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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul üyesi Celil Cevherioğlu ile 
Manisa üyesi Emin Acar'ın Adalet Partisin

den istifa ettiklerine dair yazıları okundu, bilgi 
edinildi. 

Üyelerden Esat Çağa, Fahri Özdilek VJ 
Turhan Kapaıılrya izin verilmesi hakkındaki 
Başkanlık tezkeresi okundu ve kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifinin tü
mü üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra. 

teklif komısvona verilen önergeler gereğince, 
geliverildi, 

21 . 6 . 196'2 Perşembe günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Kırklareli 

İhsan IIamit Tigrel Ahmet Naci Arı 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Bayhan 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Kütahya Milletvekili Rauf Kıray ve 

-i- arkadaşının, 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 15 nci maddesinin 58 nci bendine tevfi
kan belediyelerce kurulan toptancı hallerinin 
sureti idaresi hakkındaki Kanr.nun 7 nci mad

desinin tadili hakkındaki kanun teklifinin reci 
dine dair Millet Meclisi İçişleri Komisyonu, ra
porunun Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 2/119, O. Senatosu 2/22) (İçişleri 
Komisyonuna) 

»>••<« 

BÎRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Tank Remzi Baltan (Zonguldak) 

BAŞKAN — Birleşimi acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN -
ye (başlıyoruz, 

Çoğunluğumuz var, müzakere 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 2 Şubat 1929 tarihli ve 1389 saydı Ka \ 
uunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine j 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince reddo- j 
lunan -metni ve Ctımhurıyct Senatosu İçişleri j 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/159, C, Sena- \ 
tosu 2/18) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi ; \ 
31 . 5 . 1962] (1) I 

(1) 62 S. Sayılı basmayazı tutanağın son un
dadır. 

BAŞKAN — Bu kanun teklifi hakkında bir 
takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler kısmı

nın (B) bölümünde bulunan 62 sıra sayılı ka
nım teklifinin ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Muğla 

Haldun Menteşe oğlu 
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BAŞKAN — Kanunun ivedilikle görüşül

mesi hakkındaki teklifi oylarınıza sunuyorum. 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Hükümet yok efendim. Kanunu müzakere ede
meyiz. 

BAŞKAN — Arkadaşımın hakkı vardır. Ka
nunların müzakeresinde Hükümet temsilcisinin 

bulunması icabeder. Gerçi Hükümet var ama, 
temsilcisi yok. Alâkalı vekili davet etmek üze
re 15 dakikalık bir müddet için, tensibederse-
niz, celseye ara verelim. (Muvafık sesleri). 

15 dakika sonra toplanılmak üzere oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,15 

»>•<« 

I K I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel. 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Tarık Remzi Baltan (Zonguldak) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
İçişleri Bakanı teşrif etmiş bulunuyor. 2 Şu

bat 1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin görüşülmesine devam ediyoruz. 

Verilen önergeyi tekrar okutup reylerinize 
sunacağım: 

(İçişleri Komisyonu Başkanı Haldun Men-
teşeoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Gündemin iki defa görüşüle
cek işler kısmında bulunan Kanun teklifinin 
ivedilikle görüşülmesini reyinize sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Kanun teklifinin pek kısa olan esbabı ırraci-
besini müsaadenizle okutacağım. 

(Bu tutanağa bağlı S. Sayısı 62 olan basma-
yazınm esbabı mucibesi okundu.) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin heyeti umu-
miyesi hakkında söz istiyen var mı? Buyurun 
Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan ve muhterem arkadaşlarım, hepinizi 
saygı ve hürmetle selâmlarım. 

Bugünkü kanunumuz, belediye ve özel idare 
avukatlarının vekâlet ücreti almaları hakkın
dadır. 

Belediye avukatları iki kısma ayrılmıştır. 
Birincisi mukaveleli avukatlar; diğeri maaşlı 
ve ücretli avukatlar. Maaşlı ve ücretli avukat

lar, Memurin Kanununa tâbi oldukları için, 
dışarıdan hiçbir iş almazlar, yazıhaneleri yok
tur ve dışarda bir iş takibedemezler. Halbuki 
mukaveleli avukatlar muayyen mevzular için 
dâva alırlar ve dışardaki kendi işlerini de ta-
kibederler. 

İşte bu kanun, Büyük Millet Meclisinde, 
i mukaveleli avukatlar da bu kanunun şümulüne 

girmektedir zanniyle reddedilmiştir. Yüksek 
; Komisyon da bu kanunun maddesine sarahat 

getirilmesi için buraya ancak ücretli ve maaşlı 
; olan avukatlar dâhil edilmiştir. Mukaveleli avu-
; katlar bu kanundan fayda göremiyeceklerdir. 
: Belediye avukatları tarafından kazanılan 
ı dâvalarda hasım tarafından tahsil olunan Üc-
; reti vekâletin geçirdiği safhaları arz edeceğim: 
i 1. — 1928 senesinde; Belediye meclislerince 
| alman karara müsteniden : 

a) Belediye avukatları; 
ı b) Belediyece bütçeleri tasdik edilmiş olan 

İstanbul Elektrik, Tramvay, Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğü avukatları; 

c) Sular İdaresi Müdürlüğü Avukatları 
encümen kararı gereğince uzun müddet bu üc
reti vekâleti almakta idiler. 

Yıllarca tatbikat bu şekilde cereyan eylemiş
ken Dahiliye Vekâleti bir ara belediye avukat
larının ücreti vekâlet alıp almıyacakları husu
sunda tereddüde düşmüş ve keyfiyeti büyük 
malî kaza organı olması itibariyle Sayıştaydan 
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istizan etmiştir. Sayıs taym 19 . 2 , 1950 tar ih I 
ve i/214-'] sayılı k a r a n ile, bahis konusu olan I 
vekâlet ücretinin o Irıımesİ. gerek mevzua!, ge
rekse belediyenin hakiki men faali bakımından 
yerinde bu lunduğu ve lafblkahu bu şekilde 
devam etmesinin uya,rm olacakı hususu açıkça 
belir tmişti . "Bu ka ra r üzerine de İçişleri Bakan
lığa bu karara. bîr uüd b>t uymuştur . Faka t l)iı 
a rada İs tanbul , izmir ve .Ankara gibi muhfe-
üi" belediyelerde isi imbiklerin ve imar hareket- : 

lerbıîn başlatılanı; bunun lu-iîcesinde husule 
galen dâvalar ve bu dâvalar uel îr! sinde avu-
katların almış olduğu üca>li vekâletderin gayet 
lıad bir safha va ve İleri bir dereceye çıktığı, 
hattâ, bâzı avııkaib nu 100 - IfiO bin lira kadar 
vekâle t nereli a b h d a r ı leshif, edilmiş ve İm 
durunı uıuvaeehesbuie I-'' , 'V2 . I9Ö7 tar ih inde 
Dahiliye Vrk 'Unuı Ibnumi Heyet le sîzlere arz 
ettiğim bn izahatı vermesi sureliyle kanun bu 
«•erekçevde reddedilmiş!î . Halbuki 2 Mar t 1951) 
tar ih inde merîye! e e b e n 7241 savdı Kanunla 
ve bu Kanunun tî udi maddes 'yle, ne nam ile 
olursa, olsun, memur maaşlarında!; başka ya
pı lacak bilûmum tediyelerin, birinci derece me
mur maaşının yüzde (!0 mı asamıvacağı sara
haten belirt i lmiştir . Bu kanunun Maliye Vekâ
letince yapılan izahnaeıesîmh••, bereli vekâlete 
d e şâmil olduğu neticesine varılmış bulunmak
tadır . Yani avuka t la ra ödenilecek bereli veka
letlerin âzami miktarı t ahd i t edilmiş bulun
maktadı r . Demek kî, i 957 senesinde Mecliste 
reddi dilen kanunun re! esbabı mueibosi 7244 
sayılı Kanunla ortadan lamanıen kalkınış bubi-
nuvor. Avriea şimdi, büyük ist imlâkler mev- i 
cudohrıadığma, ı>-i'>re, kanunun reddini g e r r k l b 
ren fiilî ve hukuki sebepler de ortadan kalkmış 
bu lunmaktad ı r . 7244 savdı Kanunun ') ncü mad
desi her hangi bîi' avukat veya Devlet memuru
na, maaşından başka yapı lacak bilûmum tediye- J 
ileri ve bu arada alınacak vekâlet ücretini ta
mamen tesbif etmiş vaziyettedir. 

Du i/a :vı:.\an amire ersice olarak Ib'd) savdı 
Kanunla , Meva:-': esi Dmen-i vr-ve dâhil bÎM'. 
unun bake.nbkhn-da, m u m edibüHükk 'çdr KÜS-
ta.hdcnı b ü ' ü e a yi; !•; al îe r bu kanundan bavda-
la rn rd r t adu ' . Oeııe G~fİ0 savdı Knîvnı ın 1:> ncü 
rv-bb-si do V/dr.ri-i- 17,,,.M:1 Mîbdürbi-ü avu-
kM-lpvı h\.\- v e b a 1 e*: ücret..: d » : 4 f ; , , ! ; , . -Man, } i ; !. 
yılı Kaı ıunrn S ı b maddesi ile T el: el JbareC 
avukat lar ı bn- vekalet ile» eti abn;d; fadır. 2901 j 
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sayılı Kanunla Orman Umum Müdür lüğü avu
katları , bilumum İktisadi Devlet Teşekkülleri 
. ıvukaihın ücreti vekâlete müstehak buhmduk-
b;n halde, aynı derecede âmme hizmeti ifa. eden 
hususi idare ve belediye avukat la r ın ın bundan 
mahrum, edilmeleri adalet prensiplerine aykır ı 
düşmekbulir . 

Hepinizin malûmudur 'ki, eşitlik demokrasi
nin temel ilkesidir ve bu temel ilke prensipler i 
Anayasamızın bel kemiğidir. İşte bendeniz 
bu düşünceyle bu kanunu hazırladım ve geçir
miş olduğu merhaleleri, istihaleleri Yüce Meye-
i ini/e arz eltim. Takd i r Yüce Heyetinizindir . 
Hepinizi saygı ve muhabbetle selâmlarım. 

BAŞKAN Duyurun Sayın Işık. 

KAİU'K IŞI Ki (Yan) •— Muhterem, a rkadaş
lar, '•bendenizin maruzat ı esasa taa l lûk etmiye-
eektir . 

(îerek Millet Meclisi Bütçe Komisyonunun 
ve gerekse Cumhuriyet Senatosu Bütçe Ko
misyonunun ııoktai nazarına tamamen iş t i rak 
etmekleyim. Yalnız usule taa l lûk eden bir va-
ziyeli -Sena tomuzda da yeni bir husus oldu
ğ u n d a n - arz etmek için huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum : 

Bn kanun Millet Meclisince reddedilmişt ir . 
İîrbdin esbabı nıueibrsinin komisyon kararında, 
münakaşa edilmesi lâzımgelir ki, teklifi kabul 
el i iğimiz takdirde Af illet Meclisince bunun ne 
gibi bir esbabı mucibe iie reddedildiği anlaşıl
mış olsun, kanaat indeyim. Bunun aksi de va-
ıidolabilir. Millet Meclisi kabul eder, biz red
dederiz. Binaenaleyh geride kabul , gerek ret 
halinde, Senatoda aksine verilecek ka ra r l a r ın 
esbabı nıueîbeleriyle münakaşa, edilmesi uygun 
olacaktır . Bu itibarla komisyondan rica ederim, 
hiçoîmazsa burada, iza'hat versin ve bu izahat 
zapta geçsin. 

Hürmetler. 

PASK \X Komisyon, buyurun. Efendim, 
arkadaşımız, bu tasarının Millet. Afeelisince ni
çin reddedildiğini öğrenmek istiyorlar. Millet 
Her1.-ünce reddedilmesinin gerekçesi yazılma
mıştır. Bu cihetin izahını rica ediyorlar. 

İCİRBEid KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EŞ-
Î Î E P A Y H A N (Ordu) — Kanun tasarısını 
teklif eden arkadaşımız, burada esbabı nıucibe-
shıi zikret t i ler . Du husus üzerinde kısaca b i r 
iki nok tay ı tebarüz cttirrne'k is t iyorum. 



C. Senatosu B : 
Bir defa, Millet Meclisinin bu kanun insa

n s ı n ı ret sebebi, şu veya bu olabilir. Senatoda 
ayr ıca müzakere mevzuu olur. I îaşka bir esba
bı mucibe ile kabul edilebilir. »Senato müstaki l 
bir hüviyete sahiptir . Meclisle ne şekilde mü
zakere edilirse edilsin, esbabı mucibe olarak ne 
o r taya at ı l ırsa atılsın, bizi bağla mıyaeağına gü-
re, bunun üzerinde durmuyorum. Yalnız objek
tif olarak bir - iki noktay ı tebarüz e t t i rmek is
t iyorum : 

Arkadaşımızın teklifi kanunlaşt ığı takdi r 
de bir muadelet i temin etmiş ola.ca'kiır. Arka
daşım izah et l iği için teferruata giı miyereğim. 
Hak ika t en bugün, bü tün İk t i sadi Devlet Te
şekkül ler inde avuka t l a r ücreti vekâlet alırlar. 
Bugün Vakıf lar Umum Müdür lüğü ;ıvokal l an 
ücre t i vekâlet alırlar. Orman İşlet meşinin avu
ka t l a r ı ücreti vekâlet alırlar. Hazine avukat la
rı ücret i vekâlet alırlar. Belediye ve özel ida
relerin avuka t la r ı ise ücret i vekâlet almaz. Bu
n u n mânası yok tur . Bu sebeple bu kanun mu
adeleti temin edecektir . 

Hazine avuka t la r ına kazandıklar ı dâvanın 
ücre t i vekâleti veri l irken, belediye ve hususi 
idare ler in avuka t l a r ına verilmemesi bu avu
ka t l a r ın dâvalar ın ı hafif tu tmalar ına scbebola-
bilir. Bir avukat , bir dâvanın neticesinde, ken
disinin de ayrıca maddi bakımdan şu veya 
bu miktarda, faydalanacağını düşünürse, dâvaya 
daha fazla ehemmiyet verecektir. Aksi halde cok 
faydalı olmıyaeaktır. Bugün hususi idare ve be
lediye avukatlar ı ta tmin edilmedikleri için, Ha
zine avukatları kadar netice alamamaktadır lar . 
B u n u n sebebi de işte buradadır . 

Kaldı ki, bu hal, belediyelere, özel idarelere 
bir külfet tahmil etmemektedir. Bir avukat dâ
vayı kazanırsa alacaktır, dâva kazanmazsa alıııı-
yacaktır. 

Bir dâvanın kazanılması, hem özel idarenin, 
hem de belediyelerin menfaatinedir . Avukat bir 
dâvayı kazanmakla bu müesseselere bir menfaat 
temin ediyor demektir. Bir yandan da ücreti ve
kâletin avukata verilmesi onu dâva kazanmaya 
teşvik edecektir. Benim anladığıma göre, umumi 
mânada bu teklif bu idareleri bu dâvalar bakı
mından daha çok hedefine doğru götürmüş olur. 
Onun için bu kanun adaletin, zarıırelin tabiî bir 
neticesidir arkadaşlarım. 

Şimdi bir mahzur kalıyor. Vaktiyle diğer mee-
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I isler - İhtilâl öncesi meclislerine - bu kanun ge
tirilmiş. Orada da, komisyon, kabul etmiş, fakat 
Heyeti Emum'ıyode kabul edilmemiştir. Sebebi 
sudur : (.) sıralarda İstanbul .Belediyesinde büyük 
nisbette ve büyük, çapta istimlâkler vardı. Bun
ların neticesinde avukatlar yüzbinleree liralık üc
reti vekâlet alacaklardır esbabı mueıbesiyle bu 
kanım bir dereceye kadar doğru olarak reddedil
miştir. Ama, bugün, bu mahzur kalmamıştır , ar
kadaşlar. 

Keçen giiîi bizim komisyona Aialivo Bakanlı-
ğuıın mümessilini davei ettik. Hazine müşavirle
rinden bir arkadaş geldi, izahat verdi. Onun ver
diği i/.abala. göre, bugün Maliye Bakanlığı 7214 
sayılı Kanununu avukattık ücretlerine de teşmil 
elmiş bulunmakladır . Yani, ücreti vekâlet ne ka
dar olursa, olsun, birinci derecedeki memurun 
maaşının Ez fit) nı g^mniyecek şekilde, ücreti ve
kalet alacaktır. O haldi-, bu kanun, büyük nisbet
te mahzurları beri ara t' etmiş olmaktadır. Bu ka
nun teklin kabul odbirse, hiçbir bakımdan mah
zur yoktur. Kaldı ki. idare bakımından fayda da 
vardır. Onun için biz, komisyon olarak ittifakla 
bu kanunun lehimleyiz. Şimdilik maruzat ım bu 
kadardır , hürmetle selâmlarım. 

S U P H İ BATTI*. (Sinop) ---- Efendini, mev-
zuubaksotnn bereli vekâlet mahkeme taraf ından 
takdir olunan ücreti vekâlet mid i r ' yoksa, kazanı
lan dâvalarda müddeabik 'n yüzde nişindi midir? 

KOMİSYOM S Ö Z r E r U J EŞKKK A Y H A N 
(Devamla) --•• .Muhkeme iarafıudan bükıııolunan 
ücreti vekâlettir. 

BAŞKAN •- Savın İrişleri Babanı. 
İ E İ S K K K İ B A K A \ r A H M E T TOBAEOĞ-

İd" (Adana, M illet vekili) - Ssıyın Başkam sa
vın senatörler; î 'ifat (izi ürkçine arkadaşımızın 
İ'ISİÎ sayılı Kanunun bilinci madde- Ete bir fık
ra ilâvesi, hususundaki kanun teklifinin Millet 
Meclisi ve Senato encüm-mlm-indeki müzakeresin
de vekâletimiz göi'üşü izah edilmişti. 

İçişleri Bakan!iğinin, bu kanunun tadili dola-
yisiyle görüşü sudur : Arkadaşlarım, kanun tek
lifi bir adalet hissimEu ve bir tatbikatın bü tün 
avukatlara teşmili yönünden hareket el inektedir. 
Halbuki İm kanun Hazine -•ivukatiarıua, İktisadi 
Devlet Teşekkülü avukatlarına, fal Kik olunduğu 
gibi: belediye avukat lamın, t at bu; olunduğu za
man bir u m u m k o ! v(. hepsine aynı şekilde bir 
fayda sağlamamaktadır . 
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Hazine avukatlarının ücreti Maliye Bakanlı

ğında bir fonda toplanmakta ve bir talimat ge
reğince, bütün avukatlara hattâ büroda çalışan 
bütün memurlara da taksim edilmektedir. Fakat, 
belediye bütçeleri mahallî olduğu için, bu bütçe
ler arasında böyle bir fon teşkili suretiyle, bele
diye avukatlarının kazançlarının bu şekilde tak
simi mümkün olmamaktadır. Bu bakımdan böyle 
bir kanun, ancak İstanbul, İzmir, Ankara gibi 
birkaç şehir belediyesine münhasır kalmakta, birçok 
küçük belediyelerde böyle bir mesele mevcut 
dahi bulunmamaktadır. Bilhassa büyük bele
diyelerde bâzı hizmetler yüzünden avukatla
rın alacağı tahmin edilen astronomik rakam
lar sebebiyle Vekâletin bu ücreti erin belediye 
avukatlarına teşmili lehinde mütalâada bulun
mamıştır. 

1955 - 1956 seneleri arasında İstanbul Be
lediyesinde yapılan teftişler sırasında, İstan
bul Belediyesi Hukuk Müşavirliğinin bu ka
nunu yanlış tatbik, etmesi suretiyle, avukatla
rın her birisinin 180 bin lira hattâ daha üs
tünde ücreti vekâlet aldıkları görülmüştür. 
Vekâlet, müfettişlerin mütalâasına uymak su
retiyle, bu paraların istirdadı yoluna gitmiş
ti?. 

Yine bâzı mebus arkadaşlar tarafından 
1950" senesinde teklif edilen böyle bir kanun, 
Meclis Heyeti Urnumiyesinde şayanı kabul gö
rülmemiş ve reddedilmiştir. 

Sadece birkaç; belediyeyi ilgilendiren ve ka
nunu teklif eden arkadaşın burada huzuru
nuzda izah ettiği gibi, memlekette bütün avu
katlar için bir adalet hissini temin edeceği 
mülâhazası ile teklif edilen bu. kanun, haddi
zatında bütün belediye avukatlarının men
faatlerini. güden bir kanun mahiyetinde olma
yıp; Hükümet yardımlariyle, Hazine yardımla
riyle yapılan birçok hizmetler dolayısiyle açı
lan istimlâk dâvalarında, nihayet birkaç avu
katın biraz daha fazla para almasını temin 
eder mahiyettedir. Halbuki, çıkarılan kanunların 
bütün vatandaşların ve geniş zümrenin men
faatine olması tabiîdir. Bu bakımdan takdir 
Yüksek Senatonundur, Hürmetlerimle.... (Al
kışlar.) 

BAŞKAN ~ . Sayın Birant. 
İZZET BİRANT (İzmir) —.Sayın Başkan, 

Sayın Senato üyeleri; huzurunuzda beni söz 
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almaya sevk eden sebep, sayın komisyon söz
cüsü arkadaşımızın noktai nazarı olmuştur. 

Buyurdular ki, Senatomuz müstakil bir 
müessese olarak, Millet Meclisinin kararlarına, 
esbabı mucibesine hiç alâka duymadan, bir 
meseleyi kendi başına müstakilen tezekkür 
etmek durumundadır. Ye bunu, ilzam eder şe
kilde, bilhassa tasvipkâr bir tavırla beyan bu
yurdular. 

Büyük Millet Meclisinde, iki Meclisin ayrı 
ayrı çalışmalarının meydana, getirdiği eser ka
nun olarak isimlendirilir. Ve bu eserin mü
kemmel olması, hiçbir zaman tek başına bir dü
şünüşün, tek başına bir organın, bu meseleyi 
kendi zaviyesinden tetkikıyle tekemmül etmez, 

Millet Meclisindeki reddin veya kabulün 
esbabı mueibesinin, komisyonlardaki noktai na
zarın Yüksek Senatoya aksettirilmesiııde isa
bet mutlaktır. Binaenaleyh, Senatonun bu me
sele hakkında hakikate en yakın bir kanaate 
varabilmesi için, mutlaka söylenmiş olan şey
lerin, reddine mucibolan esbabın bilinmesi za
ruri olmak lâzımdır. 

İkinci nokta; yine Sayın Komisyon Sözcüsü 
arkadaşımız, kanunun bu maddesinin değişti
rilmesi hususunda mucip sebebolarak, hizmeti 
sadakat ve samimiyetle arz etmiş bir Devlet 
memurunun, ücretin bu şekille daha tatmin
kâr olmaması yönünden hizmetinde tekâsül 
etmiyeceği gibi bir neticeye varmıştır. Şüphe
siz, emek ve ücretin denk tutulması lâzımdır. 
Hiç şüphesiz Devlet hizmetinde çalışanlar ve 
bütün emekler için, bilhassa sosyal adalet diye 
bir lâfın kesafetle aramızda dolaştığı şu sıra
larda, bu meseleyi bütün şümilliyle mütalâa 
etmeyip, yalnız bir sınıfın bir kısmının, böy
lesine bir mucip sebeple terfihlerinin esbabı 
mucibesini Yüksek Meclisin kanun temeline is-
tinadettirmesinde isabet görmüyorum. Bu iti
barla, huzurunuzda aslında noktai nazar der-
meyan etmek durumunda olmamakla beraber, 
bu mevzuun daha şümullü tetkik edilmesi, da
ha, geniş mütalâa edilmesi lüzumuna inancımı 
arz eder hürmetlerimle huzurunuzdan çekilirim. 

BAŞKAN ~~ Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDfNETl - Muhterem efen

diler; kaide olarak mesai sarf edenler ya ser
best olurlar, böyle kazanırlar veya Umumi Mu
vazeneden, Devletten maaş alırlar. 
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Simdi, teklifin arzu ettiği şekle göre; hem 

Devletten, belediyeden muayyen maaş alacak, 
hem de o iskemleye oturmakla serbest meslek 
sahiplerinin kazandığından daha üstün bir 
kazanç elde edecek. Bunun misalleri görüldü, 
istanbul Belediyesinde bir zat senede 180 bin 
liraya müsta'ha'k olmuştur. Bu husus münaka
şa edilmektedir. Bu teklif müteaddit defa gel
di, reddedildi. Şimdi, bu teklif ihya edilmek 
isteniyor. Efendim, deniyor ki, ne zararı var
dır, idarenin tahsil edemediği alacağı hakkın
da açtığı dâvayı kazanan avukat ücreti vekâ
leti alacaktır. 

Efendim, dâvalar ya reddedilir, ya kabul 
edilir; veyahutta, ya kısmen reddedilir, ya 
'kısmen ka'bul edilir. Davacı hakkını almak İçin 
mübalâğa yapar. Vatandaşın dâvası reddedil
diği zaman kendisi belediyeye bir meblâğ öde
yecektir. Bu durumda alınacak para avukatın 
olacaktır. Hata işte buradadır. Belediye kay
bettiğinde avukatlar ödüyorlar mı? ödemiyor
lar. Binaenaleyh kazanılmış bir dâvadan dola-
yi para alacak, fakat müessesesinin kaybına 
iştirak etmiyecek. Bu hal adaletsizdir. Dahili
ye Vekili arkadaşımız çok güzel izah buyurdu
lar. Bu adaletsiz bir tekliftir, mütaaddif defa
lar reddolunmuştur. Belediye avukatları na-
mus'kâr iseler, ki namuskârdırlar, belediyeden 
aldıkları maaşla iktifa ederler. Şayet etmezler
se senin ve benim gibi serbest çalışırlar. Yok 
çalışmazlarsa oturdukları yerden gayrimeşru 
kazançlar elde etmek olmaz. Belediye dâvaları 
dakna mühim ve büyük dâvalardır. Bu dâva
ları almak suretiyle hiçte normal olmıyarak 
naili mükâfat olurlar ve aslan payını alırlar. 
Bu doğru değildir. Binaenaleyh, teklif gayri
meşru iktisaplara yol açacağından belediyele
rin lehine değil, zararmadır. Eğer dense ki be
lediyenin kazandığı dâvalarla, kaybettiği dâva
lar arasında umumi bir yekûn yapılır ve üc
reti vekâlet bunun arasındaki faiktan alınır, 
denirse bel'ki makûl olur. Fakat, kaybettiği dâ
valar için hiçbir İştirak yok; kazandığı dâva
lar için müstefidolaeak. Bu (haksızlıktır, mas
lahata, adalete aykırıdır, reddini teklif ediyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Tulunay. 
MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Malatya) — 

Muhterem arkadaşlarım, Temyiz içtihadına 
göre takdiri ücreti vekâlet avu'katm değildir. 
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Ücreti vekâlet müvekkilindir, müvekkile aittir, 
Müve'kkil idare, kendi teşkilâtında bunların ha
kikaten avukata verilmesini arza ederse, işi 
organize ederek ona. göre avukatlara teşmilini 
temin ederse, bu kanun teklifinin islediği hu
sus yerine gelir. 

Sayın Dahiliye Vekilinin izah buyurdukları 
gibi, bâzı belediye avukatları bıı kanun taşra
da, hayli müşkülâta uğrayacaktır. İşin esası 
şekle bağlandıktan sonra kanun yoluna gidil
mesinde isabet varilli*. Şimdilik böyle bir ka
nun teklifini isabetli görmemekteyiz, mâruzâ
tım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Suphi Batur. 
SUPHİ BATUE (Sinop) - - Muhterem ar

kadaşlar, Hidayet Aydıner arkadaşım meseleyi 
gayet güzel ve vazıh olarak ortaya koydular. 
Bendeniz zamimeten kısaca bir noktaya temas 
edeceğim. Belediye avukatlarla, anlaşdığı za
man mukavele yaparlar, onların da bir team-
mül ve gelenekleri vardır. Şimdi ne oluyor? 
Vazıı kanun belediye ile avukatlar arasına gi
recek ve bir zorlama ile bu parayı filân yere 
vereceksin diyecek, meselenin açık tarafı bu
dur. Yeni mukavelede sen her ne kadar böyle 
yapmışsan da, vazıı kanun olarak, ücreti ve
kâleti avukata ver. bu durum hukuk, prensip
lerine aykırı'dır. Şimdi bir zorlama var. Aşağı 
yukarı böyle bir zorlama olunca hukuk pren
sipleri dâhilinde sayın sözcü beyefendinin nok
tainazarı doğru olamaz. Biz Vazıı Kanun ola
rak bunu yürütemeyiz kanaatindeyim. Aynı 
zamanda bir avukatın müşterisi ile yapmış ol
duğu serbest a ki e de aykırıdır. Dâva kaybe
dildiği takdirde parayı avukattan mı tahsil 
edelim? Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Bu hu
kuk prensiplerine aykırıdır. Hukuk kaidelerine 
taban tabana zıt bir hareket olur. Bilmiyorum 
esbabı mucibe olarak neyi ileri sürüyorlar? 
Eğer m akaide teşmil yoluna, gidersek vaziyet 
ne olur? Hangi belediye veya hususi müessese 
bunun altından kalkabilir. Ben, Hidayet Ay
dıner'in takririne iştirak ederek, teklifin 
reddini rica etmekteyim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar; arkadaşlarımı dikkatle 
dinledim. Fakat maalesef birçoğunun fikrine iş
tirak edemiyorum. Hem de bu arkadaşlarım be
nim gibi bu meslekten olan kimselerdir. Fakat 
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gittikleri yol bana göre yanlıştır. Komisyonun 
fikrine iştirak ediyorum. Zira bunlar işi hissi ola
rak mütalâa ediyorlar. Avukatlık bir ihtisas işi
dir. Zannetikleri gibi bir memuriyet değildir. 
Binaenaleyh, işi hissî cepheden değil de esasın
dan ve bugün tatbik edilen vaziyet çerçevesinde 
nazara alırsak görürüz ki, birçok belediyelerde 
kifayetli avukat bulmak imkânsızdır. Yani, yeter 
derecede ehliyetli olan kimseler, ücretli veya ma
aşlı avukat olmuyorlar. Tatbikatta hemen daima 
zayıf avukatlar bu müesseselere gidiyorlar. Bu 
ne demektir! Bu, âmme müesseselerinin zayıf ki
şilerle donatılması demektir. Netice nerelere gi
der? Netice, dâvaların kaybına kadar gider... 
O halde müesseseye bilmiyerek zarar verilmiş 
oluyor. Kaldı ki, bu insanlar, açılacak dâvaları 
bütün kuvvet ve kudretleriyle takibettikten son
ra ücreti vekâletin tamamını da almıyacaklardır. 
Yani kazanılan dâvadan alınacak ücreti vekâletin 
tamamı avukatların uhdelerine geçecek değildir. 
Yani bunun izahına geçersek en yüksek dereceli 
bir memurun almış olduğu maaşın % 60 ı nis-
betinde olacaktır. Şimdi, Hidayet Aydıner arka
daşımız diyor ki, dâva kaybedildi, ne olacak, za
rarı belediye mi çekecek? Tabiî belediye çekecek, 
arkadaşım bu noktada tenakuza düşüyorlar. Bir 
doktor Devlet hastanesine gitsin, hastaları tedavi 
etsin, hastayı kaybederse masrafı ödesin.. Bele
diyede de böyle bir zihniyetle hareket edilirse 
hiçbir iş yapılmaz. Elbette çalışan kazanacak ve 
neticeden müstefidolmaya hak kazanacaktır. Eğer 
böyle olmazsa, bu kimse teşvik edilemez, 'çalıştı
rılamaz. Tatbikatı nazarı itibara almak mecbu
riyetindeyiz. Kaldı ki, arkadaşımız Malatya Se
natörü diyorlar ki, birçok kazalarda, küçük şehir
lerde birtakım mahzurlar tevlidedecek, yolsuz
luklara sebebolacaktır. Öyle bir şey yok. İstim
lâk vukuunda her dâva için birçok avukat tutu
luyor. Realite şudur : tşin içinde bulunan bir ar
kadaşınız sıfatiyle arz ediyorum, birçok arkadaş
larımız da bilirler, hakikaten kuvvetli olan avu
katlar belediyelerde vazife almamaktadırlar ve 
bunun böyle olmasına da imkân hazırlanmakta
dır. Bunun neticesinde büyük hisseyi, aslan pa
yını belediyeler, hususi müesseseler almaktadır. 
Avukata ne kalıyor? En yüksek dereceli bir 
Devlet memurunun aldığı paranın yüzde altmışı. 
Kaldı ki, bildiğiniz gibi bilhassa bu işlerde bele
diyeler haksız dâvalara mâruz kalmaktadırlar. 
Bazan da haksız dâvaları kendileri açıyorlar. 
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Eğer ellerinde kuvvetli bir avukat bulunursa on
ları ikaz eder ve «açtığınız bu dâva yanlıştır» 
diyerek bu müessesenin malî bir zarara girme
sini önler. 

öbür dairelerde bulunan avukatlara tanınan 
imkânlar neden bunlardan esirgeniyor? Hepsi de 
aynı ihtisası yapmış insanlar değiller mi? Neden 
bir tefrik yapıyorlar? Ortada bir adaletsizliğin 
bulunduğu aşikârdır. Neden Hükümet şimdiye 
kadar bunu görmemiş ve bu kanunları iptal ci
hetine gitmemiştir? Buna benzer emsalleri ka-
nunlaştırmış, sıra bunlara gelince ellerinden bu 
hakları alınmak istenmektedir. Ortada hakikaten 
bariz bir adaletsizlik var. Bunu telâfi etmek bize 
düşer. Eğer Hükümet, bu yola gidecekse diğer
lerine bugüne kadar tanınan kanuni haklar ne
den bunların elinden alınmak cihetine gidilsin? 
Bu durum karşısında ne hususi muhasebede ve 
ne de belediyelerde çalışan avukatlara bu hak 
tanınmıyor. Maruzatımı daha fazla uzatmak is
temiyorum, hakikat ortadadır. Büyük adaletsizlik 
vardır, bunun tamiri bizlerin elindedir. Avukatın 
eline 3 - 5 kuruş geçeeekse, bunun mânası, hududu 
ve şümulü müesseseye faydalı olacak demektir, 
bunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan. 
KOMISYON SÖZCÜSÜ EŞREF AYHAN 

(Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, konuşan ar
kadaşlara kısa kısa cevap arz etmek istiyorum. 

Önce Sayın İçişleri Bakanı arkadaşımızın te
mas ettiği bir iki nokta üzerinde durmak istiyo
rum. Hükümetin görüşüne biz komisyonda da 
muttali olduk. Hükümet bu kanunun aleyhinde
dir ve fakat Hükümetin bir esbabı mucibesi yok
tur. Şimdi, Hükümetin esbabı mueibesinin olma
dığını yeniden bir defa daha tesbit. etmiş oluyo
ruz, sebebi şu : Sayın Dahiliye Vekilimiz astro
nomik rakamlardan bahsettiler. Daha evvel izah 
ettiğim 7244 sayılı Kanun, Maliye Bakanlığınca 
ücreti vekâlet için de tatbik edilmektedir. Daha 
önce avukatlar yüzbinlerce ücreti vekâlet almış
tır. Bunun reaksiyonları oradan gelmiştir. Bu
gün için 7244 sayılı Kanun bu mahzurları ber
taraf etmiştir. Vekâlet ücreti olarak En 
yüksek dereceli Devlet memurunun maaşı
nın yüzde altmışı verilmektedir. Astrono
mik t'akamlar mevzuubahis değildir. Bunun için 
bir mahkeme isterse beşyüzbin lira ücreti 
vekâlete hükmetsin, avukatın eline geçen para 

304 



C. Senatosu B : 
en yüksek dereceli Devi (it memurunun aldığı ma
aşın yüzde altmışından fazla olmıyacaktır. Bi
rinci mesele bu. 

ikinci meseleye gelince : Fon meselesine ge
lince, merkezde bir fon vardır, c/c 70 ini kaza
nan avukatlar almakta, % 30 unu da kendi tali
matnamelerine göre ilgili memurları arasında 
tevzi edilmektedir. Bu, belediyeler için her han
gi bir zorluk doğurmaz. Bilfarz, Ankara Beledi
yesinde açılacak bir fonda toplanır. % 70 i ka
zanan avukata verilir, üst tarafı da hizmeti mes-
bıık memurlar arasında taksim edilir. Esasında 
belediye meclisi bunu tanzim edecektir. 

özel idareler için de bunu genel meclisler 
tanzim edecektir. Bu bakımdan Hükümetin, bu 
kanunun aleyhinde bulunması için hiçbir esbabı 
mucibe yoktur. 

Muhterem tzzet Birant arkadaşımız mesele
nin esasına temas etmediler, sadece bir görüş 
olarak ifade ettiler, görüşlerine hürmet ederim. 

Hidayet Ay d iner arkadaşımızın görüşleriyle 
yüzde yüz mutabıkını. Hakikaten doğrudur, es
babı mucibe yerindedir. Bugün umumi olarak 
ücreti vekfıletlerin, temyiz içtihadına lüzum yok. 
Bu kanun meselesidir, ücreti vekâlet müvekkile 
aittir. Zaten umumi mevzuat da böyledir, demin 
arkadaşım izah ettiler, ben tekrar etmek istemez
dim. 1389 sayılı Kanunla Muvazenei l'mumiye-
ye dâhil dairelerde müstahdem bilûmum avu
katlar, 6770 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 
Vakıflar İdaresinde müstahdem avukatlar, 2159 
sayılı Kanunla Tekel İdaresinde çalışan avukat
lar, 3904 sayılı Kanunla Orman Umum Müdür
lüğünde çalışan avukatlar ve bilûmum İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde çalışan avukatlar. Sayın 
Kalpakçıoğlu arkadaşımızın ifade etmiş olduğu 
gibi, bunlar olmasa o zaman Sayın Hidayet Ay-
dıner arkadaşımızla beraberim. Âmme hizmeti 
gören teşekküllerde çalışan avukatlardan ya öte
kilerden de bu hak kaldırılsın veya bunlara, da 
bu hakkı tanımak lâzımdır. Eğer onlardan bu 
hak kaldırılmıyaeaksa, devam ettirileeekse bun
lara da bu hakkı tanımak, bu Meclisin vazifde
rindendir. Çünkü, diğer meclisler bu hakkı tanı
mışlardır. Bu, bir prensip meselesidir, bir nevi 
prim demektir. Böyle bir primle neler kazanıla
cağını düşünmüşler, bunu faydalı görerek bu ka
nunları vaz'etmişler. Bir devlette bir tarafı 
böyle tutalım, diğer tarafı tutmıyalım. demek 
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doğru olmaz. Aksi takdirde bu hizmet yürümez 
arkadaşlar... 

Bir Devlet teşkilâtının her kademesinde aynı 
kanunları tatbik etmek lâzım ve zaruridir. Ben, 
I lazine avukatı olunca şu hakka sahibolacağım, 
özel idare avukatı olunca sahibolamıyacağım... 
Böyle okluğu takdirde dâvama yüzde yüz kuv
vetle sarılamam. 

Biz, komisyon olarak, ittifakla bu kanunun 
lehinde karar aldık. Suphi Batur ve Tulunay 
arkadaşlarımın görüşleri de arz ettikleri hakla
rın çerçevesi içinde kaldığı için, üzerinde tekrar 
durmak istemiyorum. Onun için, Sayın Heye
tinizin kanun teklifinin lehinde oy kullanmasını, 
komisyon adına, bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Sual soracaklar. Buyurun so
run, efendim. 

MEIIMKT ZEKİ TULUNAY (Malatya) — 
(ierek hususi Hazine avukatlarının ve gerekse 
belediye avukatlarının ücreti vekâletleri hangi 
miiesseselerde toplanacaktır? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ tiSKUK AYHAN 
(Devamla) — Her teşekkülün kendi bünyesinde 
toplanacaktır. Bilfarz, Ankara Belediyesi avu
katları ne kazanmışlarsa, bu paralar Ankara Be
lediyesi fonunda toplanır. Bunun yüzde 70 i 
avukatlara verilir, yüzde 30 u da hizmeti mesbuk 
olanlar arasında paylaştırılır. 

MUHMET ZKKİ TULINAY (Malatya) — 
Belediyeleri bir noktada toplamak mümkün mü? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF AYHAN 
•(Devamla) — Bunun meselenin esasına müessir 
tarafı yoktur. 

MKdîMET ZEKİ TIIVUNAY (Malatya) -^ 
Organize işini hallettikten sonra bunu düşünmek 
gerekir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF AYHAN 
(Devamla) - Bilfarz desek ki. ücreti vekâletin 
yüzde yüzünü avukat alır. o zaman bir fona lü
zum kalmaz. Bu fon avukatların hakkı olan bir 
şeydir-. Hazinenin hakkı değildir. Avukatlar ken
di haklarından yüzde ol uzundan feragat etmiş
ler ve bu hizmeti geçen memurlar arasında tak
sim edilsin, demişler. 

SIPI1İ BATUİİ (Sinop) - - Bir sual. Arka-
daşiimz bu avukatların hakkıdır, dedi. Bir sür 
çülisaıı oldu galiba. Hakikaten hakları mıdır? 

KOMİSYON' SÖZCÜSÜ EŞREF AYHAN 
Devamla ' Aslında bu hak, yani ücreti veka-
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let müvekkilindi]'. Avukat müvekkili ile istediği \ 
gibi mukavele yapar, Mevzuumuz sualin dışın- j 
dadır. i 

BAŞKAN - Sayın Aydmer. ! 
HİDAYET AYDINER Efendim, üereii j 

vekâlet hakkında çok esaslı bir kaidemiz vardı e. 
Bir avukat resmî memur ise aldığı maaşla, resmî 
memur değilse aldığı ücreti vekâlete istinaden 
dâvayı (akibeder. Bunun haricinde kendisine 
şahsi bir menfaat gözetirseniz, bu tevil yoluna 
sapar. Onun içindir ki, mukaveleli avukatın, da
vayı kazanarak yüzde ücretini, vekâlet ücretini 
alması memnudur. Şimdi tedvin edilmek istenen 
hüküm, hukuktaki bu amir hükme aykırıdır ve 
onu baltalıyacaktır. Meselâ, belediye avukatı di
yelim, sen maaş alıyorsun, kıdemin var, en yük
sek maaşı alıyorsun, maaşın 150 liradır; ondan 
sonra da tesadüfen bir vatandaşın, mübalâğalı 
açtığı dâvanın, mübalâğa olarak reddedilen kıs
mı ehlivukufla, tâyin edilmiş olacağından avu
kat bunda müessir olmadığı halde bir ücreti ve
kâlet alacaktır, Bu tesadüfen istifade edilmiş bîr 
haksız iktisabo! acaktır. 

Şimdi, sözcü arkadaşımız, esbabı mucibe ile 
tamamen mutabık olduğunu, yalnız, diğer Hazi
ne avukatlarının bundan müstefit oldukları hal
de, İm avukatların bu haklardan müstefit olama
malarında bir haksızlık mevcudolduğundan bah
settiler. Buna hukuk dilinde hukukçular ara
sında «hata mağdurunaleyh» denir. 

Benim vicdanî kanaatim odur ki, onların da 
aldığı meşrudur, fakat doğru değildir. Onların 
da haksız iktisaba müncer olabilecek vaziyetleri 
vardır. Binaenaleyh, burada hata edilmesi, bu 
hatanın devamını İcabettirmez, Kaldı ki, Hazine 
daha büyük bir müessese olduğu için bir nokta 
da toplanabilir. Halbuki belediyelerde bu böyle 
değildir. Demin arz ettim; belediyeler birçok dâ
vaları kaybeder, milyonlarca lira öder. Fakat 
tesadüfen kazandığı hallerde, hattâ avukatın mü
essir olmadığı hususlarda bile avukatların men-
faatdar edinmesi doğru olmaz, haksızlık olur. 
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Bu hakkı vermezsek, belediyelere kıymetli 

avukatlar bulmak güç olur, deniliyor. Belediye
ler avukatsız kalır, diye ahuzar ediliyor. O ka 
dar kıymetli hukukçu arkadaşlar vardır ki, iş 
arıyorlar, bulamıyorlar. Binaenaleyh, bu parayı 
vermeden de kıymetli avukatlar bulmak daima 
mümkündür. Kıymet hükmü, tesadüflere bağlı 
olan şeyler değildir. Bu bir teşvik olmaz. Orada 
en yüksek maaşı alacak, ondan sonra yüzde 60 
alacak.. Bir belediye avukatı, en yüksek kazai 
müessese olan Anayasa Mahkemesi üyesinin al
dığı paraya müsavi para alacak demektir. Eğer, 
belediye avukatlarının, Anayasa Mahkemesi üye
lerinin aldığı parayı almasını temin etmeye çalı
şılıyorsa, o zaman bu teklifin kabul edilmesi; 
yoksa reddi lâzımdır. (Bravo, sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere tak
riri vardır. 6 kişi konuşmuş olduğuna göre, bu 
takriri reye koymaya mecburum. Okutuyorum : 

Başkanlık Divanına 
Mesele aydınlanmıştır; müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN -•••-- Müzakerenin kifayetini reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Kanunun reddi hakkında bir takrir var, oku
tuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Teklifin reddini arz ve teklif ederim. 

Hidayet Aydıner 

BAŞKAN Kanun teklifinin reddi hakkın
daki takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 31 e karşı 34 reyle kanun 
teklifinin reddine karar verilmiştir. (Alkışlar) — 

Gündemde görüşülecek başka bir şey yoktur. 
26 Haziran 1962 Salı günü saat 15 te toplanıl 
m ak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,20 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Celâl Tevfik Karasapan'm, Karabük De
mir ve Çelik İşletmelerine dair yazılı soru öner
gesi ve Sanayi Bakam Fethi Çelikbaş ile İmar 
ve İskân Bakanı Muhiddin Güven'-in cevabı 
(7/40) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Mahiyetleri aşağıda açıklanan hal ve hâdise

ler dolayısiyle, birisinin sermayesinin tama in ı, 
diğerinin yarısından fazlası Devlete ait bulunan 
iki teşekkülün uğradığı mühim zararların t aksi. i 
olunması ve sebebolanlarm cezalandırılmalar! 
konusunda şimdiye kadar ne işlem yapıldığını ti, 
kendilerine ayrı ayrı bağlı olmaları sebebiyle 
Sanayi ve İmar ve İskân Bakanları tarafından 
yazılı olarak açıklanmasını rica ederim. 

7 . 5 . 1962 
Afyon Karahisar Senatörü 

Celâl Tevfik Karasapan 

Sanayi Bakanını ilgilendiren konu : 
İzmirli bir firma, Karabük Demir ve Çelik 

İşletmelerine hurda demir teslim ederek muay
yen bir inıaliye ücreti karşılığında bunları hadde 
mamulü yaptırma yolunu bulmuş ve ton başına 
ortalama en çok (1 000) bin lira inıaliye ücreti 
vermek suretiyle 1958 ve 1959 yıllarında (15 000) 
on beş bin ton hurda demirini hadde mamulü 
yaptırarak, kârı kendisine aidolmak üzere sat
mıştır. Hadde mamulü demir satışlarının tama
men serbest bırakılacağı, 29 . 8 . 1959 tarihinde 
Resmî Gazete ile neşrolunan İktisadi Koordinas
yon Heyetinin 469 sayılı kararı ile ilân olunmuş
tur. O tarihe kadar satışlar tahsis yolu ile tev-
zie tâbidir. Ve bu firma satışlarını Karabük sa
tış fiyatlarından da fazla satmak imtiyazını elde 
ederek bu işten en az (20) yirmi milyon lira kâr 
sağlamıştır. 

a) İşletmenin tarihinde bunun gibi başka 
işlem ve işlemler var mıdır? Bu kârlı işi duyan 
ve aynı şekilde ellerindeki demir hurdalarını Ka
rabük işletmesine teslim ederek talebediieeek 
inıaliye ücreti karşılığmdia hadde mamulü istiyen 
firmaların istekleri neden reddedilmiştir? İzmirli 

firmaya imtiyazlı bir şekilde istisnai muamele 
yapılması sebepleri nelerdir? Ve bu işte kimle
rin nüfuzu ve hangi görevlilerin yolsuzlukları 
vardır1? 

b) Karabük İşletmesinin imalât kapasitesi
nin tamamı kadar o tarihlerde satış yapıldığına 
göre bu kârın işletmeye kazandırılması yolunu 
terk edip İzmirli firmayı himaye eden o zamanın 
mesul ve yetkili idarecileri hakkında şimdiye ka
dar ne işlem yapılmıştır? 

tınar ve İskân Bakanını ilgilendiren konu : 
28 . 8 . 1959 tarihli ve 469 sayılı İktisadi Ko

ordinasyon Heyeti kararı 29 . 8 . 1959 tarihinde 
Kesini Gazete ile neşredilmiş olup, tahsis yolu 
ile tevzi ve satışa tâbi olan yuvarlak çubuk demir
lerin 18 . 9 . 1959 tarihinden itibaren satışının 
serbest bırakılacağına, dairdir. Bu kararı alan 
Koordinasyon Heyetine İmar ve İskân Bakanı da 
dâhildir. 

İmar ve İskân Bakanlığının murakabesi altın
da olan ve sermayesinin % 55 i Devlete ait bulu
nan Türkiye Emlâk Kredi Bankasının Umum 
Müdürü ve Umum Müdür muavinleri ve İdare 
Kurulu üyelerinin çoğu Bakanlar Kurulu karariy-
le tâyin ve intihabolunur. 20 milyon lira serma
yeli Ankara İmar Limitet Şirketi bu banka tara
fından kurulmuş bir inşaat şirketi olup 19 989 000 
lira ile Banka bu şirkette mutlak hâkim hissedar
dır. Şirketin idarecilerini Banka tâyin ve inti-
habeder. Daima bu yetkili idarecilerin çoğu, asli 
görevleri Bankada olan ve ek görevle burada da 
çalışan kimseler olagelmiştir. Aşağıda açıklanan 
hâdisenin vukuu tarihinde Bankanın Genel Mü
dür Yardımcısı da ek görev ve ücretle bu şirke
tin idare heyetine dâhil üye bulunmaktadır. 

Şirketin talebi olmaksızın, Banka İnşaat Mü
dürlüğünün de yazılı olarak ihtiyacı gösteren 
bir isteği bulunmaksızın o zamanın Banka Umum 
Müdür ve bir yardımcısı İzmir'li bir firma ile 
mutabık kalarak o gün ve o günden bu yana 
nıübrem bir ihtiyaç maddesi olmıyan 22 ilâ 28 0 
mm. kalınlıktaki çubuk demirlerden ortalama 
olarak tonunu 2 400 liradan mubayaa ederek, ta
mamı 1 425 ton olan bu demirlerin' teslim alın
masını ve 3 357 000 lira bedel ödenmesini, 5 . 9 . 
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1959 ta r i h i nde müşterek in ı /a i ı ta l imat lar ı ile 
ş i rke te 1(0.)lig e tmiş lerd i ' - , 

K a r a b ü k ' l e o t a r i h t e Omu i HOO - [ 900 l i ra ; 

aras ında sat ı lmakta olan ve alıcısı pek bulunmt 
yan hû ka l ın d e m i r l e n ş i r ke t adı yeçeu f i rma i 
dan Ka rabük f i ya t l a r ına nazaran ONS 950 l i ra | 
daha fazla bedel ödemek sn re l i y le sal inal m ıstı r. j 

i 

a) Banka, İdare Mecl is in in malumat ve mı r j 
va fa ka t i har ic inde de b ı rak ı l d ığ ı öğreni len •'» :if)7 > 
m i l y o n l i r a l ı k hu mubavaa ka ra r ın ı kend i ara la- ! 

i r ında veren pivasadan ve T ü r k i y e ' d e en huvıik' i 
satıcı K a r a b ü k İşleOnıelerîuden f iyat soruştur - j 
ması yapmıyan Bankan ın eski l a m ı n M ü d ü r ve 
yukarda , andan yard ımcıs ı ile »Sirkelin idarec i 
l e r i hakk ım la ş imd iye kadar ne işlem yapı lmış , 
aş ikâr ve k a t i olan ini / a r a r ı n te la f i s i iç in ne 
g ib i t e d b i r al ınmış) ir. Bakanl ığa da ihbar edi len 
bu. büyük yo lsuz luğa neden Bakan l ıkça el konu l 
mamış ve suç lu la r hakk ında kanun i işlem y a p ı l 
mamış t ı r? 

b) I9f)9 y ı l ı sonlar ında Km lâk Kred i Ban
kası e l inde bu lunan 42 000 1utı demi r cevher in i 
Ş ima l i - A v r u p a l imanla »anda tesl im etmek ve 
700 000 do la r işleme namı a l l ında ücret ödemek 
ve karş ı l ığ ında 10 000 im i y u v a r l a k demi r a lmak 
şek l inde malî por l res i 25 m i l y o n l i rayı , aşan b i r 
mukave le akde tm iş t i r . Bu dem i r l e r i n % 05 i de 
y u k a r d a k i gi t t i ka l ın c ins tend i r . Bu mukave len in 
memleket a leyh ine olan şart la rı arasında, üeleeek 
10 bin ton dem i r i n ka t l ana rak f i r ke te yapı lması 
amel iyesi iç in f i rmaya ton başına •! do la r ücret 
öden meşini 11 kabul edi imesi l i p i k b i r misa ld i r . 
Z i r a Banka, bu kombinezonla, daha evvel n l ıa l f 
e t t i ğ i buna benzer dem i r l e r i T ü r k i y e ' d e ka i l a la - S 

l 
rak ton başına •> evet beş l i ra i i c v ! üdt mist i r . ] 
n'a l ln ık i b u son mukave le ile :{() 000 do la r dövi-
z in y u r t dışına (;ikmasına ve yabancı işçi l iğe im i 
başında 24 l i r a daha fazla ücret ödenmesine git
m iş t i r . | 

Bakanlığa, ihbar ve şikâyet edi len bu olay jj 
hakkında, da. bakan l ık neden işe ei koymamış ve 
suç lu la r ın ı karn in i kovuş tu rmaya tabi I ut ma 
mış t ı r? 

A f y o n Ka rah i sa r Senatörü 
0 . T e v f i k İ larasapa», 

— 308 

21. 6.1962 O : 2 
T. O, 

Sanay i Hakan l ı ğ ı 29 . 5 . 1902 
Müsteşar l ık 

Yazı İş ler i Bürosu 

1/170 
Bk : I 

O'ui idıur iyel Senatosu Başkanl ığ ına 
9 . 5 . 1902 t a r i h . 752 ' İ 02o - 7 /4 sayı l ı ya 

zı lar ına ; 

( 'umhı i i iyel Senatosu A f y o n Karah isa r ü y e 
si (V İâ l T e y f i k Karasapan ta ra f ından ver i lm iş 
olan yazdı soru önergesin in Bakan l ığ ımız la i l g i l i 
kısmı h a k k ı n d a k i ce \ap i l iş ik olarak' sunulmuş
tur. 

Ai'z ol il ıs ur. 
fethi Helikbaş 
Sanayi Bakanı 

(h ımhı ı r îye t Senatosu A f y o n Karah isar Üyesi 
OVlâl T e v f i k Ka rasapan 'm yazı l ı sorusu hakk ın 

da Sanayi Bakanl ığ ı cevabı 

Soru .-
Yalnız Sanayi Bakanına a i t kışını : 
İ z m i r l i b i r f i rma , Karabük Demir ve Çel ik 

İşletmelerine, hurda demi r 1 eslim ederek muay
yen bîr îmalîye ücret i karşı l ığ ında bun la r ı hadde 
mamulü y a p t ı r m a yo lunu bulmuş ve ton baş'.ua 
ortalama, en çok ( ! 000) bin l i ra imal iye ücre t i 
vermek suret iy le 1958 ve 1959 y ı l l a r ım la (15 000) 
oiibeşb'm ton hurda, d e m i r i n i hadde mamulü yap
t ı ra rak , kâr ı kendisine, a ido lmak 'üzere satmış1 jr. 
Hadde mamulü demi r sat ış lar ının tamamen ser
best bırakı lacağı, 29 . 8 .'1959 ta r i h inde Kes mî 
(îazclc ile neşrolunan İ k t i sad i Koord inasyon ITo-
ye l i n i n 409 sayıl ı K a r a r ı ile i lân o lunmuştur . O 
lar i l ıe kadar satışlar tahsis yo lu ile levzie tâb id i r . 
Ye bu f i rma sat ış lar ını Kara l t i i k sat ış lar ından da 
fazla, satmak imt iyaz ın ı elde ederek bu işten en 
az (20) y i r m i m i l yon lira. kâr sağlamıştır . 

u) i ş le tmenin tar ihînde; bunun g ib i başka 
işlem ve işlemler var mıdır? B u kâr l ı işi duyan 
ve ayın şekilde e l ler indek i demir hu rda la r ın ı K a 
rabük İşletmesine tesl im ederek talebedilecek i ma
l iye Ücreti karş ı l ığ ımla hadde mamulü ist iyen Pir
inaların istekler i neden reddedi lmiş t i r? İ zn r . r l i 
f i rmaya imt iyaz l ı b i r şekilde İstisnai muamele ya
pılması sebepleri nelerdir? Ve bu işte k i m l e r i n 
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nüfuzu ve hangi görevlilerin -yolsuzlukları var-
dır? 

b) Karabük İslet meşinin imalât kapasitesi
nin tamamı kadar o tarihlerde satış yapıldığıma 
göre bu kârın işletmeye kazandırılması yolunu 
terk edip izmirli firmayı himaye eden o zamaem 
mesul ve yetkili idarecileri hakkında şimdiye ka
dar ne işlem yapılmıştır? 

Cevabı : 
8 . 5 . 1958 tarih ve 672 saydı Sirküler ile de

mir hurdası ve kırpıntısının muvakkaten ihracı-
na son verilmesinden sonra, izmir'de Özcan Um; 
adındaki firma, Karabük Demir ve Çelik iş1 et
meleri Umum Müdürlüğüne müracaat ederek, 
elinde bulunan 10 000 tonluk hurdamı] vanün-ak 
anlaşmaya göre Ödenecek muayyen bir ima1 iye 
ücreti karşılığında mamul hale getirilmesini tek
lif etmiştir. 

Teşekkül Umum Müdürlüğü firmanın bu tek
lifini 5 . 6. 1958 tarih ve 14252, 14253 sayılı ya
zılarla Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarına arz e İç
rek, bir mukavele akdi suretiyle hurda mukabili 
mamul demir verebileceğini beyan etmiş ve Tica
ret Bakanlığı, Millî Korunma Dairesi lîeisüği 
Tahsis ve Tevzi Dairesi 26 . 6 . 1958 tarik, 52.960 -
3419 sayılı cevabi yazısiyle, adı geçen firma alı
na hurda demirlerin imalini, Karabük satış fiyat
larına denk olmak kaydiyle tasvibetmiştir. 

Ancak, Teşekkül ile firma arasında hurda mu
kabili mamul demir maliyetleri üzerinde yapık;n 
müzakereler neticesinde, Karabük'ün satış fiyat
larına denk bir durumun elde edilemiycceği anla
şıldığından, keyfiyet Teşekkül Umum Müdürlü
ğünce 29 .8 .1958 tarih ve 20053 sayılı yazı ile 
tafsilen Ticaret Bakanlığına bildirilmiş ve firma
nın-verdimi donelere göre bir ton hurdanın işet
meye 1 059 T. L. na mal olması muvacehesinde 
firmanın alacağı mamul fiyatının teşekkülün fi
yatlarının takriben iki misli olacağı açıklanarak, 
bir de nazari maliyet listesi gönderil m "ştir. Tica
ret Bakanlığı 25 .9 .1958 tarih, 36.100-2146 r-a-
yılı cevabiyle, K/1035 sayılı Karar esasları dâhi
linde, özcan Uhıç firmasının elinde mevcut hnr-
da demirlerin Karabük işletmesinde âmil sıfei'v-
le imal ettirilmesinin, Başvekâlet Tahsis ve Tevzi 
Dairesi Reisliğine mamullerin miktar ve evsafı
nın beyanı suretiyle ve bu Dairece tahsis edile
cek mahallere satılması kaydiyle uysun görüldü
ğünü bildirmiş ve bu esaslar dairesinde adı gr.ron 
firma ile Demir Çelik işletmeleri Umum Müdiir-
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lüğü arasında 4 .10 .1958 tarihinde bir mukavele 
imzalanmıştır. 

işletme Umum Müdürlüğü bilâhara aynı şe
kilde iş yapmak istiyen firma talepler* muvacehe
sinde ne yolda işlem yapılacağını 10 . 6 .1959 ta
rih, 11834 sayılı yazısiyle Sanayi Bakanlığından 
sormuş ve Bakanlıkça uygun görülenler dışında 
bir anlaşma yapı'maması ve özcan Uluç firma-
siyle yapılan anlaşmadan sonra başkaca imal I ye 
ücreti alınmak suretiyle hadde mamulü çekilme
mesi cevabı verilmiştir. 

inkılâptan sonra bütün bu muamelât Sanayi 
Bakanlığı Tahkik Heyeti tarafından (Esas No: 
16öj ile tahkik konusu yapılmış ve bilâhara da 
dosya Yüksek Soruşturma Kurulu (11 numaralı 
Soruşturma Kurulu) Başkanlığına aksettirilmiş 
bulunmaktadır. 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 

Tetkik. Kurulu Başkanlığı 
Savı ; 17-2/280 

20 . 6.1962 

Konu : Afyon Karahisar Sena
törü Celâl Tevfik Karasapan'-
m soru önergesi İlk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi •. 9 . 5 . 1962 tarih 752 - 1023/7 - 40 sa

yılı emirleriniz : 
Afyon Karahisar Senatörü Celâl Tevfik Ka-

rasapaıı tarafından, yazılı olarak cevaplandı
rılması ricasiyle, Başkanlığımıza tevdi edilen 
7 . 5 . 1962 tarihli soru önergesinde mevzuu-
bahsedilen hususlardan bakanlığımızı ilgilen
diren yuvarlak betonarme demiri mubayaası ile 
demir cevheri mukabili ithal edilen mamul de
mirlere dair cereyan eden muameleler ve lüzum
lu bilgiler, alâkalı banka ile de temaslar ya
pılmak suretiyle, aşağıda sırasiyle arz edil
miştir. 

T. Yuvarlak betonarme demiri mubayaası : 
c/c- 99 sermavesi Türkiye Emlâk Kredi Ban

kasına ait bulunan Ankara imar Limitet Şirke
tine inşası, mezkûr banka tarafından tevdi 
edilmiş bulunan muhtelif siteler, blok apart
manlar iş hanları, çarşı v. s. gibi muhtelif bi
na'arın bir kısım demirleri, başka tarihlerde 
olduğu gibi Ağustos 1959 ayında da yine Tür
kiye Emlâk Kredi Bankası tarafından temini 
yoluna gidilmiş ve ihtiyacın bir kısmı mubayaa 
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yoluna gidilen muhtelif kuturdaki 1 425 ton de
mirin satmalmması sureliyle karşılanmıştır. 
İnşaata. bankanın aşağıda izah edilecek ulan 
nakit imkânsızlığı muvacehesinde, ancak kre
di ile teinin edilen bu demirlerle devam imkâ
nı sağlanabilmiş olduğu halde aradan iki se
neye yakın bir zaman geçmesini mütaakıp di
ğer idareciler, tarafından bu mubayaanın Ka
rabük İşletmesinin kendi malı olan demirler
den yapılmış olması halinde banka lehine ta-
haddüs edebileceği iddia olunan fiyat farkı d o 
layısiyie, bu mubayaa yi .yapanlar hakkında ka
nuni işlem ifasına başvurulması talebi ile key
fiyet Türkiye Emlâk Kredi Bankasının bilâta-
rih ve 16148 sayılı yazısı ile Bakanlımıza inti
kal ettirilmiş ve Bakanlığımızca işin ; teftiş, tah
kik ve alâkalı mercilere ait tetkik ve karar saf
halarından geçirilip geçirilmediği bilinmeksizin 
gereğine tevessül olunması bankaya bildiril
miştir, 

Bu defa ankadan alman bir yazıda, bu konu-
da Bakanlığımıza vâki ilk müraeaatin filhaki
ka evrakı müsbite olarak bidayette yalnız Ka
rabük işletmesinin bankanın bir sorusuna kar
şılık teşkil eden .yazısının esas tutulduğu ve 
bu suretle banka lehine tezahür eder gibi görü
nen fiyat farkı hakkında başkaca bir soruştur
ma, teftiş ve tahkik yapılmadan keyfiyetin 
Bakanlığımıza intikal ettirildiği ve Bakanlığı
mız talimatı üzerine işin normal safhalardan 
geçirilerek alâkalıların ifadelerine müracaat 
olunduğu, gerekli teftiş ve tahkik evrakının ha
zırlandığı ve nihayet mevzuun, gerek banka 
statüsü ve gerek 23 sayılı Kanun hükümleri mu
vacehesinde bu hususta karar ittihazına salahi
yetli merci olan Müdürler Kuruluna getirildi
ği ve Müdürler Kurulunca da yapılan etraflı 
tetkiklerden sonra hâdisede mucibi tanzim bir 
cihet görülmevip bilâkis yapılan muamelenin 
bankayı muhtelif zarar ve ziyan dâvalarından 
kurtaran ve banka prestijini koruyan basiretli 
bir hareket olduğu ve idareciler hakkında her 
hangi bir muamele ifasına lüzum ve mahal bu
lunmadığı yolunda karar ittihaz edildiği bil
dirilmiş bulunmaktadır. 

Müdürler Kurulunca ittihaz edilen karara 
müstenit banka yazısında hâdise dolayısiyle ve
rilen bilgilere gelince : 

1. Bankanın malî durumu, 
1957 ve 1958 yıllarında yapılması muhtemel 
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fazla emisyonu azaltmak maksadiyle Merkez 
Bankası Genel Müdürü tarafından birçok ban
kalardan ve bu meyan da Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Genel Müdürlüğünden, nakit imkân
larını Merkez Bankasında toplamaları rica edil
miş, keyfiyetin gerek memleketin umumi para 
durumunu alâkadar etmesi ve gerek bankaların, 
Merkez Bankası nezdinde, borçlu hesaplarına 
yatırılacak bu paralar dolayısiyle lehlerine te
min edilecek faiz farkları nazarı itibara alınarak 
kabul edilen bu teklif dairesinde muamele ifa 
olunmuştur. Bu sırada 4 Ağustos 1958 istikrar 
tedbiri kararlarının ani olarak ilânı ve derhal 
tatbiki yoluna gidilmesi ve bu kararlar ıneya-
tunda Merkez Bankası nezdinde, kullanılmamış 
olan kredi bakiyelerinin de iptal edilmiş bulun
ması dolayısiyle Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
bir anda (65) milyon liralık nakit imkânını 
kaybetmiş ve bankanın malî durumu bu surette 
tahmin edilemiyecdk derecede büyük bir sar 
sın ti geçirmiştir. 

t'irçok makamlara başvurulduğu halde telâ
fisi mümkün olamıyan bu güç durumun devam 
ötmemesi sebebiyle banka çeşitli tedbir ve ka
rarlara başvurmak zorunda kalmış ve bu me-
yanda, evvelce açılmış mesken ve inşaat kredile
ri ile beraber halk mevduatı ile desteklenen top
lu inşaatın durdurulması mecburiyeti ile karşı
laşılmıştır. 

Ancak, bu kritik vaziyet uzunca bir zaman 
böylece devanı e!ttiği halde sonradan, gerek top
lu inşaat dolayısiyle amele ve taşaronların ve 
gerek mesken ve inşaat kredileri bakımından, 
inşaatı yarıda kalan hesap sahiplerinin devamlı 
müracaat ve tazyikleri ve banka aleyhine dâva 
ikame»! için salahiyetli kılman avukatların de
vamlı olarak bankaya başvurmaları muvacehe 
sinde banka, malî imkânlarının müsaadesi nisbe-
tinde toplu inşaatın devamına ve evvelce açıl
mış olan mesken ve inşaat kredileri bakiyeleri
nin kullandırılmasına, karar vermiştir. Bu karar 
ile birlikte, bankanın ehemmiyet verdiği k'onıı-
ların başında, mevduattan vâki olabilecek çeki
lişlerin ve evvelce ihraç edilen tahvillerin, ihraç 
şekil ve şartları arasında yer alan iade keyfiye
tinin karşılanabilmesi ve bu gibi durumlarda 
normalin üstündeki müracaatlere cevap verile
bilmesi keyfiyeti olmuştur. Fevkalâde hal olarak 
tavsif edilebilecek durumlarda mütalâa edilebi-
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len bu normalin üstündeki müracaatlere cevap 
verebilmek maksadiyle bankanın türlü çareler 
araştırdığı,bir sırada 1. C. A. teşkilâtının, mem
leketin muhtelif yerlerinde Millî Savunma Ba
kanlığı marifetiyle inşasına karar verdiği te
sisler için peşinen (10) milyon liranın ödenece
ği nazarı itibara alınarak bu inşaatın bankaya 
verdirilmesi imkânları araştırılmış ve bu inşa
attan. takriben (6 - 7) milyon lira bir men
faat de temin edilebileceği göz önünde bulun
durularak î. C. A. teşkilâtının öne sürdüğü bir
çok şartlar bankaca kabul edilerek bu tesisler 
inşaatının banka uhdesine tevdii sağlanmıştır. 
Kabul edilen 'şartlar arasında, bu maksatla 
yatırılacak paraların başka hiçbir işte kulla
nılmaması da yer almış ve banka bu şartı mez
kûr teşkilâta, vâ'kı talep üzerine verdiği garan
ti mektubu ile kabul etmiştir. 

İşte bu durumda sağlanan (10) milyon lira 
hariç olmak üzere bütün şubelerin na'kit ithiya-
emı temin eden, bankanın merkez şubesindeki 
kasa mevcudu 31 . 8 . 1958 tarihi itibariyle yal
nız 2 268 000 liradan ibaret bulunmuştur. Ban
kanın mecburiyet altında kalmak suretiyle. 
toplu inşaatın devamına, başlanmış mesken ve 
inşaatlara ait kredi bakiyelerinin kullandırıl
masına karar verdiği sıralardaki na'kit duru
mundaki güçlüğünü bu suretle kolaylıkla an-
lama'k kabil 'olmaktadır. 

2. Demir mubayaası, 
Mezkûr demirlerin mubayaa edildiği tarih

lerde bankanın inşaat müdürlüğü vazifesini gö
ren zat tarafından, kendisine yapılan demir sa
tışı teklifini banka genel müdürlüğüne intikal 
ettirerek bu hususta yapılan mütaaddit top
lantılar sonunda, bedelde tenzilât ve teklifin 
kredili satış haline ifrağı temin edilmek sure
tiyle şifahi anlaşmanın tekemmülü sağlanmış 
ve Ban'kaca talebedilen, Karabük Fabrikasının 
yazılı muvafakatinin alınması için firma sahibi 
Karabük'e gidip gelmiş, mütaakıben Ankara 
İmar Limited Şirketine ve bankanın Ankara 
şubesine gönderilecek talimatların hazırlanma
sı, imzası ve şevki muameleleri sağlanarak de
mir mubayaası işi bu suretle 5 . 9 . 1959 tari
hinde neticelendirilmiştir. 

Buna mukabil 18 . 9 .1959 tarihinde satışı ser
best bırakılan demirlere ait Koordinasyon Heyeti 
kararı Bakanlığımızın 3 1 . 8.1959 tarihli yazısı-
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j na merbutan Bankaya gönderilmiş ve Bakanlığı

mız yazısı 1 .9.1959 tarihinde Banka varidesine 
kaydedilmiştir. 

Bu izahattan anlaşıldığına göre, demirlere ait 
satış teklifinin Genel Müdürlüğe arzı, bedelde 
tenzilât, şartlarda değişiklik sağlamak maksa-

j diyle mütaaddit toplantılar yapılması, firma sa
hibinin Karabük'e gidip gelmesi, şirkete ve Ban
kanın Ankara şubesine gönderilecek talimatın ha-

I zırlanması, imza ve sevk muamelelerinin ikmali 
gibi hepsi zaman istiyen bu safhaların halli ve 
işin neticeye götürülmesi için aradaki üç günlük 
müddetin bu hususlara kifayet etmiyeeeği aşikâr 
olup, binnetice mevzuubahis demir mubayaası
nın, kararnamenin Eesmî Gazetede neşredildiği 
29 . 8 .1958 tarihinden evvel yapıldığı tezahür et
mektedir. 

3. Karabük Fabrikasının kendi mallarından 
mubayaa sureti ile demir temini mümkün mü idi! 

Hâdisenin vukuundan takriben iki sene sonra, 
Bankanın vâki sorusuna cevap teşkil eden, Kara
bük müessesesinin 26 . 5 .1961 tarihli yazısında, 
mubayaanın yapıldığı tarihlerde kendilerine bir 
müracaat vukubulmuş olması halinde, yeniden 
imalâta gitmek suretiyle mevzuubahis demirlerin 
1 ilâ 1,5 ay zarfında tesliminin mümkün olabîle-
ceği bildirilmekle beraber demirlerin bedelinin 
peşinen tediyesi de şart koşulmuştur. 

Evvelâ, yukarda verilen izahattan da anlaşı
lacağı veçhile, Bankanın başka her hangi bir işte 
kullanmıyacağma dair t. C. A. teşkilâtına garan
ti mektubu verdiği (10) milyon lira dışındaki 
kasa mevcudu yalnız 2 268 000 liradan ibaret bu
lunduğuna göre, bu durumda mevzuubahis demir
lerin, bedelinin peşinen tedij^esi suretiyle muba
yaasının yapılması esasen gayrimümkün bulun
makta idi. Kaldı ki, Bankanın, günlük muhtemel 

i mevduat ve tahvil iadelerini, mesken ve inşaat 
kredileri taahhütlerini, ma»ş, vergi v.s. çeşitli 
tediyeleri ile birlikte devamına karar verilen in
şaata ait çeşitli istihkak ödemelerini, Merkez Ban
kası borçlu hesaplarının temdidi için lüzumlu pa
raları karşılamak mecburiyetini daima göz ön'in-

| de bulundurması ve bunlara göre tedbirli olması 
j zarureti keza izahtan vareste görülmüştür. 
i Diğer taraftan, Karabük Fabrikasının, kendi

lerine müracaat edilmiş olması halinde demirle
nin bir, bir buçuk ay içerisinde yeniden imal ve 
teslim edilebileceği hususundaki beyanı da vakıa-

| lara uymamaktadır. Filhakika aynı Bankanın bir 
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başka inşaat şirketinin o tar ihlerde yaptığı , bu
gün için tesbit edilen yalnız iki müracaat ına Alı
nan cevaplar bu hususu leyidet m ektedir. Nite
kim Bankanın İs tanbul 'daki Tinilo Sirkeli , tah
sisli demirlerinden (79) tonunu, 2 9 . 8 . 1050 ta
rihli kararnameyi mütaakıp fabrikaya vâki müL:-ı-
addi t müracaat ler inc ve mezkûr kararnamenin 
sarih hükmüne rağmen alamamış ve bu hususta 
Banka Genel Müdür lüğüne başvurarak şikâyette 
bulunmuştur . Keza Tiınln Şirketi 2 . 1 0 . 1959 ta
r ihinde Karabük müessesesinden (1 300) ton de
mir talebinde bulunmuş, bu talep de müessese ta
ra f ından 3,5 ay gecikme ile yani 14 . 1 . 1960 tari
hinde ancak cevaplandırılabilmiştir. Bu iki m! -al 
den de anlaşılıyor ki, Karabük müesesesi o ta
r ihlerde vâki mü raca ali eri vaktinde karşılıyaıp.a-
mıştır. 

4. Şirketin talebi olmaması, İnşaat Müdür
lüğünün de yazılı olarak, ihtiyacı gösteren bir 
îsteği bulunmaması! 

B u r a d a mühim olan husus, Bankanın Şirkete 
karşı iş veren durumunda olması ve bu işlerin fi
nansmanının Banka taraf ından demlide edilmiş 
bulunması keyfiyetidir. İşler emaneten yapıldı
ğına ve finansman Bankaca demlide edildiğine 
•ve çeşitli ihtiyaçların muhtelif tar ihlerde Banka 
taraf ından muhtelif vesilelerle tesbit ve temmi 
yoluna gidildiğine <y'6\^ bu hâdisede ayrı bir nok-
tai nazar serdine imkân olamıyaeağı bedihidb\ 
O erek Ankara İmar Limitet ve gerek İstanbul 'da
ki Tinilo Şirketi durumlar ını Banka Genel Mü 
dür lüğünc gönderdikleri sene sonu bilanço!;! ı ni
da bildirmekte ve bilhassa her sene bidaveî iu le 
tanzim edilen iş programları münasebetiyle de 
her tü r lü ihtiyaçlar keza tesbit olunmakla, ve 
muhtelif krei ler in talebedilmesî ve açılması sı
ras ında şirketlerle her zaman temaslar yapıl
maktadı r . Esasen iş veren sı fa tiyle işlerini ta-
kibeden bankanın bu suretle asgari ihtiyaca 
İnşaa t Müür lüğü vasıtasiyie vâkıf olması k a d a r 
tabiî bir şey olamaz. Bu itibarla hâdisede ara
nıl ması gereken husus. Şirketin talebi olsun 
veya olmasın yapı lan inşaa t la r muvacehesinde 
demire iht iyaç olup olmadığının tesbiti olmak 
lâzımgeldiği halde bunun üzerinde duruimadığı 
görülmüştür . Zira iht iyacın ka t iye t i üzerin
de en ufak bir şüphe dahi bu lunmamak tad ı r . 
Ni tek im banka yazısında bu mubayaanın , ihti
yacın pek küçük bir kısmını karş ı ladığı sara
hatle ifade edilmiştir. 

Diğer t a ra f t an sene başında tanzim edilen 
iş programı vesilesiyle oluğu kada r diğer se
bepler dolayısiyle de ihtiyaca vâkıf olan İnşaa t 
'Müdürlüğünün, demir mubayaa teklifini Ban
ka. Genel Müdürüne getirmiş ve bu hususta ya
pılan müzakerelerde hazır bulunmuş olmasına 
rağmen ayrıca ihtiyacı yazılı olarak belir ten 
bir vesika tanzim etmiş olmasına, iht iyacın 
kat iyet i aş ikâr olduğu halde, neden lüzum gö
rüldüğü anlaşı lamamışt ır . 

5. Kalın demir mubayaas ı : 
Evvelâ şu hususu bel i r tmek îcabeder ki, mu

bayaa edilen 1 425 ton demirin tamamını 22 ve 
28 kul u rdaki demirler teşkil e tmeyip, 22 tik 
d"mirler sadece 443 ve 28 lik olanlar da yalnız 
200 tondan ibare t t i r . Mubayaa edilen demir
lerden 1 054 tonunun kısa bîr zamanda kulla
nılmış olması bu demirlere olan ihtiyacın bir 
başka yoldan ifadesidir. Geri kalan 371 tonun 
1900 yılı sonunda depolarda gözükmesi ise, 
27 . 5 . 1960 tar ihini takiben teşkil edilen yat ı 
rını komitesinin, bilûmum inşaatları d u r d u r m u ş 
olmasının tabiî neticesidir. A n k a r a i m a r Limi
tet Şirketinin elinde olup 400 milyon l i raya 
yaklaşan çeşitli inşaat taahhüt le r i a ras ında pek 
çok yüksek kat l ı binaların mevcudolması, bü-
vük k u t u r d a k i demire oları ihtiyacı bel ir tmek-
tedir. Nitekim bu mubayaayı takiben gerek 
Ankara i m a r Limite t ve gerek i s tanbul Timlo 
Sirkel i için yine aynı k u t u r d a demir mubayaa
larında bulunulmuş ve bu demirler de diğerler i 
gibi iuşaa l la rda kullanılmıştır . 

(>. i da re Meclisi karar ı alınmaması : 
Bu mubayaada İdare Meclisinden karar alın

maması sebebine gelince: şimdiye kadar hiçbir 
inşaatın sat mal man no demiri ne kerestesi ve ne 
de diğer malzeme ihtiyacı için Banka Genel Mü
dürlüğünce ida re Meclisine gidilmediği anlaşıl
mıştır. Zira, Bankaca girişilecek bir inşaat hak
kında bidayette İdare Meclisine geniş izahat ve 
lüzumlu bilgiler verilmek suretiyle, o inşaat 
hakkında İdare Meclisinden prensip ve salâh iver, 
kararı alınmakla ve mütaakıp safha ve işlerin 
tanzim, ifa ve idaresi Banka Genel Müdür lü
ğünce sağlanmaktadır . 

Netice : Bankanın gerek kasa du rumunun 
o tarihte penin mubayaaya müsnidolmaması, ge
rek mubayaanın 29 . 8 . 1959 tarihli karardan 
evvel yapılmış olması, Karabük Fabr ikas ının 

— 312 



C. Senatosu B : ' 
taahhütlerini vaktinde ii'a edemediğinin vakıalar
la tecyyüdctmiş bıüunması ve iki üç aylık bir 
gecikmenin inşaat mevsimini kaybettirme endişe
sini tevlidetmesi, mubayaanın ihtiyacın pek kü
çük bir kışımın teşkil ötmesi ve o tarihlerde de
mir mubayaasında sıkıntı çekilmekte olması, bir 
taraftan inşaata devam kararı verilmiş hunnımn-
sı bir tavaftan >?a Bankanın para sıkıntısı meri
sinde bulunmuş oiması muvacehesinde; J\iüdlir
ler Kurulunca ittihaz edilen karara istinaden, 
demir mubayaasının inşaatın tahakkukunu te
nim gayesi ne matuf bir tedbir olduğu \e bilâkis 
mubayaa edilmemiş olmasının Banka aleyhine 
eeşıtii mahzurlar ve zararlar tevlidedeceği, ve bu 
durumda demir mubayaasının tedbirli bir hare
ket ve muamele teşkil ettiği ve teşebbüs edilen 
hususların basiretli bir hareketin neticesi olarak 
teemmülü ieabeylediği ve 4 . 8 . 11)58 istikrar ted
biri kararları dolayısiyle Bankanın mâruz kai le 
ğı çok kritik durumla alâkalı olarak müessesenin 
muhtelif tehlikelerden korunmasına mâluf mu
hataplara ait tak.liri unsurların ayrıca nazara 
alınması gerektiği ve filimi Banka aleyhine doğ
muş bir zararın meveudolmadığı gibi muhatapla
ra şâmii bir -tazmin keyfiyetinin de bulunmadığı 
anlaşılmıştır. 

11 - Demir cevheri mukabili ithal edilen ma
mul demirler : 

Bankanın muhtelif şehirlerde giriştiği çe
şitli inşaata ait demir ihtiyacının tamamının 
dahilî piyasadan karşılanmasının mümkün um
maması muvacehesinde memleket, dahilinde
ki demir cevherinin bir kısmının muvakkat 
ihraç voliyle harice sevk edilmesi mukabilin
de mamul demirlerin memlekete getirilmesi 
ve ihtiyacın bir kısmının bu suretle karşılan
ması bankanın bir müddet evvel giriştiği mua
meleler meyanında, bulunmaktadır. 

Banka, İdare Meclisinin aldığı karar dai
resinde. demir cevheri stoklarından 42 808 ton 
miktarındaki kısmının muvakkat ihracı muka
bilinde temin edilecek çubuk demirler için (15) 
firmadan teklif istemiş ve yalnız iki firma, bu 
teklife cevap vererek, fiyat ve şartlarını bil
dirmiştir. Bu iki firmadan, diğerine nazaran 
daha müsait fiat ve şartlar teklif eden Fran
sız firması, elindeki firketelenmiş demirler için 
teklifte bulunmuş ve anlaşma buna göre ta
hakkuk etmiştir. 
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Bu durum muvacehesinde, şartlardan yalnız 

birinin, aradan seneler geçtikten sonra ayrı ve 
müstakil olarak mütalâası suretiyle bundan bâzı 
neticeler çıkarılmak istenmesi sebebi anlaşıla
mamış ve bu şekilde bir mütalâaya isi1 mevcut, 
anlaşmanın imkân vermiyeceği şüphesiz bulun
muştur. Zira, anlaşma bir kül teşkil etmekte ve 
bunun parçalanması mümkün olamamaktadır. 

Mevzııubahsedilen tarihte filketelenmiş ma
mul demir için yapılmış olan teklifin kabul 
edilmemesi ve dolayısiyle anlaşmanın yapıl
mamış olması hakkında da bir mütalâa serdi-
nirı mümkün olabileceği tahmin edilememekte
dir. Çünkü banka elinde mevcudolan demir 
cevheri, stoku, kalite itibariyle düşük evsafta 
olup bunların, bulunduğu yerde uzun müddet 
kalmasının tevJidedebileceği zararların, fire, 
depo masrafları vs. bakımından banka lehine 
daha. fena. neticeler doğurabileceği o tarihte 
esasen bankaca, tezekkür ve tesbit edilmiş ve 
buna. göre kül olarak en müsait teklif veren 
firma ile anlaşma, yoluna gidilmiştir. 

Yapılan anlaşma, içerisindeki filketelenme 
mevzuunda yukarda verilmiş olan izahat muva
cehesinde tetkik ve teftiş konusu olarak ele alı
nacak bir husus görülmemiştir. Keyfiyet yük
sek bilgilerine arz olunur. 

îmar ve îskfrn Bakanı 
"Muh iddin Güven 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tıma'nın, Cide - Kastamonu yolunun 
önümüzdeki kıs mevsiminde acık bu'undurul-
ması iein ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün 
cevabı (7/43) 

Cumhuriyet Senetosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi derin saygılarımla arz ede
rim. 

25 . 5 . 1962 

O. Senatosu 
Kastamonu Üyesi 

Nusret Tuna 

Kastamonu'nun Cide İlçesinin Doğusunda, 
Batısında her hangi bir karayolu olmayıp, 
Kuzeyi denizle çevrilidir. Kış aylarında muva-
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salasını. Güneyindeki Cide - Kastamonu yolu 
ile temine mecburdur. Geçen, seneye kadar, kış 
aylarında, basit bir bakım yapılmakta, ıstırabı 
kısmen tahfif olunmakta idi. 196.1 - 1962 kış 
mevsiminde hiçbir alâka gösterilmediğinden, 
bâzı vatandaşlarımızın ölümüne dahi sebebiyet 
verilmiştin'. 

Önümüzdeki kış -mevsiminde, bu yolun açık 
bulundurulması için ne düşünülmektedir? Şim
diden her hangi bir tedbir alınmakta mıdır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 20 . 6 . 1962 

riususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 249/5489 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 29 . 5 . 1.962 gün, Genel Sekreterlik 818 -

11.17/7 - 43 sayılı yazılarınız. 

Kastamonu Senatörü Nusret Tuna'mn, Gide 
Kastamonu yolunun kış bakımı hakkındaki ya
zılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak sunul
muştur. 

r2 21.6.1962 0 : 2 
Bilgilerinize arz ederim. 

I Bayındırlık Bakanı 
Emin Paksüt 

Kastamonu Senatörü Nusret Tuna'nın, Cide 
Kastamonu yolunun kış bakımı hakkındaki yazılı 

I sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Kastamonu - Azdavay - Cide yolu Devlet yol-

i lan meyamnda bakım altında bulundurulan bir 
I il yoludur. Mezkûr yolun standardı kar makina-
ı larının çalışmasına imkân vermiyecek derecede 

düşüktür. Bu bakımdan, bu yolda yapılacak kar 
mücadelesi büyük tehlikelere sebebolmakta ve 
1960 - 1961 kışında yapılan bir deneme, hiçbir ba
şarı kaydedilmediği gibi, Cidelilerce malûm olan 
müessif ölüm hâdisesi ile neticelenmiş bulunmak
tadır. 

Cide'nin sahil yolu ile Amasra'ya bağlanması 
daha uygun görülmektedir. Cide - Kurucaşile 

; Amasra sahil yolunun Kurucaşile - Amasra arısı 
1962 yılı geçit yolları programına dâhildir. 

Mezkûr yolun tamamı üzerinde ise, beş yıllık 
program tasarısına göre1 1963, 1964 ve 1965 yıl
larında yine geçit yolu olarak çalışılacaktır. 



Dönem : 1 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

2 Şubat 1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin 

Millet Meclisince reddolunan metni ve C. Senatosu 
İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/159, 

C. Senatosu 2/18) 
(Not ; Millet Meclisi S. Sayısı ; 79) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 5 . 1962 

Kan un lar Müdürlüğü 
2/159 

Sayı : 1365 - 5819 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 7.5.1962 tarihli 85 ne i Birleşiminde görüşülerek reddolunan 2 Şubat 1929 
tarihli ve 1389 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, dos-
yasiyle birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla Millet Meclisi Başkanı 
Fııad Sirmen 

Not : Bu teklif 1.3.1962 tarihinde Başkanlıkça Komisi/ona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
7.5.1962 tarihli 85 ilci Birleşiminde de e/örüşüterek reddol umrıuştur. 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
içişleri Komisyonu 29 . 5 . 1962 

Esas No : 2/18 
Karar No : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7.5.1962 tarihli 85 nci Birleşiminde görüşülerek reddolunan, 2 Şubat 1929 ta
rihli ve 1389 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan kanun teklifi, tek
lif sahibi ve ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden uzun görüşmeler neticesinde; teklifin gerekçesinde ve Millet Mec
lisi İçişleri Komisyonu raporunda da belirtildiği veçhile, Devlet ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
müesseselerinde çalışan avukatlara, 1389 sayılı Kanunin tanınan hakkın, belediye ve özel idare 
avukatlarına da teşmili maksadına matuf olan teklifin, kanuniyet iktisabetınesi, Hazineye bir kül-
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fet tahmil etmediği gibi, dâvaların ehemmiyetle takip ve müessese lehine intacını temin edecek ve 
ayrı ayrı müesseselerde bulunduklîtrı halde aynı hizmeti görenler arasında muadeleti tesis kıla
caktır. 

Yukarda kısaca belirtilen hususları nazarı iti b a m alan komisyonumuz, teklifin kabulünde fay
da mülâhaza, etmiş ve maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Tatbikatta zuhuru muhtemel ihtilâfları Önlemek ve metne sarahat vermek için, 1 nci madde ile 
eklenmek istenen fıkra, kelime ilaveleriyle değiştirilmiş, 2 ve 3 ncii maddeler metinde olduğu gibi 
bırakılmış ve yapılan bu değişiklikle teklif kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tabiî Üye 
O. Koksal 

Cumhuriyet Senatosu 
• îçişleri Ko. Başkanı 

Muğla 
R. Menteşeoğhı 

C, Başkanlığınca seçilen 
Üye 

B. Uluç 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

tzmir 
ö, L. Bozcalı 

Kâtip 
Sivas 

Z, önder 

Maraş 
N. Evliya 

Tekirdağ 
S. Üren 

MÎLLET MECLÎSİNİN REDDETTİĞİ METİN 

2 Şubat 1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 1389 sayılı Kanunun 1 nei 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Bu madde hükümleri belediye ve Özel ida
relerle bunlara bağlı müesseseler avukatları 
hakkında da aynen 'tat'bik olunur. Ancak, ve
kâlet ücretlerinin, avukatlarla dâvanın takip 
ve intacında hizmeti mes'buk diğer memurlar 
arasında ne suretle tevzi edileceği, 'belediye 
ve belediyeye bağlı müesseseler için Belediye 
Meclisince, özel idare ve bu idarelere bağlı mü
esseseler için Genel Meclisçe tâyin ve tesfoit 
olunur.» 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer, 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

2 Şubat 1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 1389 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Bu madde hükümleri belediye ve Özel ida
relerle bunlara ıbağlı müesseselerin maaşlı veya 
ücretli avukatları hakkında da aynen tatbik 
olunur. Ancak, vekâlet ücretlerinin, avukat
larla dâvanın takip ve intacında hizmeti nıes-
buk diğer memurlar arasında ne suretle tevzi 
edileceği, belediye ve belediyeye bağlı mües
seseler için Belediye Meclisince, özel idare ve 
bu idarelere bağlı müesseseler için de İl Ge
nel Meclisince tâyin ve tes'bit olunur.» 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kumlu 

-*+- -#*-
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