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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

(Geçen toplantı tutanak özeti) 
DOKUZUNCU BİRLEŞİM 

10 . 9 . 1960 Cumartesi 

BİRİNCİ OTURUM , 

Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi
nin Hükümetin çalışma programına esas teşkil 
etmek üzere hazırladığı direktifler olkundu. 

Komitenin temel görüşlerinin de iki gün 
içinde açıklanacağı Başkanlıkça bildirilerek bu 
direktifler ve temel görüşlerin dikkatle ince
lenmek suretiyle Hükümet programının bir an 
evvel "hazırlanması temenni edildi. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

özdilek Fahri Esin Numan 
Divan Kâtibi 

Solmazer İrfan 

İKİNCİ OTURUM 

Sayıştiayda açık bulunan 2 Daire Başkanlığı 
ile 5 üyel/ük için seçim yapıldı. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hak
kındaki kanun tasarısının tümü üzerinde gö
rüşüldü. 

Birleşime ıson verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

Ataklı Mucip Karavelioğlu Kâmil 
Divan Kâtibi 

Er Ahmet 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,20 

BU BÎRLEŞÎM BAŞKANI — Tunçkanat Haydar 

DÎVAN KÂTİPLERİ : Esin Numan, Karavelioğln Kâmil 

BAŞKAN —• Ekseriyet vardır, Birleşimi açı- | yorum. 

2. — BAŞKANLIK DÎVANININ MİLLÎ BİRLİK KOMİTESİNE SUNUŞLARI 

1. —• Millî Birlik Komitesi Üyesi Sayın Tüm
general Baştuğ îrfan'ın, müessif kaza sonunda 
sehidûlmuş bulunması dolayısiyle aziz hâtırasına 
hürmet en ayakta iki dakika saygı duruşunda bu
lunulması 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, oturuma 
başlamadan evvel saygı duruşunda bulunulma

sı nı rica ediyorum. 
ESİN NUMAN — Soyuyüee Şefik arkadaşı

mız General İrfan Baştuğ'un vefatı münasebe
tiyle Komiteyi iki dakikalık saygı duruşuna 
davet etmetkedir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımız, ma
lûmunuz olduğu veçhile bugün sabahın erken 
saatlerinde Komite üyelerinden birisi maalesef 
bir otomobil kazası neticesinde hayata göz
lerini yummuştur. Soyuyüee Şefik arkadaşımı
zın yaptığı teklifi de nazarı itibara alarak iki 
dakikalık saygı duruşunda buluinıılmasını reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyerı-
ler.. İttifakla kabul edilmiştir. 

(Merhumun hâtırasına hürmeten iki dakika 
ayakta saygı duruşunda bulunuldu.) 

2. — Türkeş Alparslan'ın, Savunma Sekre
terlikleri kurulmasına dair kanun teklifinin geri-
verümesi hakkında takriri (2/38, 4/1) 

BAŞKAN :— İki tane kanun teklifi vardır. 
Bunlar teklif yapanlar tarafından geri isten
mektedir. Bunlardan bir tanesi, «Türkeş Alp
aslan'ın, Savunma Sekreterlikleri kurulmasına 
dair kanun teklifinin geriVeıürmesi hakkıntla 
takriri»' vardır. 

Bu kanun teklifi geriverilm iştir. Bilgileri
nize arz ediyorum. 

Diğer bir teklif daha vardır. 
3. — Yurdakuler Muzaffer ve 3 arkadaşının, 

Resmî makamlara başvurma yolları hakkındaki 
kanun teklifinin gerivenlmesine dair takriri 
(2/3 i, 4/2) 

BAŞKAN —• Teklif sahibi arkadaşlarımız 
bu kanun teklifinin geri verilmesini bir takrirle 
istemcidedirler. Geriveri vorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER . 

1. — Er Ahmet'in, Orgeneral Zekâi O'Kan'ın, 
Emeklilik işleminin iptal ve ıslahına dair teklifi 
hakkında Güvenlik Komisyonu raporu (2/48) 

BAŞKAN — Zekâi O'Kan Paşanın tekaütlü
ğü meselesi için yapılan teklif bundan evvelki 
Heyeti Umumiye toplantısında görüşülmüş ve 
işin prensibi kabul edilmişti. Bu husus Jıakkın-
da Güvenlik Komisyonunun raporu gelmiştir, 
okuyoruz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Emekli Orgeneral 
Zekâi O'Kan hakkındaki karan reyinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Bu suretle karar tekemmül et
miştir. 

ULAY SITKI — Bu, karar mı yoksa ka
nun mu olmalıdır? İleride bir şey çıkmasın? 

BAŞKAN — Karardır. Komisyonda bu mev
zu tetkik edilmiş ve karar olması kabul edil
miştir. 

ULAY SITKI — Nasıl karar olur? İleride 
kanun değildir diye bir şey çıkabilir. 

— 3 — 
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SOLMAZER İRFAN — Bu bir doğum ta- ULAY SITKI — Bu kararla bir emeklilik 

rihinin ıslahıdır ve bu Dilekçe Komisyonu ka- • muamelesi iptal ediliyor ve yeni bir durum ihdas 
rârı mahiyetindedir. ı ediliyor. Bilmiyorum, kararla bu nasıl olur. 

Güvenlik Komisyonu Ankara; 10 . 9 . 1960 
Esas No: 2/48 
Karar No: 43 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Er Ahmet'in, Orgeneral Zekâi O'Kan'm .emeklilik işleminin iptal ve 
ıslahı hakkındaki kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda incelenip 
görüşüldü : 

Orgeneral Zekâi O'Kan, 14 . 7 . 1954 tarihinde 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin (B) fıkrası gereğince emekliye sevk edilmiş ve emekliye sevk muamelesinin kaldırılması
na dair 25 . 4 . 1955 tarihli ve 4 - 4374 sayılı idari karar ısdar edilmiştir. ,5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununda; bu kanunun yürütülmesi Bakanlar Kuruluna bırakıldığına göre, bu muameleyi yapan 
merci de Bakanlar Kuruludur. 

idari kararlar; bu muameleyi yapan merci veya daha üst bir merci veya kazai bir kararla ref'edi-
lefoilir. Bunlar mevzuubahsolmadığına göre Orgeneral Zekâi O Kan hakkındaki, emekliye irca mua
melesinin iptaline dair kararname kanunidir. Aksine her hangi bir kanun hükmü olmadıkça, Bakan
lar Kurulunun evvelce ittihaz ettiği her hangi bir kararı, lüzum gördüğü takdirde meriyetten kal
dırması hem hakkı ve hem de vazifesidir. En yüksek icra mercii olan Bakanlar Kurulunca ittihaz 
edilen kararnamenin tatbik kabiliyetinden mahrum bulunduğu düşünülemiyeceğinden, yapılan mua
mele kanunidir. 

Doktrinde, aksi fikirler ileri sürülebilirse de, tatbikatta bu şekilde muamele yapıldığına göre bir 
ihtilâf konusu olamaz. Bu bakımdan evvelce ittihaz edilmiş bulunan muamelede her hangi bir kanun
suzluk bulunmadığı gibi, ihtilâf konusu olabilecek bir cihet de yoktur. 

Diğer taraftan, Orgeneral O'Kan'in, 1281 sayılı Kanuna göre ve Bakanlar Kurulu kararı ile Kabil 
Büyükelçiliğine gönderilmiş bulunması; esasen, 1281 sayılı Kanun, bizatihi ordu mensubu bulunan su
bay ve askerî memurları bünyesinde topladığına göre; Millî Savunma Bakanlığı kadrosunda görünen 
bir memurun emeklilik ve sair özlük hakları üzerinde, idari tasarrufun da aidolduğu Bakanlığa mün
hasır bir hak bulunduğu cihetle Dışişleri Bakanlığının Orgeneral O'Kan hakkındaki emeklilik mua
melesinin hukuki bir mesnedi bulunmadığı aşikârdır. 

Doğum tarihi meselesine gelince; Bursa nüfusundaki kaydın istanbul 131.1 i ihtiva etmesi keyfiye
ti üzerinde hassaten duruldu: 

Bursa Nüfus Müdürlüğünün; muameleli evrak dosyası içerisinde ve 44 neü sırada, 15 . 8 . 1958 
gün ve 108/5790 sayılı yazısında, doğumunun Rumi kaydını ihtiva ettiği bildirildiğinden ve Dahiliye 
Vekâleti Nüfus Umum Müdürlüğünün 19 . 12 . 1959 gün ve 2 nci Şube 28409 - 6015 - 72119 - 457 sa
yılı «8 Şubat 1332 tarihli Kanunla Devlet muamelâtında Garbi takvim ve 25 Kânunuevvel 1341 tarih 
ve 698 sayılı Kanunla, da 341 senesi Kânunuevvelinin 31 nci gününü takibeden gün 1926 senesi Kânu
nusanisinin 1 nci günü olarak kabul edilmiş ve Orgeneral Zekâi O'Kan 11 . 8 . 1926 da Bursa'da 1311 
tarihli olarak yeniden kaydolunmuş bulunduğuna göre, artık bu tarihin hicrî olup olmadığının müna
kaşasına mahal kalmamıştır. 1311 doğum tarihinin Rumi telâkki edilmesi zaruridir.» 

Yazısına göre ve Maliye Vekâletinin 1 Temmuz 1960 gün ve Büt. ve M. K. U. Müdürlüğünün 
115601 - 2559 - 6825 sayılı yazısında doğum tarihinin Rumi 1311 olarak kaTml edilmesi mütalâaları 
komisyonumuzca da muteber addedilerek Orgeneral Zekâi O'Kan'm 14 . 7 . 1960 tarilhinde emekliliğe 
ayrılması hususunun doğru olacağı neticesine varılmıştır. 

Ancak; yukardaki sebepler muvacehesinde, Orgeneral Zekâi O'Kan'm emeklilik muamelesinin ip-
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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 Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Özdilek Fahri Yurdakuler Muzaffer Er Ahmet Akkoyunlu Fazıl 

Üye Üye Üye Üye 
Ataklı Mucip Kabibay Orhan Kaplan Kadri Karaman Suphi 

Üye Üye Üye 
KÖseoğlu Münir Madanoğlu Cemal Ulay Sıtkı 

BAŞKAN — Er 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 buluna-
mazlarmış. 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 S ü P H l — 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, müzayedes'iz toptan alım ve sa
tımının muayyen mahallerde ve belediye nezare

t i ) 75 S. sayılı basmayazı tutanağın ,sonun 
dadır. 

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 mak-
sadiyle 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'bilecek-
tir. 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. 
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BAŞKAN — Efendim, kanunun tümü üze

rinde sözcü arkadaşımızın fikirlerini dinlediniz, 
başka söz istiyen arkadaş varsa lütfen işaret bu
yursun ? 

AKKOYUNLU FAZIL — Müsaade ederseniz 
bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKKOYUNLU FAZIL (Devamla) — Bu ka

nunu kabul ettikten sonra daha evvelce kabul 
ettiğimiz Millî Korunma Kanunu ile birlikte mi 
yürürlüğe girecektir? O kanunun kaldırdığı hü
kümler yerine belediye İra mevzuatı mı tatbik 
edecektir?. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bunun
la şüphesiz arada şöyle bir fark var. Millî Ko
runma Kanununa göre şimdiye kadar tatbikat
ta tevkif edilmiş, mahkûm olmuş veya kaçak 
halde bulunan mahkûmlar* kabzımallar da dâhil. 
heyeti umumiyesi affedilecektir. Ancak bu yeni 
kanunun yürürlüğe girmesi dolayısiyle, bunlar 
şayet yeniden bir suç işlerlerse, tecziyeleri imkâ
nı hâsıl olacaktır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; söz
cünün kanunun tümü üzerindeki konuşmalarını 
dinlediniz. Tümü üzerinde başka söz istiyen yok
sa kanunun tümünü reyinize arz edeceğim. 

K uy t ak Fikret. 
KUYTAK FİKRET — Efendim, hal mevzu

undaki kanun teklifi bize, bal'deki yolsuzlukları 
önlemek bakımından sevk edilmiş bulunuyor, 
Millî Korunma Kanununun tatbikattan kaldırıl
masından doğacak mahzurları önlemek bakımın
dan ıgeliyor. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Sureti kafiyede 
hayır. Yalnız, hal ile alâkalı olan mevzuda önli-
yecek. Maddî cezalar konacaktır. Maddelere gir
diğimiz zaman bunu müşahede etme imkânım bu
lacaksınız. 

BAŞKAN — Solmazer. 
SOLMAZER İRFAN — Sözcü arkadaşımız

dan bir şeyi istirham edeceğim; bu HaJ Kanunu
nu kabul etmekle hallere ait suiistimaller bir de
receye kadar önlenecektir. Hal dışındaki suiisti
maller nasıl önlenecektir? Halden aktarma yapı
labilir, elde Millî Korunma gibi esnafı kayitla-
yıcı bir kanun da olmadığına göre bu nasıl telâfi 
edilecektir? Bu düşünülmüş müdür? 

•BAŞKAN — Gürsoytrak Suphi. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ _ Müsaade ederse-
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niz arkadaşıma şu şekilde cevap vermiş olayım; 
mevzuübahsolan bu kanun hal dışındaki husus
lara ait değildir. Bildiğiniz •gibi, 'belediyelerle 
ilgili kanun tasarıları ilgili makamlar tarafından 
hazırlanmaktadır. Hallerin dışında olan suiisti
mallerle bu kanun birleştirildiği takdirde bu ak
saklıklar giderilecektir. Yalnız şunu kabul etmek 
lâzımgelir ki, bu kanun Millî Korunma Kanunu
nun yerini tamamen alabilir mi? Orası bence şüp
helidir. Şah'san .alamıyacağı kanaatindeyim. Millî 
Korunma Kanunu olağanüstü haller için vaz'edil
miş bir kanundur. Yeni hazırlanacak kanunlar 
ise normal şartlar dâhilinde cereyan edecek hâdi
seleri karşılıyaeak şekilde hazırlanmakta olan ka
nunlardır. Bilmem soru sahibi arkadaşımı tatmin 
edebildim mi? 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Millî Korunma 
Kanunu kalktıktan sonra birçok .gedikler meyda
na çıkıyor. Birçok gedikler bu Hal Kanunu ile 
giderilecektir. Meselâ bunlardan bir diğeri, gıda i 
maddeler üzerinde bir kontrol düşünülmüş mü
dür? Bizim belediyelerimiz kontrol yapabilecek 
kifayette değillerdir. Sözcünün, bu hususları arz 
'etmelerini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Gürsoytrak. 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Biraz evvel arz etti
ğim gibi, bu arz ettiğim noktalar, belediyelerin 
diğer fonksiyonu için hazırlanacak kanunda na
zarı dikkate .alınacaktır. Bu kanun direkt olarak 
yalnız hal mevzuu ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Solmazer. 
SOLMAZER İRFAN — Tatbikattan kaldırıl

mış olan Millî Korunma Kanununun gediklerini 
bu Hat Kanunu ile kapatıyoruz. Bununla beraber 
onun da yürürlüğe girmesi arzu ediliyor, fferide 
kalan gedikleri kapamak için elimizde bir mev
zuat olmadığına göre neye bu yol tercih edildi? 
Karaborsacı ve muhtekir hakkında ne yapılacak
tır? Bunun hakkında komisyon sözcüsü arkadaşı
mız izahat verebilirler mi? 

BAŞKAN — Gürsoytrak Suphi. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, Millî 

Korunma Kanunu tamamen kaldırılmış değildir. 
Eğer arkadaşımız o kanunun kalkmamasını icab-
cttireeek ve heyeti ikna edici deliller bulur ve bil
dirirlerse memnun oluruz. Yalnız o kanunla bu 
•kanunun pek ilgisi yoktur. Bu yalnız hal mev
zuunu ilgilendiril-. Millî Korunma Kanunu bü
tün memlekete şâmil büyük bir kanundur. Şüp-
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keşiz ki, bu kanunun onun yerini alabileceğini 
iddia etmiyoruz, zaten söze de öyle başlamış deği
liz. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Sözcünün bu ko
nuşmasına karşılık şunları sÖyliyebilirim. Milli 
Korunma Kanununun tatbikten kaldırılması ka
yıtsız şartsız olmadığı gibi şeker ve çimento gibi 
bâzı maddeler hakkındaki hükümlerin kalması 
sökünde idi. Bu takdirde gıda maddeleri için Millî 
Korunma hükmü kalmıyor, ve bunlar belediye 
mevzuatına bırakılıyordu. Bu itibarla ortada bü
yük bir gedik var ve bunun da muhakkak kapa
tılması ieabederdi. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELlO&LU KÂMİL — Efendim, Millî 

Korunma suçlarının affına dair olan kanun tasa
rısı kanunlaştı. Biz yalnız neşrini alıkoyduk. Hat
tâ, onun neşrini alıkoyduğumuza iyi etmedik, di
yebilirim. Çünkü, teklifte deniyor ki, «Bu kanun 
yayımı tarihinden bir ay sonra muteberdir.» Bu
nu bir ay tutacağız veya buıgün bunun neşrine 
müsaade edeceğiz. Bunun o kanunla irtibatlı bir 
tarafı yoktur. Biz bu kanunu çıkarmakla her tür
lü neticeyi göze almış bulunuyoruz. 

Hal Kanunu, mevcut bâzı kusurları giderecek 
müstakil bir kanundur. 

BAŞKAN — Esin. 
ESİN NUMAN — Efendim, ben bu Millî Ko

runma Kanununun kaldırılmasına dair «lan 
kanunun 'müzakerelerinde bulunmadım.; o mev
zuu tam olarak bilmiyorum. Yalnız Millî Ko
runma Kanunu şayet kaldırılıyorsa bir ay son
ra kaldırılacak (öyle bir şey yok sesleri) 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Neşri için bi
zim kararımızı (bekliyor. 

ESİN NUMAN — Evet, »kanunlaştı. Yalnız, 
neşri için 'karar alaca'kmışsmız. Onu bilmem. 
Bu bir ıay zarfında onun boşluğunu dolduracak 
kanunu hazırlamanız ve (buraya gelmeniz lâ
zımdır. Hali hazırda Millî Korunma Kanunu 
yürürlüktedir. O (kanun hulkukan yürürlükte
dir. O halde aynı günde birisi yürürlükten 
kalkmalı, diğeri yürürlüğe girlmelidir. Bu tabiî 
Millî Korunma Kanununun boşluklarının 'an
cak bir iki noktasını dolduracak, diğer nokta
lardaki boşlukları dolduracak kanunların da 
getirilmesi ve burada kabul edilmesi lâzımdır. 
Mevzuu ben bilmiyorum; bu (hususta kendimde 
noksanlık hissetmekteyim ve öğrenmek istiyo
rum. 
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O'KAN SEZAİ — Arkadaşlar; bir kanun 

ya yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer, 
yahut 'makabline teşmil edilmek suretiyle neş
rinden dabıa evvelki zamanları da içine alacak 
şekilde yürürlüğe vaz'edilir. Kanunun müstak
bele muzaf, yürürlük tarihinden evvel çıkarı
lıp neşredildiğinî ben duymadım. Çünkü ka
nunlar bir ihtiyacı karşılamak için yapılır. Bu
nun (bir müddet yürürlüğe girmesinin alıkon-
ması, bir zümreyi korumak veya bir zümreyi 
endişeye sürüklemek gibi bâzı mânalar taşır. Böy
le bir tefsire yol açmamak için, kanun kabul edil
dikten sonra mutlaka yayınlanıp yürürlüğe 
girmelidir. Eğer Hal Kanunu ile irtibatı bulu
nuyorsa, Hal Kanununu tasvibett'iğiniz takdir
de derhal bununla beraber diğerinin de yürür
lüğe girmesi lâzımgelir. 

BAŞKAN — Efendim, müzakere ayrı bir 
seyir takibetmektedir. Bunun Millî Korunma 
Kanunu ile alâkası yoktur. Müstakil bir ka
nundur ve bâzı boşlukları dolduracaktır. Arka
daşlardan itetirham 'edeceğim; Hal Kanunu, 
üzerinde bir mütalâaları yoksa, tümü üzerin
deki müzakereyi bitirelim. 'Bilâhare maddeler 
üzerinde teferruatlı konuşmak imkânı mevcut
tur, şüpheli olan hususlar dalba ziyade sözcüler 
tarafından da aydınlatılmış olur . 

i O'KAN SEZAİ — Tatbikat bakımından ir-
tilbat gördük te onun için. 

BAŞKAN — Kuytak Fikret. 
KUYTAK FİKRET — Arkadaşlar, biz Mil

lî Korunma Kanunu ile Hal Kanununu çıkar
dık, birisini yürürlükten kaldırdığımız zaman 
'diğerinin boşluğunu kapatabilmek için neşrini 
istedik, Millî Korunma ile Hal Kanunundan 
ayrı olarak bâzı aksaklıkları giderici başka bir 
kanunu niçin getirmedik, diyorlar. Şimdi ka
famda bir ist'ifflıâm belirdi. Biz Millî Korunma 
Kanununu, fevkalâde haillerde, memleketin ik
tisadî düzenini sağlıyan 'bir kanun olarak bi
liyoruz. Biz bunu tatbikten kaldırıyoruz. Mem
lekette fevkalâde durum bugün için bahis ko
nusu olmamakla beraber lüzumunda Bakanlar 
Kurulunun bunu kullanabileceğini de söylüyo
ruz. Fakat Hal Kanunu böyle değildir. Halde
ki birçok yolsuzluklar bulunması ve buna mu
kabil belediyenin elindeki mevzuatın bunları 
önlemeye müsaidolmaıması karşısında bu kanu
nu çıkarıyoruz. Bu itibarla Hal Kanunu çıkar-
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ken, Millî Korunma Kanununun kalkmasiyle 
ortaya çıkacak birçok gediklerin kapanması 
için diğer kanunların da beraber çıkması bahis 
konusu değildir. Mevzuubahsolsaydı zaten bu 
Hal Kanunu çıkmazdı. I 

BAŞKAN — Suphi Bey, buyurun. | 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Arkadaşlar, bili

yorsunuz ariz ve âmik Millî Korunma Kanunu- î 
nu Komitemiz inceledi ve netice itibariyle kaldı
rılmasına karar verdi. Artık bunun üzerinde dur
mak yersiz olur. O Kanun yürürlükte bulunduğu 
zamanda zaten belediyeler için birtakım hüküm
ler mevcut idi. Şimdi üzerinde durduğumuz nok
ta mevcut bu hükümleri, daha modern bir anla
yışla, zamanımızın ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekle sokmaktan ibarettir. Müsaade ederseniz 
mevzuu dağıtmadan maddelerin görüşülmesine 
geçelim. 

BAŞKAN — Hakikaten arkadaşlar, müsaade 
ederseniz tümü üzerinde fazla münakaşa etmiye-
lim, oya koyayım, bilâhara arkadaşlar maddeler 
üzerinde fikirlerini serdetsinler. 

Bu arz ettiğim hususa aykırı düşünceleri olan 
arkadaş var mı?... Maddelere taallûk eden hu
susları maddelerinde tashih etmek üzere Hal Ka
nununun tümünü oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçiyoruz. 

Belediyelerce kurulacak toptancı halleri hak
kında Kanun 

MADDE 1. — 1580 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesinin 58 nci bendine göre tesis edilen top
tancı halleri, âmme emlâkinden sayılıp kiraya 
verilemezler. Belediye hudutları içindeki toptan 
satışlar bu hallerde yapılır. Hal olarak kullanıl
mak üzere tahsis edilmiş yerlerde bu kanun hü
kümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Sözcüyü dinliydim. 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Arkadaşlarım, bu 

kanun tasarısı Şükran Bey arkadaşımız tarafın
dan Sosyal Komisyona intikal ettirildi. Komis
yonumuzda Adliye, İçişleri, Maliye ve Ticaret 
Bakanlıkları uzmanlariyle Ankara Belediyesinin 
yetkili şahıslarının .da katılmasiyle görüşüldü. 
Ayrıca Güvenlik Komisyonunca görüldüğü şekil
de kaleme alındı. Huzurunuza getirilmeden evvel 
bugün sabahleyin aynı komisyon tarafından bir 
kere daha tetkik edilerek, yeniden kaleme alın-
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mış şekli de tekrar gözden geçirilerek bu şekilde 
huzurunuza getirilmiş bulunuyor. 

Şimdi birinci maddeden itibaren izah etmeye 
başlıyorum. Şükran Beyin teklifine dikkat buyu
racak olursanız burada başlık «1580 sayılı Bele
diye Kanununun 15 nci maddesinin 58 nci ben
dine tevfikan tesis edilen yaş meyva ve sebze 
hallerinin sureti idaresi hakkında Kanun» şek
lindedir. 

Güvenlik Komisyonunca bu uygun görülme
miş ve «Belediyelerce kurulacak toptancı halleri 
hakkında Kanun» ismi altında değiştirilmiştir. 
Bundan maksat, biraz evvel sözüme başlarken 
1580 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 58 nci 
bendini okumuştum. Dikkat buyurulmuş ise gö
rülmüştür ki, orada yalnız yaş sebze ve meyva 
değil, et ve balığı da kapsadığı için, böyle bir tâ
birin konması uygun görülmüştür, ve bu sebeple 
değiştirilmiştir. Birinci maddeyi tekrar okuyo
rum. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ (Devamla) — Bun
dan maksat, âmme emlâki sayılmasına dair ev
velki Kanuna göre kiraya veriliyordu, suçu gö
rüldüğü zaman kira mukavelesinden istifade 
eden müstahsil, kooperatif, komüsyoncu, kabzı
mal veya elinde malı olan bir adam orayı istimal 
ediyordu. Bu şekilde istifadeye mâni olmak için 
bu tesisler âmme emlâkinden sayılmıştır. Diğer 
bir sebep de belediyenin Hazineye- ödediği vergi 
miktarını azaltmak için buralar âmme emlâkinden 
addedilmiştir. Bu sebeple biz burada «Belediye 
hudutları içindeki toptan satışlar bu hallerde ya
pılır. Hal olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiş 
yerler de bu kanun hükümlerine tâbidir.» diyoruz. 

Bu hususta arkadaşlarımızın soruları varsa 
arzı cevap edeyim. 

I KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Kanunun baş
lığında bir noksan ifade var gibi geliyor. Bu ka
nun bu başlıkla bir kanun manzarası arz etmedi. 
Başlığı okuyorum. «Belediyelerce kurulacak top
tancı halleri hakkında Kanun». Bu başlık hatalı
dır ve kanun tekniğine katiyen uymaz. Bu başlı
ğın «Belediyelerce kurulan toptancı halleri» şek
linde olması lâzımdır. Bu başlık Güvenlik Komis
yonunca düzeltilmelidir. Bu başlıkta aynı zaman
da 1580 sayılı Kanuna muhakkak atıf yapılma-

' lıdır. 
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GÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşımızın 

söylediği gibi yazılmamıştır, sebebi uzatmamak 
içindir. Mamafih bu husus üzerinde bir kere da
ha dururuz. Teknik olarak zaruret varsa ilâve 
ederiz. Temas ettiğimiz şahıslar teknik mahzur 
olmadığını söylemişlerdi. 

SOLMAZER İRFAN — Ben de başlığa te
mas edecektim. Belediyelerce kurulacak top
tancı halleri hakkında kanun, deniyor. Evvelce 
kurulmuş toptancı hâlleri dâhil değil mi? Bu 
vaziyette evvelce kurulmuş olan haller kanu
nun şümulüne girmez. Yani şu kanun sanki 
neşri tarihinden sonra kurulacak haller için 
uygulanır gibi bir mâna taşıyor. Bu başlıkla 
kanunun birinci maddesinin komisyona iadesini 
rica ederim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim evvelce 
verdiğim cevabı tekrarlamamak için birinci 
maddeyi okuyacak olursak arkadaşımızın en
dişesi ortadan kalkmış olur. Görülüyor ki en
dişeyi mucip bir cihet yoktur. 

ER AHMET — «Belediyelerce' kurulacak» 
yerine «kurulan» dense daha muvafık olur, 
zannediyorum. İstikbal için de iyi olur. 

O'KAN SEZAİ — Ben şu hususun ilâvesini 
teklif ediyorum. Bu başlıkta kurulmuş veya ku
rulacak toptancı halleri yerine bu misillû sa
tış yerleri falan demek daha iyi olur. Toptancı 
halinin bulunmadığı yerler vardır. Küçük be
lediyeler toptancı hali açamamışlardır ve açamaz
lar da. Fakat bu hal işini aynen yapan buna 
benzer ve bu işi sağlıyan yerler vardır. Bunlara 
pazar yeri denir. Bu şekilde bu misillû satış yer
leri dersek küçük belediyeler de bu kanundan 
istifade edebilir ve edebilsin. 

BAŞKAN — Sözcü. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bu ka

nun drekman hal olarak kullanılan binalara 
aittir. Arkadaşımın temas ettiği nokta ayrı 
olup onlar için de ayrıca mevzuat mevcuttur. 
Bu kanun doğrudan doğruya hal şeklinde ya-* 
pılmış olan yerlere ait bir kanundur. 

O'KAN SEZAİ — Evet, birinci maddenin 
son kısmı endişeme kısmen cevap veriyor. 

ER AHMET — Bu kanun, hal binalarına ait 
bir kanundur, binaları olan kazalarda tatbik 
edilir. Binası olmıyan yerler de vardır. Biz 
•bunun adına pazar diyoruz, öyle ise pazar yer-
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lerinin de bir statüye bağlanması lâzımdır. Bil
hassa müstahsil buraya gelir ucuz fiyatla satış 
yaparlar. Biz bu kanun içerisinde toptancı hal
leri ve ayrılan pazar yerleri de diyebiliriz. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Burada, hal ola
rak kullanılan yerler, diye zikrediliyor. Ne 
durumda olursa olsun hal olarak kullanılan 
yerler bu kanunun şümulüne giriyor. Bunun 
dışındaki yerlerin durumuna biraz evvel ^e-
mas ettim. Bilmem endişe edilecek bir yer kalı
yor mu? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, başlık 
ve birinci madde hakkında, tahmin ediyorum, 
fikirler kâfi derecede tebellür etmiş vaziyette
dir. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, Kâmil Kara-
velioğlu ile İrfan Beyin tekliflerinin birleştiri
lerek bunun oya konmasını teklif ediyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, başlık 
şöyle olacaktır. «1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 15 nci maddesinin 58 nci bendine tevfi
kan tesis edilen toptancı hallerinin sureti ida
resi hakkında Kanun» 

SOLMAZER İRFAN — Belediye Kanunu
nun 15 nci maddesinin 58 nci bendi değiştiri
lirken, orada (yaş sebze ve meyva) tâbiri var
dır. Binaenaleyh toptancı tâbirini koymak tek
nik bir hatadır. Bunun için bir formül araştı
rılsın dedik. Çünkü 58 nci bent sarihtir. Ay
rıca toptancı hal mevzuu da vardır. Bu ikisi 
bağdaştırılsın. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — 58 nci bendi tek
rar okuyorum. Bu şekilde bir suale muhatab-
olacağımı bildiğim için bu bendi başlangıçta 
kasden okumuştum. 58 nci bent; «her nevi et, 
yağ, balık, zeytin yağı, peynir ve sebze ve mey
va, turşu, tuzlu balık gibi muhafazası ve satıl
ması sıhhi ve baytari şeraite tâbi yenilecek şey
lerin müzayedeli, müzayedesiz toptan alım ve 
satımının muayyen mahallerde ve belediye ne
zareti altında icrasını temin için haller tesis 
ve idare etmek...» işte arkadaşlarımızın üzerin
de konuştuğumuz bent ve bahsedilen hususlar 
bundan ibarettir. 58 nci bent üzerinde tevak
kuf edildiği zaman bütün bunlar halledilmiş 
olur. Biz maddeyi bunların heyeti umumiyesi-
ne şâmil olmak üzere hazırlamış bulunuyoruz. 
Bu başlığı bir kere daha inceleriz ve gerekirse 
değiştiririz. 
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BAŞKAN — Şu halde arkadaşlar, (birinci 

madde ve (başlığı »okutuyorum. (Birinci madde
den 'evvel (başlığı (okuyoruz. 

«1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci 
maddesinin 58 nci bendine tevfikan belediye
lerce tesis edilen toptancı halleri hakkında Ka
nun». Teklif ibudıır. 'Bumu oyunuza arz edeyo-
rum... 

* ATAKLI MUCİP — Bu ikamın tasarısı bir 
'buçuk aydan 'beri önümüzde. Yine (böyle ufak 
tefek işler için komisyona giderse «arman alır. 
Arkadaşların (teklifleri vardır. Komisyona git
se yine aynı olacak. 

BAŞKAN — iki teklif var efendim, (birisi 
Suphi Gürsoytrak arkadaşımızın teklifidir ki, 
Kâmil Karavelioğhı ; ve İrfan Solmazer arka
daşlarımızın tekliflerini hağd aştıracak olan 
haslığı mütehassıs hır (heyet komisyonda tek
rar tetkik etsin ve kanuna, en iyi (başlığı »bulup 
koysun şeklindedri. 

İkincisi,. Kâmil Karavelioğhı arkadaşımızın 
demin arz ettiği tekliftir. Bu suretle «kurula
cak» değil, «belediyece kurulan» denmekle ku
rulmuş ve kurulacak (bütün hallere şâmil ola
cağı beyan edilmektedir. 

Her iki hususu oylarınıza sunacağım. 
Birinci 'husus her iki teklifin de nazarı iti-

bare alınarak gerekli düzeltmenin yapılması 
için komsiyon sözcüsüne salâhiyet verilmesini 
oyunuza arz ediyorum. Kalbul edenler... Kahul 
edilmiştir. 

Efendim Ibirinci .maddeyi yeniden kaleme 
alınan (başlığı ile okutuyorum. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi
nin 58 nci bendine tevfikan Belediyelerce kuru
lan toptancı hallerinin sureti idaresi hakkında 

kanun 

MADDE 1. — 1580 sayılı Kanunun 16 nci 
maddesinin 58 nci bendine güre tesis edilen 
toptancı halleri, âmme emlâkinden sayılıp 'ki
raya veril etmezler. Belediye fhudutlerı içindeki 
toptan satışlar 'bu hallerde yapılır. Hal olarak 
'Icullanılmaik üzere tahsis 'edilmiş yerlerde bu 
kanun IhüMimlerine tâlbidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen arkadaş var mı? 
Olmadığına göre maddeyi oyunuza arz edece
ğim. Kalbul edenler... Eetmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 
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İkinci maddeye geçiyoruz. 
MADDE 2. — Halde toptan satışlar, koope

ratif veya kooperatif birlikleri, müstahsiller ve 
komüsyonculaı* tarafından yapılabilir ve an
cak bunlar, birbirlerinden mal alıp satamaz
lar. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Şimdi bu madde 
ile yapılan tadat şekli, aynı zamanda halde ön
celik sırasını gösterir. Biz daha ziyade koopera
tifçiliğe gidilmesini uygun gördüğümüz için \ 
nci derecede kooperatifleri veya kooperatif bir
liklerini ve ondan sonra da müstahsil ve komüs-
yoneuları yazdık. Bilhassa kooperatifler üzerin
de durduk. Arzu edilen de kooperatif veya koo
peratif birlikleridir. Komüsyonculann kabzı
malları da kapsadığı sabidolduğu için ayrıca 
kabzımalları zikretmedik. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, ifa
dede noksanlık var. (.... toptan satışlar bu hal
lerde yapılır. Hal olarak kullanılmak üzere tah
sis edilmiş yerler de....) diyeceğimiz yerde (hal
de ve hal olarak kullanılmakta olan yerlerde) 
diye ifade edilmesi daha uygun olur. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — O şekilde ifadeler 
üzerinde duracak olursak sık sık tabirleri tek
rar etmek lâzımgelir. Toptancı hâl şümulüne ne
lerin girdiği açıkça gösterilmiştir. Hâl olan yer
lerde ve hal olarak kullanılan yerlerde demek
tir. 

ER AHMET —- Maddede tadadediliyor, koope
ratif, kooperatif birlikleri, müstahsiller ve ko-
müsyoncular... Sıra güzel ama kanunun tatbikat
çısı bunun önceliğini buradan çıkaramaz. Bence 
öncelik sırasını buraya kaydetmek lâzımdır. 
«kooperatif ve kooperatif birlikleri öncelik sı
rasına girer» diyelim veya «yazılış sırasına gö-

. re» demek yerinde olur. Yoksa şu şekliyle tatbi
katçı bu sırayı anlamaz. 

SOLMAZER İRFAN — Ben Suphi Beyden 
bir şey sormak istiyorum. Acaba Suphi Bey kar
deşimiz hangi komisyonun sözcüsüdür?. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Sosyal İşler Ko
misyonunun. 

SOLMAZER İRFAN — Burada da Sosyal İş
ler Komisyonu sözcüsü denmiş, fakat Güvenlik 
Komisyonunun maddesini müdafaa ediyor. Gü
venlik Komisyonunun sözcüsü de Sosyal İşler 
Komisyonunun metnini müdafaa ediyor. Burada 
bir anlaşmazlık ve acayiplik var. Bunu izah et-
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sinler. Bir sözcü inanmadığı mevzuun nasıl mü- j 
dafaâsmı yapabilir? Suphi Bey Güvenlik Komis
yonunun değiştirdiği metni okudular. Sözcüler 
müdafaa ettikleri dâvaya inanmamıslarsa nasıl mü
dafaa edebilirler. Burada bir karma komisyon 
yoktur. Bu vaziyet bir karma komisyon sözcü- I 
sü şeklini andırmaktadır. 

ER AHMET — Müşterek çalışılmıştır. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim; arka

daşımız zahiren haklıdır. Hakikatte ise haksız
dır. Teşrif etmedikleri bir komisyondan bahset
tiler. Arkadaşımız 5 nci sayfayı çevirecek ve son 
cümleyi okuyacak olurlarsa sordukları sorunun 
cevabını bulmuş olurlar. 

ÖZGÜR SALÂHATTİN — Teklifin ikinci 
maddesinde, son kısımda kur'a vardır. 

ER AHMET — İktisadî meseleleri şahsa bı
rakmamak içindir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Huzurunuza ge
tirdiğimiz kanun ile aynı zamanda bâzı müesse
seleri teşvik etmek istiyoruz. Başında koopera- i 
tifçilik geliyor. Onun için onlara öncelik veril
miş kur'a usulü kaldırılmıştır. Üçüncüsü direkt -
man malı satacak kimsedir. Kuraya bırakacak 
olursak kabzımallar öne geçebilir. Vâzıı kanun 
böyle bir şey düşünmediği için bu şekilde kale
me almış bulunuyoruz. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Öncelik kelimesinin ] 
ilâvesini teklif ediyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yapılan satış
larda Kooperatifler* ve Kooperatifler Birliğinin 
Öncelikle satış yapmaları hakkındaki görüşümde 
ısrar ediyorum. Burada bu iki yerde de tasrih i 
edilmelidir. Yoksa teknik ve tatbikat bakımın
dan şu haliyle bu sakattır. 

BAŞKAN — Sözcü cevap versin. ı 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Birinci maddede 

gayet açık olarak belirtilmiştir. Biliyorsunuz ki, 
bizim talimnamelerimizde yazılı sıra aynı za
manda öncelik sırasına göredir. Bu, hukuk âle- j 
ininde de böyledir. Ama arkadaşlar mutlaka bir { 
öncelik lâfzının araya girmesini istiyorlarsa 
«satışlar» kelimesinden sonra «öncelikle» tâbiri
ni oraya sokabiliriz. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yer hakkın-
daki görüşünüz nedir? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Haldeki toptan 
satışlar ifadesini yer bakımından kâfi görüyor
sanız budur. I 

-- ıı 
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SOLMAZER İRFAN — Değiştirge teklif edi

yorum efendim. 
KAPLAN KADRİ — «Hal ve benzeri» tâbi

rini koyalım. 

SOLMAZER İRFAN — Halde, «hal olarak 
kullanılmak üzere tahsis edilmiş yerlerde top
tan satışlar öncelikle Kooperatif ve Kooperatif 
Birlikleri...» diye devam edecek. Bu şekilde değiş
tirilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN —. Sözcünün bu hususta bir itirazı 
var mı? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Kanun tekniğinin 
esası, az ve öz kelimelerle maksadı belirtmek
tir. Arkadaşımızın temas ettikleri nokta ise bü
tün maddelere girecektir. Bu suretle uzatma yo
luna gidilecektir. Bunun için sadece birinci mad
deye vuzuhla konulması zarureti hissedilmiştir. 
Üçüncü maddeye konulunca beşinci, altıncı mad
delere de koymak icabedecektir. 

BAŞKAN — Yalnız ikinci maddede dediniz, 
belirtmek istenilen husus vazıh şekilde değildir. 
Vuzuha kavuşması için iki teklif vardır, onları 
okuyacağız. 

Arkadaşlar, gerek sözcü ve gerekse diğer ar
kadaşlarımızın bu madde hakkındaki fikirleri 
anlaşılmıştır.. Evvelce de arz ettim. 

İki teklif vardır. Yalnız arkadaşlarımız tek
liflerini yazılı olarak verirlerse Heyeti Umumi-
yenize arz etmek daha kolay olacaktır. 

Arkadaşlar; bundan sonra konuşulacak ka
nun 32 arkadaşımızın burada bulunmasını gerek
tirmektedir. Onun için gelen arkadaşımızın dı
şarıya çıkmamasını rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi gelen teklif
leri okuyoruz. 

İrfan Solmazer'in teklifi; 
«Hal ve hal olarak kullanılmak üzere tahsis 

edilmiş yerlerde toptan satışlar öncelikle koope
ratif veya kooperatif birlikleri, müstahsiller ve 
komüsyoncular tarafından yapılabilir. Ancak 
bunlar birbirlerinden mal alıp satamazlar.» 

Şefik Şoyuyüce'nin teklifi; 
«Birinci bent aynen İrfan Beyinin gibidir. 
İkinci bent; buralardaki satış yerlerinin 

tahsisi birinci bentteki önceliğe göre belediye
lerce yerine getirilir.» 

Yüzbaşı Ahmet Er Beyin teklifi : 
Birinci maddenin sonuna «Bu yerler de hal

den addolunur.» tâbirinin ilavesidir. «Onu taki-

/ 
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beden maddeler de noksanlığı telâfi edeceği ci
hetle bu cümlenin ilâvesini arz ve teklif ederim.» 
diyor. Yani birinci maddenin sonuna «Hal olarak 
kullanılmak üzere tahsis edilen yerler de bu ka
nun hükümlerine tâbidir.» cümlesinden sonra 
«Bu yerler de halden addolunur.» cümlesinin ilâ
vesini teklif ediyor. Yer "bakımından bir ihtilâf 
olmasın diye.... 

Şimdi arkadaşlar teklifleri sırasiyle dinlediniz. 
Bu teklifleri okuduktan sonra her teklifi ayrı ay
rı oyunuza arz edeceğim. 

Başta Ahmet Er Beyin teklifi, 
SOLMAZER İRFAN — Teklifin alevhinde 

konuşacağım. 
BAŞKAN — Birinci maddenin sonuna (hal 

olarak kullanılmaya tahsis edilmiş olan yerlerin 
kanun hükümlerine tâbi) cümlesinden sonra (hal
den addedilen) cümlesinin eklenmesi teklif edil
mektedir. 

SOLMAZER İRFAN — Birinci madde itti
fakla kabul edildiğine göre tekrar birinci madde 
üzerinde müzakere açılması yersizdir. Her han
gi bir ilâve veya bir eksiltme mevzuubahis ise bu 
takdirde arkadaşımızın Tüzükte yazılı olduğu şe
kilde arkadaşlardan imza toplamak suretiyle hu
zurunuza gelmesi icabetmektedir. 

ER AHMET — îrfan Bey şahsımdan bah
setti. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ER AHMET — İkinci madde de sorulan bir 

soruya cevaptır. Burada da böyle bir cevap ve
rilebilir. Birinci maddenin değiştirilmesi için 
İçtüzüğe riayet edilmesi keyfiyetini ben de bili
yorum. Fakat arkadaşlardan biri bir soru sordu. 
O soruya ikinci madde içinde cevap verilmiştir. 
Bu teklif edilmiş bulunuyor. 

BAŞKAN — Bu teklifi İrfan Beyin mütalâa
sı üzerine oya koymuyorum. Buyurun Akkoyunlu. 

AKKOYUNLU FAZIL — Şu kanun üzerin
de Er ve Karavelioğlu, sözcü ve İrfan Beyler 
karma bir komisyon olarak bunu tekrar incele
sinler. Ondan sonra konuşalım. 

BAŞKAN — Vehbi Bey. 
ERSÜ VEHBÎ — Salahiyetli arkadaşlar bu

rada bulunuyorlar. Bunun dışında başkalarına 
vazife vermek doğru olmaz. Arkadaşımız bu âde
tinden lütfen vazgeçsinler. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Yarbay Fazıl 
Bey; bu tasarı Güvenlik ve Sosyal Komisyonla
rının İnceleme ve Araştırma kurullarından geç-
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I ti. Bunun, bu komisyonlarda tashihini istiyo~ Ta 
I sarıyı bize havale etmek istiyor. Biz tetkikatımızı 
I yaptık. 
I ESİN NUMAN — Usul hakkındaki müzakere-
I leri bırakıp esasa geçilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şu halde Soyuyüce'nin teklifi, 
I birinci bent İrfan Beyin teklifi gibi olsun. İkin

ci bent, buralardaki satış yerlerinin tahsisi, bi
rinci bentteki önceliğe göre belediyelerce yerine 
getirilsin. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — İrfan Beyin 
teklifi ile Soyuyüce Beyin teklifi birbirini ta
mamladı. " 

BAŞKAN — Şimdi ikinci teklifin aleyhinde 
konuşacak olan Vehbi Ersü arkadaşımıza söz ve
riyorum. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, birinci maddede;, 
halden mâdut addedilen yerler beyan edilmiştir. 
Bu kanunun tatbikatı, kanunda meknuz şeyleri 
ifade eder. Onun için birinci maddeyi ikinci, 

I ikinci maddeyi üçüncü madde cerhetmez. Bunla-
j rm müşterek vasıfları toplanır buna göre karar 

verilir. Onun için her maddeyi değiştirmeye lü
zum yoktur. Karar için hâkim evvelâ kanunun 
metnine, ondan sonra da ruhuna bakar. Metin 
ve lâfz; kanunun yazdığı sıradır. Onun için, iâf-

I zı ifade edilen husus hâkim tarafından aynen bu
radaki sıra kabul edilir başka sıra olamaz, kanu-

I nun metni ve lâfzı bu demektir. - Eğer kanunun 
ruhuna intikal ederse kanunda yazılı olmıyan 

I her hangi bir şekli hâkim kendi karinesiyle bula
caktır. O takdirde sıranın tesbitine lüzum gös-

I terebilir. Binaenaleyh bu maddenin gerek önce
lik tâbirini gerekse halden mâdudolan yerler de 
aynı sıraya göre yapılır tâbirlerini reddediyorum. 

BAŞKAN — İrfan Bey. 
SOLMAZER İRFAN — Kanunlarda hâkim 

I hüküm verirken evvelâ metne sonra ruhuna daha 
I sonra lâfzına ve ondan sonra da örf ve âdetlere 
I dikkat eder. Bu bakımdan değişiklik yapılması 
I uygun olur. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yalnız hâ-

I kim bakımından değil tatbikatçı bakımından da 
I düşünmek lâzımdır. Yer üzerindeki açıklamanın 
I mutlaka buraya girmesi lâzımdır. Meselâ yukar-
I daki satış yerlerinde gibi genel bir ifadenin bu

raya girmesinde fayda vardır. Bu kanunun ha-
I zırlığı kâfi değildir, önümüzdeki tasarı alatur-
1 kadir. 

12 — 
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BAŞKAN — Sözcüye söz veriyorum. I 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Arkadaşlar, bu 

kanun alaturka ise alafrangasını arkadaşımız bul- I 
sun getirsin. 

İkincisi : Biraz evvel Vehbi Bey arkadaşımı- I 
zm temas ettiği gibi biz, askerî bir camiadan ge- I 
liyorıız. Oradaki tekniğe vâkıfız. Talimnameleri- I 
mizde yazılı sıra aynı zamanda öncelik sırasını 
belirtir. Bu hukuk ilminde de böyledir. Birinci 
maddede yazılı hususlarda arkadaşlarımız böyle I 
çomakla başka şey aramazlarsa maksada yeter. îşi I 
lüzumsuz yere uzatmıyalım. Maksat az ve öz ke
limeleri sıralamaktır. 

Binaenaleyh tekrar özetle arz ediyorum: ikin
ci madde gerek hal olan gerekse hal olarak kulla- I 
nılacak yerlere de şâmildir. Buradaki yazılı sıra-
teamüle göre öncelik sırasını gösterir. Bunu tat
bik edecek olanlar da bizler değil, kanunun tatbi
katı ile ilgili kimselerdir; tatbik edenler bilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar ikinci tek
lifi oyunuza arz ediyorum. (Tekrar okunsun ses
leri) 

(ikinci teklif tekrar okundu.) 
BAŞKAN — ikinci bentte satış yerlerinin 

tanzimi, birinci bentte öncelikle yapılacağı şek
linde bu bende ilâvesi isteniyor; . 

Bir de teklif sahibinin karşı tarafında bir tek
lif var, Güvenlik Komisyonunun teklifi. Sözcü 
nün açıklamasını rica edeceğim. 

(Beşinci sayfada aranılan cevap bulunacaktır 
sesleri) 

BAŞKAN — Vaziyet tavazzuh etti. 
(ikinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu maddeyi olduğu gibi reyini

ze arz ediyorum, ikinci maddeyi kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeye geçiyoruz. 
MADDE 3. — Haldeki yerlerin kimlere ve ne 

suretle tahsis olunacağı, kendilerine tahsis yapı
lanlarla! müstahdemlerinin ve diğer şahısların 
hangi hususlara riayet edeceği ve ne gibi vasıf lan 
haiz olacakları, satış muamelelerinin ne şekilde 
cereyan edeceği, müstahsil ile halden*mal alan
ların hak ve menfaatlerinin ne suretle korunacağı 
ve halin dahilî emniyet ve inzibatı için ne gibi 
tedbirler alınacağı hususları belediye meclislerin
ce kabul edilecek yönetmelikler ile tesbit edilir.» 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBİ — ikinci maddeyi sabahtan 

beri arkadaşım ve ben de müdafaa ediyorum, j 
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Üçüncü maddede tekrar aynı hataya düştük. Şöy
le diyor; «Belediye meclislerince kabul edilecek 
yönetmelikler ile tesbit edilir.» Böyle şey olmaz. 
Burada haldeki yerlerin kimlere ve ne suretle tah
sis olunacağı yukardaki birinci maddede tesbit 
edilmiştir. Tekrarına lüzum yoktur. Kanunda 
olan şey yönetmeliktir. Bunu belediye encüme
nine veremeyiz. Belediye meclisine verilen yetki
ler ikinci maddede toptan satışların ne şekilde. 
yapılacağı hakkındadır. Evvelâ kooperatif,, ondan 
sonra kooperatif birlikleri ve müstahsil komüs-
yoncuları şeklindeki ifadeye, üçüncü maddenin 
demin arz ettiğim kısmı aykırı geliyor. Bundan 
belediye encümeni kanuna aykırı olarak karar ala
bilir mânası çıkıyor. Böyle şey olmaz. Ancak ka
nun dışında karar alabilir. 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, bu madde 
bilhassa son; cümlesiyle, tekâmül etmiş bir madde
dir. Çünkü maddede yazılı olan hususlar icra saf
hasına konurken bir yönetmelik, bir nizamname 
hazırlanır. Bunlar hiçbir zaman kanuna aykırı 
olamaz. Ufak bir misal vereyim : Vehbi Bey ağa
beyimin söylediği gibi kooperatifler ve kooperatif 
birlikleri tâbiri ile bir nizamname hazırlanması 
ile yer tahsisine kalkarsak Türkiye'de 1 300 kü
sur kooperatif ve kooperatif birlikleri vardır. Bü
tün kooperatiflerce yerler tutulur, ikinci sırada 
değil, yüzde nispetine göre tahsis yapılır densin. 
Bilhassa bu gibi kanunlar yönetmelikle vuzuh bu
lurlar, aynen kabulünü rica* edeceğim. 

KARAVELlOĞLÜ KÂMlL — ikinci madde
nin müdafaa şekline aykırıdır, madde üzerinde 
müzakere kâfidir, aynen kabulünü teklif ediyo
rum. 

ESlN NUMAN — Üçüncü madde mütalâa 
edilirken Kâmil Beyin söylediği gibi hukuk ba
kımından yanlışlık vardır. Lâfza sıraya tâbidir 
dedik, ama böyle olmaz. Üçüncü maddeye geçer
sek haldeki yerlerin kimlere tahsis edileceği, be
lediye meclislerince hazırlanacak hal yönetmeli-
ğince denildiği takdirde, o zaman belediye mec
lisleri bu yerleri kooperatiflere, kooperatif birlik
lerine dilerse anlaştığı komüsyonculara verir. • 
Yani kanun şu haliyle hiçbir zaman kooperatif
lere ve kooperatif birliklerine bir öncelik tanın
ması mevzuunda belediyelerce tanzim edilecek 
yönetmeliklere bir veçhe vermiş değildir. Beledi
yeler diledikleri gibi bu metinle bunu yaparlar. 
istediklerine verirler. Ve burada da birçok dala-
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vereler döner. Biz Komite lolarak kooperatiflere 
verilmesini arzu ediyorsak üçüncü maddenin met
nine şunu ilâve edelim; 

«Haldeki yerlerin kimlere ve ne suretle tah
sis olunacağı ikindi maddedeki sıraya tâbi kılın
mak kaydiyle belediye meclislerince kabul edile
cek yönetmeliklerle tesibit edilir.» 

Eğer bunu arzu ediyorsak tasrih edelim. 
BAŞKAN —• Evvelâ Sözcüye söz veriyorum, 

sonra irfan Beye... 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşlar bu 

yönetmelikler bir şahsa ait değil, bu müessesede 
işliyecek bütün fonksiyonlara aittir. Bu yönet
melikler yapılırken ikinci madde ona ışık tuta
caktır. Yönetmeliğe şart korken ona göre koya
caktır. İktisadî kanunların gerektirdiği gibi iç
timaî bakımından da ne gibi fonksiyonlar lazım
sa onun yönetmelikte yer alabilmesi için ikinci 
maddede zikredilmiş bulunınaktadiır. Yoksa bir
birleriyle tenakuza düşmez, bilâkis birbirlerini 
itmam edici maihiyettedir. Ve belediye meclisle
rine ışık tutacak durumdadır. Mamafih arkadaş
lar 2 nci maddeyi kabul ettikleri için kendilerine 
teşekkür ederim. Mevzuu uzatmamak için 3 ncü 
maddenin de oya konmasını teklif ediyorum. 

Efendim, yönetmelik yapılırken kanunun tü
münü kapsıyaeak şekilde olacaktır. Zaten ikinci 
maddeye aykırı keyfî şekilde yönetmelik konmuş-
sa bu yönetmelik hiç bir zaman mevkii muame
leye konmayacaktır. Kanunda yazılı metne ve sı
raya uygun değildir diye bir telâşa lüzum yok, 
Çünkü kanunun bütün maddelerine uygun sıra
da tanzim edilecektir yönetmelik, onun için Nü
nüm arkadaşımızın endişeleri yersizdir. Teklifin 
aynen kabulünü rica ediyorum. 

ESİN NOMAN — İkinci maddenin müzake
resine iştirak edemedim. Madde vâzu kanun ola
rak Komitenin şu andaki «iarzı telâkkisine ışık 
tutacak haldedir. Hukukî formül bakımından 
madde; kooperatif, kooperatif birliklerine ondan 
sonra müstahsüa ve komüsyonculara verileceğini 
ifade etmiş olması şekli kâfi gelir. Kanun bu 
hali ile tefsir edilmez, böyle bir iddiada da bulu
nulamaz kanaatindeyim, önceliğin tanınması 
belirtilmesi, bunu yönetmeliği tanzim eden He
yeti Vekileye terk ediyorsak şu halde kendi dü
şüncemizi belediyelerce tanzim edilecek yönetme
liklerin tasdiki şeklinde Bakanlar Kurulunun bi
zim: telâkkimize uygun düşüncede olmaları ikti
za' eder. Onlar bizim düşüncemizde olurlar veya 
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olmazlar. Bakanlar devamlı değişirler. Bunun 
burada belirtilmesinde faide vardır. Eğer biz 
teklifim gibi mutlaka bu sıraya göre yapılacağı 
mevzuunda kanunu katılaştırmıyaeak olursak bu
nun mahzurları olacağı tabiîdir. Bu her halde 
kooperatiflerin kurulmasını teşvik etmiş olmakla 
beraber bunun dışmdakileri yani hususî teşebbü
sün çalışmasını biraz daraltacaktır. Ben memle
kette kooperatiflerin kurulmasını arzu ediyorum. 
Onun için kanunun arz ettiğim şekilde tâdilini 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Supshi Bey. 
OÜRSOYTRAK SUBHİ — Arkadaşım belki 

haklı, yalnız kooperatif birlikleri , müstahsillere 
ikinci derecede onlara yer veriyor. 

SOLMAZER İRFAN — Kanunun tatbikinde 
yazılı olan şurada öncelik vardır diye içtihat ka
rarı mevcuttur. Bunu hatırlatmaik isterim. 

'BAŞKAN — 3 ncü madde hakkındaki fikir
ler tebellür etmiş vaziyettedir. 3 ncü maddeyi 
oyunuza arz ediyorum... Kabul edenler... 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 4 kişinin tek
lifi var, şu: Haldeki yerlerin 2 nci maddedeki 
önceliklere tâbi olarak kimlere ve ne suretle tah
sis olunacağı, yani «diğerleri ile kimleri» keli
melerinin arasına ikinci maddedeki önceliklere 
kimlere ne suretle talhsis olunacağı, ifadesinin 
buraya konmasını teklif ediyorlar. 

(BAŞKAN — İkinci madde hakkında lehte ve 
aleyhte iki kişiye söz veriyorum. 

SOLMAZER İRFAN — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ıSOLMAZER İRFAN — Teklif diye ortaya 

getirilen şey, teklif değil bir değiştirge olması 
icabeder. Bu bakımdan evvelâ komisyonca kabul 
edilen husus oya konur, kabul edilmezse ondan 
sonra değiştirgenin nazarı dikkate alınması tek
lif edilir. 

(BAŞKAN — Veihbi Ersü. 
ERSÜ VEHBİ — Numan Esin arkadaşımız 

ciddî bir noktaya temas etti. Katî hal aldı, dedi. 
Ondan sonra da sözcü arkadaşımız kabul etti. Gö
nül arzu eder ki, kooperatif ve kooperatif birlik
lerine doğru gidilsin, ondan sonra da eşhasa... İş 
bakımından iyi olur. 

BAŞKAN — L/efhfte, buyurunuz. 
YÜCESOY ŞEFİK — İlik önce İrfan Beye ce

vap vereceğim; bir madde kabul edilmeden ev
vel (bunun üzerinde yapılacak 'tashihler hepsi 
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teklif olarak oraya intikal edebilir. Eğer de- I 
ğişjtirgede yeni kelimeler teklif edilmişse bil-
ıiliyorum. Madde kabul edilmediğine göre de
ğiştirge yapılabilir ve üzerinde konuşulabilir. 
Her hakle (bir yanlışlık var 'zannediyorum. 

İkinci 'maddede öncelikden bahsediyoruz 
ı aşağıda Ibıınu cerh edici hükülın koyuyoruz. Yu

karda öncelik kabul edilmişse .aşağıya konacak: 
hükümde bu sırayı dikkate alarak yer tahsisini 
serdetmemiz lâzımdır. Bu demek değildir iki, 
tamamen katı bir şekle 'burunsun. Nasıl ki, 
ibu madde ışık tutuyor ve ona göre yer tahsis 
edilecektir deniyorsa, öncelik sıracı (bulunan 
kooperatifler, müstahsil veya komüsyoncular da 
yine İbu ımaddenin şümulü dahilinde olsun. Fa
kat ilk sıra hakkı kooperatiflere tanınmak su
retiyle yine belediye Ibir nispet dalhilinde yer-» 
•l'eri tevzi edebilir. İkinci maddede atladığımız 
öncelik kelimesini de burada sokuşturmak su
retiyle ikinci 'maddenin de tashihi mümkün 'ola
caktır. Bu şekilde kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Son olarak Nunıan Beye söz 
veriyorum. 

ESİN NÜMAN — Arkadaşınım tashih ba
bında söylediklerine katılıyorum. Fayda ve 
mahzurlarını biraz evvel arz ettim. Faydası 
ç'ok, bilhassa büyük şehirlerde. Çünkü büyük1 

şehirlerde hakikaten yer bulmak bir meseledir. 
Kooperatiflere öncelik tanıdığımız takdirde sü-
raltle müstahsillerin kooperatif haline geldiğini 
göreceğiz, istanbul'da, Ankara'da İzimir'de ve 
Bursa''da yer bulmak; ne kadar güçtür takdir 
edersiniz. Kooperatif 'haline gelmek ise peik 
faydalı dlmıyacalktır. Şayet o yerde (kooperatif 
yoksa haliyle önce müstahsıla, sonra komüsyon-
euya sıra gelmiş olacaktır. Böylece komüsyon-
euların sonraya atılması sağlanımıfş 'olacaktır. 
Bunu maddeye almakta çok fayda var. Zaten I 
aramızda pek farlk yok, teklifimizin kabulünü 
arz ederim. 

BAŞKAN — Son olarak sözcüye söz vere
ceğim. ** 

GÜRSOYTIRAK SUPHİ — Efendim, mü
saade buyurursanız arz edeyim. Belediye kos
kocaman teşkilâtı ve encümeni ile başlı başına 
bir teşekküldür. Onlara bu kanunu vereceğiz. 
Fakat onların yapmış oldukları yönetmenliği 
şu kanunla anlamaz durumda telâkki etme'k 
doğru değildir. Bir kere böyle bir şey düşüne
meyiz. Onlar da hukukî bilgilere sahiptirler. 1 
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İkincisi bu ikamın maddeleri tek tek ele 

alınmadı, ariz ve amik konuşulmadı diye biraz ev
vel arkadaşlarımız ımevzubahsettiler. Kanun 
maddelerinin heyeti umumiyetinin !küi halinde 
mütalâa edilmesinde hiçbir tehlike mevcut de
ğildir. Yalnız 'arkadaşlar izhar ettiler, ikinci 
maddede yer almamış fikirlerin tekrar üçüncü 
maddede yer alması için bir teklif ileriye sü
rüyorlar. Bu polemikten başka bir şey değildir. 

ESİN NUMAN — Efendim, esas hakkında 
bir teklifim var, müsaade buyurun arz edeyim. 

BAŞKAN — Kâfidir; 
ESİN NUMAN — Usul hakkında, lütfen 

söz verin. 
BAŞKAN — Bundan başka bir teklifiniz 

mi var? 
ESİN NUMAN — Kooperatiflere ve müs

tahsillere tercihan bak tanınması isteniyor. Bu 
aynen kabul edilirse o vakit ya^ıüış tarzı mü
nakaşa ile halledilebilir. Kanun vâzımn haki
kî iradesi ancak böyle tecelli eder. 

BAŞKAN — Bu mevzuda konuşmalar bitmiş
tir, arkadaşlar. 

ESİN NUMAN — Lütfen yeni teklifimi de 
oya koyun Başkan Bey. 

KUYTAK FİKRET — Arkadaşlar, «öncelik» 
kelimesinin konulmasında fayda vardır. Eğer ön
celik kelimesi konulursa belediyelerin bâzı oyun
ları önlenmiş olur. Belediye müracaat için ilân 
yapıyor, herkes müracaat ediyor. Fakat o sırada 
bir kooperatif müracaat etmiyor. Sonradan bu 
kooperatifin müracaattı halinde ona bir likkı mük
tesep tanınması için bu ilâvenin lüzumu vardır. 
Terciban kooperatife verecektir, ama o sırada mü
racaat etmemiş kooperatifin de istifadesi için ilâ
ve edilmelidir. 

İBAŞKAN — Arkadaşlar, zannederim fikirler 
tebellür etti. Biz kanun yapıyoruz. Bunda bele
diyenin oyunundan bahsetmek doğru olur mu? 
Bu kadar da insanlara itimatsızlık olur mu? Böy
le kanun olmaz. (Ooo sesleri) Affedersiniz. 

Şimdi arkadaşlar, iki teklif var, bir tanesi... 
OÜRSOYTRAK SUPHİ — Sözeü olarak bir 

hususu açıklıyacağım. 

BAŞKAN — Oylamaya 'geçtik. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Demin de oyla

maya geçtiniz fakat usulsüz olarak bir arkadaşa 
söz verdiniz. Ben sözcüyüm, bana söz vermeye 
mecbursunuz. 
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BAŞKAN — Efendim müzakerelerin seyrin

de herkese kâfi derecede ve hak gözeterek söz ve
riyorum. Fakat 'konuşan arkadaşlar tekrar tefe-» 
rai* aynı şeyleri söylüyorlar. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Kararınızda siz 
ısrar ederseniz ben hürmet ederim. Fakat siz ka
rarınızı (bozdunuz. 

BAŞKAN — Eğer Başkanlık Divanına bir 
itimatsızlık beyan ediyorsanız o zaman size söz 
verilmesi hususunu oya koyacağım. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben size itimat
sızlık etmiyorum. 

BAŞKAN — Sözcüye söz verilmesi hususunu 
oya koyuyorum. Kabul edenler... (10) Kabul edil
memiştir. 

Arkadaşlar, bir teklif daha geldi. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu itilâfı 
usul ve hukuk bakımından halletmek gayesiyle 7 
imza ile verilmiş olan takrirde şöyle deniyor. 

«İkinci maddeye «öncelikle» 'ibaresinin ilâvesi 
kaydını istiyorlar» Bunu ikinci maddeye koyar
sak münakaşalar bitecektir. 

ERSÜ VEHBİ — Kanunun önceki maddesi-
nin müzakeresi bitmeden mütaakrp madde hak
kında tadil teklifi gelemez; maddesi geldiği za
man bu teklif yapılabilir. 

BAŞKAN — Aynı mealde bundan önce de bir 
teklif gelmişti. Ben bu teklifi oya koymamıştım. 
Bu sebeple bu takriri iade ediyorum. Şimdi iki 
teklif var. Birincisi maddenin aynen kabulü, 
ükncisi ise üçüncü maddenin arasına şu ibarenin 
sokulması. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 3 
ncü maddeye sokulması istenen ibare şu: «Hal
deki yerlerin ikinci 'maddedeki önceliklere tâlbi 
olarak kimlere ve ne suretle tahsis edileceği...'» 
şeklinde oluyor. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 3 ncü 
maddenin bu tadil teklifi ile birlikte kabulünü 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Edilme
miştir. 

Şimdi maddeyi olduğu gibi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Yine ekseriyet hâsıl ol
madı arkadaşlar. Lütfen müstenkifler ellerini kal
dırsınlar.. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET.— Yeni imzalarla ve
rilen teklifi oya arz etmenizi istirham edeceğim. 
Usule uygundur. Arkadaşımız Nizamnamede 
madde göstersin, 
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BAŞKAN — Müstenkifler lütfen ellerini kal

dırsınlar. 
ER AHMET ~ Usul hakkında söz istiyorum, 

efendim. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, tahmin ediyorum ki, 

müstenkifler üçten fazla olmasına rağmen ne bi
rinci teklife, ne de ikincisine iştirak etmişlerdir. 
Çünkü kaldırılan parmakların yekûnu halihazır 
mevcudu tutmuyor. (Tekrar oya koyalım ses]eri) 

Üçüncü maddenin aynen kabulünü oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... (11) Kabul edil
memiştir. Tadil teklifiyle birlikte üçüncü mad
deyi oya koyuyorum. Kabul edenler... (15) Madde 
tadil teklifiyle birlikte kabul edilmiştir. O halde 
maddeyi tadil ile birlikte tekrar okutup oyunuza 
arz edeceğim. 

MADDE 3. — Haldeki yerlerin ikinci madde
deki önceliklere tâbi olarak kimlere ve ne suretle 
tahsis olunacağı, kendilerine tahsis yapılanlarla 
müstahdemlerinin ve diğer şahısların hangi hu
suslara riayet edeceği ve ne gibi vasıfları haiz 
olacakları, satış muamelelerinin ne şekilde cere
yan edeceği, müstahsil ile halden mal alanların 
hak ve menfaatlerinin ne suretle korunacağı ve 
halin dahilî emniyet ve inzibatı için ne gibi ted
birler alınacağı hususları Belediye Meclislerince 
kabul edilecek yönetmelikler île tesbit edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde oya sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeye geçiyoruz. 
MADDE 4. — Bu kanun ile, bu kanuna isti

naden yürürlüğe konulacak yönetmelik esaslarına 
aykırı hareket edenler hakkında belediye encü
menlerince: 

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

b) 3 seneye kadar hal dâhilinde faaliyetten 
men'e, karar verilir. 

Hal dâhilinde bir aydan fazla faaliyetten 
ınenedilenlerin haldeki yarleri geri alınarak baş
kalarına talhsis edilebilir. Satış mevzuu malların 
ne surete takibedileceği yönetmeliklerde gösteri
lir. 

Para cezaları, 6183 sayılı Âmme alacaklarının 
tahsili usulü ..hakkındaki Kanun hükümlerine göre 
tahsil olunur. 

İlgililerin savunmaları alınarak verilecek 
1 000 liraya kadar para cezaları ile bîr aya kadar 
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hal dâhilinde faaliyetten men'e ait kararlar kesin 
olup, aleyhine adlî ve idari mercilere müracaat 
olunamaz. 

Bu hadler üstünde verilecek cezalar için 1608 
sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz olunabilir. 
AııcaK, bu itiraz, icrayı durduramaz ve icranın 
geri bırakılması yoluna gidilemez. 

250 liraya kadar para cezaları ile on beş güne 
kadar faaliyetten meni cezasını vermeye belediye 
başkanları ve teşkilâtı bulunan yerlerde,«belediye 
başkan muavinleri ve belediye şube müdürleri 
yetkilidir. 

Bu suretle verilecek cezalar kesin olup aley
hine adlî ve idari kaza mercilerine müracaat olu
namaz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; 4 ncii 
nıadde\i dinlemiş bulunuyorsunuz. Bu madde 
hakkında konuşmak istiyen arkadaşlara sıra ile 
söz vereceğim. 

MADANOĞLU CKMAL — Maddenin yazılı 
olduğu 7 nci sayfada bir Türkçe yazılış hatası 
vardır. «Ayrıca bu itiraz icrayı durdurmaz, ve 
icranın geriye bırakılması yoluna gidilmez.» 
Bu cümlede bir düşüklük var.- Bunu şu şekilde 
düzeltmek daha doğru olacaktır. 

«İtiraz icrayı durduramaz, icrayı geriye bı-
raktıramaz.» 

SOLMAZEE İRFAN — Hukukta icranın 
durdurulması, icranın geriye bırakılması gibi tâ
birler 'vardır. Bunlar ayrı şeylerdir. Ayrıca İcra 
ve İflâs Kanununda da bu tâbirler yer almıştır, 
bunlar kanun hükümlerindondir. Meselâ tehiri' 
icra gibi. İcranın geri bırakılması. 

BAŞKAN — Durum tavazzuh etmiştir. Şim
di söz Soyuyüee Şefik'in. 

SOYUYÜCK ŞEFİK — Madde gayet uygun
dur, aynen kabulünü teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Fikret Bey. 
KFYTAK FİKRET — 4. ncü maddenin (b) 

fıkrasından sonra gelen cümlede «Hal dâhilinde 
bir aydan fazla faaliyetten m enedi! eni erin hal
deki veri eri başkalarına tahsis edilebilir.» deni
liyor. «Edilebilir» tâbirini «edilir» diye katılaş
tırmak daha faydalı olmaz mı efendim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ (Sözcü) — Efen
dim, halde icrayı sanat eden komüsyoncu, müs
tahsil veya kooperatif ya çok verimiidir, ya ve
rimsizdir veya ikisinin ortasıdır. Çok verimli olan 
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bir mdessese bir aydan fazla meselâ; 40 gün ce
zalandırıl ailir. Fakat verimli olduğu için bu 
müessesenin devamı arzu edilebilir. Verimsiz bir 
müessese ise kapatılır ve haldeki yeri alınır, baş
kasına verilir. Bu maksatla buradaki tâbir elâs
tikî bırakılmıştır. Katılaştırılırsa verimli bir koo
peratif dahi kapatıldığı için elinden yeri alınır 
ve tamamen kapatılmış olur. Biliyorsunuz icra
yı faaliyette bulunan müesseselerin hepsi aynı 
kudrette değildir. Bazısı daha kudretlidir, çe
şitli memleketlerde teşkilâtı vardır. 40 gün ce
zalandırdınız 41 nci gün faaliyete geçmesi lâzım
dır. Aksi takdirde memlekette gıda fıkdanı do
ğabilir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Buyurun 
Özgüncş. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, ben bir 
kelime eklenmesini teklif edeceğim. «İlgililerin 
savunması alınarak...» diye bir ibare var. Aynı 

, şey bizim disiplin cezaları için de varittir. Ku
mandan yazılı savunmanı almak mecburiyetinde4 

değilim der ve savunmanı almadan cezayı verir. 
«İlgililerin yazılı savunmalarının alınarak...» tâ
birinin eklenmesi daha uygun düşecek. 

ERSÜ VEHBİ — Okuması vazması olmıvan 
nasıl savunmasını yapacak? 

BAŞKAN — Kadri Kaplan. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, bu kanun iyi 

(4lerde hüsnüniyetle tatbik edildiği takdirde, 
çok güzeldir. Yalnız burada kesin bir hudut ol
mamalıdır. Aksi takdirde partizan idareye bil
in aşa vazifesi görür. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Para cezaları yüz 
liradan başlamak suretiyle yukarıya doğru yük
selmektedir. Tatbik edecek elemanlara her şey
den evvel itimat etmek lâzımdır. Kanunun diğer 
maddeleri geldiği zaman görülecektir ki, bu ka
nunu uygulıyan belediye görevlileri için işle
nen suçların cezaları iki kat olarak verilir, diyor. 
Bu suretle suiistimal cihetine gidildiği takdirde 
tazyik artırılmış bulunmaktadır. 

* KAPLAN KADRİ — Bu karar kesin bir hu
dutla, tâyin edilmemelidir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ '— Bugün verilecek 
cezalar, paranın iştira gücüne dayanarak düşü
necek olursak, pek fazla bir ceza olmıyacağı gö
rülür. Bu zatlar milyonlarla oynuyan kimseler
dir, büyük biı ekseriyeti böyledir. Meselâ Sü
leyman, Berker... Bu ceza tekerrür halinde veri-
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locektir. Islah olması için bu ceza verilecektir. 
Ceza verilecek şahısların malî güçleri ekseri)"a 
böyle kuvvetli olacaktır. Bunlara verilecek ceza
lar eskiden olduğu gibi 5 - 10 veya 100 lira olur
sa bunlara çerez gibi gelir. Zaten daha evvel 
bunun sıkıntısını çekmiş olan belediyeler bu tek
lifi yapmışlardır. 

KAPLAN KADRİ — Para cezası verilmesin 
û. iniyorum. 1 000 lira değil 5 000 lira verilsin. 
Ama kesin bir hudut tanınuyalım. Partizanca 
görüşlülerin elinde maşa olabilir. Bu çıkarsa kö
tü neticeler verebilir. Kesinleştirilmesine taraf
tar değilim. İstikbalde belediye reislerinin iyi 
olacağını kabul ederek böyle imkânları onların 
eline veremeyiz. 

BAŞKAN — Cevap vermesi bakımından söz
cüye söz veriyorum. 

SOLMAZER İRFAN — Şûrayı Devlete dâva. 
açan adamın durumu ortaya çıktı. Yazıya cevap, 
cevaba cevap, sonra yine cevabın cevabı. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşlar, bi
raz evvel arz ettiğime şunları ilâve edeceğim. Bu 
cezaları belediye encümenleri verecek, tek şahıs 
değil. Tabiî mevcut vesaika dayanarak. Eğer bu 
teşekküllerden de şüphe ediyorsak takdir heye
tinizindir, miktarını azaltabilirsiniz. 

ESİN NUMAN — Efendim ben buradaki ce
zaları az buluyorum. 100 liradan 5 bin liraya ka
dar deniyor. Asgari had 100 lira olabilir fakat 
beş bin lira âzami had olarak azdır. Öyle hal yer
leri. vardır ki, bu ceza çok az kalır, lî) bine ya
hut dalıa fazlaya çıkarmak lâzım. Ben âzami had-
dhı artirilmasmı istiyorum. Böylece belediyeler 
fazla, kapitali olan kooperatiflere müdahale im
kânına daha fazla sahi bulabilir. 

Şimdi burada tahsis edilebilir, deniyor; Fik
ret Kııytak Beyin söylediği gibi, maddenin ikin
ci fıkrasında, haldeki faaliyetinden menedilir ve 
başkasına tahsis edilir, denirse bu fazla katılaş
mış olur. Her hangi bir suiistimale sebebiyet, ve
rilmiş olur. Fakat mutlaka tahsis edilir dersek, 
bu takdirde, koskoca müesseseleri ortadan kal
dırmak durumuna girmiş oluruz. Ortada büyük 
bir kooperatif vardır. Bu, tahsis edilir şekli ka
bul edilirse, yapmış olacağımız bu hatadan dola
yı bu müesseselerin yıkımına gitmiş oluruz ki, 
bu da doğru değildir. Bilhassa malî ve iktisadi 
durumu bozmamalı, .âmmeyi rencide etmemeli
dir. 
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Belediye encümenlerine bu konuda salâhiyet, 

vermek uygun olur. «ilgililerin -savunmaları alı
narak verilecek bin liraya kadar para cezaları 
ile bir aya kadar hal dâhilinde faaliyetten men'c 
ait kararlar keşin olup, aleyhine idari ve adlî 
mercilere müracaat olunamaz.» Kadri Kaplan 
Yarbayını galiba maddenin bu kısmı üzerinde 
mütereddittirler. 

Şimdi burada göze çarpan, belediyenin bir 
aylık kapatma salâhiyeti var. Bu bir aylık ka
patma hakikaten bir müesseseyi çok rencide 
eder. İtiraz hakkı da bulunmadığı için belediye 
ile o müesseseyi karşı karşıya bulundurur ve be
lediye daima hâkim pozisyonundadır. Bir aylık 
kapatma kararı fazladır. Bunu 20 güne indirmek 
lâzımdır. Benim sözlerim bu kadardır. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım; bu 
madde hakkındaki fikirler de tebellür etmiştir. 
Son olarak Numan Beyin sözlerini cevaplandır
mak bakımından sözü. sözcüye veriyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bu mad
de kanunun ruhunu taşıyan bir madde, Kesin 
kararlar verecek durumun hâsıl olması için kon
muştur. Bu maddeyle para cezaları vermek ve 
bir, aylık kapatma kararı almak .yetkisi tanını
yor. Belediye Başkanına da 16 gün kapatma ce
zası verme yetkisi tanınıyor. Şimdiye katlar 
gördüğümüz belediyelerin bu duruma gelebil
mesi ancak bundan sonra, Millî Korunma Kanu
nuna muhalif olarak böyle şahıslarla çalışan kab
zımallarla başetmek belki mümkün olacaktır. 

Yalnız arkadaşlar temas ettiler. En az 100 
lira, en çok 5 bin liraya kadar olan para ceza
larının az olduğu söylendi. Biz maddi bakım
dan bir hudut tammadık. Biz dükkân ve mües
seselerini kapatıyoruz. Gelir kaynaklarının ka
patılması sebebiyle 100 liradan 5 bin liraya ka
dar olan para cezalarının artırılması cihetine gi
dilmemiştir. Yüksek Heyetiniz istediği takdirde 
para cezaları, miktarını artırabilir. Bir ay dük
kânını -.kapamak suretiyle dükkân sahibinin ma
lî gücünü almış bulunuyoruz. Karar Yüksek He
yetinizindir. 

BAŞKAN — Ersü Vehbi. 
ERSÜ VEHBİ — Biraz evvel arkadaşımızın 

işaret buyurduğu hususlar gayet yerindedir. 
(Iayet sert tedbir almak lâzımdır. Partizan zih
niyetle hareket edenler hakkında idare âmirle
rine yetki verip bu işi takibettirmek lâzımdır. 
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Bu husustaki tatbikattan iyi neticeler alınabilir 
ümidindeyim. Şekli doğru buldum, flöreyim kö
tüye kullananlar halkkmda'her ne kadar kanun
da cezaî müeyyideler bulunmakta ise de kanun 
sözcüsü arkadaşımın işaret buyurduğu gibi göre-
vini kötüye kullananlar halikında şiddetli ted
birler alınması hakkında madde konmasını rica 
ediyorum. 

SOSYAL İŞLEK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OÜRSOYTRAK SUPHÎ — Müsaade ederseniz 
soru sahibine cevap vereyim. Arkadaşımızın ken
dileri belirtmişlerdi ki, kanun bir tek madde
siyle değil heyeti umumiyesiyle mütalâa edilir. 
Bahis konusu hüküm 8 nei maddede vardır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 4 ncü 
madde üzerindeki fikirler tebellür etmiş vaziyet
tedir. 

Maddedeki «savunmaları alındıktan sonra...» 
tâbirinden evvel «yazılı» kelimesinin ilâve edil
mesi hakkında özgüneş arkadaşımızın bir. tekli
fi vardır. İkinci bir teklif, maddenin aynen ka
bulüdür. Üçüncü bir teklif de; para cezalarının 
biraz daha artırılması hakkındaki Numan Esin 
arkadaşımızın teklifidir. 

Şimdi bunları sırasiylo oya koyacağım. 
Evvelâ «yazılı» kelimesini oyunuza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Maddeye «yazılı» kelimesi girmiş bulunu
yor. «İlgililerin yazılı savunmaları alınarak ve
rilecek» şekline girdi. 

Arkadaşlar, bundan sonraki teklif, para ce
zalarının artırılmasına ait tekliftir. Bunu oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. Kanunun heyeti umıımiye-
si kabul edilmiş bulunuyor. (Maddeyi toptan bir 
kere daha oya koyun, seslen) 

BAŞKAN — Maddeyi son şekliyle, okutuyo
rum. 

MADDE 4. — Bu kanun ile, bu kanuna is
tinaden yürürlüğe konulacak yönetmelik esas
larına aykırı hareket edenler hakkında Bele
diye encümenlerince : 

a) 100 liradanv5 000 liraya kadar para ce
zası alınmasına: 

b) 3 seneye kadar hal dâhilinde faaliyetten 
men'e, karar verilir. 

Hal dâhilinde bir aydan fazla faaliyetten 
menedilenlerin haldeki yerleri geri alınarak 
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başkalarına tahsis edilebilir. Satış mevzuu mal
ların ne suretle tasfiye edileceği, takibedileccği 
yönetin el iki erde göst eri r. 

i Para cezaları, 6183 sayılı Âmme alacakları
nın tahsili usulü hakkındaki Kanun hükümle
rine göre ta'hsil olunur. 

İlgililerin yazılı savunmaları alınarak veri
lecek 1 000 liraya kadar para cezaları ile bir aya 

• kadar hal dâhilinde faaliyet/ten men'e ait karar
lar kesin olup, aleyhine adlî ve idari mercilere 
müracaat olunamaz. 

Bu hadler üstünde verilecek cezalar için 1608 
sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz olunabi
lir. Ancak, bu itiraz, icrayı durduramaz ve 
icranın geri bırakılması yoluna gidilemez. 

250 liraya kadar para cezaları ile on beş gü
ne kadar faaliyetten meni cezasını vermeye be
lediye, başkanları ve teşkilâtı bulunan yerler
de, belediye başkan muavinleri ve belediye şube 
müdürleri yetkilidir. 

Bu suretle verilecek cezalar kesin olup aley
hine adli ve idari kaza mercilerine müracaat olu
namaz. / 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekilde oyu
nuza sunuyorum. Ka!bul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi beşinci maddeyi Okutuyorum. 

MADDE 5. — Haklarında, hal' deki yerleri
nin geri alınmasına karar verilenler bu yeri 
verilen mühlet içinde tahliye ile belediyeye tes
lim etmeye mecburdur. Aksi halde taihliye, 
her hangi bir hüküm istihsaline hacet kalmak
sızın belediye zabıtasınca yerine getirilir. 

Hal'deki yerleri geri alıomıyanlarm, bu yer
leri, kapalı kalacağı müddetçe ne şekilde kulla
nacağı yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

SOLMAZER İRFAN — Efendim; maddenin 
aynen kabulünün reye konmasını rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Madanoğlu Cemal. 
MADANOĞLU CEMAL — «Hal'deki yer

leri geri alınmıyanların, bu yerleri, kapalı ka
lacağı müddetçe ne şekilde kullanacağı yönet
melikte gösterilir» deniliyor. Başında cemi ola
rak kullanıldığına göre «kullanılacakları» şek
li olması iktiza eder. 
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BAŞKAN — Komisyon. | 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ j 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu yeri tâbiri kalk- I 
tığı için buma lüzum yoktur. | 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is- | 
tiyen arkadaş var mı? Şu halde beşinci madde- | 
nin olduğu gibi kabul edilmesini reylerinize i 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... j 
Aynen kabul edilmiştir. i 

MADDE 6. — Belediyece, hal'de kendileri- | 
ne muayyen yer tahsis edilenler; işgal ettikleri i 
yerler için, 1580 sayılı Kanunun 70 nei mad- I 
desinin 8 nci bendine göre belediyeye ücret 
öderler. Bundan' başka hal'de satılan malların 
satış bedelimin % 3 ünü tecavüz etmemek kayıt 
ve şartiyle belediye meclisi erince düzenlenecek 
tarifeye göre resim alınır. Malların hal'e giriş j 
ve çıkışı, belediye müstahdemleri tarafından 
temin edildiği takdirde, belediyeler ayrıca, gör
dükleri hizmete mukabil, tarifesine göre taşıma ı 
ücreti almaya salahiyetlidir. j 

BAŞKAN —• Altıncı madde hakkında söz 
istiyen arkadaş var, mı? 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Teklif sahibinin, 
burada satılan malların satış bedeli üzerinden 
1% 5 resim alınırken bunu % 3 e indirdikleri 
hakkında bir beyanı vardı. Bunun % 5 den % 
3 e indirilmesi sebebi nedir? 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Resim miktarının ı 
yüksekliği gıda maddeleri fiyatları üzerinde 
bir arıtışı icabettireeetir. İkinci şahıslarla yap
tığımız görüşmede bu, fazla görüldü. Halka 
ucuz gıda yedirabilmek için bu nispeti âzami 
% 3 olarak tesbit ettik. Belediye belki bunu • 
% 1 alacaktır. Bu maksatla azaltılmıştır. Biz 
komisyon olarak azaltılması fikrinden kaçmı
şı zdır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar bu madde hakkında | 
başka söz istiyen var mı?' , 

Buyurun Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, % 

5 i 3 e indirmekle belediye gelirlerîinde bir 
azaltma yapmış oluyoruz. Şayet bu evvelce 
•% 5 idi ise ;% 5 olarak kalmasını arz ve teklif 
öderim. 

Ö A Ş K A N — Solmazer. 
SOLMAZER İRFAN — Efendim, % 2 gibi 

bir artış, vatandaşa % 10 olarak intikaj eder. I 
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Toptancı, perakendeci veya belediye kazansın 
dersek vatandaşa. 4 misli fazla fiyatla yiyecek 
yedirmiş oluruz. Vatandaşı korumak mevki in-
yiz. % 3 zam hususi olarak gösterilmiştir, kana
atimce yerinde bir harekettir. 

BAŞKAN — Karavelioğlu Kâmil. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben teklifi

mi geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN —• Bu madde hakkında söz isti

yen arkadaş yoksa maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

Şimdi yedinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — Hal'de icrayı faaliyet edecek 

komisyoncuların, satış bedeli üzerinden ala
cakları komüsyon miktarı >% 8 i tecaVüz etme
mek şartiyle belediye encümenince tâyin olu
nur. 

(Anlaşılmadı, tekrar okunsun sesleri) 
BAŞKAN — O halde maddeyi . tekrar oku-* 

tuyorum. 
' (Yedinci"madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
arkadaş var mı?. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Toptancılar üze
rinde Hükümetin tanıdığı kâr haddi ne kadar
dır? 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OÜRSOY^TRAK SUPHİ — Bundan evvelki ka
nunlarda kab verdiği takdirde % 11, vermedi -
diği takdirde % 7 imiş. Biz kab dâhil azamî hu
dudu '<% 8 olarak kabul ediyoruz. Belediye bu
nu daha az da kabul edebilir. Bu suretle ko-
müsyoncuların anormal gelir sağlama imkân
ları önlenmiş olacaktır. Vâzıı kanun bunu na
zarı dikkate alıyor. Onun için bu 8 e indirilmiş 
bulunuyor. 

BAŞKAN —özgûneg. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim benim 

bâzı endişelerim vardır. Biliyorsunuz; komüs-
yonculuk sadece mal alıp devretmek değil, 
müstansıla sermaye ve alet temin etmektedir. 
Biz bu miktarı çok düşünürsek bu hareket kı
rılacaktır. Böylece sebzeciliğin ve meyvacılı-
ğm düşmesine sebebiyet verecek gi'bi geliyor 
bendenize. Bu hususta sözcünün fikri nedir, 
onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Solmazer İrfan. 
SOLMAZER İRFAN — Yukardaki madde

lerde kooperatiflere ve müstahsillere öncelik tanı-
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dığımıza. göre şahıslar- hu işte ne kadar çok ça
buk hareket ederlerse bizim müstahsiller de o 
derece faaliyetlerini artıracaklardır. Bu bakını-
dan Mehmet özgüneş Bey arkadaşımızın endi
şesine lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon. 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Etendim, avans ola
rak bir miktar pa.ra veriyorlar. Ayrıca % 3 de 
müstahsıldan para alıyorlar. Ceffelkalem bun
ları sildik demek doğru değildir. Eğer' o. müs
tahsıla bu avansı vermezse zaten onun gelirini 
de almaz. Biz müstahsil a avans vermek suretiy
le onlara ayrı bir gelir kaynağı vermek isteme-
dilç Bilmem arz edebildim mi? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Avans verilmedi
ği takdirde müstahsil güç duruma düşecek mi
dir? 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Düşmez. Çünkü ko-
müsyoncu ancak bu avansı vermek suretiyle mal 
temin edecektir. Ne kadar avans verirse o 'ka
dar fazla mal temin eder. Verdiği avansın faizi
ni de alaealktır. Biz ancak bunları açıktan ala
cakları % 3 kârdan mahrum ettik. 

KAPLAN KADRİ — Memleketimizde umu
miyetle toptancılara tanınan kâr haddi % 10 
dur. 

Fakat bu daha ziyade kumaş üzerine iş ya
pan, m akmalar üzerine iş yapan toptancılara 
verilen kârlardır. Sebze üzerine iş yapacak in
sanların kâr hadlerini indirirsek; onun iştigal 
edeceği mallar ç/ürür ve fire verir; dola.yısiyle 
bunlar zarara, doğru gideceklerdir. Âzami had
di % 10 tutalım ; aşağıya doğru belediyeler tak
dir ederler. 

BAŞKAN — Solmazer. 
SOLMAZER İRFAN — Efendim, toptancı

da çürüyen, sa'kata ayni an, zayi olan malların 
hepsi maalesef müstahsıla aittir. Kabzımal veya 
toptancı bir kuruş dahi zarar etmez ve kabul 
etmez. Bütün fireyi müstahsıla. yükler. Burada 
zarar edecoik bir durum, yoktur. : 

BAŞKAN — Kaplan Kadri. 
KAPLAN KADRİ — irfan Beyin dediği 

gibi malı kabzımal aldıktan sonra bu mal kendi
sine mal olmuş demektir. 

BAŞKAN — Solmaser İrfan. 
SOLMAZER İRFAN — Mal satılana kadar 

müstahsıla aittir efendim. 
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BAŞKAN — Kaplan Kadri 
KAPLAN KADRİ — O halde o maddeyi de

ğiştirmek lâzımdır efendim. 
BAŞKAN — Özdilek Fahri. 
ÖZDlLEK FAHRİ — Efendim, ben de ay

nı şeyi ifade edeeeğiim. irfan Bey arkadaşımızın 
söyledikleri gibi iş malın satılması ile bitmez. 
Müstahsil malı sandığa fcoydu'ktan sonra mal 
kabzımala gelir* kabzımal malı ne kadar eksik 
gösterirse müstahsil da bunu aynen kabul etme
ye mecburdur. Nitekim bu iş bizim başımıza da 
geldi, kooperatifimize mal a.ldîk, dolayısiyle 
bunu öğrendik. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Yalnız Mustafa 
Bey ankadaşıma cevap vereyim. Eğer kabzımal 
kab vermezse % 7, kab verirse % 11 alıyor. Bu 
nispet o kadar cazip olmasaydı bu kadar a,zılı ve 
kudretli 'kabzımallar türemezdi. Biz bunu \% S e 
indiriyoruz ve bu meslek cazibesini yine muha
faza edecektir. 

(Müzakere kâfi sesleri) 
BAŞKAN — Arkadaşlarımız madde hakkın

daki müzakerenin Mfayetini teklif etmektedir
ler. Müzakerenin yeterliğini kabul edenler.- Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddenin son şeklini okutup 
oyunuza sunacağım. 

MADDE 7. — Hal'de icrayı faaliyet edecek 
komisyoncuların, satış bedeli üzerinden alacak
ları komüsyon miktarı ıkabın komüsyoncu ta ra
fı îKİan temini hali dâhil % 8 i teearvüz etmemek 
şartiyle belediye encümenince tâyin olunur. 

BAŞKAN —- Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi 8 nci maddeyi okuyoruz. 
MADDE 8. —• Bu kanunun uygulanmasın

da, belediye görevlileri tarafından işlenen suç
lar ha/kkında.ki eczalar iki kat olarak verilir. 

Sözcüye söz veriyorum. 
SOSYAL İŞLER KOMISYONU SÖZCÜSÜ 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, burada bir 
noktayı açıklıyayım. Karar yine Yüksek Heye
tinizindir. 

Ceza Kanununa göre iki misli değildir. Mil
lî -Korunma Kanunu muvacehesinde cezalar iki 

• mislidir. Fakat, biz burada belediyeye bâzı yet
kiler veriyoruz. Bunu suiistimal etmesinler. 
Eğer suiistimal ederlerse ağır ceza ile, iki mis
li cezalandırılacaklardır. 

• 2 1 ' — 
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' BAŞKAN — Solmam-. 

SOLMAZBR İRFAN —• KfencMm,. belediye
lere ö kadar eök yetki verdiniz ki, geçici mad
deyi 'kaimi edersek göreceğiz, belediye men
supları bunu her zaman suiısitünvaJ edebilirler. 
Bu bakımdan ben cezanın üki misli değil, 'beş 
İcat olarak: değiştirilmesini teklif »ediyorum'. Hie-
okn-azaa bu işin dejenere edilmemesini sağlamış 
oluruz. 

ÖZOÜNEŞ MEHMET — Ben d'e tarafta
rım. 

BAŞKAN — Mendim, her no' kadar 'beş 
misü ceza Arerilmesini arkadaşlarımız teklif 
ediyorlarsa da nu husufta Soimazer İrfan ar
kadaşımıza söz veriyorum. 

SOLMAZER İRFAN .— Efendim, Ceza Ka
nununda vazifesini suiistimal edenlere 50 lira
ya fkadar para cezası verilir diye bir hüküm 
vardır. Bu ceza oyuncak kacter 'hafif bir şeydir. 

BAŞKAN — Er Ahmet. 
ER AHMET — Kanunun maddesinde iki 

misli deniyor, beş misli olsa. dana iyi olur. 

BAŞKAN — Komisyon. 
SOSYAL İŞLER «KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, şiddet ta
raftarı olan arkadaşlarımın fikirlerine iştirak 
ediyorum. Fakat çok fazla, ağır ceza verirsek o 
müessese'işlemez bir nal alır. Beş ka t fbir kere 
çok fazla 'bir cezadır. Eğer müessir ıbir kontrol 
sistemi istiyorsak iki kat kâfidir. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, cezaların,çok 
ağır olması cezayı vereceklerin elini bağlar, 
Bu 'bakımdan fazla ağırlaştırılması ben^e mu
vafık değildir. 

SOLMAZER İRFAN — Clerçi tatbikatta 
gayrfkalbıil olan cezalar verilirken üzerinde ço)k 
düşünülür* ve vazifeli çok tereddütlü Ibir oluru
ma düşer. Ama su'çluyu da af dereceisindc bir 
ceza ile bırakmıyalım. Beş misli kabul edil
mezse 3 katına razıyım. İki, zaten bize uğumuz 
geldi, 3 ka t yapalım. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlarım, bu mad
de ile ilgili olacak cezaların artın iması teklif
le rin/i dinlemiş bulunuyorsunuz. Maddeyi ev
velâ, aynen kalbui edip etmeme (hususunda oyu
nuza arz edîyomm. Kabul edilmediği takdirde, 
cezanın katlarını üç veya beş olarak oya arz 
edeceğim. 
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8 nci .maddeyi aynen oylarınıza arz ediyo

rum. Kalbui edenler... Etmiyenler... Madde ay
nen kabul -edilmiştir. 

Şimdi, geçici 1 nci maddeye geçiyoruz. 
GEOÎOt MADDE 1. — Evvelce yapılmış 

olan tora aikitleri bu kanunun, yürürlüğe gir-
• eliği tarihte bükünmüzdür. 

BAŞKAN — Geçici Ibirinei maddede, kira 
akitleri 'hükümsüzdür, deniyor. 

Geçici 'birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı4' 

SOYUYÜOE ŞEFİK — Buna şiddetle i'htd-
yac vardır. İstanbul Bel«diye«sinde kanzımalla 
belediye arasındaki 'mücadeleye şaShidolduk. 
Buradaki kaibzumallar da üç 'beş senelik mu
kavele yapmışlar, dükkânlarını kapatmıyacak-
lardır. Yeniden ihtilâflar doğacaktır. Binaen-

, aleyh bir geçici madde ile 'bunu tasfiye etmek 
doğru olur. 

BAŞKAN — Oeçici birinci madde hakkın
da 'başka söz istiyen var mı?.. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE-2. — Bu kanunda yazılı 
yönetmelik ve tarifeler 'bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte uygulanmak üzere belediyelerce 
hazırlanır. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde hakkında 
söz istiyen arkadaş var mı?.. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul eklilmiş'tir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinden 
1 ay sonra yürürlüğe girer. 

G-ÜRSOYTRAK SUPHİ — Buradaki bir 
aylık müddet ilgili belediyelerin lüzumlu tari
fe ve yönetmelikleri 'hazırlamaları için kon
muş fbir 'müddettir. 

BAŞKAN — 9 ncu madde hakkında söz is
tiyen arkadaş var mı? 

Buyurun Karan • Muzaffer. 

KARAN MUZAFFER — Efendim, Millî Ko
runma Kanunu da fbu tarikte yürürlüğe gire
cektir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, Mil
lî Korunma Kanununun yürürlüğü şu esbabı mu
cibe, ile gerçekleşmiştir. Millî Korunana Kanu
nu bunun yürüriijğe girmesiyle binlikte neşre-

I dileeektir. Burada alınan karar bu idi. Her 
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ikisinin neşri beraber olacaktı. Bunun neşri, diğe
rinin nesrine kadar gerçekleşecekti: Heyetinizin 
karan bu idi. O kanun, bunun yürürlüğe girdiği 
tarihten bir ay evvel yürürlükten kalkacaktır. 
Alınmış kararlar muvacehesinde durum budur, 
arz ederim. 

Bir şey daha ilâve etmek istiyorum, müsaade 
ederseniz onu da arz edeyim. Millî Korunma Ka
nunu ile bu kanun arasındaki münasebeti bir 
türlü çıkaramıyorum. Bu kanunun Millî Korun
ma Kanunu ile hiç ilgisi yoktur. Bu kanun hal
lere yeni nizam veriyor. Başka bir şey yoktur. 
Hiçbir bağlantı olmasın. 

BAŞKAN — Özgüneş Mehmet. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Ben de arkadaşı
mın ileri sürdüğü hususları arz edecektim. Millî 
Korunma KanunıUbir ay sonra neşredileceğine 
«öre- hiçbir faydası oknıyacaktır. Eğer karara 
sadık kalacaksak bu kanunla birlikte Millî Korun
ma Kanununun neşri daha uygun olur kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Sözcü. 
SOSYAL İŞLKK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

GÜESOYTKAK SUPHİ —'Arkadaşlarımın te
mas ettikleri noktalar yâridolabilir. Bu kanun bir 
ay sonra yürürlüğe, gireceğine göre kabzımallar 
bir ay serbest kalacaklardır. Böyle bir mahzur 
var. 

BAŞKAN — Millî Korunma Kanunu bir ay 
sonra mı kalkacak? 
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GÜRSOYTRAK SUPHİ — Hayır. Teklifim 

şudur ki, bu kanun neşredildiği günden itiba
ren bir ay sonra Millî Korunma Kanunu kalksın 
ki, karara intibak edilmiş olsun. 

SOLMAZ KR İRFAN — Omni!a bunun ne 
ilgisi var, ki, birbirine bağlıyoruz? Buna hiç lü-, 
zum yok. 

BAŞKAN — 9 ncu madde, hakkında söz isti-
yen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler,.. Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. „:• 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... .Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişti!'. 

, Tasarı kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. 

BAŞKAN — Gündemin• diğer maddesine ge
çiyoruz. 

3, — Er kanlı Orhan ve yedi arkadaşının, 192i 
tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzı hükümle
rinin değiştirilmesi hakkındaki 1 sayılı geçici Ka
nunun 6 ncı maddesinin 5 nci fıkrasında değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Güvenlîl; 
Komisyonu raporu (2/46) 

BAŞKAN — Mazbatayı olduğu gibi okuyo
ruz. 
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T. C. Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 1 sayılı Geçici Kanunun 6 neı maddesinin 5 nci fıkrasında 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimizi ilişik olarak sunuyoruz. 

8 .9 .1960 
Erkank Orhan O'Kan Sezai Acmıer Ekrem Kaplan Kadri 

Er Ahmet Ynrdakuler Mmaffer Küçük Sami Ataklı Mucip 

GEREKÇE 

Sakıt Reisicumhur ile Başvekil ve vekilleri ve eski iktidar mebuslarını ve bunların suçlarına iş
tirak edenleri yargılamak üzere, 1 sayılı Geçici Kanunun 6 neı maddesi ile kurulmuş bulunan Yüksek 
Adalet Divanının savcılık görevleri, bu maddenin beşinci fıkrasına göre Yüksek Soruşturma Ku
rulu arasından seçilecek bir Başsavcı ile beş yardımcıdan müteşekkil heyet tarafından ifa olunacak
tır. Ancak; Yüksek Soruşturma Kurulunun yapmakta bulunduğu tahkikat sırasında meydana çıkan 
suç mevzularının geniş ve çok çeşitli olayları ihtiva etmesi ve tahkikat evrakının hayli kabarık bu
lunması karşısında beş savcı yardımcısının bu işe kifayet etmiyeceği ve hele Tâli Soruşturma Ku
rulunun yaptığı tahkikata iştirak etmemiş olan yardımcıların o tahkikat mevzuunu teşkil eden hâ
diselere tam bir şekilde nüfuz edemiyeceği anlaşılmaktadır. 

Bu mahzuru bertaraf etmek ve Yüksek Adalet Divanının iddia makamını lüzumu kadar ve has
saten yargılaması yapılan suçun soruşturmasına iştirak etmiş olan ve. hâdiseye en ince teferruatına 
kadar vâkıf bulunan savcı yardımcıları ile takviye etmek ieabetmektedir. 

Yüksek Soruşturma Kurulu Başkan ve üyeleri bu vazife için Bakanlar Kurulunca teklif edilen 
adaylar arasından seçilmiş' bulunduklarından, Millî Birlik Komitesince savcılık ve savcı yardımcılığı 
için bunlar arasından seçilecek olanların tekrar Bakanlar Kurulunca teklif edilmelerine, lüzum gö
rülmemekte; Millî Birlik Komitesince seçimlerinin doğrudan doğruya yapılması uygun mütalâa edil
miş bul uıım aktadı r. 

Fıkradaki tâyin kelimesi de, yapılan işin tâyinden ziyade '«seçim» olması itibariyle bu şekilde dü
zeltilmiştir. 

Yukarda arz ve izah edilen sebeplerle İlişik kanun teklifi takdim edilmiştir. 
5.0.1.960 

1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun bazı hükümlerinin kaldırılması ve 
bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
1 sayılı geçici Kanunun 6 nci maddesinin 5 nci 
fıkrasında değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. -— «1» sayılı geçici Kanunun 6 
nci maddesinin 5 nci fıkrası aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir : 

Yüksek Adalet Divanının Başsavcısı ile ye
teri kadar yardımcısı Türkiye Cumhuriyeti 
Millî Birlik Komitesince Yüksek Soruşturma 

Kurulunun Başkan ve üyeleri arasından seçilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3 . .— Bu kanunu Millî Birlik Ko
mitesi yürütür. 
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Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No: 2/46 
Karar No: 10 

9 . 9 .1960 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi üyesi Erkanlı Orhan ve 7 arkadaşının, 1924 tarih ve -191 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 1 
sayılı Geçici Kanunun 6 ııeı maddesinin f> nci fıkrasında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tek
lifi komisyonumuzda tetkik edilip görüşüldü : 

Gerekçede tafsilen izalı edilen hususlar yerinde görülerek, teklifin kanuniyet iktisabetmesi uygun 
mütalâa edilmiştir. 

Ancak kanun yapma tekniğine U3rmak için teklif metninin başlığı değiştirilmiş, eklenen fıkrada
ki (Yüksek Adalet Divanının Başsavcısı) tâbiri yerine, (Yüksek Adalet Divanı Başsavcısı) tâbirinin 
konması daha uygun olacağı mülâhazasiyle birinci madde bu şekilde değiştirilmiş, 2 ve 3 ncü madde
ler teklifte olduğu gibi bırakılmış ve teklif bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı 

Özdilek Fahri 

Üye 
Ataklı Mucip 

Üye 
Köseoğlu Münir 

Baskanvekili 
Yurdakuler Muzaffer 

Üye 
Kabibay Orhan 

Üye 
Madanoğlu Cemal 

Sözcü 
Er Ahmet 

Üye 
Kaplan Kadri 

Üye 
Ulay Sıtkı 

Kâtip 
Akkoyunlu Fazıl 

Üye 
Karaman Suphi 

GÜVENLİK KOMİSYONUNUN DEĞtŞTİRÎŞİ 

1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun bazı hükümlerinin kaldırılması ve bâ
zı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 1 sa
yılı geçici Kanunun 55 sayılı Kanunla değişti
rilen 6 nci maddesinin 5 nci fıkrasında değişik

lik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — i sayılı geçici Kanunun 55 sa
yılı Kanunla değiştirilen 6 nci maddesinin 5 nci 
fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Yüksek Adalet Divanı Başsavcısı ile yeteri 
kadar yardımcısı Türkiye Cumihuriyeti Millî Bir
lik Komitesince Yüksek Soruşturma Kurulunun 
başkan ve üyeleri arasından seçilir. 

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

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Buyurun Karaveliöğlu. 
ıKARAVELÎOĞLU KÂMlL — Önümüzdeki 

tasanda şu değişMik yapılmıştır, teknik bir ha
tadır, esasa, ruha ait değildir. Komisyon gerek-' 
çesinin 3 neü paragrafında (Ancak) dan sonraki 
(kanun yapma tekniğine uymak için teklif metni
nin başlığı değiştirilmiş) ibaresi silinecektir. 

Yine Güvenlik Komisyonunun değiştirdiği ka
nun başlığı da dördüncü satırdaki, (1 sayılı ge
çici Kanunun) ibaresinden sonraki (..'55 sayılı 
Kanunla değiştirilen) ibaresi vardır, Bu da çı
kınca başlık düzelmiş olacaktır. 

EKKANLT ORHAN — Geçici Anayasanın 
6 ncı maddesinin bizim teklifimizle ilgili olan 
kısmı şudur : 

«Yüksek Adalet Divanının Başsavcısı ile beş 
yardımcısı, Yüksek Soruşturma Kurulu Başkan 
ve üyeleri arasından, Bakanlar Kurulunun tek
lifi ile, Millî Birlik Komitesince tâyin edilir.» 

Biz bu fıkranın şu şekilde olmasını teklif edi
yoruz. 

«Yüksek Adalet Divanı Başsavcısı ile yeteri; 
kadar, yardımcısı Türkiye Cumlıuriyeti Milî Bir
li Komitesince Yüksek Soruşturma Kurulunun 
başkan ve üyeleri arasından seçilir.» 

Şimdi müsaade ederseniz bunun sebebini arz 
edeceğim. Malûm olduğu üzere biz bu işe başla
dığımız zaman soruşturmanın bu kadar şümullü 
ve dağınık olacağını kestiremedik. Bir başsavcı 
ile beş savcı diye rakamla tasrih etmiştik. Altı 
savcı ile bu işi yürütmek mümkün değildir, bu 
hir. 

İkincisi kurulların adedi çoğalmıştır. Her ku
rulun incelediği evrak ayrıdır. Bunun için her 
kuruldan asgari bir savcı alabilirsek bu defa sav
cı diye tâyin ettiğimiz arkadaşımız ilgilenmediği 
bir soruşturma mevzuunu öğrenmek ve o suretle 
iddia makamını işgal etmek zorunda kalacaktır. 
Biz muhakemenin emniyet içinde ve süratle te
min edilmesini istediğimiz içindir ki, tahdidi kal
dırıyoruz, bunun yerine (yeteri kadar) tâfbirini 
koyuyoruz. Biz en son durumu Yüksek Soruş
turma Kurulu Üye ve Başkanlığı ile yaptığımız 
temas neticesinde öğrendikten sonra kaç savcı 
icabediyorsa o kadar savcıyı seçeceğiz. Yani sav
cı sayısı tahdidini kaldırıyoruz, sayıyı lüzumu 
kadar çoğaltacağız ve biz seçeceğiz. Bir fark da 
şudur; Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Ko
mitece seçilecek iken, şimdi doğrudan doğruya 
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biz seçeceğiz. Zaten biz Bakanlar Kurulu teklifi 
üzerine bu arkadaşları seçmiştik. Binaenaleyh 
tekrar onlara gidilmesine lüzum yoktur. Biz bu
rada seçeceğiz bu suretle zaman kazanmış olaca
ğız. 

©irisi de rakam tahdidini 'kaldırıyoruz. Bu 
suretle her kurulda çalışmış tecrübeli ve iş bilen 
arkadaşları savcılık makamına alıyoruz. Bu seçi
mi artık Bakanlar Kuruluna bırakmıyor biz yapı
yoruz. 

Aynen kabulünü rica ediyoruz. 
BAŞKAN — Kanun teklifinin tümünü oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 1 sayılı 
geçici Kanunun 6 ncı maddesinin 5 nci fıkrasın

da değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADD^E 1. — 1 sayılı geçici Kanunun 6 ncı 
maddesinin 5 nci fıkrası .aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Yüksek Adalet Divanı Başsavcısı ile yeteri ka
dar yardımcısı Türkiye Cumlhuriyeti Millî Birlik 
Komitesince Yüksek Soruşturma Kurulunun baş» 
kan ve üyeleri arasından seçilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Birlik Komi
tesi yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Mevcudumuz 33 üyenin ittifakiyle 
kabul edilmiştir. 

•GÜRSEL CEMAL — Arkadaşlarım, bugün
kü kazada ölen Sayın General için hepinize baş 
sağlığı dilerim. (Sağolun, Allah rahmet eylesin 
sesleri) 

BAŞKAN — Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,00 
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Özkaya Mehmet Şükranın, 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 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 raporları (2/10) 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nei maddesinin 58 nci bendine tevfikan tesis edilen yaş 
meyva ve sebze hallerinin sureti idaresi hakkında hazırlamış olduğum kanun teklifini ilişikte su
nuyorum. 

Gereğimi saygılarımla rica ederim. 
Millî Birlik Komitesi üyesi 

- . , . . . . . , • . . . ' > Özkaya Mehmet Şükran 

1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15 NCİ MADDESİNİN 58 NCİ BENDİNE TEVFİKAN 
TESİS EDİLMİŞ YAŞ MEYVA VE SEBZE HAİZLERİNİN SJJRETİ İDARESİ HAKKINDAKİ 

KANUN PROJESİNİN KSBAB1 MUCİBE LÂYİHASIDIR 

Yaş meyva ve sebzenin yiyecek ihtiyaçlar] arasında işgal eylemekte bulunduğu geniş mevki, 
ona bir şehrin günlük iktisadî hayatı üzerinde büyük rol oynamak imkânını vermektedir. Bu se
beple yaş meyva ve sebzenin toptan satışları için düzenlenen hal binasının tesis ve idamesi 1580 
sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 58 nci bendi ile bir vazife olarak belediyelere tahmil olunmuş
tur. Ancak, derhal şu ciheti belirtmeliyiz ki, sadece yaş meyva ve sebzenin toptan satışlarının icra; 
olunacağı hal binalarımı inşa ve tesis eylemekle belediyeler, belde halkına karşı -görmekle mükel
lef bulundukları âmme hizmetini tam ve kâmil bir şekilde ifa etmiş sayılamazlar. Bu hizmet lâ-
yıkı veçhile görülmüş addedilebilmesi için belediyelerin aynı zamanda toptan satışların sureti cere
yanını da murakabeleri altında bulundurmalar], bir başka ifade ile, gerek müstahsilin gerek müs
tehlikin hak ve menfaatlerinin korunması bakımından gerekli tedbirleri de alabilmeleri lâzımdır. 
Bugünkü mevzuat belediyelere bu imkânı ve salâhiyetleri vermemektedir. İşte ilişik kanun projesi 
bu lüzum ve zaruretlerden mülhem olarak hazırlanmıştır. 

1. Filhakika, belediyeler, büyük malî külfetlere katlanarak inşa ve tesis eyledikleri hal bina
larım bugün muhtelif şahıslara kiralamış bulunmaktadırlar. Hal'lerde kiracı durumunda olan kab
zımallar, muhtelif istihsal bölgelerinden satmalara-k getirdikleri veya oradaki müstahsillerin satıl
mak üzere gönderdikleri malları kendilerine en büyük kazanç imkânlarını sağhyacak şekilde pi
yasaya arz etmektedirler. İstihsal bölgelerinden çok ucuz fiyatla alman malların bâzı suni tedbir
lerle hal'dc yüksek fiyatla satılması, hiç şüphe yok ki, hem müstahsil ve hem de müstehliki ızrar 
eden bir keyfiyettir. Keza müstahsilin gönderdiği malların bir kısmının bozulup çürüdüğü veya 
hakiki satış bedelinin dununda satıldığı kabzımallar tarafından ileri sürülebilmekte ve müstahsil 
hakları bu suretle zayi olabilmektedir. Bunları önliyebilmek için belediyeler kâfi salâhiyetle teç
hiz edilmemişlerdir. 
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Btmdâiı başka belediye ile arasında kiracılık münasebeti teessüs eden kabzımal, 6570 sayılı Gayri

menkul kiradan hakkındaki Kanunun himayesine sığınarak yazıhanesini her ha'lü kârda muhafaza ede
bilmek imkânına sahib bulunmaktadır. Halbuki, belediye hal binasını kabzımallara kârlı bir işyeri te
min etmek maıksadiyle inşa ve tesisi eylemiş değildir. Bu duruma girmiş olan hal'ler ise tesis gayelerinin 
tamamen dışına çıkmışlardır. Hal'leri esas tesis gayelerine bağlı kalabilmek, müstahsil hak ve menfaat
lerini koruyabilmek ve iktisadî vetirenin serbestçe inkişafını sağlıyabilmek için, belediyeleri hal'lerde 
hâkim vaziyete getirmek ve bunun için de hal 'lerin kira akdine mevzu yapılmasına mâni olmak lâzım
dır. Kaldı ki, hal'ler, muayyen bir âmme hizmetinin ifasına tahsis olunmuşlardır. Bu itibarla âmme 
emlâki katagorisine dâhildirler. Bu mahiyetleri itibariyle hal'lerin kira akdine mevzu yapılmaması, 
aynı zamanda umumî hukuk esaslarının da tabiî bir icabıdır. 

Bu sebeplerledir ki, hazırlanan kanun projesine hal'lerin âmme emlâki mahiyetinde olup kiraya ve-
rilemiyeeekleri ve bugün mevcut kira akitlerinin do kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hükümsüz 
sayılacakları dercedilmiştir. 

' 2. Hal'de icrayı faaliyet edecek olanlar; müstahsiller, komüsyoncular ve münhasıran azalarına ait 
yaş meyva ve sebzeyi satan müstahsil kooperatifleri olmak üzere üç kısımda mütalâa edilmiştir. Bun
ların zincirleme alım ve satımlarla suni fiyat tebeddüllerine meydan, vermemeleri için birbirlerinden 
alıp satmaları da menedilmiştir. 

3. Hal'deki yerlerin taliplerine k u r a usulü ile tahsis olunması esası kabul edilmiştir. Ancak ka
nunun meriyetinden evvel haPde icrayı faaliyet etmekte olanlara, durumları kanunî hakları haiz bu
lunmak şartiyle yerlerini muhafazada bir tercih hakkı tanınmıştır. 

4. Kanun projesine hal'de riayeti mecburî olan hususlar birer birer dercedilmemiş, bunların her 
belediyenin kendi hususiyetini göre hazırhyaeağı talimatnamelere konulmasının daha uygun olacağı 
neticesine varılmıştır. 

5. Hal nizamını ihlâl edecek olanlar hakkında tertibolunacak cezaî müeyyidelerin âzami hadleri 
kanun projesinin 4 nicü maddesinde gösterilmekle iktifa edilmiş ve bunların ne şekilde ve hangi şart
lar altında tatbik olunacağı hususu yine her belediyenin hazırllyacağı talimatnamelere bırakılmıştır. 

6. Belediyenin yer tahsisi suretiyle ifa edeceği hizmete karşılık 1580 sayılı Kanunun 70 nci mad
desinin 8 *nci bendine tevfikan ücret; yapılan satışlar üzerinden % 5 i tecavüz etmemek suretiyle re
sim ve hal'de nakliye işlerinin belediye tarafından görülmesi halinde ayrıca, taşıma ücreti alınması 
hem belediyenin yapmış olduğu masrafları kairşılamak ve hem de belediyeye bir gelir temin etmek 
maksadiyle yerinde görülmüş ve kanun projesinin 6 tıcı ve 7 nci maddeleri İm sebeple tanzim edil
miştir. 

7. Hal'de icrayı faaliyet edecek komüsyoncular m alacakları âzami komüsyon miktardı da 8 nci mad
dede derpiş edilmiş bulunmaktadır. Bu tahdit gerek müstahsil gerek müstehlik haklarınjın korunma
sı bakımından zarurî görülmüştür. Hayatın ucuzlaması üzerinde bunun icra edeceği müspet tesirleri 
de bu vesile ile ilâve etmek isteriz. 

Bu maksatla hazırlanan kanun projesinin ilişik olarak sunulduğu saygı ile arz olunur. 
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Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 1 . 8 .1960 
Güvenlik Komisyonu. 

Esas No. : 2/10 
Karar No. : 21 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi Üyesi, Özkaya Mehmet Şüşran'ın, 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci 
maddesinin 58 nci bendine tevfikan tesis edilen yaş meyva ve sebze hallerinin sureti idaresi hakkın
daki kanun teklifi ilgili bakanlık temsilcilerinin iştiraki ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde : 
Kanun başlığının iltibasa mahal vermiyecek şekilde ve hal mefhumunun şümulüne dâhil olabile

cek diğer faaliyetleri de kapsamak üzere «Belediyelerce kurulacak toptancı halleri hakkında Ka
nun» şeklinde tadili yoluna gidilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesinde yazılı «Yaş meyva ve sebze halleri» tâbiri çıkarılmış ve yerine ka
nunun maksadına uygun olarak «Toptancı halleri» tâbiri konulmuştur. 

Teklifin 2 nci maddesinde : Hal ile ilgili şahıslar üzerinde durulmuş ve bunların tasnif «dilme
sinin bâzı iltibasları önliyeceği mütalâası ile «Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, -müstahsiller ve 
komüsyoncular» şeklinde tadadedilmiştir. * 

Metinde yapılan tadat ile; tercihan şayan olanlar tebarüz ettirilmek istenilmiş ve teşvik görmesi 
mütalâası ile kooperatifler ile Kooperatif Birlikleri birinci dereceye yazılmıştır. 

Hal'de icrayı faaliyet edenlere ait son fıkra ise, belediyelerce tanzim edilecek yönetmelikler de na
zara alınması daha uygun görüldüğünden madde metninden tayyedilmiştir. 3 ncü madde metninde, 
ilgili şahısların vasıfları hakkında bir kayıt bulunmaması tatbikatta her hangi bir yanlışlığa mey
dan verir düşüncesiyle bu hususu temin maksadiyle 'pıaddeye «Ne gibi vasıfları haiz olacakları» 
kaydı ilâve edilmiş ve maddedeki «Tasdik olunacak» tâbiri fazla görülmüş olduğundan çıkarılmış 
ve belediye meclislerinin kanunî fonksiyon, mukarrerat ve salâhiyetleri göz önüne alınarak «Beledi
ye meclislerince kabul edilecek» kaydı ile iktifa edilmiştir; keza yönetmeliklerin ihzarına mütedair 
kaydın da geçici bir madde halinde tedvini daha uygun mütalâa edilmiştir. 

4 ncü maddede vaz 'edilen maksatlar ve temas edilen mevzuat nazara alınmak suretiyle ve tat
bikatta kolaylığı temin maksadiyle yeniden yazılmıştır. 

Belediye encümenlerince teshit edilecek cezalar, iki kategoride mütalâa edilerek (a) ve (b) 
fıkralarında zikredilmiştir. * 

Maddedeki (50) liralık asgarî had para cezası, bugünkü para değeri nazara alınmak suretiyle 
müessir bir ceza olmıyaeağı düşüncesiyle (100) liraya çıkarılmış ve her hangi bir şahsın, daimî 
olarak ticaretten men'ini tazammun eder yer taiısisi hakkındaki kararın ref'i ile haldeki faaliyetin 
daimî olarak ref'i ibaresi adalet esaslarına uygun görülmediğinden «Muvakkat olarak faaliyetini 
tatil» şeklinde değiştirilmiştir. Ancak suça tevessül edeceklerin mütenebbih ve verilecek cezanın 
müessir bir ibret vesilesi olması düşüncesiyle «Muvakkaten faaliyetten menetme müddeti 3 yıla» 
kadar uzatılmıştır. 

Bir aydan fazla faaliyetten menedilenlerin iş yerlerinin boş kalması ile halk ihtiyacının temin 
edilememesi gibi bir neticeye varmamak için, bu gibi yerlerin başkalarına tahsis edilebilmesi im
kânı uygun mütalâa edilerek kayıt altına alınmıştır. Bu hallerde; satış mevzuu malların ne suret
le tasfiye edileceği keyfiyetinin yönetmeliklerde dikkate alınması icabettiği sonucuna varılarak 
metne bu yolda hüküm vaz'edilmiştir. 

Para cezalarının tahsili keyfiyetinde vuzuha varma gayesiyle «6183 sayılı Âmme alacaklarının 
tahsil usulü hakkında Kanun» hükümlerinin tatbiki uygun görülmüştür. Müdafaa hakkının kut-
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siyeti göz önüne alınarak, ilgililerin savunmalarını mütaakıp bir ceza tâyininin doğru olacağı .dü
şünülmüş ve ibu husus metne ithal edilmiştir. 

Halkın zarurî gıda. ihtiyaç maddelerinin hilesiz ve kurursuz temini maksadiyle 1 000 liraya 
kadar olan para eezalariyle «bir ajTa kadar faaliyetten meni» kararlarının infazdaki sürat ve ke
sinliği cezaların müessiri yetinde rol oynıyaeağı nazara alınarak bu husus metne ithal edilmiş ve 
aynı gayeyi temin için de vâki itirazların, icrayı durdurmaması ve itiraz mercilerince tehiri icra 
kararının alınamaması, kayıtları da, metne ilâve edilmiştir. Ayrıca belediyelerin kontrol ve faa
liyetlerini müessir kılmak için belediye başkan ve (teşkilâtı bulunan yerlerde) belediye başkan 
muavinleriyle belediye şube müdürlerine, bu iş yerlerine 250 liraya kadar para cezası ile on beş 
güne kadar faaliyetten menetme yetkisi tanınmış ve bu cezaların kesin olmasında fayda mülâhaza 
edilmiştir. 

5 nci madde muhtevası. Kabul edilen diğer maddelerdeki esaslar göz önünde bulundurmak su
retiyle yeniden kaleme alınmış ve «yerleri geri almmıyanlarm» bu yerler kapalı kaldığı müddet
çe ne şekilde kullanılacağı keyfiyeti yönetmeliğe atıf yapılarak metne ithal edilmiştir; 

6 ncı maddedeki, «Kendilerine yer tahsis edilenlerin verecekleri ücret» kaydı aynen kabul 
edilmekle beraber, satış bedeli üzerinden alınacak % >5 resmin pahalılığa yol açabileceği düşünce
siyle tenzilen daha mutedil bir miktar olan % 3 e indirilmesi uygun mütalâa edilmiştir. 

7 nei maddedeki, taşıma ücreti mevzuunun 6 ncı maddede mütalâa edilmesinin daha uygun 
olacağı düşüncesiyle, teklifteki 7 nci madde kaldırılmış ve bu maddenin hükmü 6 ncı maddenin 
sonuna ilâve edilmiştir. 

Teklifteki 8 nei madde bu suretle 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. Teklifte mev-
cudolmıyan ve işbu kanunla temini düşünülen, intizam ve suçlara müessir müeyyidelerin artirıl-
masını ve belediyelere verilmiş yetkileri kullananların vazifelerini iyi yapmalarını temin için de 
ihmali görülen belediye mensuplarından suçu görülenlere cezaların iki katı olarak verilmesi uy
gun görülmüş ve bu maksatla yeni bir 8 nci madde kaldme alınmıştır. 

Geçici 1 nci madde aynen kabul edilmiş ve geçici 2 nci madde ise, kanunda derpiş edilen ah
kâma muvazi olarak yönetmeliklerin hazırlanma ve uygulanma hususu mütalâa olunmuştur'. 9 ve 
10 neu maddeler redaksiyona tâbi tutulmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Yukarda arz olunan mucip sebeplerle tâdilen kabul edilen teklifin, vaz'edilen cezai müeyyide
ler bakımından bir kere de Sosyal îşler Komisyonunda görüşülmesinde fayda mülâhaza edilmiş
tir. 

Teklif, havelesi tanzim edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başkan vekili Sözcü Kâtip 

Ğzdilek Fahri Yurdakuler Muzaffer Er Ahmet Akkoyunlu Fazıl 

Üye Üye . ' Üye • Üye 
Atakh Mucip Kabibay Orhan Kaplan Kadri Karaman Suphi 

Üye ' Üye Üye 
Köseoğlu Münir MadanoğUı Cemal Vlay Sıtkı 
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Sosyal İşler Komisyonu raporu 

Millî Birlik Komitesi 
Sosyal İşler Komisymıu 

Esas No. : 2/10 
Karar No. : 20 

9 . 9 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «özkaya Mehmet Şükran'm» 1*5*80 sayılı Belediye Kanununun 
15 nci maddesinin 58 nei bendine tevfikan tesis edilen yaş meyva ve sebze hallerinin sureti ida
resi hakkında kanun-teklifi» ve Güvenlik Komisyonu raporu tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede, teklif sahibinin gerekçesi ve Güvenlik Komisyonu raporunda serd edi
len hususlar komisyonumuzca, da yerinde görülerek teklif, Güvenlik Komisyonunun tadil ettiği şe
kilde aynen kabul editaıiştir. 

Komitenin tasvibine sunulmak üzere, Başkanlığa saygı ile takdim olunur. 

Esin Numan 

Küçük Sami 

(Sözcü) 
Gürsoytrak Suphi 

Özdağ Muzaffer 

Kaplan Mustafa 

Özgüneş Mehmet 

Karan Muzaffer 

Sohnazer İrfan 

Türkeş Alparslan Yüdız Ahmet 
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ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRANIN TEKLİFİ GÜVENLİK KOMİSYONUNUN DÇCrîŞTÎRİŞİ 

1580 sayılı Belediye KanunSunun 15 nci 
maddesinin 58 nci bendine tevfikan tesis 

edilen yaş meyva ve sebze hallerinin 
sureti idaresi hakkında Kanun 

MADDE .1. — 1580 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesinin 58 nci bendine tevfikan tesis edil
miş bulunan yaş meyva ve sebze halleri, âmme 
emlâkinden madudolup kiraya verilemezler. 
Belediye hudutları içindeki toptan satışlar mün
hasıran hal'de yapılabilir. Hal maksadına tahsis 
edilmiş bilcümle. yerler ele bu kanım, hükümle
rine tâbidir. 

MADDE 2. — Hal'de toptan satışlar ya doğ-
' nidan doğruya müstahsiller veya onların nam-
ve hesabına hareket eden komüsyoncular veya
hut münhasıran azaların ait yaş meyva. ve 
sebze satan müstahsil kooperatifleri marifetiyle 
yapılır. Bunlar birbirinden mal alıp satamaz
lar. Hal'de icrayı faaliyet etmek istiyenlerin 
adedi tefrik edilecek münasip yer adedinden 
fazla olduğu takdirde aralarında kur'a çekilir. 

MADDE 3. — Hal'deki yerlerin kimlere ve 
ne suretle tahsis olunacağı, kendilerine tahsis 
yapılanlarla müstahdemlerinin hangi hususla
ra riayet edeceği, satış muamelelerinin ne şe
kilde cereyan edeceği, müstahsil ile hal'den 
mal alanların hak ve menfaatlerinin ne suret
le korunacağı ve hal'in dahilî emniyet ve inzi
batı için ne gibi tedbirler alınacağı hususları 
belediye meclislerince kabul ve tasdik oluna
cak bir talimatname ile teshil edilir. Belediye
ler talimatnamelerini kanunun neşri tarihin
den itibaren bir ay içinde hazırlamaya mecbur
durlar. 

MADDE 4. — Talimatname hükümlerini 
ihlâl eden müstahsil ve komüsyoncular ile müs
tahsil kooperatifleri hakkında belediye eneü% 

(menleri .50 liradan 5 000 liraya kadar para 
cezası veya yer tahsis muamelesi baki kalmak 
ve bir ayı tecavüz etmemek üzere satış salâhi
yetinin muvakkaten iptali veyahut yer tahsisi 
hakkındaki kararın ref'i ile hal'deki faaliyeti
nin meni hususunda karar ittihaz etmek salâ
hiyetini haizdir. Ancak her fiil ve hareketin 
cezasının neden ibaret olacağının talimatname
de gösterilmiş olması lâzımdır. Encümenler 

Belediyelerce kurulacak Toptancı hal'leri hak
kında Kanun 

MADDE 1. —• 1580 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesinin 58 nci bendine göre tesis ©dilen top
tancı hal'leri, âfrnme emlâkinden sayılıp kiraya 
verilemezler. Belediye hudutları içindeki top
tan satışlar bu hallerde yapılır. Hal olarak kul
lanılmak üzere tahsis edilmiş yerler de bu ka
nun hükümlerine tâbidir. 

MADDE 2. — Hal'de toptan satışlar, koope
ratif veya Kooperatif Birlikleri, müstahsiller 
ve komisyoncular tarafından yapılabilir ve 
ancak bunlar, birbirlerinden mal. alıp satamaz
lar. 

MADDE 3. — Hal'deki yerlerin kimlere ve 
ne suretle tahsis olunacağı, kendilerine tahsis 
yapılanlarla müstahdemlerinin ve diğer şahıs
ların hangi hususlara riayet edeceği ve ne gi
bi vasıfları haiz olacakları, satış muameleleri
nin ne şekilde cereyan edeceği, müstahsil ile 
hal.'den mal alanların hak ve menfaatlerinin ne 
suretle, korunacağı ve hal'in dahilî emniyet ve 
inzibatı için ne gibi tedbirler alınacağı husus
ları belediye meclislerince kabul edilecek yö
netmelikler ile tesbit edilir. 

MADDE 4. — Bu kanun ile, bu kanuna is
tinaden yürürlüğe konulacak yönetmelik esas
larına aykırı hareket edenler hakkında bele
diye encümenlerince : 

a) 1100 liradan 5 000 liraya kadar para ce
zası alınmasına; 

b) 3 seneye kadar hal dâhilinde faaliyetten 
men'e, karar verilir. 

Hal dâhilinde, bir aydan fazla faaliyetten 
menedilenlerin hal'deki yerleri geri alınarak 
başkalarına tahsis edilebilir. Satış mevzuu inal
ların ne. suretle takibedileceği yönetmeliklerde 
gösterilir. 
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alâkalısının müdafaasını aldıktan sonra karar 
verirler. 

Bunlardan! 250 liraya kadar para cezası ile 
7 güne kadar muvakkaten satıştan meni karar
larını almak salâhiyeti talimatnamelerde teshit 
edilecek idarî mercilere de verilebilir. 

Bu kararlar kesin olup aleyhlerine adlî ve 
idarî kaza mercilerine müracaat olunamaz. 

MADDE 5. — Haklarında yer tahsisi mua
melesinin iptali ile faaliyetlerinin men'ine karar 
verilenler, kendilerine evvelce tahsis edilmiş bu
lunan yeri tebligat tarihinden itibaren 3 gün 
zarfında tahliye ederek hal idaresine teslim et
meye mecburdurlar. Aksi halde tahliye her han
gi bir hüküm istihsaline hacet kalmaksızın Be
lediye zabıtasınca yerine getirilir. 

MADDE (î. — Belediyece hal'de kendilerine 
muayyen bir yer tahsis edilen müstahsil ve ko
ni üsy oncularla müstahsil kooperatifleri ifa edi
len bu hizmete karşılık 1580 sayılı Kanunun 
70 nci maddesinin 8 ne i l>endine tevfikan bele
diyeye ücret öderler. Bundan başka, halde satı
lan emtianın satış bedelinin % 5 ini tecavüz 
etmemek kayıt ve şart. iyi e belediye meclislerin
ce düzenlenecek tarifeye göre resim alınır. 

MADDE 7. — Emtianın hal'e giriş ve çıkışı 
belediye müstahdemleri tarafından temin edil
diği takdirde belediyeler ayrıca gördükleri hiz
mete mukabil taşıma ücreti almaya salahiyetli
dir. 

Güvenlik Ko. 

Para cezaları. 6183 sayılı Âmme alacakları
nın tahsili usulü hakkındaki Kanun hükümle
rine göre tahsil olunur. 

ilgililerin savunmaları alınarak verilecek 
1 000 liraya kadar para cezaları ile bir aya ka
dar hal dâhilinde faaliyetten men'e ait kararlar 
kesin olup, aleyhine adlî ve idarî mercilere mü
racaat olunamaz. 

Bu hadler üstünde verilecek cezalar için 
1608 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz olu
nabilir. Ancak, bu itiraz, icrayı durduramaz ve 
icranın geri bırakılması yoluna gidilemez. 

250 liraya kadar para cezaları ile on beş gü
ne kadar faaliyetten meni cezasını vermeye be
lediye başkanları ve teşkilâtı bulunan yerler
de, belediye başkan muavinleri ve belediye şu
be müdürleri yetkilidir. 

Bu suretle verilecek cezalar kesin olup aley
hine adlî ve idarî kaza mercilerine müracaat 
olunamaz. 

MADDE 5. —• Haklarında, lıal'deki yerleri
nin geri alınmasına karar verilenler' bu yeri 
verilen mühlet içinde tahliye ile belediyeye tes
lim etmeye mecburdurlar. Aksi halde tahliye, 
her hangi bir hüküm istihsaline, hacet kalmak
sızın belediye zabıtasmca yerine, getirilir. 

Hal.'deki yerleri geri alınmıyanlarm, bu yer
leri, kapalı kalacağı müddetçe ne şekilde kulla
nacağı talimatlarda gösterilir. 

MADDE (i. — Belediyece, hal'de kendilerine 
muayyen yer tahsis edilenler; işgal ettikleri 
yerler için, 1580 sayılı Kanunun 70 nci mad
desinin 8 nci bendine göre belediyeye ücret 
öderler. Bundan başka hal'de satılan malların 
satış bedelinin % 3 ünü tecavüz etmemek kayıt 
ve şartiyle belediye meclislerince düzenlenecek 
tarifeye göre resim alınır. Malların hal'e giriş 
ve çıkışı, belediye müstahdemleri tarafından te
min edildiği takdirde, belediyeler- ayrıca, gör
dükleri hizmete mukabil tarifesine göre taşıma 
ücreti almaya salahiyetlidir. 
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Teklif 

MADDE 8. — Hal'de icrayı faaliyet edecek 
komüsy oncuları^, şart iş bedeli üzerinden alacak
ları komüsyon miktarı yüzde sekizi tecavüz et
memek şartiyle belediye encümenince tâyin, olu
nur. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Evvelce yapıl
mış olan kira akitleri bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte hükümsüzdür. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
meriyeti tarihinde hal'de icrayı faaliyette bulu
nanlar tercih hakkını haizdirler. Durumları ta
limatnameye uygun olmıyanlar bu haktan fay
dalanamazlar. Bunlar hakkında i"> nci madde 
hükümleri dairesinde muamele ifa olunur. 

, MADDE fl. — Bu kanun hükümleri neşri 
tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini yü
rütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 

8 — 
GrüvenliF Ko. 

MADDE 7. — Hal'de icrayı faaliyet edecek 
Komüsyoncuların, satış bedeli üzerinden alacak
ları komüsyon miktarı % 8 i tecavüz etmemek 

.şartiyle belediye encümenince tâyin olunur. 

MADDE 8. —• Bu kanunun uygulanmasın
da, belediye görevlileri tarafından işlenen suç
lar hakkındaki cezalar iki kat olarak verilir. 

(JEÇ.ÎOÎ MADDE 1. — Teklifin geçici birin
ci maddesi aynen kabul edilin iştir: 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunda yazılı 
yönetmelik ve tarifeler bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte uygulanmak üzere belediyelerce 
hazırlanır. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinden 
1 ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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