun tespiti» kelimelerinin çıkarı
larak S ncü maddede kabul edilen kamu «mlâ-> 
kinin gereği olarak yapılacak tahsisle ilgili 
değişiklik yapılmak suretiyle maddenin aşağı-* 
daki şekilde oylanmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir Milletvekili 
Ali Naili Erdem 

Hal Yönetmeliklerinde yer alacak 'hususlar : 
Madde 5. — Belediye Meclislerince hazırla

nacak Toptancı Hali Yönetmeliğinde bölgesel 
ihtiyaca göre bu kanunun ilgili maddelerinde 
bei::rti!:.m hususlarla haldeki yerlerin 7 nci 
maddedeki önceliklere tabi 'olarak ne suretle 
ve nasıl tahsis edileceği, halde satış yapacak 
olanlarda aranılacak özelliklerin ne suretle tes
pit ve tevsik edileceği, halde yer alacakların 
sicillerinin ne suretle tutulacağı ve ihtiva ede
ceği! hususlar, halin idaresi ve tcç'Mlâtı, hal gö
revlilerinde aranılacak özellikler, çalışma tarzı 
ve bu konuda kullanılacak formüllerin şekli, 
istatistik işleri, tutulacak defterler, ölçü ve tar
tı işleri, malın nevine göre toptan satışlarda en 
az satış miktarları, malların ambalajlarında 
marka ve ayırıcı işaretlerin kullanılması sağlık 
hizmetleri, yükleme ve boşaltma işleri, hizmet 
tarifeleri, hal içinde çalışacaklara voiiiu'eoak 
giriş vesikaları, yerlerin kullanılması, satış güri 
ve saatleri, hale giriş ve halin iç düzeni, yer
lerin temizliği, satışların şekil ve usulleri, mal
ların satışa arzı, satışın kimler tarafından ya
pılacağı, satışa kabul edilmeyen veya çürüyen 
mallar için belge verilmesi, tahsisin geri alın
ması bakımından kifayetsizlik durumunun tes
piti, hakem kurulunun görevini nasıl yapacağı, 
hakemlerin nasıl seçileceği ve çalışma tarzı, ha
kem kurulu kararlarının ilgililere duyurulması, 
halde yer atanların yanında çalışanlairın. riayet 
edeceği hususlar, varsa muhafaza, tasnif ve 
halde mevcut diğer pazarlama tesislerinin kul-
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lanılması, üretici alacaklarının 'komisyoncular 
tarafından (ödeme süresi ve (bunlardan başka 
gerekli görülecek diğer hususlar yer alır. 

BURHANETTİN AİSÜTAY (İzmir) —. &,-
yın Başkan, iki önergem Var; birisi kanunun^ 
20 nci maddesine aitti. Birincisi, 1 nci madde
nin 1 nci fıkrasında yer almış. Onun için öner
gelerinim ikisini de geri alıyorum. 

'BAŞKAN — Peki efendim, önergeleriniz 
geri verilmiştir. 

ISayın Komisyon, okunan bu önergeye ka
tılıyor musunuz efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BÎR (Sakarya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Okunan değişiklik önergesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi, kabul buyurduğunuz deği
şik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'6 nci maddeyi okutuyorum. 
'Fiyatların teşekkülü : 
Madde 6. — Toptancı hallerinde fiyatlar, 

hal nizamı dahilinde serbestçe teşekkül eder. 
Ancak; zaruret görülen ahvalde, belediyelerce 
lüzum görülen hallerde hal hakem kurulunun 
mütalaası alındıktan sonra yürürlükte olan 
mevzuat hükümleri dairesinde azaımî fiyat •tes
pit olunabilir. 

Tespit olunan azamî fiyatın üstünde satış 
yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi yok. Madde üzerinde <sbz isteyen sayın 
üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

Halde satış yapacak olanlar ve sıfatları : 
Madde 7. — Toptan satışlar; halde yer almış 

bulunan müstahsıllar tarafından kurulmuş koo
peratifler ve birlikleri, topitan komisyoncu ger
çek ve tüzel kişileri tarafından yapılır. 

Halde yer alan müstahsıllar ancak kendi 
mallarını, kooperatif ve birlikler münhasıran 
ortaklarının mallarını satabilirler. 

'Müstahsıllar için halde duruma göre genel 
ve özel surette satış yerleri ayrılır. Bu yerde 
müstahsıllar geçici olarak satış yapabilirler. 
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Aynı (belediye sınırı içindeki hallerde ken
dilerine yer kiralanmış olanlar birbirlerinden 
mal alıp satamazlar. 

2834 sayılı Kanun hükümlerine göre ku
rulmuş Tarım Satış Kooperatifleri veya Birlik
leri 2834 sayılı Kanun gereğince Devletçe des
tekleme amacı ile ortakları dışından aldıkları 
malları da satabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi var. Onun için, yine Sayın Komisyon
dan değişiklik önergesinin mahiyetini kısaca 
belirtmesini rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, maddenin 
ikinci satırında «Toptan komisyoncu» tabiri 
var. Komisyoncular toptan satış yapmazlar. 
Yalnız «Toptan» kelimesi çıkacak. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Madde üzerinde Sayın Asutay, buyurun 

efendim. 
BURHANETTİN AJSUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bundan evvel kabul etmiş olduğumuz mad

delerde, fiyatları müstakar bir halde tutabil
mek, artışları önleyebilmek için aynı hal için
de yer kiralamış olan toptancıların birbirleriy
le alışveriş etmemeleri temin edilmişti ve hük
me bağlanmıştı. 

Burada aynı hüküm getiriliyor. «Aynı bele
diye sınırı içindeki hallerde kendilerine yeri 
kiralamış olanlar birbirlerinden mal alıp sata
mazlar.»' 

Bunun hükmü, aynı belediye sınırları için
de bulunan hallerde, - hal iki olur, üç olur ve
ya bir olur - o halin içindeki toptancı birbirin
den mal alıp satmasın. Mal aldığı zaman fatu
ra verecektir. Fatura verdiği zaman % 10 kâr 
alacaktır. Binaenaleyh, birkaç el değiştirdiği 
zaman malın fiyatı çok yükselecektir. Tespit 
etmiş olduğumuz hadiseler şudur : 

Bazı yerlerde mahallinde müstahsilin elin
de bol mal olmasına rağmen, meselâ bugün An
talya'da domates 10 kuruş, burada 150 kuruş
tan aşağı yiyemeyiz. Bazı yerlerde şeftali 15 
kuruş, 250 kuruştan aşağı yememişizdir. Bina
enaleyh, mesele şudur : Elde mal fazladır; fa
kat getirmemek için emir Vermiştir ve malı ye
rinde alıkoyar. 

O halde, mademki fiyatların, müstahsilin 
eline geçmeyecek fiyatların artırılmasını, yük-
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selmesini önlemek istiyorsak, aynı belediye hu
dutları içinde ve mücavir belediyeye ait hal
lerdeki toptan alışveriş yapan insanlar birbi
rinden mal alışverişi yapmamalıdırlar. Yani, 
- îzmir olarak söyleyeyim, (burasını bilmiyo
rum - ödemiş Belediyesine ait olan halde yer 
tutan toptancıdan, îzmir Belediyesine ait hal
de yer tutan toptancı mal alıp satmamahdır. 
«Aynı belediyeler» diyor. îzmir Belediyesi baş
ka, diğer belediye ayrı. Mücavir belediyeler 
hallerinde, yani yakın belediyelerde olan... 
Birbirine 5 kilometre, 6 kilometre, 7 kilometre 
mesafede belediyeler var. 

«Mücavir belediyeler» kelimesinin eklen
mesi için bir önerge verdim, iltifat etmenizi 
rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın' 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Getirilmiş olan kanun teklifinin en iyi dü
zenlenmiş bir maddesidir bu madde. Bu mad
denin insicamını 'hiç bozmamamız lâzım. Bugün 
sıkıntısını çektiğimiz hususların hemen hepsi
ni, bu 7 nci madde ihtiva 'etmektedir. 'Sıkıntısını' 
çektiğimiz hususlar : Hallerde müstahsil koope
ratiflerin ve müstahsilin eskiden mal satama
ması var idi. Şimdi ısatması var, şimdi satabile
cekler. Bir denge teessüs edecek. Bu bir. 

İkincisi; eskiden aynı hal içerisinde komis
yoncular birbirinden mal alıp, üzerine kâr ekle-
ye ekleye tüketiciye yüksek fiyatla mal intikal 
'ettiriyordu, bunun esbabı mucibesini, kılıfını 
böylece hazırlıyorlardı. Şimdi fevkalâde güzel 
bir isabetle, aynı belediye sınırı içindeki bir hal 
içerisinde komisyoncuların birbirinden mal 
alıp, 'satması önlenmiş bulunuyor. 

Getirdiği hükümlerle madde fevkalâde gü
zel 'olmuştur. Bunun insicamının bozulmaması
nı, aynen kabul edilmesini öneriyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, başkaca söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Değişiklik 'önergelerini okutuyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan Toptancı Halleri 

Kanunu teklifinin 7 nci maddesinin aşağıdaki' 
şekilde oylanmasını arz ve teklif ederim. 

îzmir" Milletvekili 
Ali Naili Erdem' 

Halde satış yapacak olanlar ve sıfatları : 
Madde 7. — Toptan satışlar; halde yer almış 

bulunan müstahsiller tarafından kurulmuş koo
peratifler ve birlikleri, komisyoncu gerçek vd 
tüzel kişileri tarafından yapılır. 

Halde yer alan müstahsiller ancak kendi 
mallarını, kooperatif ve birlikler münhasıran 
ortaklarının mallarını satabilirler. 

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

Aynı belediye hudutları dahilindeki toptan
cı hallerinde kendilerine yer tahsis olunan sa* 
tıcılar birbirlerinden mal alıp satamayacakla-
rı gibi, aynı haldeki satıcılar da birbirleriyle 
alım satım yapamazlar. 

2834 sayılı Kanun hükümlerine göre kurul
muş Tarım Satış Kooperatifleri veya Birlikleri 
2834 sayılı Kanun gereğince Devletçe destek
leme amacıyle ortakları dışından aldıkları mal
ları da satabilirler. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutturuyo
rum. 

'Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Haller Kanun teklifinin 

7 nci maddesinin 8 ncü paragrafının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
Burhanettin Asutay 

izmiı1 Milletvekili 
Madde 7. — Bent 3 : 
Aynı belediye sınırı içindeki ve komşu be

lediye hallerinde yer kiralamış olanlar birbir
lerinden mal alıp satamazlar. 
• BAŞKAN — önergeleri tekrar okutuyorum 

efendim. 
(îzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — iSayın Komisyon, önergeye ka

tılıyor musunuz efendim?.. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BÎR (Sakarya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan değişiklik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Diğer 'önergeyi tekrar okutuyorum. 
(İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — ıSayın 'Komisyon, önergeye ka

tılıyor musunuz efendim?.. 
GEÇÎCÎ KOMÎıSYON BAŞKANI YAŞAR 

BÎR i ((Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — (Sayın Asutay'ın değişiklik 

önergesine 'Komisyon katılmamaktadır, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kaimi edenler... Ka-
Ibul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

7 nci maddeyi ,kabul (buyurduğunuz değişik 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Var tefriki ve kiralanması : 
Madde 8. — Haldeki satış yerlerinin ve 

bunlarla ilgili tesislerin tefrik ve kiralanması 
hal 'Lakem- komisyonunun, 7 nci imaddenin bi
rinci fıkrasında yazılı satıcıların yazılış sırası
na göre, tespit edilecek öncelik esasları gözetil
mek suretiyle yapacağı teklif üzerine, belediye 
encümenince karara bağlanır. 

BAŞKAN ı— Bu madde üzerinde de değişik
lik önergesi olduğu için, Sayın Komisyondan kı
saca, değişikliğin Genel Kurula izah edilmesini 
rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BÎR (Sakarya) — Efendim, «Kiralanma» ke
limesinin «Taihsis» olarak değiştirilmesi ve foir 
de «Hakem 'Komisyonu» nun, «Hakem Kurulu» 
olarak değişmesinden ibarettir. 

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

Yok. 
Değişiklik önergelerini 'okutuyorum efen

dim. 

'Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan «Toptancı Halleri 

kanunu teklifinin 8 nci maddesinin ve matları
nın aşağıdaki şekilde oylanmasını arz ve teklif 
ederim. 

îzmir Milletvekili1 

Ali Naili Erdem 

Yer ayırma ve tahsis : 
Madde 8. — Haldeki satış yerlerinin ve bun

larla ilgili tesisfeîrin tefrik ve tahsisleri Hal 
Hakem Kurulunun, satıcıların 7 nci maddenin 
1 nci fıkrasındaki yazılış sırasına göre, tespit 

edeceği öncelik esasları gözetilmek suretiyle 
yapacağı teklif üzerine, Beİedrye Encümenin
ce karara bağlanır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Haller Kanun teklifinin 

8 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
îzmir Milletvekili 

Burhanettin Asutay 
Madde 8. — Müstahsiller, kooperatifler ve 

birliklerine öncelik tanınır. 
BAŞKAN — önergeleri tekrar okutuyo

rum. 
(îzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in öner

gesi tekrar olumdu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 

katılıyor musunuz efendim? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 

BÎR (Sakarya) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye komisyon katılmak

tadır. Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

'Diğer 'önergeyi okutuyorum. 
(îzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — (Sayın Komisyon, bu önergeye 

katıüıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 

BİR ^Sakarya) •— Katılmıyoruz ISayın Başkan. 
IBURHANETTİN ASUTAY (îzmir) — Ömer-

gemi izah için söz istiyorum, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kısa olması gereği ile buyura
nın* efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (îzmir) — Sa
yın Başkan ,değerli milletvekilleri. 

Biraz evvel kabul buyurduğunuz 7 nci mad
denin birinci paragrafı, «Toptan satışlar : Hal
lerde 3/er almış bulunan müstahsiller tarafın
dan kurulmuş kooperatifler ve birlikleri, top
tan 'komisyoncu gerçek ve tüzel kişiler tarafın
dan yapılır.» diyor. Yani, hallerdeki yapılacak 
tüm toptan satışların, müstahsiller ve koopera
tifler tarafından yapılacağına yer verilmiştir. 

8 nci maddesi ise; hallerdeki satış yerleri
nin ve bunlarla ilgili, biraz evvel kabul buyur
duğunuz değişikliklerle, «Yazılış sırasına göre 
tespit edilecek öncelik esasları gözetilmek su-
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^etiyle yapacağı teklif üzerine» diyor. Yazılış 
sırasına göre yapılırsa, «öncelik» niçin kon^ 
muştur? Bunu anlamak mümkün değildir. Ya
zılış sırasına ise, herkes sırasına yazılır. Almış; 
olduğu numaraya g*öre de sıraya girer. Bunla
rın içinde «öncelik» nedir? Bir öncelik vardır. 
«Yazılış sırasına» dedikten sonra, «öncelik» de
meye ihtiyaç var mı? 

Mademki, müstahsili aracının, tefecinin 
elinden kurtarmak gayreti içindeyiz. Madem 
ki, kooperatifler îbüyük kâr haddi peşine düş
meden, kendine ortak olanların mallarını top
tan olarak getirip, hallerde satmak gayreti 
içindedir; fazla bir kâr almak niyetinde de de
ğildir. Bundan sonra gelecek maddelerdeki, 
«kap verirse % 10, kap vermezse % 8 veya da^ 
ha fazla bir kâr haddini» diye serbest teşeb
büse tanıyoruz. Kooperatif bu kadar malı da, 
bu kadar parayı da tanımaz. 0 halde müsaade 
ediniz de, müstahsil kendi malını getirip, bura
da sattığı zaman, bunlara tahsis edeceğimiz 
yerlerde bir öncelik tanıyalım. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Tanıyoruz zaten, ileriM maddelerde var. Okur
sanız1 göreceksiniz. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Nereden tanıyor bu maddelerde anlamıyorum. 
Okudum ben. Bu kanunu siz verdiniz, ama bu 
kanunu sizin kadar, gerekçeleriyle beraber ve 
mevcut kanunlarla mukayese ederek okudum. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
İleride var beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayı--
nı^ lütfen. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
fSayın Başkan; arkadaşımız «İlerde var» diyor. 
İlerde, müstahsile vereceğiniz yer, toptan pa
zar etme yeridir. Yani, büyük pazarlardaki gi
bi, adamın küçük bir dükkânı olmayacak; ma
lını ortaya serecek, müstahsil malını orada sa
tacak. Malı bitti, bitti; bitmezse bırakacak, ka
çacak. Burası öyle değil. 7 nci madde, yer ve
rebilmek maksadını taşıyor. ISizin dediğiniz 
madde, müstahsilin malını getirip yere serdiği 
yerdir. Müstahsil bu 7 nci ve 8 nci maddede, 
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I kendi nevi şahsına mahsus (bir yer tutma mak
sadını taşıyor. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 
Onlar1 muvakkattir. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Bunun için, biz devamlı, «muvakkat değil», de
vamlı müstahsilin yer tutmasını sağlıyoruz. 
Karşılıklı görüşmüyoruz beyefendi, ama zararı 
yok/ 

Onun için dediğimiz şudur : Müstahsile ve 
kooperatiflere öncelik tanınmalıdır. «Yazılış 
sırasına göre,» dediğimize gföre, yazılış sırasına 
£öre tespit edilecek öncelik, dendiğinde, «önce
lik» burada suiistimal edilir. (Onun için müsaa
de ediniz, lütfediniz, is'af ediniz; müstahsillere 
hallerde yer verebilmek için bir öncelik hakki 
tanıyalım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Asütay tarafından veri
len değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-

I memiştir efendim. 
I MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 

I Yanlış. 
BAŞKAN — Yanlış olduğunu nereden bil-

I diniz? «Kabul edilmemiştir» diyorum efen
dim. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Affedersiniz, ben yanlış anladım Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi kabul ettiğiniz 
değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım; açık oylamaların 
sonuçlarını arz ediyorum : 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden 
teşkilâtlanmasıyle ilgili tasarının yapılan açık 
oylamasına, 99 sayın üye katılmıştır. 

Gelir Vergisi Kanununu değiştiren kanun 
teklifinin açık oylamasına 79 sayın üye katıl
mıştır. Bu suretle çoğunluğumuzun olmadığı 
ve açık oylamaların da tekrarlanması gerektiği 
sonucuna varılmıştır. 

I Bu sebeplerle 19 Temmuz 1972 Çarşamba 
günü, yapılacak olan Birleşik Toplantıdan son
ra toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma saati: 19,52 

l ^ • • 
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Jandarma G-enel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle dona
tılması amacıyle içişleri Bakanlığı Jandarma G-enel Komutanlığına, gelecek yıllara geçici yüklen

melere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunduk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Usilu 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Osman Bolükbaşl 
Şinasi özıdenoğlu 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih ZeM) Altunbaş 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekîye Gülsen 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler : 99 
Reddedenler : Ö 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 341i 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul edenler] 
ÇANKIRI 

Nurettin Ok 
DİYARBAKIR 

Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Samet Güldof an 

ERZİNCAN 
Hüsaımetıtıin Atabeyli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP . 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ooak 

GİRESUN 
Abdullah Izmen 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Osman Özer 
Hasan Türkay 

Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Bürhanettiin Asutay 
Ali Naili Erdem 
Ali Naibi Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

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

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Se^ai Ergun 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
ilhan Brsoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil fŞartılinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

RÎZE 
Hasan Basri Albayrak: 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
M. Kemal Palaoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

— 768 (26) 
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UEFA 
Balhni Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Demgfiız 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 

[Açık üyelikler] 
Ağn 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Adunot Nihat Akın 
Hüseyin Bâ^ttlürk 
Fevzi Fırat 
'Oaihilt Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

10 

— 769 — (26) 



M. Meclisi B : 129 18 . 7 . 1972 0 : 1 -

Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı ve 30 arkadaşının, Crelir Vergisi Kanunumu değiştiren 
202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 

ADANA 
C»vd©t Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Aid Cavit Oral 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin U&lk 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

AMASYA 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Şinasi Özdenoğlu 

ANTALYA 
Süleıymjan Çiloğlu 

AYDIN 
Fikret Turhamgil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altuınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdarıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramjoğlu 

BURSA 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 1 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 79, 

-Kabul edenler : 78 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 3,61 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul edenler] 
1 ÇANKIRI , Hasan Türkay 

Nurettin Ok 
DİYARBAKIR 

Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Abdullah Izmen 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 

Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

• " İZMİR 
Burhanettiin Asutay 
Ali Naili Erdeım 
Ali NalM Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaoa 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargü 
M. Şevket Doğan 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çanikçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneg 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

Osman Özer MANİSA 1 
İsmail HaJkkı Tekinel | Veli Bakirli | 
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(Çoğunluk yoktur.) 

. Kâmil Şahin oğlu 
MARAŞ 

M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

MT1YÎLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

• SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
M. Kemal Palaoğlu 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
BaJhrıi Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Demgıiız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 
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Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

[Çekinser] 
SÎÎRT 

Mehmet Nebil Oktav 

[Açık üyelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
MalntvH 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
! 

1 

10 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

129 XÜU BİRLEŞİM 

18 . 7 . 1072 Salı 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 neü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. İn Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 4211 
(Da git ma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesini! kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Mâ  
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununua 10 ncu maddesinin 
(:b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili îsmet Sezgin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '30, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/01'1> 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 061) (Dağıtma tari-
hi : 2İ2 . 4 . 1072) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teldifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970,* 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26.4 .1972) 

4. — •Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971. 
- 27 . 6 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. 'Sayısı : 375 ve 
375'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
29 . 12 . 1971) 

2. _ içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir* 
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ve 413 e 1 nei ek) (Dağıtma tarikleri : 17.8.1971; I 
29 .12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlıı 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatiee-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S, Sayısı : 161, 161 e 1 nei ek ve 
161 e 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 197.1 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tıra l ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
«ayıları : 353 ve 353 e i nei ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 197.1 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

5. — İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, I 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kaldı
rılması ve 114 ııcü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu: 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkeine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 300 a 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. - Burdur Milletvekili Mehmet Üzbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl-
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayılan : 361 ve 361 
e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) I 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 nen 
maddesinin 2 nei bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarımın disiplin 
cezaiarmıın affma dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nei ek) (Dağıtma talihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. —.Burdur Milletvekili Mehmet Üzbey'irı, 
Türk Ceza Kanununun 455 nei maddesinin 1 nei 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli 
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nei ek) (Dağıtma tarüV 
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

.11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'im 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nei ek) (Dağıtma, tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 , 1972) 

12. -— Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi 
Arşları Bora'nuL Türk Ceza Kanununun 480 
nei maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 2972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarih
leri : 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1.972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılıîmı, 
Tüıık Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nei mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi, ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desini a tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri: 6 .7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

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



17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 13G nei maddeleri-
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : .16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nei maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

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

X 20. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının ge
ri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

21. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5.1972) 

22. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin m en'in e dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5.1972) 

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

3 — 
| 24. — Malnlya 'Milletvekili Ahmet İKaraaslan'-

m, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâ
tında çalışan memurların maaş intibakı hak
kındaki 627 sayılı Kamına geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları (2/269) (;S, 'Sayı
sı : 724) (Dağıtma tarihi : 10.7.1972) 

X 25. — iCeza ve ıslahevleriyle işyurtları 
döner sermaye saymanlığı 1968 yılı genel bilan
çosu hakkında 'Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/826) (S. Sayısı : 
716) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 26. — Yalova Kaplıcaları İş'letme İdaresi 
Saymanlığının 1969 bütçe yılı hesap ve işlemle
ri hakkındaki raporun sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/477) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma ta
rihi : 1 2 . 7 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plan komisyonlarrndan seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nei ek) ('Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve o arkadaşının, tarım ve havvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis-
yo.nlarm.dan 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

http://yo.nlarm.dan


X 3. — istanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen gk geçici 5 nci 
maadanın değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

5. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plan komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 .1971; 9 . 12 . 1971) 

6. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın ilân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleı-i ve Çalışma ve 
içişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

7. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yanıa'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

8. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyııkörcn köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doirma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin üren "in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 
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f 9. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
iu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ak) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) " 

10. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim. Gümüşün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . G . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

! 11. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 do 
nüfusa kayıtlı, Hüseyiuoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 

Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanun'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

13. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyülüle
re Dedekorknt Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
11.1 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmı Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 14. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve içişleri ve 
Plan komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 



1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 13 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

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

16. — 107G sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin. 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

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

X 18. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarınım korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

19. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lıı 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

21. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

? 22. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
i 47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
1 kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
! doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı-
! rılmasma dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
I Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
j (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 
i 
j 23. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö-
| yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
! sayfa 92 numarasında nüfus sicilkıe kayıtlı 
\ Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do-
| ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl-
; masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
| Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 51(1) 
[ (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 
| X 24. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
( maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
| madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An

talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 

i eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 

I seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
j raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt-
! ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

25. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşmm, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/810) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 

j 26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 36 nci maddesine gö-
| re Genel Kurul karariyle) 

j X 27. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka-
j nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
İ Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye-
| 1er, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş-
| lan ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru-
| mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
j Eğitini, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
; Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi-
\ lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra-
\ poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
j tarihi : 2 . 5 . 1972) 
| 28. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku-
| ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
! İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
1 (S. Sayısı : G70) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 
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29. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanun unun bazı ma d d el erin i n d eğiği;iri 1 m e si n e 
ve bu banıma bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Kor.ıis\ onu raporu 
(1/616) (S. Sayısı :671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

80. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından, seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi :15 . 5 . 1972) 

ol. — 71.10 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(ıS. Sayısı : 684) (Dağıma tarihi : 25.5.1972) 

32. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (İ/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 0 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 33. —Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. iu Geçici Ko
misyon raporu ( l /ö l ) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

34. — Corum Milletvekili Cahit Angın'ın, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 61.30 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Bııldanlı'-
nın 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/654) (S. Sayısı : 600) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 .1972) 

36. — - 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa

rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 .6 .1972) 

X 3)7. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ah mel Nusrct Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyeOl Ea-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon, raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

38. -— 1.71 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 683.1 sa
yılı Orman Kanununun, bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici 
madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak ola
cağı orman, köylerinin kalkındırılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi 
(2/515) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 
17 . 6 . 1972) 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina Kiraları halikında, kanını 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Beşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 

, X 41. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji. Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. İu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma tari
hi : 21 . 6 . 1972) 

42. — 1 3 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik' 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da 
ğıtma tarihi : 21.6.1972) 



43. — Tabiplerin imeskıkî ]>ratik tatbikatı S 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve- I 
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Enteril
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plan komisyon]arı raporu (1/264, 2/189) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) I 

44. — 27 Mayıs 19(50 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hak
kında kanım tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî j 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. 
Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972) 

X 45.— 29.7.1970 tarih, ve 1:518 »aydı Finans
man Kanunu ile diğer bazı vergû kanunlarının 
değiştirilmesi halikında kanun tasarısı ile Si
nop Milletvekili Pikret övet, Tekirdağ Millet
vekilli Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
Cahit Karakaş Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven, Afyon Karahisar Milletvekili Ha m di 11a-
mameiûğlu, Kayseri 'Milletvekili Enver Turgut, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadını, İstanbul Mil- ! 
letvekili Kâzım Özekemin, aynı kanunun bazı | 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun j 
'teklifleri ve Adalet, İçişleri, Maliye, Plan ko- j 
niisyoidaniida.il seçilen. 6 şar üyeden kurulu 59 I 
Nıunarah Geçici Komisyon raporu (1/515, î 
2/410, 2 / 472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : ! 
707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) | 

X 46. — 'Diyarbakır iM illetvekili Sabahattin \ 
Savcı ve 30 arkadaşının. Gelir Vergisi Kanununu I 
değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici î 
4 ueü maddesinin tadili hakkında kanun tek- j 
lii'i ve Maliye ve Plan komisyonları raporları i 
(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağılma tarihi : | 
30 . 6 . 1972) j 

i 
X 47. — 26.1 «ayılı Kanun geregiu.ee iiükü- j 

metçe alman kararın onaylanması hakkında- j 
'kanun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi j 
(i/145) (S. Sayısı : (577 ve 677'ye 1 nei ek) I 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) j 

X 48. - - 261 sayılı 'Kanun gereğince ilükü-
ı netçe alınan kararın onanırı ası hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/115) 
(S. Sayıisı : 678 ve 678'e 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : i6 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 49. - -'Türkiye ile Avrupa lOko-nmııik Toplu
luğu arasında geçici anlaşma hükümleri uyarın
ca hu anlaşmanın kapsamına giren maddelerin 
Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan esas 
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onay
lanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Ko
misyonu tezkeresi (1/57.1) (S. Sayısı : 680 ve 
CHOV 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 17 .5 .1972 
ve 10.7.1972) 

50. — Nvv-şchk- Millet vekili llikamctUu Ba
sen- ve 14 arkadaşının, Jardarma Astsubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 
Sayısı : 718) (Dağıtma tarihi : 11.7.1972) 

X 51. —- Belediye Gelirleri kanılını tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından j5 er üyeden kurulu 59 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 52. —- Tek işçinin taşıyabileceği yükün on 
çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası 
(Jalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Çalışma ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/632) (S. Sayısı : 714) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 53. — Uçakların kamın dışı yollarla ele ge
çirdi: nefsinin ünlenmesine dair 16 Aralık 1970 ta
rihli La Hay e Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ada
let ve Dışişleri komisyonları raporları (1/657) 
(S. Sayısı : 715) (Dağıtma tardlıi : 11 . 7 . 1972) 

(Millet Meclisi 129 ucu Birleşim) 
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Dönem : 3 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Güngör ile C. Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin Toptancı Halleri kanun teklifleri ve 
Sanayi ve Ticaret9 İçişleri ve Adalet komisyonlarından 5 er üyeden 

kurulu 57 No. lu Geçici Komisyon raporu (2 /221 , 2/173) 

îstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Güngör'ün, Toptancı Halleri kanun tadil teklifi (2/221) 

12 . 1 . 1970 
T; B. M. M. Başkanlığına 

1580 sayılı Belediyeler Kanıınmran 15 nci maddesinin 58 nci bendine tevfikan belediyelerce ku
rulan toptancı hallerinin idare şekli hakkında hasırlanan 80 sayılı Haller Kanununu ıgünıün sant
iarına uygun bir sekilide tadil elden kaimin teklifini ve gerekçesini arz eder en derin saygılarımı su
narını. 

îstanbul Milletvekili 
Mustafa Fevzi Güngör 

GEREKÇE 

12 . 9 . 1960 tarihli ve 80 sayılı Haller Kamımı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, hizmetle
rin yürütülmesinde tatbikatta yetersiz ve diğer taraftan 'gelişmekte ve genişleırnekıte bulunan 
meyva ve sebze ürünlerimizin iç ve dış piyasalarda değerlendirilmesi için lüzumlu hukukî müey
yidelerden yoksun olduğu ortadadır. 

İktisadi fonksiyonlardan yoksun bir kanunun kaldırılması, tatbikatta işlemez hale geldiği de 
göz önüne alınarak bugün için artık zaruret ha1 in e gelmiştir. 

Toptancı hallerini meanleiket ihtiyaçlarını karşdıyacak bir kapasiteye ulaştırılması, ayrıca eko
nomik yönden değer kaybının önlenmesi için gerekli tesis kuruluş ve vasıtalara kavuşturulması, 
80 sayılı Haller Kanununun yerine yeni bir tasarının getirilmesi ile mümkün olacaktır. 

Memleketimizde bundan evvel 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 18 nci maddesinin 58 nci 
fıkrasına istinaden vücut bulmuş yaş meyva ve sebze halleri, bu sektörün arz ettiği gelişme kar
şısında igereikli hizmetleri göremez hale düşmüşlerdir. Hal böyle iken 1960 tarihinde 
alelacele ıçıkarılan 80 sayılı Haller Kanuraı bulunduğu ortamın şartlarını kapsamış ve her 
şeyi halledeceği iddiası yerine, polisiye tedbirlerden öteye gidemiyen kısır ve işlemez bir tatbi
kat getirmiştir. Kanunlar hitabettikleri vatandaş kütlelerinin meselelerini, yine memleketin ihti
yaçları açısından mütalâa etmek şartiyle hail etmedikçe yeterli sayılamazlar. 

Kaldı ki 80 sayılı Haller Kanunu getirdiği hükümleri ile Anayasaya aykırı düşmekte ve bu 
espri içinde meriyette kalmasına imkân bulunmamaktadır. 

Yukarda özet olarak işaret ettiğimiz sebeplerden sonra getirdiğimiz tasarı teklifi, memleket 
şart ve ihtiyaçlarnr!, sosyal ve ekonomik yönlerden ele almış ve sahasının özelliklerini kendi 
ehemmiyeti içinde yine öncelik sırasına göre mütalâa etmiştir. 

Yaş meyva ve sebze ürünlerimizin toplanmasında; standartların meydana gelmesi ve iç. pa
zarda olduğu gibi dış pazarlarda da ürünlerin değerlendirilmesi bu kanunla mümkün olacaktır. 

Çünkü kanun tasarısı anakuruluşlarm meydana gelmesi şartını, hallerin bünyesine bilimsel 
metodlar ile teknolojinin girmesi prensibine bağlanmaktadır. Günümüzde insan gıdasının % 51 nin 
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meyva ve sebzenin teşkil ettiği açık bir hakikattir. Bu tasan, genişliyen ihtiyaca cevap vermek 
düşüruoeısi ile mömlelket lefeoaıoüıilsi .balkımamdan doğan boşluğu dolduran temel görüşlerin hukukî ve 
iktisadi bir ifadesi olacaktır. 

Memleektimizin meyva ve sebzeciliğini, saha, verim ve, kalite bakımından geliştirici ve düzen
leyici olduğuna inandığımız projede ayrıca müstahsil ve müstehlik ihtiyaçları bakımından fiyat
larda bir denge politikası getirmektedir. 

Bu; arz ve talep kaidesini, mevcut malların piyasa isteklerine göre hazırlanması, nakliyesi ve 
geri artanının depolanmasını temin etmekte, bu suretle istikrar yaratarak fiyat temevvüçlerini 
önleyici bulunmaktadır. Hal tesislerinde satışa gelen malların arzından başlıyan hizmetleri düzen
lemekte ve başıboşluk içinde fiyat dalgalanmalarına son vermektedir. Fevkalâde zamanların ted
birlerini müstehlik lehine müeyyidelere bağlamakta ve bunu yaparken müstahsilinin payını 
elden kaçırmadan bu sektörde vazife gören tacire sorumluluklar getirmektedir. 

Teklif edilen tasarıda, ekonomik değerlerin ziyan olmasına sebep teşkil eden bugün içinde bu
lunulan iptidailiğin süratle ortadan kaldırılmadı- için lüzumlu sermaye ihtiyacını temin sağlam 
teşekküllere bırakılmaktadır. Memleketimizde ganiş sermaye güçlerine en fazla ihtiyaç duyulan bu 
saha mıüısltaihsıl imalılarını ıkıymetlenldirmede, ekonomiyi ve teknolojiyi kendi tecrübeleriyle birlik
te yanma almaktadır. Hiç şüphe yok ki bu tasarı j lc sektörler arasında yeni bir bağlantı kurula
rak dış pazarlara dönük güçler yaratmak yolu açılmış bulunmaktadır. 

Burada birbirine yardım olmaya ha/ir sektörler ve bunların, işbirliğinden doğacak danışma ile 
dayanışma yaş meyva ve sebze mevzuunda süratli bir kalkınma devresinin yaratılmasında başlıca 
faktör olacağı gerçeği açıktır. Böylece anraıeketimizdc ürünlerimizin tüketiciye intikalinde bundan 
evvel tutulan yanlış yol ve suüstü tedbirler yerine sosyoekonomik tatbikat gelecektir. Böylece 
tatbikattta, ticaret hukukunda, 80 sayılı Kanuna getirilmiş olan düzenin açtığı tahribat sahasının 
yeniden inşası mümkün olacaktır. 

İşaret ettiğimiz (bütün ibu lıuısu'Sİardan «sonra ortaya koyduğumuz (bu tasarı, .memı-lekeıt ihtiyaç
larım karşılıyacak ve sahasının emniyetini kendi özellikleri içinde öncelik sırasına göre mütalâa 
ederek hizmetler alanında birlik anlayış ve tasarrufu da içine alan ıMiyültücü igüçleri 'beraberinde 
getirecektir. Artan potansiyel, hukuk kuralları içinde itilâfsız »bir IdüzienJl'e ıdaiıma 'hayatiyet iiçin-
de bulunacak ve vatandaşları arzu ettiği ortama kavuşturacaktır. Senelerden beri bu sektörde 
Tüccar, feotmisyıonıcu, müstahsil ve ımüısiteıhlik arasında devam edegelen kör doğuşunun nedenlerine 
ilk doğru teşhisin koyulduğu ve bunun neticesinde ortaya çıkan telifin İbu proje 'olduğu inainicınlda-
yız. Memleketimizde bundan evvelki tatbikatlarda yaş meyva ve sebze piyasalarının nevi şahsına 
münhasır özellikleri görülüp bunların islâh edilmemesi hem istihsal hem de istihkak aleyhine so
nuçlar vermiştir. Vatan saıthm&a 'büyük şehirlerimiz de dâhil mevcut hallerin hiçbir modern tesi
se ve yan kuruluşlara sahibolmamasmdan, günü içinde piyasaya arz leldiien /ürünlerin mahallin 
ihtiyaçlarından fazla olmasında yetiştiricisinin elide iejtitfiğii mıailliydt fiiyıaltiındaın laışıağıyıa saitılımıaısıınıa, 
halbuki diğer bir gün az mal gelmesi sebebi ile piyasaya arz edilen ürünün «azlığı fiyatların laımor-
mal derecede yükselmesine yol açmaktadır. Birinci halde müstahsilin haklı şikâyetlerine ikinci hal
de ise tüketicinin şikâyetine yol açılmaktadır. Bu durum taraflarca bitmiyen şikâyetleri devamlı 
ortaya koymakta ve iki taraf arasında bulunan tacirleri hor görmeye müstehak kılmakta ve bu 
yoldan halledilmiyen karşılıklı ithamlar doğmaktadır. 

Memleket hallerinim bu 'tasarımızla .gerekli tekn)iık imkân ve' vaısııtalara ikaivuşjturtılmiası mesele
lerin ilk çözüm noktasını teşkil edecektir. 

Teklifin anatesisler bakımından getireceği geliştirici ortam ürünlerin dağıtım ve derlenmesin
de belli bir nizam getirecek bu suretle anahedef olan istikrar unsuru ele geçirilecektir. 

Bundan sonra hizmetler müspet bir anlayışın temeli üstünde kendi imkânlarını yaratmakta 
serbest olacak, bu da verimliliğin başlıca kaynağını teşkil edecektir inancındayız. 
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Haller kanun tasarısı madde gerekçeleri 
Madde 1. — Bu maddenin birinci fıkrası toptancı halinin tarifini ihtiva etmektedir. Memle

ketimizde yetişen yaş meyva ve sebze ürünlerinin büyük istihlâk merkezlerinde bir arada toplana
rak piyasaya arz edildiği yerler bu madde ile vücut bulmakta ve haller meydana gelmektedir. 

Tasarının bu ımıaddasi ayrıca bir araya toplayıcı niteliği ile de sıhhi kontrola imkân vermek
tedir. Meyva ve sebzenin ambalaj ve kalite niteliğini; bir araya gelen yaş meyva ve sebze ürünleri 
yetiştiricileri yolu ile bölgelere yaymak imkânı da ayrıca hâsıl olmaktadır. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası toptan alım ve satımların bu sebeplerden hallerde yapılması 
mecburiyetini ortaya koymaktadır. Yaş meyva ve sebze ürünlerinin büyük istihlâk ve istihsal 
hallerinde toplanması; bu sektörün ekonomik değerinin artırılması ve ayrıca tetkik imkânlarını 
yaratmaktadır. Standartlara göre ambalajların bilimsel ve teknolojik yönlerden tetkike; ayrıca 
yeni çalışmalara müsait bir ortam yaratılmaktadır. Böylece, hayatı sebepleri içine alan bu fıkra 
hükmüne aykırı hareket 21 nci madde ile cezaya bağlanmıştır. 

Madde 2. — Bu madde toptancı hallerin hangi teşekküllerle birlikte kurulabileceğini göster
mektedir. Bu maddeye göre toptancı hallerini günün 'ihtiyaçlarına göre ımıodem tesislere kavuj-
tuıimıalk imkânı elde eıdiimiıelkteclir. 

Yaş meyva ve ıselbze ısekltıörünıde 1930 senesi şartları ile ortaya ikonan Belediyeler Kanununun 
kifayetsiz oluşu (bu tasarı ile (malî ve teknik yönden hallerin •kuruluşlarına katılan teşekküllere e 
ortadan kaldırılacaktır. 

Odaların tecrübe ve bilimsel ^araştırmalarıda bu müşiterelk güce katılarak meselelerini çöızmeye 
yardım edecek ve haller (bu suretle alt ve yan teknik tesislere kavuşacaklardır. 

Bu suretle bu sektörde möstahısıldan başlıyan derleme ve Sıevkiyat; toptan satış, ihracaat ve 
pazarlamaya kadar bütün sahalar ekonoıniilk bar güc kazanacaklardır. Müşterek haller tesisi fikri 
bu ımadde ile memleket ekonomisi bakımından yeni -güçler ortaya çıkaracaktır. 

Madjde :3. — Bu madde toptancı hallerde hizmet gören özel sektörü, '80 sayılı hailler kanunun-
dalki tahsis rejiminden (kurtararak işin sahibi yapacak ve bu suretle çalışma, yatırım ve gelişmeyi 
sağlıyacaiktır. 

Mıadde 4. — ıBu ımaldde ile tasarı ; 'hallerde çalışıma tarzını düzenlemielktedir. (Sektörler arası 
koordine çalşımaları bir yönetmelik esasına dayandırılmak suretiyle iş bölümleri lortaya Ikonulimuş 
ve Ikanunlaştırılımıştır. Ayrıca yaş meyve ve sebze hallerinde yer alacalk ıkuruluşlaır bu mıadde ile 
ortaya konmuş ve hukukî açıdan da. öncelik sıra! arı bir esasa başlanmıştır. 

Madde '5. — Bu madde ile belediyeler tarafından çıkarılacak yönetmelilklerin hususları taşı
ması il'âzımıgeıkliğini tedvin etmektedir. 

Madde 6. — Memleketimizde yetişen bütün yaş ımieyvıa ve seibze ürünlerinlin pazarlamadan 
evvel bir sınıflandırma esasına tabi tutulmasına inanıyoruz. IBu ımadde hallere gelen malların kıont-
roldaın (geçirilerek sınıflandırılması esasına getirıınektedir. 

ıDiğer mühim bir sebepte bir çalışıma programı içine ıgiren standartlaşma ve bunu yapacak 
kurum olan Türk 'Standartları kurumu ile bağlantısı için (kurumca ve •vekâletçe ve ilgili teşek
küllerle müşterek bir çalışma imkânı yaratılmaktadır. IBu çansımaların neticesinde ortaya konacak 
yönetmelik bir maddenin getirdiği en (mühim geliştirme amillerinden biridir. Bu suretle ihracata 
hazır stolkolar ıkolaylıkla meydana getirilebilecek ve değer ve kalite düşüklüğünden ileri gelen şi
kâyetler süratle ünlenecektir. 

Mıadde 7. — Bu imadde ile toptancı hallilerinde fiyatların serbest nizama ıgöre teşekkülü karar 
bağlanmıştır. Toptancı hallerinde kanunun getirdiği yan tesirlerin yardımı ile stoklar ve arzı 
Ikolaylaşaıraik elde hazır nakliye gücü ile desteklenmiş yardımcı Imuihaillî stoklar meydana gele
cek ve bunlar arzın talebime göre ayarlanmasında mühim rol oynıyacalktır. Ayrıca fevkalade za-
banlarda ihtiyaç halinde belediyelerde bir mevzuat dâhilinde fiyat koyma veya tahdit cihetine gi
dilebilecektir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 433) 



— 4 — 

Madde 8. —• Bu ımaıdde haillerde satış yapacak (teşekküllerim (kimiler iolduğumu hükme bağlamış
tır. IBu ımıaıdide ile hallerde 'üiyaıtlara (tesir edebileocik bir (malın (teikrar el ıdeğişitirip piyasaya arzı 
önlenim'iş ve hallerde çaHaşianlaır 'Mrbitflıeriınıdem anal alıp isatamıyacakları (kaidesi vaz'edilmiştir. Bu 
hal '22 ınıoi ımadde gereğince hükme bağlanimıştır. Ayrıca halde yer alan müstahsil ve (kooperatif 
şirketlerim (kemdi mallarını saıtaibileoelkieri hükme. ıbağlanimış Ve bu suretle hakiki değer ve fonksi
yonlarımın kaytolımıaımaısınıa öımeım verilımişt/ir. 

(Madde 9. — Bu (madde ile hailemde yer alacak satıcı Iteışekkülleriınan İhalende 'açık bulunan yer
lere taMlbolldukları takdirde öncelik (sıralarının ne (olacağı Ihıülkme bağlıanımıştır. Belediye encümen
leri ıgtenelkli hailende bu (hülkmü yalnız ihafaem kurullarımın ımıütalâaısı ile ıdeğiştânelbilıeceklıemdir. 

Madde 10. — Bu madde ile. halde yer alacak odan hükmü vie tüzıel kişilerim ne gibi vasıflara 
haiz lOıllmıaları lâzıımgeldiği belirtilmiştir. Bu suretle hallere her müracaat eldenim değil meslek 
ve iş ve ısenmaye bakımımdan gerekli niiıteCiklere sahûbolmıasını ışarit koşimuışitür. Bunun yanımda 
ahlâk sorumlulukta yeterlilik için başlıca niteliıklerden, biri 'olarak ıole alınmıştır. 

Madde 11. —• Bu mıadde ile haillerde yer alacak (tacirin ticaret ısliciline kaiyılt mecburiyeti kon
muş ve 'bu suretle sektörde araşitincı ve birleştirici niteliklere ısahiilbolma ımecburiıyöti getirillmiş 
bulunmaktadır. 

Madde 12. — Hallerde iş gören tüccar kendilerine imal gönderen müstahsil ve diğer teşekkül
lere karşı gönderdikleri (mallarımdan dolayı; bu ımadde ile ibdr teminata (tabii tutulmuşlardır. Ku
rucusu Belediyeye karşı işyerlilerimden olan bonelarıda ıbu trıminatım içlimde ımütalâa edilenek her 
türlü geçikmje ömlienimişltir. Ayrıca (teminat müeıssıesenim iyi lişliyeibilmeısıi için Ibu teminatın mak
sadı ıdışımida haczedilmemesi ve İmlllianılımıamasıda müeyyide altıma alınmıştır. 

Vukulbulacak eksilmelerin süratle (tamamlanması yine hu kanun projesi içinde iilıgili maddeler 
ile /teminata bağlanmış ve' temerrüt ıhali ceza ile karşılanacağı belirtilmiştir. Teminata nakit veya 
muteber (bir banka mıektulbu veya devlet tahviliyle verileceği esası tacire kolaylıklar getirilmesi 
sebebiyle ayrıca vaiz'edilmiştir. 

İMadde 18. — Hailde yer -alan (tacirlerini öızell (bir sicili tutulması Ibu madde ile bir esasa b a ğ l a t 
mılşltıır. Bu suretle bu kanunda yer allan sorumluluklarından dolayı suçlu (bulunanlarım suçları bu 
özel sicillerde gösterillrmek suretli haklarımda açılacak dâvalara üJtirazsız deliller ortaya konmuş
tur. Bu suretle kifayetsizlik Ihali 11 mci maddenin 'gerekçesini haızırlıyacalk sorumsuz davranışlarım 
önlüne geçilecektir. Ayrıca Ibu 'sücillerİLı me suretle tutulacağı bir yönetmelik esası olarak düşünül
müştür. 

Madde 14. •— Tacir ve bu kamum bükümlerime giren hallerde yer alacak teşekküllerim işgal öt
tükleri yerlerimin ne suretle 'geri alınacağı hüfcmebağlammıştır. Bu madde Mikmümüm getirdiği se
bepler dışımda yerim geri alılıamıyacağı, gibi madde hükmüme giren soruimlululklann yeri geri al
ma sebelbami teşkil edeceği Ikatî olarak belirtilmiştir. Bundan Ibaşka uzum seneler hallerde ömür tü-
ketmliiş tacirlerin yerlerini yine kanun hükümleriındeki niltelikleri taşıyatı lözel ve tüzel kişileri 20 
seme İbir müddettem smmra devredebilmeleri hakkı ile muhassaslara İbir sigorta anlayışı getirillmis-
(tir. Suç işliyemler ıhalkkımda teslbit edilecek deliller hukuk anlayışı içimde ticaret mahkemelerime gö
türme ve buradan değişmilyem kararlar alma hükmü getirilmektedir. Bu suretle Ihükülmlemmiş ta
cirlerim hallerde tekrar iş görmieleri hususu ortadan kaldırılmaktadır. 

Madde 15. — Hallerim 4 mcü madde esaslarına göre 'çıkarılacak yömetmeliklerle (belediyeler ta
raf ıınldam idare edileceği sarahatti Ve salâhiyeti hükme Ibağlanmışltır. Bu madde ile hal işlerimin na
sıl yürütüleceği ve hal müdürünüm (görevleri tadadedilmiiştir. Salâhiyet Ve iş yapimada açıklık ve 
teşkilât yönünden (görevlerin (görülmesinde sürat Ibu suretle temin edilmiş bullunımalktadıır. Bu gö
revler içimde hale gelen malların kontrol edilmeleri ve şikâyetlerdem doğan hususlarım halli ayrı
ca 'çareleri ille düşünülmüş Ve hükme bağlanmıştır. 

Madde '16. — Bu (madide hal müdürümün -görevlerini ayrıntıları ille 15 mci maddeye ek tadadede-
rek açıkça :göstermektedir. İşlerim yürütülmesi bakımımdan getirilen hüküm yaş nıeyva ve sebze 
hallerinin idaresinde yömetlmelilkleri tatbikte ayrıca (belirli salâhiyetleri de yetkiliye vermektedir. 
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Madde 17. — Yaş meyva sebze hallerinde günlük işilerde 'doğacak şikâyetler süratle, bakacak, 
aynı 'zamanda ihtisas 'salhülbi bir kurumıa iMiyacollduğu açüktur. Bu madde IteşkÜ ettiği (kurulla hal
lerde doğan ihtilâfları teşekkül tarzında bulunan salâhiyet ve ehliyetlilerle >çözümMyecekltdr. 

'Madde 1'8. — Bu kurul istişari maihiyetite ve doğruyu Ibulmada kamunun öngördüğü bütün ida
recilere yardımcı olacak: -ve değerli maihiyette isti sari 'bifllgiHer verecektir. 

Madde 19. — Toptancı yaş meyva ve sebze hallerinin gelirleri bu madde hükmü ile tesbit edil
miştir. Bu madde hükmüne göre hallerde kendilerine yeri kiralanmış olan tacirler kira bedeli ödi-
yeceklerdir. Ayrıca geçici müstahler işgal ettikleri yerler için açık ve kapalı bulunmaları haline 
göre bir işgaliye ödiyeceklerdir. Rüsumlar bu madde hükmüne göre yalnız belediyeler tarafından 
toplanacak ve belediye varidatlar arasında mütalâa edilecektir. Giriş ve çıkışların mallar üzerinde 
lüzumlu bir ücretin verilmesi halinde (ki bugünkü tesisler bunu icabettirmektedir) bunun bele
diye müsdamleri tarafından yapıldığı ve yapılamadığı hallerde bu ücretin tarifesi belediye
ler tarafından düzenlenecektir. 

Belediyelerin diğer teşekküllerle ortaklaşa kurdukları hallerde kendi paylarına kuruluş muka
velesine göre düşen payları gelirleri olarak mütalâa edilmektedir. 

Madde 20. — Bu madde hizmet gören komisyoncu ile kendine mal gönderen müstahsil ve sevki-
yatçı ile yaş meyva sebze ticareti ile uğraşan toptancı tüccarın aralarındaki maddi ilişkileri ele 
almaktadır. 

Yaş meyva ve sebze hallerinde arz ve talep şartları içinde hizmet gören komisyoncular bugün 
toptancı hallerinde kendilerine mal gönderenlere iki türlü hizmette bulunmaktadırlar. 

a) Toptancı hallerine ve bu hallerde çalışan komisyonculara mal gönderenler; sevk ettikleri 
malın ambalaj sandıkları kendilerine aidolup bu şart altında mallarının satışını talebedenler. Gön
derdikleri malın yalnız satış ve pazarlama hizmetlerini malî külfetleri dâhil ilgili komisyoncuya 
gördürenlerdir. Bu şekildeki hizmet şekli sandığn göndericiye aidolması sebebiyle malî külfetler 
bakımından komisyoncu hizmet ve ödemelerini, azaltan ve fakat yaş meyva ve sebze işleri bakı
mından bütün kalemlere tatbiki mümkün olmıyan'lk çalışma tarzıdır. 

b) Toptancı hallerine ve bu hallerde çalışan komisyonculara gönderilen malların kaplarının 
komisyoncu tarafından mutlaka temini mecburi '.lan hizmet şekline, pazarlama, satış ve malî kül
fetler yanında kap bedeli de eklenmektedir. Bu -ekilde yapılması lâzımgelen hizmet arzı yapıla
cak kaplar ebatları ve şekilleri bakımından ve seneler rayiçlerine göre daima değişmektedir.. 

Madde hükmü yukarda kısaca izah edilen sebeplerle ve kap temini halinde istenilenin ne ola
cağını evvelce tesbit etmenin mümkün olamıyaca^-ı sebebi ayrıca değişen rayiçler de göz önüne alı
narak gönderici ile komisyoncu arasında yüzde tesbiti serbest olarak bırakılmış ve bu suretle de 
rynı zamanda rekabet şartları içinde mütalâası mümkün kılınmıştır. 

Değişen hizmet şekline göre komisyoncu ile gönderici arasında serbest anlaşma rekabet şart
larını doğururken bir yandan da gönderici küçük müstahsilin ihtiyaçları bakımından yeni şartlar 
yaratarak onların ihtiyaçları bakımından yeni şa-tlar yaratarak onların ihtiyaçlarını karşılamak 
bu madde hükmü ile mümkün olacağı kanısındayız. 

Madde 21, 22, 23, 24. — Bu maddelerde yapıl'naşı uygun görülmiyen veya yasak edilmiş bulu
nan hususatm ifasını önlemek maksadiyle konmuş bâzı cezai hükümleri ihtiva etmektedir. Bu hü
kümler hallerde yaş meyva ve sebze sektörünün inkişafına mâni olacak oluşları önliyeceği kanaa
tindeyiz. Böylece birbirine saygılı bir ortam yaratılacağı gibi işler düzenli yürümesi sağlanacak
tır. Kaldırılması istenilen 80 sayılı Haller Kanu ıu tek taraflı ve hukukî açıdan ana haklara ay
kırılığa bu hükümlerde bulunmamaktadır. 

Madde 25, 26, 27, 28. — Bu madde hükümleri verilecek cezalara ve bu cezalarda usule ait hü
kümleri ihtiva etmektedir. 

Madde 29. — Bu madde hükmü kanunun yayın tarihinden sonra yönetmeliklerin hazırlanması 
için belli bir zaman ayırmaktadır. Yönetmeliklerin hazırlanması teşekküller arasında yapılacak 
görüşmede nazarı itibara alınırsa müddet itibariyle ihtiyaca cevap verecektir. 
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Madde 30. — Toptancı halleri hakkında hazırlanmış İra kanun esasen (1580 sayılı Kanunun 
15 nei maddesinin 58 nei fıkrasına tevfikan belediyelerce kurulan toptancı hallerin sürati idaresi) 
hakkındaki 80 sayılı Kanunun günümüzün ihtiyaçlarına uygun ve cevap verilebileceği duruma 
getirilmesi tezinden hareket edilmek suretiyle ve onun yerine kaim olmak üzere hazırlanmıştır. 
Bu sebeplerle 80 sayılı Kanunun devamına lüzum kalmamıştır. 

Geçici madde 1. — Halen bugün belediyeler tarafından kurulmuş bulunan yaş meyva ve sebze 
hallerinde 80 sayılı Kanun ve bunun tatbikatı içinde yer almış bulunanlar faaliyetleri ile bu sek
törün hizmetlerini yaptıkları açık bir hakikattir. Bundan dolayı hizmetlerde inkita ve tecrübeler
den istifade ayrıca bu sektör içinde toplanan malî güçlerin aynen muhafazası memleket ihtiyaçları 
bakımından faydalı görülmüştür. Bu madde bunu temin için getirilmiştir. Ayrıca, kanuna uymak 
zorunluğunu yukarda saydığımız sebeplerden bir zamana bağlanması uygun görmüştür. 

Madde 31. — Yürürlük hükümleri getirmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu, istanbul üyesi Rifat öztürkçjine'nin, Toptancı haleri kamun teklifi (2/173) 

20 . 12 . 1969 
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Toptancı halleri kanun, teklifi ile gerekçeleri ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Rifat öztürkçine 
İstanbul Cumhuriyet S. Ü. 

GEREKÇE 

12 . 9 . 1960 tarihli ve 80 sayılı Haller Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, hizmetlerin 
yürütülmesinde tatbikatta yetersiz ve diğer taraftan gelişmekte ve genişlemekte bulunan meyvıa 
ve sebze ürünlerimizin iç ve dış piyasalarda de ğerlemdirilmesi için lüzumlu hukukî müeyyide
lerden yoksun olduğu ortadadır. 

İktisadi fonksiyonlardan yoksun bir kanunun kaldırılması, tatbikatta imlemez hale geldiği de 
göz önüne alınarak, bugün için artık zaruret haline gelmiştir. 

Toptancı hallerinin memleket ihtiyaçlarını ka rşılıyacak bir kapasiteye ulaştırılması, ayrıca eko
nomik yönden değer kaybının önlenmesi için gerekli tesis kuruluş ve vasıtalara kavuşturulma
sı, 80 sayılı Haller Kanununun yerine yeni bir tasarımın getirilmesi ile mümkün olacaktır. 

Memleketimizde bundan evvel 1580 sayılı B elediyeler Kanununun 18 nei maddesinin 58 nei 
fıkrasına istinaden vücut bulmuş yaş meyvıa ve sebze halleri, bu sektörün arz ettiği gelişme 
karşısında gerekli hizmetleri göremez hale düşmüşlerdir. 

Hal böyle iken, 1960 tarihinde alelacele çıkarılan 80 sayılı Haller Kanunu bulunduğu orta
mın şartlarını kapsamış ve her şeyi halledeceği iddiası yerine, polisiye tedbirlerden öteye gidemi-
yen kısır ve işlemez bir tatbikat getirmiştir. 

Kanunlar hitabettikleri vatandaş kütlelerinin meselelerini, yine memleketin «ihtiyaçları açısın
dan mütalâa etmek şartiyle halletmedikçe yeterli sayılamazlar. 

Kaldı ki, 80 sayılı Haller Kanunu getirdiği hükümleri ile Anayasaya aykırı düşmekte ve bu 
espri içinde mer'ıiyette kalmasına imkân bulunmamaktadır. 

Yukarda özet olarak işaret ettiğimiz sebeplerden sonra getirdiğimiz tasarı teklifi, memleket 
şart ve ihtiyaçlarını, sosyal ve ekonomik yön lerden ele almış ve ısahasının özelliklerini kendi 
ehemmiyeti içinde yine öncelik sırasına göre mütalâa etmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 433) 



__ 7 — 

Yaş meyva ve sezbe ürünlerimizin toplanmasında standartların meydana gelmesi ve iç pazar
da olduğu gibi dış pazarlarda da ürünlerin değerlendirilmesi bu kanunla mümkün olacaktır. 

Çünkü kanun tasarısı anakuruluşların meydana gelmesi şartını, hallerin bünyesine bilimsel 
metotlar ile teknolojinin girmesi prensibine bağlamaktadır. 

Günümüzde insan gıdasımıaı % 5Ü ni nıeyva ve selbzenin teşkil ettiği aıçık bir hakikattir. 
'Bu tasarı genüşliyen ihtiyaca cevap vermek düşüncesiyle memleket >elkomojmisi baJkımımdan doğan 

boşluğu dolduran temel igörüşlertin hukukî ve ik tisadiibir ifadesi olacaktır. 
'Memleketimizin meyva ve sebzeciliğini, saha, verim ve kalite bakımındanı (geliştirici ve düzen

leyici olduğuma inandığımız projede ayrıca »müstahsil ve müstehlik ihtiyaçları (bakımından da fi
yatlarda (bir denige politikası getirmektedir. 

'Bu anz ve talep kaidesini, mevcut malların piyasa isteklerinle göne Ihazırlanması, nakliyesi' ve 
geri artanının depolanmasını Itemiin etmekte, bu suıretle istikrar yaratarak fiyat temovvüçlerini 
önleyici bulunmalktadiT. 

Hal tesislerinde satışa igelen ımallann arzından ibaşlıyan hizmetlleri düzenlemekte, Ve başı boşluk 
içinde fiyat dalgalanmalarına son vermlektedir. 

Fevkalâde zamanların tedbirlerini müstehlik lehine müeyyidelere bağlamakta ve bumu yapar
ken de 'müstahsilin payını eldenı kaçırmadan (bu 'sektörde vazife güren tacire sorumluluklar getir
mektedir. 

Teklif edilen tasarıda, ekonomik değerlerin ziyan olmasına sebep teşkil eden bulgun içinde bu
lunulan iptidailiğin süratle ortadan kaldırılması için lüzuuımlu sermaye (ihtiyacını* temin, sağlam 
teşekküllere bırialkiilmaktadır. 

'Memleketimizde ıgeniş sermıaye ıgüçlerine em f aızla ihtiyaç duyulan tbu saha müstamsıl mallarım 
klymetllemdk'imede, ekonomiyi ve teknolojiyi kendi tecrübeleriyle birlikte yanına almaktadır. Hiç 
şüphe yok ki, (bu tasan ile sektörler arasında yeni Ibir bağlamtı kurularak dış paızarlara dönük 
gü-çler yaratmak yolu açılmış bulunmaktadır. 

Burada 'birbirine yardımcı olmaya hazır sektörler ve bunların, işbirliğinden doğacak danışma 
ile dayanışma yaş meyva ve sebze ımevzmmda süratli bir kalkığıma devresinin yaratılmasında, 
başluca faktör olacağı (gerçeği açıktır. 

(Böylece memleketimizde ürünlerimizin tüketiciye intikalinden bundan ıevvel tultulan yanlış yol 
ve suüstü tedbirler yerine sosyoekonomik tatbikat «gelecektir. Böylece taltlbikatta, Ticaret Huku
kumda 80 sayılı Kamunla getirilmiş olan düzenin açtığı tahribat sahasının yeniden inşası mümkün 
olacaktır. 

İşaret ettiğimiz bütün bu (hususlardan sonra o rtaya koyduğumuz bu tasarı, memleket ihtüyaçla-
rıînı fkarşilıyacak ve sahasının emniyetini, kendi özellikleri içinde öncelik sırasına ıgöre, mütalâa 
ederek, hizmetler alanında birlik, anlayış ve tasarrufu da ilcine alan büyütücü güelleri beraberin
de ıgetirecektir. 

Artan potansiyel, hukuk kuralları içinde itilâf sız ıbir düzemle daima hayatiyet içinde buluna
cak ve vatandaşları arzu ettiği ortama kavuşturacaktır. 

iSenelerden beri bu sektörde tüccar, komisyoncu, müstahsil ve ımüstdhlik arasında devam edege-
len kör döğüşüniün medemleriime ilk doğru teşhisin koyulduğu, bumun neticesinde ortaya çıkan tek-
liifin bu proje olduğu inancındayız. 

Memleketimizde bundan etvvelki tatbikatlarda yaş ımeyva ve sebze piyasalarının mevl şahsıma 
mıûnlhasır özellikleri görülüp bunlarım ıslah edilmemesi hem istihsal hem de istihlâk aleyfhine somuiç-
lar vermliştir. 

Vatan sathımda büyük şehirlerimiz de dâhil mevcut hallerim hiçbir 'modern Itesise ve yan kuru
luşlara sahibolmamasımdan, ıgünü içinde piyasaya arz edilen ürünlerin (mahallin ilhtiyaçlarindan 
fazla olmasımda yetiştiricisinin elde ettiği maliyet fiyatından aşağıya isaJtılmasına, halbuki diğer bir 
gün az imal gelmesi sebebiyle piyasaya arz edilen ürünün azlığı fiyatların anormal derecede yük
selmesine yol acımaktadır. 
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©ininıci [halde müstahsilin haklı şikâj^eitlerine, ikinci 'halde ise, tüketicinin şikâyetinde yol açul-
maktadır. 'Bu durum taraflarca biitmiyen şikâyetleri devamlı ortaya koymakta ve iki taraf arasın
da bulunan tacirleri hor (görmeye müstahak »kılmakta ve (bu yoldan hallediimiyen karşılıklı itham-
lar doğmaktadır. 

IMemlaket hailerünin bu tasarımımla gerekli teknik imlkân ve vasıtalara kavuşturulması mefsel©-
lerin ilk 'Çjöızüm noktasını teşkil edecektir. 

Teklifin anateisisler (bakımımdan getireceği geliştirici ortam ürünlerin dağıtım ve de-rlenme-
sinıde belli bir nizam getirecek bu suretle anahedeıf olan istikrar unsuru elle geçirile'celktir. 

Bundan ^onra hizmetler müspet bir anilayuşm temeli üstünde Ikeudi imkânlarına yaratmakta 
seıfbestf -olacak, bu ıda verimliliğin başlıca kayna ğmı tegkîl edecektir. 

C. SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ RİFAT ÖZT ÜRKÇİNE'NÎN TEKLİFİ 

Toptancı Halleri kanun teklifi 

Halin tarifi : 

MADDE 1. — Toptancı hallerin bu kanun hükümlerine tabi tutularak maddelerin bu kanuna 
göre ve genel sağlık kurallarına uygun olarak üretici ve tüketici yararlarım bağdaştıracak şe
kilde belediye sınırı içindeki toptan alım ve satımlarının ve bunlarla ilgili hizmetlerin yapıldığı 
yerlerdir. 

Toptancı hallerin bulunduğu yerlerde toptan alım ve satışların münhasıran bu hallerde yapıl
dığı gibi hallerde standardı belirtilmemiş ve fatura edilmemiş mallar satışa arz edilemez. 

ihracatçılar tarafından ihracat için yapılan alım ve satımlar bu hükme tabi değildir. 

Hallerin kuruluşu : 

MADDE 2. — Toptancı halleri doğrudan doğruya belediyeler tarafından yapılır. Gerekli hal
lerde belediyeler ticaret odaları ve sanayi odaları ile müşterek haller kurarlar. 

Hallerin hukukî durumu : 

MADDE 3. — Toptancı halleri belediye veya iştirakçisi emlâkinden olup umumi hukuk kural
larına göre kiraya verilebilirler. 

Hal yönetmelikleri : 

MADDE 4. — Bu kanuna göre çıkarılacak toptancı hali yönetmelikleri içişleri, Tarım, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Ticaret bakanlıklarınca ortaklaşa tesbit edlecek esaslara göre be
lediyeler tarafından tanzim olunur. Belediyeler yönetmelikleri hasırlarken varsa kuruluşlarına 
katılan teşekküllerle ve yaş meyve sebze komisyonculan cemiyetiyle kooperatifler birlikleri ile 
yazılı mütalâalarını alırlar. 

Hal yönetmeliklerinde yer alacak hususlar : 

MADDE 5. — Belediyelerce hazırlanacak hal yönetmeliklerinde mahallî ihtiyaca göre bu kanu
nun ilgili maddelerinde tasrih edilen hususlarla haldeki yerlerin 8 nci maddedeki önceliklere tabi 

olarak ne surette ve nasıl Mraya verileceği, halde satış yapacak olanlarda aranılacak vasıfların 
ne suretle tesbit ve tevsik edileceği, halde yer alacakların sicillerinin ne surette tutulacağı ve ih
tiva edeceği hususlar, halin teşkilâtı ve idaresi hal görevlilerinde aranılacak vasıflar, hal hakem 
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kurulunun görevleri, çalışma tarzı ve bu konuda kullanılacak formüllerin şekli, istatistik işleri, 
tutulacak defterler, ölçü ve tartı işleri, malın nevine göre toptan satışlarda en az satış miktarları, 
malların ambalajında marka ve ayrıca işaretlerin kullanılması, sağlık hizmetleri, yükleme ve bo
şaltma işleri hizmet tarifeleri, hal içindeki çalışanlara verilecek giriş vesikası, yerlerin kullanıl
ması, satış gün ve saatleri, hale giriş ve halin iş düzeni, yerlerin temizliği, satışların şekil ve 
usulleri, maim satışa arzı, satışın kimler tarafından yapılacağı ve satışa kabul edilmiyen veya çü
rüyen mallar için belge verilmesi, hakem kurulunun görevini nasıl yapacağı, hakemlerin nasıl se
çileceği ve çalışma tara hakem kararlarının ilgililere duyurulması, tasfiyelerin nasıl yapılacağı 
halde yer alanların yanında çalışanların riayet edeceği hususlar var ise muhafaza tasnif ve halde 
mevcut diğer pazarlama tesislerinin kullanılması, toptan komisyoncu ve nakliyeci ilişkilerinin dü
zenlenmesi, müstahsil alacaklanımı komisyoncular tarafından ödenme süresi ve bunların esasları 
yer alır. 

Sınıflandırma ve ambalaj ile kaplara yerleştirme yönetmelikleri : 

MADDE ö. — Toptancı hallerine gelecek maddelerin: Cins, nevi ve menşelerine göre sınıflan
dırma ve ambalajı ile kaplara yerleştirme esasları ve bunların hangi tarihte yürürlüğe konacağı 
ve ne suretle uygulanacağı standardları yapılıncaya kadar ilgililerin Türk Standardları Enstitüsü
nün mütalâası da alınarak Ticaret Bakanlığınca hasırlanan yönetmeliklerde gösterilir. 

Fiyatları teşekkülü : 

MADDE 7. — Toptancı hallerinde fiyatlar hal nizamı dâhilinde serbestçe teşekkül eder. Ancak 
zaruret görülen ahvalde belediyelerce hal hakem kurulunun mütalâası alındıktan sonra yürürlük
te olan mevzuat hükümleri dairesinde âzami fiyat tesbit olunabilir. 

Tesbit olunan âzami fiyatın üstünde satış yapılamaz. 

Halde satış yapacak olanlar ve sıfatları : 

MADDE 8. — Toptan satışlar: Halde yer almış bulunan müstahsil satış kooperatifleri veya 
birlikleri, münhasıran müstahsiller tarafından kurulan şirketler ile toptan komisyoncu gerçek ve 
tüzel kişiler tarafından yapılır. 

Halde yer alan müstahsıllar ancak kendi mallarını, müstahsili satış kooperatifleri veya bir
likleri ile münhasıran müstahsıllar tarafından kurulan şirketler ise kendi ortaklarının mallarımı 
satabilirler. 

Müstahsıllar içim hailde duruma göre genel ve özel suretle satış yerleri ayrılır. Bu yerde müs
tahsıllar geçici olarak satış yapabilirler. 

Aynı belediye simin içimdeki hallerde kendilerine yer tahsis edilmiş olanlar birbirlerine mal 
alıp satamazlar. 

Yer tefriki ve tahsisi: 

MADDE 9. — Haldeki satış yerlerinin ve bunlarla ilgili tesislerin tefrik ve kiralanması, ihlal 
hakem komisyonunun 8 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı satıcıların yazılış sırasına göre, tes
bit edilecek caıcelik esasları gözetilmek suretiyle yapacağı teklif üzerine, belediye encümenince 
karara bağlanır. 

Öncelik hal hakem kurulunum mütalâası alım diktan sonra belediye encümemince değişifârilir. 
Ancak bu değiştirme halden çıkarılmayı gerektirmez. 

Yer tahsisi için aranılacak nitelikler : 

MADDE 10. — Halde kendilerine yer tahsis edileceklerin aşağıda yazılı nitelikleri taşımaları 
gerekir. 

A) Türk vatandaşı olmak ve 18 yaşımı bitirmiş olmak. 
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B) Ağır hapis cezası ile veya hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti kötüye kullan

ma, yalan yere yemim ve şahadet, hileli iflâs, kaçakçılık, ticaret ve sanayiye ve müzayedeye hile 
ve fesat karıştırmak cürümleri ile veya umumun sıhhatine, yenilecek ve içilecek şeylere mütaal-
lilk cürümlerden biriyle mahkûm olmamış bulunmak. 

C) Adi veya tahsiratllı surette iflâs etmiş ise itibarımı tekrar kazanmış olmak. 
Ç) 33 ncü maddenin son fıkrası gereğince her hangi bir Itioptancı hallimde yeri geri alınma-

mıiş olmak. 
D) 8 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı satıcılardan birinin niteliğine sahiboltmak. 

Ticaret Siciline kayıt mecburiyeti : 

MADDE 11. — Kendilerine devamlı olarak yer verilmiş olanlar Ticaret Siciline kayıtlı otona-
dıklan takdirde tahsisin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu kayıtlarını yaptırmaya 
mecburdurlar. 

Alınacak teminat : 

MADDE 12. — Hale mal gönderenlerin ve belediyelerin haklarını korumak maksadiyle bele
diye encümenlerince komisyonculardan ve diğer yer tahsis edilenlerden tesbit edilecek hadler 
dâhilinde nakit veya muteber bir banka teminat mektubu veya Devlet tahvili teıminat olarak 
alınır. 

Teminat gayesi dışında haciz edilemez. 
Teminatın bir ay içinde verilmesi veya tamamlanması mecburidir. Başlıca şehirlerde ihtiyaçla

rı karşılamak ve mal temini için yapılan bağlantılar dolayısiyle verilen avanslar, göndericinin 
aynı hallerde olan alacaklarına hakem kurulunca tetkikten sonra mahsubedilmelidir. 

özel sicil : 

MADDE 13. — Halde yer işgal edenler için hal mlüdürlüğünce özel bir sicil tutulur. 

Tahsis^ edilen yerin geri alınması: 

MADDE 14. — 9 ncu madde gereğince tahsis edilen satış yerleri anicak aşağıda gösterilen hu
suslardan her hangi birinin ticaret mahkemelerince tesbiti halinde, belediye encümeni kararı 
ile ve bu kanunun 27 nci maddesi esasları dâhilinde geri alınır. 

a) 10 ncu maddede yazılı vasıf ve şarlardan her hangi birini kaybetmek. 
b) 11 nci madde hükmüne uymamak. 
c) Tahsis süresi içinde ilgilinin vazgeçmesi, tüzel kişiliğin ortadan kalkması. 
iç) Kendine yer kiralananlar bu yeri kısmen veya tamamen 10 ncu ve 11 nci maddelerdeki 

niteliklere haiz olmıyan 3 ncü şahıslara 20 sene den evvel devredemezler. 
d) Yer tahsis edilenin vefatı halinde 10 ncu madde de yazılı vasıflan haiz eşi ve çocukların

dan birinin, muhassasm ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde tahsisin devamı isteğinde bulunma
maları, birden fazla mirasçının müracaat ve isteği halinde bunların aralarında şirket kurmalannı 
ve işlerinde 10 ncu madde de yazılı vasıflan haiz biri lehine feragatte bulunmamalan. 

ej Mâkûl bir mazerete dayanmadıkça satış yerinin devamlı olarak 90 iş günü bir yıl içinde 
kapalı veya toptancı hal yönetmeliğinde gösterilecek şekilde kifayetsiz durumda kalınması. 

f) 22 nci maddenin son fıkrasında yazılı ahvalde. 
g) 12 nci madde de belli müddet içinde teminatın verilmemesi veya eksilen kısmın tamamlan

maması. 
h) Teminatın aynı maksatla haczedilme'si hususunun 3 ncü defa vukubulmaJsı halinde temina

tın tamamlanmadığı hallerde kira kontratlan ticaret mahkemeleri karan ile feshedilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 433) 



— 11 — 

Hallerin idaresi : 

MADDE 15. — Toptancı halleri bu kanuna ve ibu kanun gereğince çıkarılacak yönetmeiiklerce, 
belediye nizam ve esaslarına göre idare edilebilir. 

Hal işleri, hal müdürünün idaresi altında hal teşkilâtı tarafından bu kanun ile hal yönetmeli
ğinde gösterilen esaslar dâhilinde yürütülür. 

Hale gelen malların kabları üzerine yazılmış sınıflara uygun derecesine re'sen veya şikâyet 
üzerine sınıflandırma ve ambalaj ile kablara yerleştirme esasları yönetmeliklere uygun bulunup 
bulunmadığını kontrol etmek ve sınıflandırma işlerini yapmak için lüzumu kadar eksper ve kont
rolör bulundurulur. 

Toptana halin müdürlüğünün görevleri : 

MADDE 16. — Hal müdürlüğünün, görevleri şunlardır : 
a) Hal işlerinin, bu kanun ile hal yönetmeliğine, belediye nizam ve kararlarına uygun olarak 

yürütmek ve murakabe etmek. 
b) Komisyonculara gönderilen malların satış 'bedellerinin ilgililere intikal edip etmediğinin 

müracaat yapıldıktan sonra yönetmelikte belirtilecek bir süre ve esas dâhilinde intikal edip etme
diğini ve halde âzami satış fiyatının tâyini halinde satışın bu fiyatlar üzerinde yapılıp yapılma
dığını kontrol etmek. 

c) Müstahsil komisyoncu ile bağlantı yapmadan doğrudan doğruya hale veya dükkânı geçici 
olarak kapanmış veya 27 nci madde gereğince tahliye emri tebliğ edilmiş komisyoncuya mal gön
derdiği takdirde, bu malın bir komisyoncu vasıtatasiyle satışını bedelini müstahsıla gönderilmesini 
sağlamak. 

ç) Sınıflandırma ve kablara yerleştirme yapılan hallerde, bu malları kalitelerine göre sınıflan
dırılmasını temin etmek. 

d) Hal eksper ve kontrolleri tarafından tâyin edilecek sınıflandırmaya vâki itiraz üzerine se
çilecek hakem heyetini derhal toplıyarak itiraz edilen hususu tetkik ve neticesini bir tutanakla 
tesbit etmek. 

e) Hale gelen günlük malların miktar fiyat ve sınıflarına ait bilgileri derlemek. 
f) Her gün satılan malların miktar sınıf ve fi yatlan kayıt ve sınıflarına göre en az, en çok fi

yatları yanı sıra mümkün olduğu takdirde genellikle en çok işlem gören fiyatların istenildiğinde 
ilgililere duyurulması. 

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

h) Halin idaresi ile ilgili diğer işleri yapmak. 
i) Hal müdürü olmadığı yerlerde bu işler görevlendirilecek kişiler tarafından yapılır. 

Toptancı hali hakem kurulu : 

MADDE 17. — Hal hakem kurulu belediye iktisat işleriyle görevde zatın başkanlığında hal mü
dürü veya görevini yapan bir kişi, belediye başkanlığınca vazifelendirilen bir doktor ticaret oda
larından iki kişi, kooperatif birliklerinden bir kişi, Ziraat Mülürlüğünden bir kişi, Yaş Meyve Ko
misyoncular Cemiyetinden bir temsilciden teşekkül eder. 

Toptancı hali hakem kurulunun görevleri : 

MADDE 18. — Hal lıalkem kurulunun göreviari şuralardır : 
a) Halde kendilerine yer tahsis edilenler ile, mal gönderenler, komisyoncular, alıcılar ve nak

liyeciler arasında doğacak ihtilâflara tetkik edip karara bağlamak. 
b) Hal hizmet tarifeleri hakkında mütalâa vermek. 
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c) Halin idaresinde görülen her türlü aksaklıkların giderilmesi için alınması gerekli tedbirler ile 
hal yöîiMroliğLııde değişildik yapılması hakkında mütalâa beyan etmek. 

o) Hal mevzuuna giren maddelerden belediyece azami satış fiyatları tesbitine zaruret görülen
ler hakkında mütalâa beyan etmek. 

Toptancı hallerin gelirleri : 

MADDE 19. — Hallerin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir : 
Â) Halde kendilerine yer kiralanan daimî satıcılar (toptancı komisyoncular, müstahsil koo

peratifleri, kooperatif satış birlikleri) "belediye encümenlerince (kararlaştırılacak kanun ve mevzu
atlara uygun aylık kira öderler. 

B) Hallerde !bu kanunun 8 nci maddesine göre kendilerine geçici olarak yer tahsis edilenler 
belediye encümenlerince hazırlanacak açık ve kapalı yerlere ait işgaliye resmi öderler. 

Bu kanunun 2 ncd maddesinde yazılı teşekküllerle belediye tarafından müşterek tesis olunan 
hallerde alınan tahsis ücreti, ortaklar arasında yapılacak aaılaşma hükümlerinle göre % 5 geliş

tirme fonu ayrılarak taksim olunur. 
Geliştirme fonu iayrı bir hesapta toplanır. Hallerin geliştirilmesi maksadiyle kullanılmak ve 

belediye mevzuatına uygun sarf yetkisi hal hakem kurullarına aittir. Kurul kararlamnın katiyet 
kazanması belediye başkanları veya yetkilerini kuUanan^aşkainiin onayı dle olur. 

C) Halde satılan malların satış bedeli üzerinden % 3 ü geçmemek üzere belediye encümenince 
tâyin edilecek nüsbette alınacak belediye resmi. 

Ç) Malların hale giriş ve çıkışı ile yükleme, boşaltma hizmetleri hal müdürlüğü müstahdem
leri tarafından görüldüğü takdirde bu hikmetler karşılığı olarak belediye meclisince düzenlenecek 
tarifeye göre alınacak ücretler. 

D) Toptancı hali içerisinde kurulacak soğuk hava deposu ve bunun gibi tesislerin gelirleri. 

Komisyoncu ücretleri : 

MADDE 20. — Halde yer alan komisyoncuların komisyon ücretleri aracılık ettikleri malın sa
tış bedeli üserinden % 10 u geçmemek üzere, kabın veya avansın komisyoncu tarafından temini 
halinde % 12 olarak hal yönetmeliklerinde tesbit olunur. 

CEZALARLA ÎLGİLl HÜKÜMLER 

MADDE 21. — Bu maddenin 2 nci fıkrası hükmüne aykırı hareket eden toptan satıcıların ma
lın o günkü rayiç bedeli üzerinden Belediye Resmi tutarlarının 5 misli para cezası verilir. Bu ceza 
250 liradan az ve 2 000 liradan fazla olamaz. Belediye Resmi ayrıca satıcıdan tahsil olunur. 

MADDE 22. — 7 nci maddenin ? ve 8 nci maddenin son fıkrası hükümlerine aykırı hareket 
edenler hakkında 100 liradan 1 000 liraya kadar para cezası ile 3 gün faaliyetten men edilirler. 

Bu fiillerin tekerrürü halinde para cezası 1 000 liradan 2 000 liraya kadar ve 10 gün faaliyet
ten men cezası alırlar. 

Yukarda yazılı fiillerden birinin 3 ncü defa tekerrürü halinde haklarında kanuni kovuşturma 
açılır ve kontratların ilâm neticesinde iptal edilir. 

Malın ekspertiz neticesinde tâyin edilecek sınıflandırılmasını gösterir işaretleri tahrif etmek, 
kendilerine gönderilen malın miktar ve fiyatını hakiki miktar ve satış bedelinden noksan göste
renler kasıt ve temerrüt halinde yönetmeliklerde gösterilecek para ve işten men cezalarına çarp
tırılır. 

Bu madde de ayrıntısı gösterilmiş suçların hepsini işlemiş bulunanlar bu kanuna göre kontrat
ları iptal edilir. 
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MADDE 23. — Aynı kab içerisinde değişik kalitede mal konulması ve özel yönetmeliklerde 
tesbit edilecek sınıflandırılmalar dışında mal gönderilmesi veya kab kullanılması yasaktır. 

Bu yasağa riayetsizlik münhasıran müstahsil fiilinden tevellüdetmiş ise mal gönderene, hal 
içinde yapılan sınıflandırma ve tasnifle., rafadan.ileri gelirse komisyoncu sorumlu olur. Bunlar
dan her biri hakkında malın rayiç bedeli tutarının % 15 i oranında para cezası tatbik olunur, 

Bu ceza 3 000 lirayı geçemez. 
Dökme mallarla sıra malları, dökme veya sıra olarak satıldığı takdrde bu madde hükmüne 

tabi değildir. 

MADDE 24. — Toptancı halleri yönetmeliklerinde tesbit olunacak yasaklara uymıyanlar hak
kında 100 liradan 500 liraya kadar para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza bir misli, artırılır. 

CEZALAHDA USULE AİT HÜKÜMLER 

MADDE 25. — Bu kanun ve buna istinaden çıkarılacak yönetmeliklere muhalefet halinde veri
lecek cezalar belediye encümenlerince tâyin olunur. Bu cezalara 1608 sayılı Kanun hükümlerine 
göre itiraz olunabilir. 

MADDE 26. — Bu kanunda yazılı para cezaları 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü 
hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

MADDE 27. — Bu kanunun 1 nci maddesi ile 22 nci maddesinin son fıkrası gereğince hakla
rında ceza ve hüküm verilen muhassaslar kontr arkan feshedilmiş ise yerlerini 1 ay zarfında hal 
müdürlüğüne teslim ederler. Yer teslim edilmediği hallerde 2 nci bir hükme kalmaksızın hükmü 
belediye zabıtası yerine getirir. Belediye masrafları varsa 26 ncı madde esaslanna göre tahsil 
olunur. Kiracıya tahsis edilen yerde tahliye karannm tebliğ tarihinden gelen mallar 16 ncı 
maddenin (d) fıkrasına göre hal müdürlüğünce sattırılır ve bedeli sahiplerine göndertilir. 

MADDE 28. — Muhassastan yerin geri alınması gerektiren ahvalde tasfiyetinin ne surette ya
pılacağı hal yönetmeliklerininde gösterilir. 

Yönetmeliğin yürürlüğe konması : 

MADDE 29. — Bu kanunun neşri tarihinden 6 ay sonra hal yönetmelikleri yürürlüğe girer. 

Kaildırılan kanun : 

MADDE 30. — 12 . 9 . 1960 tarihli ve 80 sayıh Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici madde : 

1. 80 sayılı Kanuna göre kendilerine yer tahsis edilmiş olanlar bir yıl içinde bu kanuna uy
mak zorunluğundadırlar. 

Geçici madde : 

2. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hallerde tahsisen yeri olanlann hakkı müktesepleri mah
fuz tutulur. 

Yürürlük tarihi : 

MADDE 31. — Bu kanunun 4, 5, 6, 29, 31, 32 ve geçici 1 nci maddeleri kanunun yayın tarihinde 
ve diğer maddeler yayından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 32. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 27 . 10 . 1971 

Esas No. : 2/173, 2/221 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Güngörün, Topıtamıcı Halleri kanunu tadili teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Bifat Öz türkçine'nin, Toptancı Halleri kanunu teklifini 
müzakere eltımek tüzene-Genel Kurulun 7 . 10 . 197.1 tarihli 179 nen (Birleşiminde kurulması ka
bul edilmiş bulumun 57 numaralı Geçici Komisyonumuzda ilgililer ve teklif sahiplerinin iştirakiy
le tetkik ve ımüzakene olundu. 

Her iki teklif ide -aynı mahiyette olduklarından -birleştirildi ve 'görüşmelere esas -olacak İsıtan-
hul Milletvekili Mustafa Fevzi Güngör'ün kanun teklifi ele alındı. 

Teklifin, gerekçesinde bcrtafsil arz ve izah edildiği üzere 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 
15 nci maddesinin 58 nci 'bendine göre toptancı hallerinin tesisi hususu aynı kanunun 16 nci 
maddesi (gereğince ve yıllık 'geliri 50 000 liradan fazla, ol an belediyelerin zorunlu görevlerinden 
bulunmaktadır. Ancak; bu şekilde Ifcesis edilecek olan toptancı hallerinin idaresi hakkında her 
hangi bir hüküm yer almış olmaması, tatbikatta yetersizliği, yaş meyva ve sebzelerin iç ve dış 
piyasalarda gerektiği şekilde değerlenıdirilımeisl .için gereken hukukî müeyyideden yoksun oluşu 
1580 sayılı Kanunun meriyet tarihi olan 1930 yılından bu yana memleketimizin ticari ve iktisadi 
hayatında büyük değişiklikler olması, aynı kanunun 18 nci maddesinin '58 inci fıkrasına isti
naden çıkarılan 80 sayılı Kanunla vücut bulmuş yaş meyva ve sebze halleri bu sektörün arz 'et
tiği gelişme karşısında gerekli hizmetleri yürüt em etmesi, üretici ve tüketici menfaatlerini bağ
daştırmak böyle bir kanun (teklifinin ihazırlanımaısınidja başlıca âmil olmuştur. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonucu prensibolarak kabul edildikten sonra 
maddelerimi tetkikine geçilmiş ve neticede : 

Toptancı halini tarifeden teklifin 1 nci maddesinin metni Geçici Komisyonumuzca yeterli 
görülmediğinden, toptancı hali bulunan yerlerde toptan alım ve satımlar ihaller dışında yapıla-
mıyaeağı, haildeki satışların sadece kooperatif veya kooperatif birlikleri ile 'müstahsiliar ve ko
misyoncular tarafından yapılacağı ve bunların birbirlerinden imal alıp satamıyacakları hükme bağ
lanmış ve müstakil fıkralar halinde teklif metnine ithal edilmiş, matlabın yazılması sehven unu
tulduğundan «Toptancı hallerinin tarifi» ibaresi matlabolaraik getirilmiş ve 'madde yapılan bu 
i'â-veierle Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Hallerin kuruluşu ımatlabı altındaki teklifin ikiıniei maddesinde, bal kuruluşuna iştirak eden 
kuruluşlara özel idareler, ziraat odaları, tarım 'kooperatifleri ve birlikleri de ilâvesi Komisyo
numuzca yerinde ve faydalı mütalâa 'edilmiş, hallerin 'idareısi do ikinci bir fıkra olarak belediye1-
lore verilmiş ve bu ilâvelerle 2 nci madde Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Hallerin hukukî durumunu gösteren teklifin 3 neü imaddesl Geçici Koımisyonumuzca aynen ka
bul edil'mişitir. 

Hal Yönetmeliği nıatlabı altındaki teklifin 4 neü •maddesine sarahat vermek ve ayınd zamanda 
hallerde nelerin satılacağını hükme bağlamak için «1580 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 
58 nci fıkrasında yazılı gıda maddeleriyle ilgili olarak hallerde çalışanları kapsar.» ibaresi ek
lenmiş ve teklif metni bu değişiklikle Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Hal yönetmeliklerinde yer alacak hususları 'bildiren Iteklifin 5 nci (maddesine «kiranın feshi 
bakımından kifayetsizlik durumunun tesbiti, ve 'komisyoncular tarafından müstahsıla verilen 
avansların 'zail olmaması esasları» da yönetmelik kapsamına ithal 'edilmesi faydalı mütalâa edil
diğinden ımadde bu ilâveyle Geçici Komisyonuımuzca kabul ediınıişıtir. 
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Toptancı hallerine gelen malların bir kontroldan geçirilerek sınıflandırılmasından sonra satışa 
arz edilmesi, malın değer fiyatına satılması, üreticinin korunması bakımından gerekli görüldüğün
den teklifin 6 ncı maddesi sınıflandırma ve ambalaj ile kaplara yerleştirme esaslarını muhtevi yö
netmelik (Türk Standartları Enstitüsü) nün mütalâası yerine maddeye esneklik vermek bakımın
dan «ilgililer» terimi kullanılmış, son Hükümet değişikliği nedeniyle (Ticaret Bakanlığı) «Tica
ret ve Sanayi Bakanlığı» olarak düzeltilmiş, matlap kaldırılmış ve yapılan bu değişiklikle 6 ncı 
madde geçici 2 nci madde olarak teklif metninde yer alması Geçici Komisyonumuzca uygun müta
lâa olunmuştur. 

Fiyatların «toptancı hallerinde, hal nizamı dâhilinde, serbestçe arz ve talep kaidelerine göre 
teşekkül edeceğini hükme bağlıyan teklifin 7 nci maddesine, «lüzum görülen hallerde» ibaresi ek
lenerek belediyece hal hakem kurulunun mütalâası alındıktan sonra âzami fiyat tesbit edileceği 
hükme bağlanmış ve yapılan bu değişiklikle 7 nci madde 6 ncı madde olarak Geçici Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

Halde satış yapacak olanları ve sıfatlarını gösteren teklifin 8 nci maddesinin birinci ve ikinci 
fıkralarına vuzuh vermek için redakte edilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkralar aynen kabul edilmiş 
olup «2834 sayılı Kanun gereğince kurulmuş Tarım Satış Kooperatifleri veya Birlikleri 2834 sa
yılı Kanun gereğince Devletçe destekleme amacı ile ortakları dışından aldıkları malları da sata
bilmeleri» ni de teminen yeni bir son fıkra ilâvesi Komisyonumuzca faydalı görülmüş ve madde bu 
değişiklik ve ilâveyle 7 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Yer tefriki ve tahsisini gösteren teklifin 9 ucu maddesinde, atıf maddesi olan 8 nci madde, 
6 ncı madde çıkarıldığından, «7» olarak düzeltilmiş son fıkraya lüzum görülmediğinden metinden 
çıkarılmış ayrıca belediye encümenlerince haldeki satış yerlerinin ayırma ve tahsis yerine «kirala
ma» prensibi çeşitli söylentilerin önleneceği düşüncesiyle getirilmiş ve bu haliyle madde 8 nci mad
de olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Yer tahsisi için aranılacak nitelikleri gösteren teklifin 10 ncu maddesi bir evvelki maddede ya
pılan değişikliğe muvazi olarak «Kiracılarda aranılacak nitelikler» olarak düzeltilmiş, ayrıca koo
peratif ve kooperatif birlikleri gibi tüzel kişilerin de halde yer kiralıyacakları ve aynı gerçek kişi
lerde aranılacak vasıflara sahibolmaları hükme bağlanmış, atıf maddeleri de, 6 ncı maddenin çı
karılması dolayısiyle, düzeltilmiş ve madde bu şekliyle 9 ncu madde olarak Geçici Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

Ticaret siciline kayıt mecburiyeti nıa tlabı altındaki teklifin 11 nci maddesi 10 ncu maddesi 
olarak Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Alınacak teminat matlabı altındaki teklifin 12 nci maddesinde hale mal gönderenlerin ve bele
diyelerin haklarını korumak maksadiyle belediye encümenlerince halde kendilerine yer kiralanan
lardan tesbit edilecek hadler dâhilinde nakit veya muteber bir banka teminat mektubu v<\va Dev
let tahvili teminat altına alınacağı hükme bağlanmış ve bir haksızlığı da gidermek gayesiyle 
«halden mal alanlar» m da korunması gayesiyle metne ithal edilmiş, bâzı redaksiyon değişiklik
leri yapılmış ve madde bu şekliyle 11 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Halde yer işgal edenler için hal müdürlüğünce özel bir sicil tutulacağını gösteren 13 neü mad
de Geçici Komisyonumuzca 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tahsis edilen yenin ıgeri alınıması ıma.tlaıbı a l todak i (teklifin 14 ncü maddesi daha iöracekd madde
lerde değişiklik 'gıeretoçıesdtti arz ettiğilmiiz ıgdbi «kiralanan yerin 'geri alınması» şeklinde düzelltilmiiş, 
atuf (maddeleri de daha önce 'ÇiikaraLao madde do3ayısıiyle değiştirilmiş (e) ve (h) fıkralarına aıçılk-
lıfk verilmek gayesiyle redalksliyıona tabi tutulnruiş, (ç) fıkrasında kendine yer kiralanan; bu yeri kıs
men veya taımamen 'kiracılarlda aranılacak niteldik 1 eri haiz olsalar Ibil'e üçütıeü şahıslara bu yerin 
kısmen veya tamamen ^ seneden evvel devredemezler, hükmü (mahzurlu mütalâa olunduğundan 
«Hcendıilerdne yer kiralananlar fbu yeri başkasına kiraillyamaz veya devredemez.» şeklinde katılaştuml-
ımıiş, a, b, c, ç, d, e, î, \g, h fılkralarınklakü hallerde kira (kontratlarının ftiicaret 'mahkemeleri kararı 
ile feshedilmesi hali kamutı tekniğine uyularak ımüsbalki'l Ihir fıkra haline ıgeltirilmiış, yapılan bir ilâ-
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veyle bu dâvalarım ımiüsteüel ımevaddan sayılacağı bükme bağlanmış ve 114 ncü madde bu şekliyle 
l!3 nıcü madde olarak iGeçioi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Toptancı haillerinin bu kanuna ve bu kanun bükümlerine göre çıkarılacak: yönetmeliklerde 
(gösterilen esaslar dâhilinde idare edileceğini bildiren teklifin 1'5 nci maddesinde ihtiyari hüküm 
«edillir.» ı§eklinde düzeltilmiş ve son fıkra redakte edilerek madde ibu değişiklikle 14 ncü madde ola
rak 'Geçici Komisyoınuımuızea (kaibul edilmiştir. 

Toptancı hail müdürlüğünün görevlerini tek tek tesibit eden teklifin 16 neı maddesi bâzı redaksi
yonlara tabi tutulmuş Ve kanun tekniğine uyularak yapılan değişiklikle 15 nci madde olarak Ge-
ıçiıei Komisyonumuzca kabul edilimiştir. 

Toptancı hali hakem kuruilu matlabı altındaki teklifin 17 nci maddesine g'öre hakem kurulu; 
belediye hal müdürü veya duruını icalbettiği taikdirde görevlendireceği kişinin başkanlığında zira
at müdürlüğünden, tarım 'kooperatiflerinden, yaş mıeyva ve sebze komisyoncuları cemiyetinden, 
birer, ticaret odalarından ikişer temsilciden terekıkübediyordu, mahallî ziraat odasından da bir tem
silcinin hakem kurulunda görev alması dolayısiyle müstahsilin da temsil edilmesi demek olacağın
dan faydalı görülmüş ve yapıılaın bu ilâve ile Geçici Komisyonumuzca 1'6 ncıi (madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Toptancı hali hakem kurulunun görevlerini gösteren teklif in 18 nci (maddesi 17 nci ımadde ola
rak komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Toptancı hallerinin gelir kaynaklarıının neler-den ibaret olduğunu gösteren teklifin 19 ncu 
maddesinin (a) ve (b) fılkrası rcdalksiyona tabi tutulmuş, (b) fıkrasının ikinci brendi belediyeler 
ve 2 nci maddede yazılı müesseselere e tesis olunan haillerde taihsisler daha önceki maddelerde kaldı
rıldığından bununla illgili ollarak tahsislerden alınacak % 5 geliştirme fonunun alınması mümkün 
olamayacağından, Ikeıza üçüncü bentte geliştinme fonu ayrı bir hesapta töplanılaeağı ve kullanılma 
yerlerine de dolayısiyle lüzum kalımadığından (b) fıkrasının ikinci ve üçüncü bende teklif metnin
den tamamen çıkarılmış, (e) fıkrasında (halde satılan malların, satış bedeli üzerinden % 3 ü geç-
ımemek üzere alınan belediye resmi) ibaresinde seihven unutulan «%» ilâve edilmiş, (<ç) fıkrasının 
sonundaki (meclisince) kelimesi de «.meclislerince» şeklinde düzeltilmiş, (d) fıkrası aynen kabul 
edilmiş ve 19 ncu bu şekliyle 18 nci madde olarak Geçici .Komisyonumuzca kabul 'edilmiştir. 

[Belediyelerce tesis edilen ve özel idareler, ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret bor
saları, ıziraat odaları, tarım Ikooperatifleri veya birlikleri ile alâkalı komisyoncularım hallere işti-
ra'kleri 2 nci madde ile sağlanmıştı. Bu haillerin tesisi ve geliştirilmesinin nasıl ve neyle yapılacağı 
teklif metninde yer almadığından «hallerin tesisi ve 'geliştirilmesi fonu» ımaıtflabu altında yeni bir 
19 ncu maddenin'tedvini gerektiğine inanan komisyonumuz, hallerin kanuni net ^geliri erinin % 15, 
hallerin tesis ve geliştirilmesi için ayrı bir fonda toplanacağı ve bu fonun başka maksatlarla kulla
nıl anııyacağı ancalk ilgili belediyelerin müracaatları üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığının mü
saadesi ile fonun serbeısit brakılacağmı, geri kalan net gelirin % 85 i ilgili belediye ilo ortakları 
arasında paylaşılacağının hükme bağlanması Geçici Komisyonumuzca uygun mütalâa olunmuştur. 

Komisyoncu ücretleri matlabı altındaki teklifin 20 nci maddesinde, komisyon ücretleri malın 
satış bedeli üzerinden müstahsılla karşılıklı anlaşmalara bağlı olması, aynı mal için birçok müstah
sili a komisyoncular arasında farklı anlaşmalar yapılabileceğini bunun da farklı fiyat 'teşekkülü
ne sebebolaeağı mülâhazası ile maihzurlu mütalâa eden Komisyonumuz mezkûr maddeyi «halde yer 
alan komisyoncuların komisyon ücretleri malın satış bedeli üzerinden % 10 u, müstabsıla avans ve 
kab verildiği takdirde % 12 sini geçemez:» şeklinde yeniden tedvin edilmiş ve 20 nci 'madde 
olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Cezalarla ilgili hükümleri gösteren 21 nci maddede, toptancı hali bulunan yerlerde toptan alım 
ve satımlar haller dışında yapılması halinde satıcılara verilen cezanın alt sınırı (200) liradan 
«5001» liraya, üst sınırı da (2 000) liradan «5 000» liraya çıkarılmış, bile bile bu malı alan alıcıya 
da bu cezanın verilmesıl bir adalet icabı olacağından teşmil edilmiş, atıf nvaddesi de 1 nci'maddenin 
ikinci fıkrası olması lâzımgeldiğinden düzeltilmiş ve bu şekliyle 21 nci ımadde olarak Geçici Komis
yonumuzca kabul edilmiştir. 
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Teklifin 22 nci maddesinde halde çalışanlar bu kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci ve 7 nci mad
desinin son fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenlere verilecek cezalan göstermektedir. Teklif 
metni esasına dokunulmadan yasak fiillerin üçüncü defa işlenmesi halinde kiralanan yerin geri 
alınması hükmü getirilmiş ve kanun tekniğine uyularak yapılan bâzı değişiklikle madde yeniden 
düzenlenmiş ve bu şekliyle madde Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Cezallarla ilgjili teklifin 23 ncü maddesinde aynı kab içinde değişik kaliteden mal konulması ya
sağına riayetsizlik halinde müstahsil fiilinden tevellüdetmiş ise mal gönderene, hal içinde yapılan 
sınıflandırma, tasnif veya ra'.dan ileri gelirse teklifte yazılı lolduğu gibi cezanın (komisyoncu) 
ya değil - zira komisyoncudan başka halde diğer özel ve tüzel kişiler de bulunacağından - «hal
deki satıcı» ya teşmil edilmesi gerektiğinden bu şekilde düzeltilmiş, her halükârda 500 lirayı geç* 
miyen nakdi ceza da az görüldüğünden bu miktar «1 500» liraya çıkarılmış ve madde bu de
ğişikliklerle Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin 24 ncü maddesi Geçiici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Cezalarda usule ait hükümleri gösteren teklifin 25 ve 26 ncı maddeleri Geçici Komisyonu

muzca aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 27 nci maddesinin atıf yaptığı maddeler - çıkarılan 6 ncı madde dolayısiyle - düzel

tilmiş ve yapılan bâzı redaksiyonlarla madde Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
. Teklifin 28 nci maddesinin birindi satırındaki (muhassastan) kelimesi «kiracıdan» şeklinde dü

zeltilmiş ve madde bu şekliyle Geçici Kimjisyoiıumuzca kabul edilmiştir. , 
Yönetmeliğîn yürürlüğe konması ma'tlabı altın daiki teklifin 29 ncu maddesi, birden fazla yönet

melik çıkarılacağı iiç'in matlab, «yönetmeliklerin yürürlüğe konması» şeklinde düzeltilmiş, 4 ncü 
madde gereğince hazırlanacak hal yönetmelilderi, kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay 
içinde hazırlanarak yürürlüğe konması hükme bağlanmış ve madde bu şekliyle Geçici Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

Kaldırılan kanun matialbı altındaki teklifin 30 ncu nıaddesin'de açıklık olmadığı için nâzı 
tereddütlere yol açacağından ve boşluk yaratacağını da düşünen Komisyonumuz ımadldeyi 
«12 . 9 . 1960 tarihli 80 sayılı Kanun, bu kanunun tamamını yürürlüğe girdiği tarihte yürürlük
ten kalkar.» şeklinde yeniden tedvin edilerek Ge cici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin Geçici 1 ve Geçici 2 nci 'maddeleri kanun tekniğine "uyularak Ibir geçici maddöde toplan
mış ve bu şekliyle Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Daha önceki sayfalarda yapılan değişildik ge rekçesini bildirdiğimiz teklifin 6 ncı ımalddesi Ge
çici 2 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Yürürlük tarihini gösteren teklifin 31 nci m addesi kanun tekniğine uyularak bu kanunun yö-
n'otmelikleriın hazırlanmasına ilişkin hükümleri ile geçici maddeleri kanunun yayımı tarihinde di-
ğeır maddeleri yayından itibaren 6 ay sjomra' yü rürlüğe konması şeklidde düzeltilerek Geçici Ko-
nüsyonumıızca kabul edilmiştir. 

Yürürlük makamımı gösteren teklifin 32 nci maddesinin matlabı unutulduğundan yerine ko
nulmuş ve bu şekliyle Geçici Konnisyonuımuzca kafoul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine aırz edilmek ve ön çelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile snınuıhır. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Sakarya Bursa Tunceli Diyarbakır 

Y. Bir K. önadım H. Yenipınar A. Ensarioğlu 

Kars Kırklareli Konya Kütahya 
î. H. Alaca M. Aiagün 'M. K. îmer A. F. Azmioğlu 

Ordu 
A. Topaloğlu 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR'ÜN TEKLİFİ 

Toptancı halleri kanun tadil teklifi 

MADDE 1. — Toptancı halleri bu kanun hükümlerine tabi tutularak maddelerin bu kanuna 
göre ve genel sağlık kurallarına uygun olarak üretici ve tüketici yararlarını bağdaştıracak şe-
Ikilde belediye sınırı içindeki toptan alım ve satımlarının ve bunlarla ilgili hizmetlerin yapıldı
ğı yerlerdir. 

ihracatçılar tarafımdan ihracat için yapılan alım ve satımlar bu hükme tabi değildir. 

Hallerin kuruluşu : 
MADDE 2. — Toptancı halleri doğrudan doğruya belediyeler tarafından yapılır. Gerekli hallerde 

belediyeler Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları ve alakalı komisyoncular ile müşterek haller kuru
labilirler. 

Hallerin hukukî durumu : 

MADDE 3. — Toptancı halleri belediye veya iştirakçisi emlâkinden olup umumi hukuk ku
rallarına göre kiraya verilir. 

Hal yönetmelikleri : 

MADDE 4. — Bu kanuna göre çıkarılacak toptancı hali yönetmelikleri belediyeler tarafından 
tanzim olunur. Belediyeler yönetmelikleri hazırlarken varsa kuruluşlarına katılan teşekküller
le alâkalı yaş meyva ve selbze komisyoncuları cemiyetlerinin yazılı mütalâalarını alırlar. 

Hal yönetmeliklerinde yer alacak hususlar : 

MADDE 5. — Belediyelerce hazırlanacak hal yönetmeliklerinde mahallî ihtiyaca göre bu ka
nunun ilgili maddelerinde tasrih edilen hususlarla haldeki yerlerin 8 nci maddedeki öncel 
bi olarak ne surette ve nasıl kiraya verileceği, halde satış yapacak olanlarda aranılacak vasıf
ların ne suretle tesbit ve tevsik edileceği. Halde yer alacakların sicillerinin ne surette tutulacağı 
ve ihtiva edeceği hususla, halin teşkilâtı ve idaresi hal görevlilerinde aranılacak vasıflar, hal hâ
kem kurulunun görevleri, çalışma tarzı ve bu konuda kullanılacak formüllerin şekli, istatistik iş
leri, tutulacak defterler, ölçü ve tartı işleri, malın nevine göre toptan satışlarda en az satış miktar
ları, malların ambalajında marka ve ayırıcı işaretlerin kullanılması sağlık hizmetleri, yükleme ve 
boşaltma işleri hizmet tarifeleri, hal içindeki çalışanlara verilecek giriş vesikası, yerlerin kulla
nılması, satış gün ve saatleri, hale giriş ve halin iş düzeni, yerlerin temizliği, satışların şekil ve 
usulleri, malın satışa arzı, satışın kimler tarafından yapılacağı ve satışa kabul edilmiyen veya 
çürüyen mallar için belge verilmesi, hâkem kurulunun görevini nasıl yapacağı, hâkemlerin na
sıl seçileceği ve çalışma tarzı hâkem kararlarının ilgililere duyurulması, tasfiyelerin nasıl yapıla
cağı halde yer alanların yanında çalışanların riayet edeceği hususlar var ise muhafaza tasnif ve 
halde mevcut diğer pazarlama tesislerinin kullanılması, toptan komisyoncu ve nakliyeci ilişki-

M. Meclisi CS. .Sayısı : 433) 



— 19 — 

GEÇİCİ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Toptancı halleri kanunu teklifi 

Toptancı hallerinin tarifi : 

MADDE 1. — Toptancı halleri bu kanun hükümlerine tabi tutularak maddelerin bu kanuna 
göre ve genel sağlık kurallarına uygun olarak üretici ve tüketici yararlarını bağdaştıracak şekilde 
belediye sınırı içindeki toptan alım ve satımlarının ve bunlarla ilgili hizmetlerin yapıldığı yerler
dir. 

Toptancı hali bulunan yerlerde toptan alım ve satımlar haller dışında yapılamaz. 
ihracatçılar tarafından ihracat için yapılan alım ve satımlar bu hükme tabi değildir. 
Halde toptan satışlar, kooperatif veya kooperatif birlikleri ile müstahsıllar ve komisyoncular 

tarafından yapılabilir, ancak bunlar birbirlerinden mal alıp satamazlar. 

Hallerin kuruluşu : 

MADDE 2. — Toptancı halleri tesisi belediyelerce kurulur, özel idareler, ticaret ve sanayi oda
ları, ticaret odaları, ticaret borsaları, ziraat odaları, tarım kooperatifleri veya birlikleri ile alâka
lı komisyoncular hallere iştirak edebilirler. 

Toptancı halleır&niln idaresi bıeleidüyelene aittir. 

Hallerin hukukî durumu : 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Komisyonumuzca-aynen kabul edilmiştir. 

Hal yönetmelikleri : 

MADDE 4. — Bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikler, 1580 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin 58 nci fıkrasında yazılı gıda maddeleriyle ilgili olarak, hallerde çalışanları kapsar. Belediye
ler yönetmelikleri hazırlarken varsa kuruluşlara katılan teşekküllerle, halde çalışan komisyoncu
lar cemiyetlerinin mütalâalarını alırlar. 

Hal yönetmeliklerinde yer alacak hususlar : 

MADDE 5. — Belediyelerce hazırlanacak hal yönetmeliklerinde mahallî ihtiyaca göre bu ka
nunun ilgili maddelerinde tasrih edilen hususlarla haldeki yerlerin 7 nci maddedeki önceliklere 
tabi olarak ne suretle ve nasıl kiraya verileceği, kiranın feshi bakımından kifayetsizlik durumu
nun tesbiti, halde satış yapacak olanlarda aranılacak vasıfların ne suretle tesbit ve tevsik edile
ceği, halde yer alacakların sicillerinin ne suretle tutulacağı ve ihtiva edeceği hususlar, halin teş
kilâtı ve idaresi, hal görevlilerinde aranılacak vasıflar, hal hakem kurulunun görevleri, çalışma 
tarzı ve bu konuda kullanılacak formüllerin şekli, istatistik işleri, tutulacak defterler, ölçü ve tartı 
işleri, malın nevine göre toptan satışlarda en az satış miktarları, malların ambalajında marka ve 
ayırıcı işaretlerin kullanılması, sağlık hizmetleri, yükleme ve boşaltma işleri, hizmet tarifeleri, hal 
içindeki çalınanlara verilecek giriş vesikası, yerlerin kullanılması, satış gün ve saatleri, hale giriş 
ve halin iç düzeni, yerlerin temizliği, satışların çekil ve usulleri, malın satış arzı, satışın kimler 
tarafından yarplacaoı ve satışa kabul edilmiven veya çürüyen mallar için belge verilmesi, hakem 
kurulunun görevini nasıl yanacağı, hakemlerin nasıl seçileceği ve çalışma tarzı, hakem karanları
nın ilgililere duyurulması, tasfiyelerin nasıl yapılacağı, halde yer alanların yanında çalınanların 
riayet edeceği hususlar var ise muhafaza, tasnif ve halde mevcut diğer pazarlama tesislerinin dü-
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(Teklif) 

lerinin düzenlenmesi, müstahsil alacaklarının komisyoncular tarafından ödenme süresi ve bunların 
esasları yer alır. 

Sınıflandırma ve ambalaj ile kaplara yerleştirme yönetmelikleri : 

MADDE 6. — Toptancı hallerine gelecek maddelerin; Cins, nevi ve menşelerine göre sınıflan
dırma ve ambalajı ile kaplara yerleştirme esasları ve bunların hangi tarihte yürürlüğe konacağı 
ve ne suretle uygulanacağı standartları yapılıncaya kadar ilgililerin Türk Standartları Enstitüsü
nün mütalâası da alınarak Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliklerde gösterilir. 

Fiyatların teşekkülü : 

MADDE 7. — Toptancı hallerinde fiyatlar hal nizamı dâhilinde serbestçe teşekkül eder. An
cak zaruret görülen ahvalde belediyelerce hal hâkem kurulununun mütalâası alındıktan sonra 
yürürlükte olan mevzuat hükümleri dairesinde âıami fiyat tesbit olunabilir. 

Tesbit olunan âzami fiyatın üstünde satış yapılamaz. 

Halde satış yapacak olanlar ve sıfatları : 

MADDE 8. — Toptan satışlar; Halde yer almış bulunan müstahsil satış kooperatifleri veya 
(bilirlikleri, münhasıran müstahsıllar tarafımdan kurulan şirketler ile toptan komisyoncu gerçek ve 
tüzel kişiler tarafından yapılır. 

Halde yer alan müstahsıllar ancak kendi mallarını müstahsil satış kooperatifleri veya birlik
leri ile munJhasıram müsialbjsıHlar tarafından kurulan şirketler ise kendi ortaklarının mallarını sa
tabilirler. 

Müstahsıllar için halde duruma göre genel ve özel surette satış yerleri ayrılır. Bu yerde müs
tahsıllar geçici olarak satış yapabilirler. 

Aynı belediye sınırı içindeki hallerde kendilerine yer tahsis edilmiş olanlar birbirlerine mal 
alıp satamazlar. 

Yer tefriki ve tahsisi : % ı 

MADDE 9. — Haildeki satış yerleninin ve bunlarla ilgili tesislerin tefrik ve karalanması, hal ha
kem komisyonunun 8 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı satıcıların yazılış sırasına göre, tesbit 
edilecek öncelik esasları gözetilmek suretiyle yapacağı teklif üzerine, belediye encümenince kara
ra bağlanır. 

öncelik hal hakem kurulunun mütalâası, alındıktan sonra belediye encümenince değiştirilir. 
Ancak bu değiştirme halden çıkarılmayı gerektirmez. 

Yer tahsisi için aranılacak nitelikler : 

MADDE 10. — Halde kendilerine yer tahsis edileceklerin aşağıda yazılı nitelikleri taşımaları 
gerekir. 

A) Türk vatandaşı olmak ve 18 yaşını bitirmiş olmak, 
B) Ağır hapis cezası ile veya hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti kötüye kullanma, 

yalan yere yemin ve şahadet, hileli iflâs, kaçakçılık, ticaret ve sanayiye ve müzayedeye hile ve fe
sat karıştırmak cürümleri ile veya umumun sih hatime, yenilecek ve içilecek şeylere mütaallik cü
rümlerden biriyle mahkûm olmamış bulunmak. „ ; *V*1 
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zenlenmesi, müstahsil alacaklarının komisyoncular tarafından ödenme süresi ve komisyoncular 
tarafından müstahsıla verilen avansların zail olmaması esasları yönetmelikte yer alır. 

Fiyatların teşekkülü : 
MADDE 6. — Toptancı hallerinde fiyatlar, hal nizamı dâhilinde serbestçe teşekkül eder. An

cak; zaruret görülen ahvalde, belediyelerce lüzum görülen hallerde hal hakem kurulunun müta
lâası alındıktan sonra yürürlükte olan mevzuat hükümleri dairesinde âzami fiyat tesbit oluna
bilir. 

Tesbit olunan âzami fiyatın üstünde satış yapılamaz. 

Halde satı§ yapacak olanlar ve sıfatları: 

MADDE 7. — Toptan satışlar; halde yer almış bulunan müstahsıllar tarafından kurulmuş koo
peratifler ve birlikleri, toptan komisyoncu gerçek ve tüzel kişileri tarafından yapılır. 

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

Müstahsıllar için halde duruma göre genel ve özel surette satış yerleri ayrılır. Bu yerde müs
tahsıllar geçici olarak satış yapabilirler. 

Aynı belediye sınırı içindeki hallerde kendilerine yer kiralanmış olanlar birbirlerinden mal alıp 
satamazlar. 

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

Yer tefriki ve kiralanması: 

MADDE 8. — Haldeki satış yerlerinin ve bunlarla ilgili tesislerin tefrik ve kiralanması hal ha
kem komisyonunun, 7 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı satıcıların yazılış sırasına göre, tesbit 
edilecek öncelik esasları gözetilmek suretiyle yapacağı teklif üzerine, belediye encümenince kara
ra bağlanır. 

Kiracılarda aranılacak nitelikler : 

MADDE 9. — Halde kendilerine yer kiralananların aşağıdaki nitelikleri taşımaları gerekir : 
a) Gerçek kişilerin Türk vatandaşı olması ve 18 yaşını bitirmiş bulunması, tüzel kişiler için 

idarecilerinin hepsinin Türk vatandaşı olması ve sermayelerinin tamamının Türk vatandaşlarına 
ait bulunması, 

b) Gerçek kişiler, tüzel kişiler ve tüzel kişilerin idarecilerinin; ağır hapis cezasiyle veya 
hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti kötüye kullanma, yalan yere yemin veya şa
hadet, hileli iflâs, kaçakçılık, ticaret ve sanayi ve artırmaya hile ve fesat karıştırmak cü-
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0) Âdi veya tahrisatlı surette iflâs etmiş ise itibarını tekrar kazanmış olmak. 
Ç) 33 ncü maddenin son fıkrası gereğince her hangi bir toptancı halinde yeri geri alınma

mış olmak. 
D) 8 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı satıcılardan birinin niteliğine sahibolmak. 

Ticaret siciline kayıt mecburiyeti : 
MADDE 11. — Kendilerine devamlı olarak yer verilmiş olanlar ticaret siciline kayıtlı olmadık

ları takdirde tahsisin tebliğ tarihinden itibaren 33 gün içinde bu kayıtlarını yaptırmaya mecbur
durlar. 

Alınacak teminat : 

MADDE 12. — Hale mal gönderenlerin ve belediyelerin haklarını korumak maksadiyle beledi
ye encümenlerince komisyonculardan ve diğer yer tahsis edilenlerden tesbit edilecek hadler dâhi
linde nakit veya muteber bir banka teminat mektubu veya Devlet tahvili teminat olarak alınır. 

Teminat gayesi dışında haciz edilemez. 
Teminatın bir ay içinde verilmesi veya tamamlanması mecburidir. Başlıca şehirlerde ihtiyaçları 

karşılamak ve mal temini için yapılan bağlantılar dolayısiyle verilen avanslar, göndericinin aynı 
hallerde olan alacaklarına hakem kurulunca tetkikten sonra mahsubedilmelidir. 

Özel sicil : 

MADDE 13. — Halde yer işgal edenler için hal müdürlüğünce özel bir sicil tutulur. 

Tahsis edilen yerin geri alınması : 

MADDE 14. — 9 ncu madde gereğince tahsis edilen satış yerleri ancak aşağıda gösterilen hu
suslardan her hangi birinin ticaret mahkemelerince tesbiti halinde belediye encümeni kararı ile ve 
bu kanunun 27 nci maddesi esasları dâhilinde geri alınır. 

a) 10 ncu madde de yazılı vasıf ve şartlardan her hangi birini kaybetmek. 
b) 11 nci madde hükmüne uymamak. 
c) Tahsis suresi içinde ilgilinin vaz geçmesi, tüzel kişiliğin ortadan kalkması . 
ç) Kendine yer kiralananlar bu yeri kısmen veya tamamen 10 ve 11 nci maddelerdeki nitelik

lere haiz olmayan 3 ncü şahıslara 20 seneden evvel devredemezler. 
d) Yer tahsis edilenin vefatı halinde 10 ncu maddede yazılı vasıfları haiz eşi ve çocuklarından 

birinin, muJhassasm ölüm tarihinden itilbaren 6 ay içinde tahsisin devamı isteğinde bulunmamaları, 
birden fazla mirasçının müracaat ve isteği halinde ıbunlann aralarında şirket kurmalarını ve iş
lerinde 10 ncu madde de yazılı vasıfları haiz biri lehine f eragatta bulunmamaları. 

e) Mâkul bir mazarete dayanmadıkça satış yerinin devamlı olarak 90 iş günü bir yıl içinde 
kapalı veya toptancı Ihal yönetmeliğinde gösterilecek şekilde kifayetsiz durumda kalınması. 

f) 22 nci maddenin ©on fıkrasında yazılı ahvalde. 
g) 12 nci maddede belli müddet içinde teminatın verilmemesi veya eksilen kısmın tamamlan

maması. 
h) Teminatın aynı tmaksalfta haciz edilmesi hususunun 3 tncü defa vuku bulması halinde 

teminatın tamamlanmadığı hallerde Mra kontratları ticaret mahkemeleri karan ile feshedilir. 
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rümleriyle veya umumun sıhhatine, yenilecek ve içilecek şeylere ilişkin cürümlerden biri ile 
mahkûm olmamış bulunması, 

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

ç) 27 nci madde gereğince her hangi bir toptancı halinde kiralaınımış yeri geri alınma
mış olmak, 

d) 7 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı satıcılardan birinin niteliğine sahibolmak. 

Ticaret siciline kayıt mecburiyeti : 

MADDE 10. — Teklifin 11 nci maddesi 10 ncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Alınacak teminat: 

MADDE 11. — Hale mal gönderenlerin, halden mal alanların ve belediyelerin haklarını 
korumak maksadiyle belediye encümenlerince halde kendilerine yer kiralananlardan tesbit 
edilecek hadler dâhilinde nakit veya muteber bir banka teminat mektubu veya Devlet tahvili 
teminat olarak alınır. Teminatın mahsup şekli 5 nci maddede bahsi geçen- yönetmelikte be
lirtilir. Bu teminat alınış gayesi dışında haczedilemez. Mahsubedilen teminatın bir ay 
içinde yeniden verilmesi veya eksilen kısmının tamamlanması zorunludur. 

Özel sicil : 

MADDE 12..— Teklifin 13 ncü maddesi 12 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Kiralanan yerin geri alınması : 

MADDE 13. — 8 nci madde gereğince kiralanan satış yerleri ancak aşağıda gösterilen 
hususlardan her hangi birinin ticaret mahkemelerince tesbiti halinde belediye encümeni ka-) 
ran ile ve bu Kanunun 26 nci maddesi esasla n dâhilinde geri alınır, 

a) 9 ncu maddede yazılı vasıf ve şartlar dan her hangi birini kaybetmek, 
b) 10 ncu madde hükmüne uymamak, 
c) Tahsis süresi içinde ilgilinin vazgeçmesi, tüzel kişiliğinin ortadan kalkması, 
ç) Kendilerine yer kiralananlar bu yeri b aşkasına Mralıyamaz veya devredemezler. 
d) Yer tahsis edilenin vefatı halinde 0 ncu maddede yazılı yazıları haiz eşi ve çocukla* 

rından birinin, münhasıran ölüm tarihinden itioaren 6 ay içinde tahsisin devamı isteğin
de bulunmamaları, birden fazla mirasçının müracaat ve isteği halinde bunların aralarında 
şirket kurmalarını ve işlerinle 9 ncu maddede y azılı vasıfları haiz biri lehine feragatta bulun
mamaları, 

e) Mâkûl bir mazerete dayanmadıkça satış yerinin devamlı olarak 30 gün veya bir yıl 
içinde 90 iş günü kapalı kalması veya toptancı hal yönetmeliğinde gösterilecek şekilde 
kifayetsiz durumda kalınması, 

f) 21 nci maddenin son fıkrasında yazılı ahvalde, 
g) 11 nci maddede belli müddet içinde teminatın verilmemesi veya eksilen kısmın tamam

lanmaması, 
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Haller idaresi : 
MADDE 15. — Toptancı halleri bu kanuna ve (bu kanun gereğince (çıkarılacak yönetmelik-

lerce, belediye nizam ve esaslarına göre idare edilebilir. 
Hal işleri, Hal Müdürünün idaresi altında hal teşkilâtı tarafından bu kanun ile hal yönet

meliğinde gösterilen esaslar dâhilinde yürütülür. 
Hale gelen malların kapları üzerine yazılmış sınıflara uygun derecesine re'sen veya şikâyet 

üzerine sınıflandırma ve tamıbalaj ile kaplara yerleştirme esasları yönetmeliklere uygun bulu
nup bulunmadığını kontrol etmek ve sınıflandırma işlerini yapmak için lüzumu kadar eksper ve 
kontrolör bulundurulur. 

Toptancı halin müdürlüğünün görevleri : 

MADDE 16. — Hal (Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Hal işlerindin, bu kanun ile hal yönetmeliğine, belediye nizam ve kararlarına uygun olarak 

yürütmek ve murakabe etmek. 
b) Komisyonculara gönderilen malların satış bedellerinin ilgililere intikal edip etmediğini 

müracaat yapıldıktan sonra yönetmelikte belirtilecek bir süre ve esas dâhilinde intikal ©dip et
mediğini ve halde âzami satış fiyatının tâyini halinde satışın bu fiyatlar üzerinde yapılıp yapılma
dığını kontrol etmek. 

c) 'Müstahsil komisyoncu ile bağlantı yapmadan doğrudan doğruya Hale veya dükkânı ge
çici olarak 'kapanmış veya 27 nci madde (gereğince tahliye emri tebliğ edilmiş komisyoncuya mal 
gönderdiği takdirde, bu malın bir komisyoncu vasıtasiyle satışını bedelini müstahsıla gönderil
mesini sağlamak. 

ç) Sınıflandırma ve kaplara yerleştirme yapılan hallerde, bu malları kalitelerine göre sınıf
landırılmasını 'temin etmek. 

d) Hal eksper ve kontrolleri tarafından tâyin edilecek sınıflandırmaya vâki itiraz üzerine 
seçilecek hâkem heyetini deılhal toplıyarak itiraz edilen Ihususu 'tetkik ve neticesini bir tutanakla 
tesbit etmek. 

e) Hale gelen günlük malların miktar fiyat ve sınıflarına ıailt bilgileri derlemek. 
f) Her gün satılan malların miktar sınıf ve fiyatları kayıt ve sınıflarına göre en az, en çok 

fiyatları yanı sıra mümkün olduğu takdirde genellikle en içjök işlem gören fiyatların istenildi
ğinde ilgililere duyurulması. 

g) ıCıvar iller ve müstahsil (bölgeler hal idareleri ile fiyat ve gönderilen mal mevzuunda de
vamlı irtilbat tesis ve neticelerini ilgililerin istifadesine iarz etmek. 

İh) Halin idaresi ile ilgili diğer işleri yapmak. 
i) Hal Müdürü olmadığı yerlerde bu işler görevlendirilecek kişiler tarafından yapılır. 

Toptancı hali hakem kurulu : 

MADDE 17. — Hal hakem kurulu hal müdürlüğünden bir temsilci, Ziraat Müdürlüğünden bir 
temsilci ve Ticaret 'Odalarından iki kişi ile Yaş Mevva ve Sebze Komisyoncular Cemiyetinden 
bir temsilciden teşekkül eder. • 
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h) Teminatın aynı maksatla haczedilmesi hususunun 3 ncü defa vukubulması ve teminatın 
tamamlanmadığı hallerde, 

Kira kontratları Ticaret mahkemeleri karan ile feshedilir. Bu dâvalar müstacel mevaddan 
sayılır. 

Haller idaresi : 

MADDE 14. — Toptancı halleri bu Kanuna ve bu Kanun gereğince çıkarılacak yönetme-
liklerce, belediye nizam ve esaslarına göre ida re edilir. 

Hal işleri, hal müdürünün idaresi altında ha 1 teşkilâtı tarafından bu kanun ile hal yönet
meliğinde gösterilen esaslar dâhilinde yürütülür. 

(Hale gelen malların kabları üzerine yazılmış s mıf lara uygunluk derecesini, re'sen veya şikâ
yet üzerine sınıflandırmaya ve ambalaj ile kablara yerleştirme esasları yönetmeliklere uygun 
bulunup bulunmadığını kontrol etmek ve sınıflandırma işlerini yapmak için lüzumu kadar 
eksper ve kontrolör bulundurulur. 

Toptancı hal müdürlüğünün görevleri : 

MADDE 15. — Hal müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Hal işlerini, bu Kanun ile hal yönetmeliğine,, belediye nizam ve kararlarına uygun ola

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

ğini, müracaat yapıldıktan sonra yönetmelikte belirtilecek bir süre ve esas dâhilinde inti
kal edip etmediğini ve halde âzami satış fiyatının tâyini halinde satışın bu fiyatlar üzerinde 
yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, 

c) Müstahsil komisyoncu ile bağlantı yapmadan doğrudan doğruya hale veya dükkânı 
geçici olarak kapanmış veyahut 27 nci madde gereğince tahliye emri tebliğ edilmiş ko
misyoncuya mal gönderdiği takdirde, bu malın bir komisyoncu vasıtasiyle satışını' ve bedeli
nin müstahsıla gönderilmesini sağlamak, 

ç) Sınıflandırma ve kablara yerleştirme yapılan hallerde,, bu mallan kalitelerine 'göre 
sınırlandmlmasını temin etmek, 

d) Hal eksper ve kontrolleri tarafından tâyin edilecek sınırlandırmaya vâki itiraz üzerine 
seçilecek hakem heyetini derhal toplıyarak it haz edilen hususu tetkik ve neticesini bir tu
tanakla tesfbit ettirmek, 

e) Hale gelen günlük malların miktar, fîyat ve smıflanna ait bilgileri derlemek, 
f) Her gün satılan mallann miktar, sınıf ve fiyatlan kayıt ve smıflanna göre en az ve en çok 

fiyatların yanı sıra mümkün olduğu takdirde genellikle en çok işlem gören fiyatlann istenildiğin
de ilgililere duyurmak, 

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

h) Halin idaresi ile ilgili diğer işleri yapmak. 
Hal müdürü olmadığı yerlerde bu işler görevlendirilecek kişiler tarafından yapılır. 

Toptancı hali hakem kurulu : 

MADDE 16. — Hal hakem kurulu, belediye hal müdürü veya görevlendireceği bir kişinin baş
kanlığında, ziraat müdürlüğünden, mahallî ziraat odalarından, tarım kooperatiflerinden, yaş mey-
va ve sebze koml'syonculan cemiyetinden birer, ticaret odalarından ikişer temsilciden teşekkül 
eder. 
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Toptancı Hali Hakem Kurulunun görevleri : 

MADDE 18. — Hal Hakem Kurulunun görevleri şunlardır. 
a) Halde kendilerine yer tahsis ©dilenler ile, mal gönderenler, komisyoncular, alıcılar ve nak

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

ile İnal yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında mütaâa beyan etmek. 
ç) Hal mevzuuna giren maddelerden belediyece âzami satış fiyatları 'tesbitine zaruret görü

lenler hakkında mütalâa beyan etmek. 

Toptancı hallerin gelirleri : 

MADDE 19. — Hallerin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Halde kendilerine yer kiralanan daimî satıcılar (Toptancı komisyoncular, müstahsil koope

ratifleri, kooperatif satış birlikleri) Belediye Encümenlerince kararlaştırılacak kanun ve mevzu
atlara uygun aylık kira öderler. 

b) Hallerde bu kanunun 8 nci (maddesine göre kendilerine geçici olarak yer tahsis edilenler 
Belediye Encümenlerince hazırlanacak açık ve kapalı yerlere ait işıgaliye resmi öderler. 

IBu kanunun 2 nci maddesinde yazılı teşekküllerle Belediye tarafından müşterek tesis olunan 
hallerde alınan tahsis ücreti, ortaklar arasında yapılacak anlaşma hükümlerine göre {% 5 geliştir
me fonun ayrılarak taksim olunur. 

ıGeliştirnıe fonu ayrı (bir hesapta toplanır. Hallerin geliştirilmesi maksadile kullanılmak ve be
lediye mevzuatına uygun sarf yetkisi hal hakem kurullarına aittir. Kurul kararlarının katiyet 
kazanması belediye başkanları veya yetkilerini kullanan başkanın onayı ile olur. 

c) Halde satılan malların satış Ibedeli üzerinde 3 ü geçmemek üzere Belediye [Encümenince 
tâyin edilecek misbette alınacak belediye resmî, 

ç) Malların hale giriş ve çıkışı ile yükleme boşaltma hizmetleri hal müdürlüğü müstahdem
leri tarafından görüldüğü takdirde bu hizmetler karşılığı olarak Belediye OYLeclisince düzen
lenecek tarifeye göre alınacak ücretler. 

d) Toptancı hali içerisinde kurulacak sıoğuk hava deposu ve bunun gibi tesislerin gelirleri. 

Komisyoncu ücretleri : 

MADDE 20. — Halde yer alan komisyoncuların komisyon ücretleri malın satış bedeli üzerin
den müstahsille karşılıklı anlaşmalara bağlıdır. 

CEZALARLA İLGİLİ HÜKÜMLER 

MADDE 21. — Bu maddenin 2 nci fıkrası hükmüne aykırı hareket eden toptan satıcıların ma
lın o günkü rayiç bedeli üzerinden belediye resmi tutarlarının 5 misli para cezası verilir. 
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Toptancı hali hakem kurulunun görevleri : 

MADDE 17, — Teklifin 18 nci maddesi 17 nci madde olarak komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Toptancı hallerinin gelirleri: 

MADDE 18. — Hallerin gelir kaynaklan aşağıda gösterilmiştir : 
a) Halde kendilerine yer kiralanan daimî satıcılardan (Toptancı komisyoncular, müstahsil 

kooperatifleri, kooperatif satış birlikleri) belediye encümenlerince kararlaştırılacak kanun ve 
mevzuatlara uygun olarak tahsil edilecek aylık kiralar, 

b) Hallerde bu kanunun 7 nci maddesine göre kendilerine geçici olarak yer tahsis edilenler
den belediye encümenlerince hazırlanacak açık ve kapalı yerler için alınacak işgaliye resimleri, 

c) Halde satılan malların satış bedeli üzerinden % 3 ü geçmemek üzere belediye encümenince 
tâyin edilecek nisbette alınacak belediye resmi, 

ç) Malların hale giriş ve çıkışı ile yükleme - boşaltma hizmetleri karşılığı olarak belediye 
meclislerince düzenlenecek tarifeye göre alınacak ücretler, 

d) Toptancı hali içerisinde kurulacak soğuk hava deposu ve bunun gibi tesislerin gelirleri. 

Hallerin tesis ve geliştirilmesi fonu : 

MADDE 19. — Bu kanunun 2 nci maddesinde tarif edilen hallerin kanunî net gelirlerinin 
% 15 i hallerin tesisi ve geliştirilmesi için ayrı bir fonda toplanır. 

Bu fonda toplanan gelirler maksadı dışında kullanılamaz. 
Ancak, bu fonda toplanan gelirler, ilgili belediyelerin müracaatları üzerine Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının müsaadesi ile serbest bırakılabilir. 
Geriye kalan net gelirin % 85 i ilgili belediye ile ortaklar arasındaki anlaşmaya göre paylaşı

lır. 

Komisyoncu ücretleri •: 

MADDE 20. — Halde yer alan komisyoncuların komisyon ücretleri malın satış bedeli üzerin
den % 8 i, müstahsıla avans ve kaJb verildiği takdirde % 10 unu geçemez. 

Cezalarla ilgili hükümler : 

MADDE 21. — 1 nci maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı hareket eden toptan satıcılara ve 
alıcılara malın o günkü rayiç bedeli üzerinden belediye resmi tutarının 5 misli para cezası verflir. 
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(Teklif) 

Bu ceza ,250 liradan az ve 2 000 liradan fazla olamaz. Belediye resmi ayrıca satıcıdan tahsil 
olunur. 

'MADDE 22. — 7 nci maddenin ve 8 nci maddenin son fıkrası hükümlerine aykırı hareket 
edenler hakkında 100 liradan 1 O00 liraya kadar para cezasiyle 3 gün 'faaliyetten menedilirler. 

Bu fiillerinin tekerrürü halinde para cezası 1 000 liradan 2 000 liraya kadar ve 10 gün faali
yetten men, cezası alırlar. 

Yukarda yazılı fiillerden birinin 3 aıcü defa tekerrürü halinde haklarında kanuni kovuştur
ma açılır, ve kontratların ilân neticesinde iptal edilir. Malın ekspertiz neticesinde tâyin edilecek 
sınıflandırılmasını gösterir işaretleri tahrif etmek, kendilerine gönderUen malın miktar ve fi-
yaJtım hakiki miktar ve satış bedelinden noksan gösterenler kasit ve temerrüd halinde yönetme
liklerde gösterilecek para ve işten men cezalarına çarptırılır. 

Bu madde de ayrıntısı gösterilmiş suçların hepsini işlemiş Ibulunanlar bu kanuna giöre kont
ratları iptal edilir. 

MADDE 213. — Aynı kap içerisinde değişik kalitede mal konulması ve özel yönetmeliklerde 
teslbit edilecek sınıflandırmalar dışında mal gönderilmesi veya kap kullanılması yasaktır. 

Bu yasağa riayetsizlik münhasıran müstahsil fiilinden ıtevellüdetmiş ise mal gönderene, hal 
içinde yapılan sınıflandırma, ve tarifle, raf'dan ileri gelirse komisyoncu sorumlu olur. Bunlar
dan her Ibirli hakkında malın rayiç (bedeli tutarının |% 15 i oranında para cezası tatbik olunur. 

Bu ceza 300 lirayı geçemez. 
Dökme mallarla sıra malları, dökme veya sıra olarak satıldığı takdirde bu madde hükmüne 

tabi değildir. 

MADDE 24. — Toptancı (halleri yönetmeliklerinde teslbit olunacak yasaklara uymıyanlar 
•hakkında 100 liradan 500 liraya kadar para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza bir misli 
artırılır. 

CEZALARDA UlSULE AİT HÜKÜMLER 

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

MADDE 26. — Bu kanunda yazılı para cezalan 6188 sayılı âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

MADDE 27. — Bu kanunun 14 ncü maddesi ilf 22 nci maddesinin son fıkrası gereğince haltla
rında ceza ve hüküm verilen muhassaslar kontraltlan feshedilmiş lise yerlerini 1 ay zarfında hal 
müdürlüğüne teslim ederler. Yer teslim ©dilmediği hallerde 2 nci bir hükme kalmaksızın hükmü be
lediye zabıtası yerine getirir. Belediye masrafları varsa 26 nci madde esaslarına göre tahsil olunur. 
Kiracıya tahsis edilen yerde tahliye karannın telbliğ tarihinden itibaren gelen mallar 16 nci 
maddenin (d) fıkrasına göre hal imüdürlüğünce sattmlır ve bedeli sahiplerine göndertilir. 
f 

MADDE 28. — Muhassastan yerin (geriahnması gerektiren ahvalde tasfiyenin ne surette 
yapılacağı hal yönetmeliklerinde gösterilir. 

Yönetmeliğin yürürlüğe konması : 

MADDE 29. — Bu kanunun neşri tarihinden 6 ay sonra hal yönetmelkleri yürürlüğe girer. 
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(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Bu ceza 500 liradan az 5 000 liradan fazla olamaz. Belediye resmi ayrıca satıcıdan tahsil olunur. 

MADDE 22. — 6 ncı maddenin ikinci ve 7 nci maddenin son fıkrası hükümlerine aykırı hare
ket edenlerle, fiyatların normal bir şekilde oluşumunu önleyici hareketlerde bulunanlar, hal ha
kem kurulunca teslbit edildikten sonra, veya malın miktar ve bedelini hakiki miktar ve
ya satış fiyatının altında göstermek suretiyle üreticiye noksan intikal ettirenler 
veya malın ekspertiz neticesinde belirtilecek sınıflandırılmasını gösterir belgeleri değiştirenler ve
ya değişıtirtenler ile bu belgelerin değiştirilmiş şekildeki satıcıları hakkında 100 liradan 1 000 lira
ya kadar para cezası ve ayrıca malın satıcısına kiralanan yerin bir haftaya kadar kapatılması ve bu 
müddet çalışmadan alıkoyma cezası verilir. 

Bu fiillerden birinin tekrarı halinde kiralanan yerin 7 günden 15 güne kadar kapatılması ve bu 
müddet çalışmadan alıkoyma cezası ile birlikte 1 000 liradan 2 000 liraya kadar para cezası verilir. 

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

MADDE 23. — Aynı kaib içeriısinJde değişik kaliteden mal konulması ve özel yönetmeliklerde 
tesfoit edilecek sınıflandırmalar dışında mal gönderilmesi veya kato kullanılması yasaktır. 

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

Bu ceza 1 500 lirayı geçemez. 
Dökme mallarla sıra mallan, dökme veya sıra olarak satıldığı takdirde bu madde hükmüne 

taibi değildir. 

MADDE 24. — Teklifin 24 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kaJbul edilmiştir. 

Cezalarda usule ait hükümler : 

MADDE 25. — Teklifin 25 nei maddesi Komisyonumuzca aynen kaJbul edilmiştir. 

MADDE 26. — Teklifin 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Bu kanunun 13 ncü maddesi ile 22 nci maddesinin son fıkrası gereğince hakla
rında oeza verilen kiracılar fcontratlan feshedildiğinde yerlerini 1 ay zarfında hal müdürlüğüne 
teslim ederler. Yer teslim edilmediği hallerde belediye zaibıtası tahliyeyi İrizzat yapar. Belediye 
masraf lan varsa 26 ncı madde esaslanna göre tahsil olunur. Müstecire kiralanan yerde tahliye ka-
rannm tdbliğ tarihinden itibaren gelen mallar 15 nci maddenin (c) fıkrasına göre hal müdürlü
ğünce sattırılır ve bedeli sahiplerine gönderilir. 

MADDE 28. — Kiracıdan yerin geri alınmasını gerektiren ahvalde tasfiyenin ne suretle yapı
lacağı hal yönetmeliklerinde gösterilir. 

Yönetmeliklerin yürürlüğe konması : 

MADDE 29. — 4 ncü madde gereğince hazırlanacak hal yönetmelikleri, kanunun yayımı tari
hinden itibaren 6 ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 
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(Teklif) 

Kaldırılan kanun : 

MADDE 30. .— 12 . 9 . 1900 tarihli ve B0 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

İU'çici madde : 

1. 80 sayılı Kanuna göre kendilerine yer tahsis edilmiş olanlar bir yıl içinde bu kanuna uy
mak zorunluğundadıriar. 

Geçici madde : 

2. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hallerde tahsisen yeri olanların hakkı müktesepleri 
mahfuz tutulur. 

Yürürlük tarihi : 

MADDE 31. — Bu kanunun 4, 5, 6, 29, 31, 32, ve geçici 1 nci maddeleri kanunun yayın tari
hlinde ve diğer maddeleri yayından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 32. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Geçici 'Komisyonun değiştirişi) 

Kaldırılan kanun : 

{MADDE 30. — 12 . 9 . 1960 tarihli 80 sayııl Kanun, bu kanunun tamamının yürürlüğe girdi
ği tarihte yürürlükten kalkar. 

GEÇİCİ MADDELER : 

1. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halde kendilerine yer tahsis edilmiş olanların hakları 
saklı olup, bir yıl içinde bu kanuna uymak zorunluluğundadırlar. 

2. — Toptancı hallerine gelecek maddelerin; cins, nevi ve menşelerîne göre sınıflandırma ve 
arnıibalâjı ile kalblara yerleştirme esasları ve bunların hangi tarihte yürürlüğe konacağı ve ne su
retle uygulanacağı standartları yapılıncaya kadar ilgililerin de mütalâası alınarak Sanayi ve Tica
ret Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerde gösterilir. 

Yürürlük tarihi : 

MADDE 31. — Bu kanunun yönetmeliklerin hazırlanmasına ilişkin hükümleri ile geçici mad
deleri bu kanunun yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımdan itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütecek makam : 

MADDE 32. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

»« mum »• 
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Dönem : 3 
Toplat 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 710 
Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir 
Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 

Plan komisyonları raporları (2 /625) 

MİLLET MECLÎSİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 

Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili 
[hakkındaki kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Yozgat 
T. Nizamoğlu 

Hatay 
A. Yılmaz 

Nevşehir 
H. Ba§er 

Kastamonu 
i. K. Topçular 

Maraş 
V. Kadıoğlu 

Diyarlbakır 
<N. Gönenç 

Mardin 
A. Türk 

Gaziantep 
E. Ocak 

Çanakkale 
M. H. Önür 

Adana ' 
C. Oral 

Kars 
M. Doğan 

Adıyaman 
A. Turanlı 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Kırklareli 
H. Korkut 

Sakarya 
Y. Bir 

İçel 
M. Arikan 

Edirne 
V. Gülkan 

Adıyaman 
M. Z. Adıyaman 

Hakkâri 
A. Z ey olan 

Erzurum 
F. Taşkesenlioğlu 

Eskişehir 
§. Sönmez 

Muğla 
A. Buldanlı 

Urfia 
B. Karakeçeli 

Kırşehir 
M. K. Güneş 

Manisa 
S. Çağlar 

Denizli 
A. Uslu 

Ankara 
§. Yıldırım 

Bingöl 
M. Bilgin 

Samsun 
t. Yalçıner 

Rize 
S. Z. Köseoğlu 
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GEREKÇE 

Gelir Vergisi Kanununun 53 ve 55 nci maddeleri hükümleri dairesinde kazançları gerçek ka
zanç usulüne (işletme veya blanço esasına) göre tespit edilmek mecburiyetinde olan çiftçilerin 
1962 - 1971 yıllarına ait ziraî kazançlarının diledikleri takdirde götürü gider usulüne göre ver
gilendirileceği 13 . 3 . 1969 tarih ve 1132 sayılı kanunla hükme bağlanmıştı. 

Her ne kadar ziraî kazançlardan elde edilen Gelir Vergisi yekûnları yıldan yıla artış göster
mekte ise de aradan geçen iki yıl içinde 1132 sayılı kanunun gerekçesinde belirtilmiş olan se
beplerin ortadan kalkması mümkün olamamış, bu kabil işletmelerin bünyeleri ve idareleri dü-
zenlenememiş, dolayısıyle çiftçilerin büyük çoğunluğu işletme veya blanço hesabı tutabilecek 
hale gelememişlerdir. 

Gelir Vergisi Kanununda ziraî kazançların vergilendirilmesiyle ilgili usul hükümlerinin 
önümüzdeki iki yıl içinde daha elverişli hale getirilebileceği bu suretle kazançların tespitinde ko
laylık ve vergi hâsılatında daha hızlı artış sağlanabileceği ümit edilmektedir. 

Bu itibarla; girdi - çıktı fiyatlarındaki ahenksizlik ve paramızın satmalma gücündeki düşüş
ler de gözönünde bulundurularak, bugün olduğu gibi 1974 yılma kadar bu kategoriye dahil çiftçi
lerin kazançlarının tespiti usulünde muhtar bırakılmalarında yarar, hatta zorunluk görülmekte
dir. 

Maliye Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu Raporu 25 . 4 .1972 

Esas No. : 2/625 
Karar No. : 96 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanununun değişik 
geçici 4 ncü maddesinin tadili hakkında Kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle-
komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Mezkûr teklifin görüşülmesinde, Muğla Milletvekili İzzet Oktay'ın verdiği değişiklik önergesi
nin, gerekçe metni olarak zikredilmesi uygun görülmüştür. 

«Gelir Vergisi Kanununun 53 ve 55 nci maddeleri hükmüne göre gerçek usulde Gelir Vergisi
ne tabi bulunan ve kazançlarını blanço veya işletme hesabı esasına göre tespit etmek mecburiye
tinde bulunan çiftçiler hazırlanmakta olan Gelir ve Vergi Usul Kanunları tadil tasarıları hüküm
lerinin kanunlaşacağı tarihe kadar tarım kazançları üzerinden diledikleri takdirde götürü gider 
usulüne göre vergilendirirler.» 

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda maddelere geçilmiş ve Komisyonumuz 
maddeleri aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Muğla Çorum Ankara Aydın 

Ahmet Buldanlı Abdurrahman Güler A. Sakıp Hiçerimez İsmet Sezgin 

Eskişehir Muğla Trabzon 
B. Sıtkı Karaca§ehir İzzet Oktay Mehmet Ali Oksal 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 23 . 6 . 1972 

Esas No. : 2/625 
Karar No. : 170 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale buyurulan (Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı ve 80 arkadaşı
nın, Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçicd 4 ncü maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifi), Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı toplantıda incelendi ve gö
rüşüldü ; 

İşletme ve bilanço esasına göre ziraî kazançların Gelir Vergisi şümulüne alınacağı Gelir Vergi
si Kanununun 53 ve 55 nci maddeleri uyarınca öngörülmüştü. Ziraat sektöründe hesap, maliyet 
ve muhasebe işlemlerinin uygulanması ve ziraî işletmeciliğin tamamen gerçekleşebilmesi için daha 
uzun zaman beklemek icabedeceği bir gerçektir. Zira bu işlemler, çiftçiye alışamadığı ve hatta 
alışamayacağı birçok vazifeler yüklemektedir. Bu durum dikkate alınarak, ziraî kazançların gerçek 
usulde vergiye tabi tutulmaları, ziraatçilere defter tutma mükellefiyeti yükliyeceğinden bu işin de 
güç başarılacağı nedeniyle, 642 sayılı Kanunla 1966; 890 sayılı Kanunla 1968 ve 1132 sayılı Ka
nunla da 1971 yılı sonuna kadar ziraî kazançların götürü gider usulüne göre vergilendirilmeleri ön
görülmüştür. 

Yukarıda izah edilen güçlüklerin henüz giderilmediği ve vergi mevzuatımızda yapılacağı düşü
nülen değişiklikler hakkındaki mevzuatın çıkarılmadığı gerekçesiyle ziraî kazançların götürü gider 
usulüne göre 1972, 1973 ve 1974 yıllarına kadar vergilendirilmesine devam edilmesini ihtiva eden 
teklifi, Komisyonumuz olumlu karşılamak suretiyle aynen kabul etmiştir. 

1972 takvim yılında ziraî kazançların vergilendirilebilmesi için kanunun Meclislerden biran ev
vel çıkarılması gerekeceği cihetle bu teklifin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa arz olunur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Kâtip 

Malatya 
A. Karaaslan 

Amasya 
S. Aygün 

Diyarbakır 
8. Savcı 

İzmir 
A. N. Üner 

Manisa 
H. Okçu 

Başkanvekili 
Niğde 

N. Çerezci 

Adana 
S. Kılıç 

İmzada bulunamadı 
Ankara 

H. Balan 
Giresun 

M. E. Turgutalp 
Konya 

B. Müderrisoğlu 
Rize 

S. Z. Köseoğlu 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Amasya 
Y. Acar 

Aydın 
N. Menteşe 

Hatay 
H. Özkan 

Manisa 
M. Erten 
Trabzon 

E. Dikmen 
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DİYAKBAKIB MİLLETVEKİLİ SABAHATTİN SAVCI VE 30 AEKADAŞININ 
TEKLİFİ 

Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 19 . 2 . 1963 tarih, ve 202 «»ayılı Kanunun 642, 890 ve 1182 sayılı kanunlarla 
tadil edilen geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şekil de değiştirilmiştir. 

Geçici (Madde 4. — Gelir Vergisi Kanununun 53 ve 55 nci maddeleri hükmüne göre gerçek 
usulde Gelir Vergisine tabi bulunan ve kazançlarını bilanço veya işletme hesabı esasına göre 
tespit etmek mecburiyetinde olan çiftçiler (1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973 ve 1974) yıllarına ait ziraî kazançları üzerinden diledikleri takdirde gö
türü gider usulüne göre vergilendirilirler. 

Mükellefler bu hususu vergi dairelerine verecekleri yıllık beyannamelerinde açık bir şekilde 
belirtmeye mecburdurlar. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 1 . 1972 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİBİŞİ 

Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı 
Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayıh 
Kanunun değişik geçici *4 ncü maddesinin tadili 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 710) 





Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, modern 
silâh, araç ve gereçlerle donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Plan komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 

87 No. lu Geçici Komisyon raporu (1 /680) 

T. C. 
Başbakanlık 26 . 6 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1446/6361 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
12 . 6 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, 
modern silâh, araç ve gereçlerle donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komu
tanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısı» 
ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilme
si amacı ile içişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklen

melere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısının gerekçesi 

1946 yılından bugüne kadar geçen süre içinde ve bilhassa 1961 yılından, memleketimizde; 
politik, ekonomik ve sosyal alanda meydana gelen gelişmelerin yarattığı ortam ve bu ortamdan 
faydalanan aşırı uçlar; hariçten de destek ve takviye görerek gayelerine ulaşmak için giriştikle
ri eylem ve faaliyetlerin; şümul ve saha bakımından gittikçe daha da genişliyerek memleket bü
tünlüğünün bölünmesine kadar uzanan bir tehdit mahiyetini iktisabetmesi; emniyet ve asayiş hiz
metlerinin gelecekte de ağırlığını hissetirerek devam edeceğini ve bir sorun olarak önemini sür
düreceğini göstermektedir. 

Bu durum; jandarmanın hizmet ve görevlerinin vasfında, statik durumdan harekete dönüşü 
•zorunlu kılan bir değişme meydana getirmiştir. Bugün, Jandarma Teşkilâtının; emniyet ve 
asayişi huzur ve güveni sağlamakla görevli olduğu sorumluluk sahası; yurt sathının % 99,7'ni 
kapsamakta; kaçakçılığa ve bir tecavüze karşı korumakla görevli olduğu sorunlulugu sahası 
ise; kıyılardan 6 477 Km. ye, hudutlarda ise 1 542 Km. ye Ulaşmaktadır. 

Bu kadar büyük bir sorumluluk sahası içerisinde; kanun kaçakları ve anarşistler, daha üs
tün ve otomatik silâhlarla Jandarmanın karşısına çıkmakta ve memleket bütünlüğünün bölünme
sine kadar uzanan eylem ve faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Böyle bir ortamda Jandarma Teşki
lâtının kendisine tereddübeden ve edeeek olan yeni görevleri yerine getirebilmesi için; mümkün 
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olan en kısa vâdede, hal ve şartların gerektirdiği şekilde yeniden teşkilâtlanması; kadro malze
melerinin bütünlenmesi ve mevcut silâh, araç ve gereçlerinin çağdaş teknolojiye uygun olarak 
yenileştirilmesi gerekli ve zarurî bulunarak; Jandarma Teşkilâtının hareket kabiliyeti ve atış 
gücü yüksek ve modern bir kuvvet haline getirilmesini sağlayacak şekilde bir plan hazırlanmıştır. 

On yıllık bir dönemi kapsayan bu planın (6) yıllık birinci kısmı ^(1.260) milyon T.L. sı ; (4) 
yıllık ikinci kısmı ise (840) milyon T.L. sı olmak üzere toplam (2.1) milyar T.L. olarak hesabedil-
miştir. 

Jandarma Teşkilâtının bu ihtiyacını; normal bütçe artışı ile karşılamak mümkün olmadığın
dan; hazırlanan planın uyulaınabilmesi için; normal bütçe ödenekleri dışında özel bir ödeneğe 
ihtiyaç olduğu tespit edilmiş ve (2.1) milyar T.L. lık planın yıllara isabet eden miktarının; 
özel bir kanunla İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine ilâveten tahsisi zarurî 
görülmüştür. 

Bu kanun tasarısının malî portesi; (bugünkü fiyatlara göre) (2.1) milyar liradır. 1973 malî 
yılından itibaren her yıl (210) milyon lira tahsis edilmek suretiyle hazırlanan plan en çok (10) 
yılda gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Kredili alımlar için bu süre, kayda tabi değildir. 
Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanma, bütünleme ve yenileştirme faaliyet

lerinin bir yılda gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Yürürlükteki kanunllar ancak gelecek bir 
malî yıla gereçli taahhüde girme yetkisi verdiğinden; belli bir plan döneminde gerçekleştirilmeli 
zorunlu olan faaliyetlerin finanse edilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığına (2.1) milyar liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
gitme yetkisi verilmesi ve bunun yıllara isabet eden miktarının bütçelere konması öngörülmüş
tür. Bu hususlar tasarının 1 ve 2 nci maddeleri île sağlanmıştır. 

Alımların, bu hususlarla ilgili formaliteler yüzünden gecikmesi alım seçimlerinin ve taah
hütlerinin zamanında ifa edilememesi gibi sebeplerle; malî yıl içerisinde hareanamayan ödenek
lerin iptaline ve dolayısıyle programların aksamasına meydan verilmemek üzere; yılı içinde har
eanamayan ödeneklerin mütaakıp yıllar bütçelerine devredilerek kullanılma imkânının sağlan
masında zaruret görülmüş ve bu husus tasarıya 3 ncü madde olarak konulmuştur. 

Hizmetlerin ifasında sürat sağlanmasının temini için bu kanuna göre yapılacak işlemler; 105ö! 

sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale kanunlarının şümulü dı
şında bırakılmış ve bu işlemlerin, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek lesaslar dahilinde yapıl
ması öngörülmüş olup; tasarının 4 ncü maddesi ile bu husus sağlanmıştır. 

Hizmetleri, tedarik akımını aksatmadan yürütebilmek ve uzun zaman alan formalite güçlük
lerini ortadan kaldırmak maksadııyle; gerektiğinde kredi ile alım yapılması zorunlu görülmüş ve 
tasarının 5 ncii maddesine bu hususla ilgili bir hüküm konmuştur. 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanma, bütünleme ve yenileştirme faaliyetleri 
için lüzumlu silâh, araç ve gereçlerin bir kısmının yurt dışından sağlanması gerekmektedir. Jan
darma Genel Komutanlığı askerî ve ekonomik yardımdan istifade etmediğinden; normal ithal 
[kotası dışında öncelikle ıdövi'z tahsisi öngörülmüş ve ayrıca planın malî portesi; gümrük, resim ve 
vergiler hariç tutularak hesaplanmış olduğundan; bu hususun tasarıya 6 ncı madde olarak konul
masında zaruret görülmüştür. 

Hazırlanan kanun tasarısının süratle yürürlüğe konulmasında; hizmete öncelik verme bakı
mından büyük millî yararlar görülmektedir. 
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87 numaralı Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
87 Numaralı Geçici Komisyonu 15 . 7 . 1972 

Esas No. : 1/680 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

«Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle do
natılması amacıyle İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısı» Genel Kurulun 3 . 7 . 1972 tarihli 
118 nci Birleşiminde kurulması kabul 'edilen Geçici Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcileri
nin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde yapılan müzakere ile Jandarma Genel Komutanlığı temsilcilerinin vermiş ol
dukları tamamlayıcı malûmat neticesinde; kanun tasarısının gerekçesinden de anlaşılacağı veçhile; 
jandarma teşkilâtını günün şartlarına ve teknik gelişmelere göre, yeniden teşkilâtlandırmak, mo
dern silâh, araç ve gereçlerle bütün yurtta hizmet görebilecek hale getirmek maksadıyle hazırlan
mış bulunan tasarı, Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak, maddelerin 'müzakeresine geçil
miştir. 

1 nci maddede bulunan (TL.) deyimi, (liraya) olarak değiştirilmiştir. 
2 nci maddenin altıncı satırında bulunan (Birinci madde) diye devam eden satır, kanun yapma 

tekniği bakımından, satırbaşı yapmak suretiyle, fıkra haline getirilmiştir. 
Tasarının 3, 4 ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilmiş, 
6 ncı maddenin birinci satırında bulunan (araç) kelimesinin, devamına (,) konmuş, (gereç) keli

mesi ilâve edilmiştir. 
Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 7 ve 8 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Yapılan bu değişikliklerle tasarının kabulüne karar verilmiştir. 
Ayrıca tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi Komisyonumuzca temenniye şayan görülmüş

tür. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kayseri Bingöl Adana Ankara 

H. Nakiboğlu M. Bilgin M. Kemal Küçüktepepınar 8. Özdenoğlu 

Giresun Hatay İzmir Malatya 
H. İpek A. Yılmaz K. Önder A. Karaaslan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle donatıl
ması amaciyle içişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenme

lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçle
rinin modern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi için içişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığına (2.1) milyar TL. kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi 
verilmiştir. 

Bu yetki, meydana çıkacak lüzum ve şartlara göre Bakanlar Kurulu karariyle % 15 oranında 
artırılabilir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince yapılacak yüklenmelere karşılık Jandarma Genel Komu
tanlığı bütçesinde «Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereç
lerin yenileştirilmesine ait her türlü alını, yapım, onarım ve giderler» adı altında açılacak özel bir 
bölüme 1973 yılından itibaren her malî yıl için 10 yıl süre ile (210) milyon liralık ödenek konu
lur. Birinci madde gereğince yapılacak % 15 oranındaki artış karşılığı da aynı şekilde her yıl büt
çesine konulur. 

MADDE 3. — Hizmetin devamlılığını sağlamak amaciyle yılı içinde harcanmayan ödenekleri 
gelecek yıllar bütçesine devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 4. — Ödeneklerle yapılacak alım, yapım ve hizmetler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale kanunları hükümlerine tabi değildir. Yapılacak alım, 
yapım, onarım ve hizmetlere ait alım usulleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

MADDE 5. — Yurt içinden temin edilemeyen ihtiyaçlar yurt dışından peşin veya kredi usu-
liyle sağlanır. Kredi ile yapılacak alımlar ve yaptırılacak hizmetler için ayrı bir ödenek ve 10 yıl
lık süreyle bağlı kalmamak kaydıyle ayrı bir ödeme planı yapılabilir. 

MADDE 6. — Yurt dışından sağlanacak her çeşit silâh, araç ve malzeme için normal ithal ko
tası dışında öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silâh, araç ve gereçler gümrük ve her türlü vergi, 
resim, harç ve ardiye ücretlerinden muaftır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
1. Öztrak 

Dışişleri Bakanı 
/ / . Bay ülken 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Tu. ve Ta .Bakanı 
E. Y. Akcal 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakam 
F. Alpaslan 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Devlet Bakanı V. 
M. Öztekin 

Millî Savunma Bakanı 
M. İzmen 

Millî Eğitim Bakanı 
*Sf. Özbek 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
K. Demir II. Özalp 

Çalışma Bakanı V. Sa. ve Tekno. Bakanı En, 
K. Demir M. Erez 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı 
T. Toker N. Sönmez 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

12 . 6 . 1972 
Devlet Bakanı 

Z. Baykara 
İçişleri Bakanı 

F. Kubat 
Bayındırlık Bakanı 

31. Öztekin 
Tarım Bakanı 

T. Karaöz 
ve Ta. Kay. Bakanı 
A7". Kodamanoğlu 
Orman Bakanı 

S. İnal 
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87 NUMARALI GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle donatıl
ması amacıyle içişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele

re girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçleri
nin modern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi için İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel 
Komutanlığına (2.1) milyar liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi veril
miştir. 

Bu yetki, meydana çıkacak lüzum ve şartlara göre Bakanlar Kurulu karan ile % 15 oranında 
artırılabilir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince yapılacak yüklenmelere karşılık Jandarma Genel Komu
tanlığı bütçesinde «Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereç
lerin yenileştirilmesine ait her türlü alım, yapım, onarım ve giderler» adı altında açılacak özel bir 
bölüme 1973 yılından itibaren her malî yıl için 10 yıl süre ile (210) milyon liralık ödenek konu
lur. 

Birinci madde gereğince yapılacak % 15 oranındaki artış karşılığı da aynı şekilde her yıl bütçe
sine konulur. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Yurt dışından sağlanacak her çeşit silâh, araç, gereç ve malzeme için normal 
ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silâh, araç ve gereçler Gümrük ve her türlü 
vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerinden muaftır. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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