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tai ve ıslahı için bir kanun ısdarından ziyade, Komite Genel Kurulunca, bu mevzuda ittihaz edilecek
bir kararla, meselenin halli cihetine gidilmesinin dalha uygun olacağına komisyonumuzca karar ve
rildi.
Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Özdilek Fahri

Başkanvekili
Yurdakuler Muzaffer

Sözcü
Er Ahmet

Kâtip
Akkoyunlu Fazıl

Üye
Ataklı Mucip

Üye
Kabibay Orhan

Üye
Kaplan Kadri

Üye
Karaman Suphi

Üye
KÖseoğlu Münir

Üye
Madanoğlu Cemal

BAŞKAN — E r Ahmet.

GÜVENLIK KOMISYONU SÖZCÜSÜ ER
AHMET — Efendim, bunu inceleme Komisyo
nu tetkik etti. Eğer bu kanun olursa, emsalleri de
bundan bahsile bir hak tale'bedebilirlermlş. Ka
rar şeklinde olursa emsalleri bir talepte bulunamazlarmış. O itibarla bunun bir karar olması da
ha doğrudur. Komisyon enine boyuna bu hususu
tetkik etmiştir.
BAŞKAN — Er Ahmet arkadaşımız sözcü
olarak lüzumlu izahatı vermiştir. Raporu oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir. Bu hususu bitirmiş oluyoruz.
2. — Özkaya Mehmet Şükran'ın, 1580 sayılı
Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 58 nci
bendine tevfikan tesis edilen yaş meyva ve sebze
hallerinin sureti idaresi hakkında kanun teklifi
ve Güvenlik ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları (2/10) (1)
BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerin
de söz, sözcü arkadaşımızmdır.
Şimdi sözcü arkadaşımıza söz veriyorum.
GÜRSOYTRAK SUPHİ — 1580 sayılı Kanu
nun 15 nci maddesinin 58 nci bendi; (Her nevi
et, yağ, halik, zeytin yağı, peynir ve sebze ve mey
va, turşu, tuzlu balık gibi muhafazası ve satıl
ması sıhhî ve baytarî şeraite tâbi yenilecek eşya
ların müzayedeli, müzayedesİz toptan alım ve sa
tımının muayyen mahallerde ve belediye nezare(1)
dadır.

75 S. sayılı basmayazı tutanağın
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Üye
JJlay Sıtkı

ti altında icrasını temin için haller tesis ve idare
etmekle belediyeyi vazifeli kılmaktadır.) Mem
leketimizde belediyelerde bu bende uygun ola
rak haller tesis etmiş ve bu şekilde icrayı sa
natta bulunmaktadırlar. Yalnız tatbikatta hal
lerdeki yerler fcomüsyonculara, müstahsil ve ko
operatiflere kira akdi ile verilmek suretiyle bu
görev tahakkuk ettirilmekte idi. Fakat tatbikatta
görülen 'bazı suiistimaller karşısında bu şahısların
tecziyesi ve bunların bu haktan mahrum edilme
si hususlarında tedbir almakta mevzuat bele
diyeyi yetersiz kılmaktadır. Bu maksatla, bele
diyenin daha müessir bir kontrol usulü tesis
edebilmesi için, . anormal kazancı önlemek maksadiyle bu tasarı hazırlanmış ve huzurunuza ge
tirilmiş bulunmaktadır. Bu kanunlaşınca, kira
mukavelesi esas itibariyle ortadan kaldırılacak
ve hal de âmme emlâki olarak addedilecektir.
Böyle olunca; belediye arzu ettiği takdirde Be
lediye Yönetmeliğine göre aykırı icraatta bulu
nan bu saydığımız müesseseleri oradan uzaklaş
tırmak imkânına sahıbolacak. Bu da, hepimizin
arzu ettiği huzur ve kontrolü sağlıya'bilecektir. Dolayısiyle, ilgili çeşitli kanunlarda bulunan
belediye kontrolünü temin eden âmir hükümler
bu hususi kanun içerisinde bir tek kanuni halin
de toplanmış bulunmaktadır, özet olarak söyle
mek icabederse belediyeye daha müessir kon
trol sistemini sağlıyacak bütün mevzuat ve hü
kümleri muhtevi tek bir kanun halinde elde bu
lundurulmasını temin edecektir. Bu kanunu ha
zırlamaktaki maksadımız da budur. Kanunun
tümü hakkında arz edeceğim hususlar bundan
ibarettir.

