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1. GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Otunum 
Devlet memurları aylıklarımı) tevhit ve tea-

dülüne dair 3656 saydı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin 6330 sayılı Kanunla muaddel Başbakan
lık kısmına; bir kadro eklenmesine dair kanun 
tasarısı görüşüldü ve kanun kabul olundu. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısı görüşüldü ve 
kanun kabul edildi. 

Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının, Mede
ni Kanunun 679 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi görüşüldü ve kanun kabul 
olundu. 

Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının, yeral
tı suları hakkındaki kanun teklifi görüşüldü ve 
kanunun 3 ncü maddesine kadar kabul olunduk
tan sonra diğer maddelerin müzakeresi başka gü
ne bırakıldı. 

İhraç olunacak şekerli maddelere katılan şe
kerin, ihracatçılara, maliyet bedeli üzerinden 
verilmesine dair kanun tasarısı görüşüldü. 

Bugüne kadar Millî Birlik Komitesi emrinde 
çalışmış bulunan müşavirlerin hukuki durumları 
ile ilgili kararın görüşülmesi başka güne bıra
kıldı. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

Özdilek Fahri Karavelioğlu Kâmil 
Divan Kâtibi 

Çelebi Emanullah 

2. GELEN KÂĞITLAR 

Tascurı 
i. —Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teş

kilâtı hakkındaki 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
(T/141) (İktisat Komisyonuna) 

2. — Medeni Kanunun 641 nci maddesinde 
zikrolunan menfaati umuma ait mallardan 

mera, yaylak ve kışlaklar hakkında kanun ta
sarısı (1/142) (Güvenlik, Sosyal İşler ve İkti
sat komisyonlarına) 

Teklif 
1. — Küçük Sami'nin, Türkiye Cumhuriyeti 

Millî Birlik Komitesi emrinde görevli bulunan
ların özlük haklarına dair kanun teklifi (2/135) 
(İktisat Komisvonuna^' 



B Î R Î N C 1 OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Özdilek Fahri 

DÎVAN KÂTİPLERİ : Karavelioğlu Kâmil, Çelebi Emanullah 

BAŞKAN — Ekseriyet var. Celseyi açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

Gündemin 1 nci maddesinde bulunan 153 sa
yılı kanun tasarısını müzakere edeceğiz. 

1. — 27 Mayıs İnkılâbı dolayısiyle 100 milyon 
liralık madenî hâtıra para bastırılması hakkın
da kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu 
(1/95) (1) 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim bu 
bir Hükümet teklifidir. İki aylık bir tasarıdır. 
Hazine sizden 100 milyon liralık gümüş para 
çıkarma yetkisi istemektedir. Buraya Hazine 
Umum Müdürünü davet etmiştik. Fakat Para Fo
nu Heyeti ile son ve katî müzakereler yapılmakta 
olduğu için orada bulunmak mecburiyetinde bu
lunduğundan gelememiştir. Temsilcisini davet 
ettik. Buradadır. iktisat Komisyonu mütehas
sısları da buradadır. Suallerinizi cevaplandıra
caklardır.. 

Şimdi ben, tasarının gerekçesini okuyorum : 
(153 sayılı tasarının gerekçesi okundu.) 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — iktisat Ko
misyonu da^ teklifi uygun mütalâa etmiş ve tek
lifi aynen kabul suretiyle tasarı huzurunuza sevk 
edilmiştir. Teknisyen arkadaşımız da suallerini
ze cevap vermeye hazırdır. 

BAŞKAN — Gerekçeyi. Karavelioğlu arkada
şımız okumuştur. 100 milyon liralık gümüş para 
basılması hakkındaki Kanunun tümünün okun
masını oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Kanunun birinci maddesinden yedinci mad
desine kadar İktisat Komisyonu mütehassısı Ad
nan Bey tarafından okunmuştur.) (1) 

BAŞKAN — Kanun yedi maddeden ibaret-

(1) 153 8. Sayılı oasmayazt tutamağın sonun-
iadvr. 

tir. Kanunun tümü okundu. Söz istiyen arkadaş
lar var mı? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Hazine mü
messili ve teknik arkadaşlarımıza soracağım su
aller olacaktır. 

Bu 100 milyon, birden bire piyasaya çıka-
öak mıdır? Bunun iktisadi akisleri, piyasadaki 
tesiri ne olacaktır? Hem 10 liralık ve hem de 
25 liralık olarak çıkarılamaz mı? 25 liralık ola
rak çıkarılırsa kullanılması daha kolay olmaz mı? 
Bunlar darphanede basılacaktır. Darphane bu
gün ne yapıyor? 

ADNAN BAŞER — Halen Hazinenin elinde 
20 ton gümüş stoku vardır. Bu 20 ton gümüş 
stokunu para basmak suretiyle tedavüle çıkar
mak kararı verilmiş ve bu paraların da 10 lira
lık olarak basılması kabul edilmiştir. Bu basıla
cak 10 liralık paranın maliyet bedeli 465 kuruş 
civarında olacaktır. Bu suretle 46,5 milyon lira 
bir masrafa mukabil 100 milyon liralık madenî 
para tedavüle arz edilmiş olacaktır. Diğer pa
ralarda maliyet unsurunun çok düşürülmesine 
dikkat edilirse de bu paralarda Hazineye gelir 
temin eden bir gaye görülmediği için bu defa çı
karılmak istenen bu paraların bilhassa kıymetli 
olmasına dikkat edilmiştir. Hâtıra olarak saklan
masını temin etmek maksadı ile de gümüş halita
sından yapılacaktır. Bilhassa ziynet eşyası ala-
mıyan vatandaşlar bunu ziynet olarak da istimal 
edeceklerdir. Hem hâtıra olarak hem de ziynet 
olarak saklanacağı için bu para tedavülde k'almı-
yac aktır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Tedavüldeki 
para 100 milyon lira artmıyacak mı? 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Kayden ar
tacaktır. Malûmunuz olduğu veçhile ufaklık pa
ra çıkarmak yetkisi Maliye Bakanlığmındır. 
Onun için 10 liralık gümüş halitasından yapıla
cak madenî parayı da Maliye Bakanlığı bu salâ-

— 3 — 
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niyetine istinaden bu tasarı kanunlaştığı takdir
de tedavüle arz edecektir. 

ıBu miktarın enf-âsyonist tesirleri olup olmı-
yacağı hususu bizim Araştırma Kurulunda mü
zakere ve münakaşa konusu oldu. Elde mevcut 
gümüşler satılacak, bu noktadan enflâsyonist te
siri hafif olacaktır, mütalâasında bulundular. 

'Saniyen Maliye Vekâletinin tahminine göre 
yüzde yetmiş, seksen tedavül etmeyip, daha ziya
de hâtıra ve ziynet eşyası vasfını muhafaza ede
cektir. 27 Mayıs inkılâbının bir hâtırası olarak 
kıymet taşıyacağı kanaati vardır. Bu bakımdan 
enflâsyonist bir tesiri olacağını tahmin etmiyo
ruz. Yüzde yetmiş ve sekseninin koleksiyon olarak 
muhafaza edileceğini zan ve tahmin ediyoruz. 

KARAVELİOĞLU KÂMlL — Tamamı bir
den mi piyasaya çıkacaktır, bu paraların? 

ADNAN BAŞER — Basma plânına göre çı
kacaktır. Bu hususta Maliye Bakanlığının tek
nik temsilcisi arkadaşımız izahat vereceklerdir. 
Bunların on lira ve 25 liralık kıymetler üzerinde 
çıkarılması düşünülmüştür. Bu hususta, arz et
tiğim gibi, teknik arkadaşımız hazırlıkların ne 
safhada olduğunu, Maliye Vekâletinin Temsilcisi 
sıfatiyle izah edeceklerdir. 

AHMET TUFANGÜL — Efendim, tevcih 
buyurulan sualler kanunun hazırlanması sıra
sında yaptığımız tetkikata tamamen teitabuk 
etmektedir. Evvelâ enflâsyona tesirleri hak
kında arz edeyim. Bu kanun hazırlanırken ba
sılacak para miktarının 250 milyon lira olması 
düşünülmüştü. Alâkalılarla yapılan görüşme 
neticesinde bu 250 milyon liranın halk tara
fından alınıp muhafaza edilemiyeceği ve za
ruri olarak piyasaya çıkacağı beyan buyurul-
du. Binnetice 250 milyon liranın piyasaya çı
karılması halinde bir enflâsyon tesiri göste
receği düşünüldü. Bu mülâhazalardan dolayı 
bu miktar 100 milyon liraya indirildi. Bu ka
nuni bugün kanunlaştığı takdirde bu paralar 
elimizdeki teknik imkânlara göre ancak 5 ay' 
sonra piyasaya çıkabilir. Bittabi bu paralar 
piyasaya ceste ceste çıkacaktır. Az da olsa 
enflâsyonist bir tesiri olmasın diye bu 100 mil
yonu birdenbire piyasaya çıkarmayacağız. 

25 liralık ve 10 liralık olmak üzere iki ku
pür halinde imal edilmesi hususunu biz de dü
şündük. Fakat gerek hâtıra olarak saklanabil
mesi ve gerekse teknik bakımdan zorluğu mü-
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1 lâhazaları ile bu paranın bir nevi olmasını ve 
I yalnız 10 liralık olarak çıkarılmasını daha uy

gun gördük. Piyasadaki tesirlerini tahmin edi
yorlar, doğru çıkmazsa?.. 

MALÎYE VEKALETİ TEKNİK TEMSİL
CİSİ ADNAN BAŞER — Son zamanlarda emis
yon durmuş ve hattâ psikolojik sebeplerden 
dolayı da tedavül sürati düşmüş bulunmakta 

I idi. Yüksek malûmları olduğu üzere, emisyon 
I olduğu takdirde tedavül, sürat iktisabeder ve 
1 normal bir emisyon pek zararlı da görülmez. 

100 milyonluk kısım esasen birden çıkmıyacak-
tır. İlk kısım beş ay sonra çıkacaktır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, sözcü 
arkadaşımız beyan buyurdular ki, bu piyasaya 
para şeklinde arz edilecektir, tedavülde kala
caktır. Bu tasarıdan ilk olarak bahsedilirken, 
gümüş olarak bastırılıp satılmaktansa Hazine
ye gelir temin etmek maksadiyle yapılması 
daha uygun olur diye söylemişlerdi. Ceste 
ceste satarak, zamanla ortadan kaldırılması 
suretiyle Hazineye varidat kaydedilmesi şek- * 
linde ise bu muayyen ve mahdut bir şey teş
kil edecektir. Satılmak suretiyle yapılsaydı 
46 milyon lira gelir temin edilmiş olurdu. Aca
ba bunda ne mahzur mütalâa edildi f 

AHMET TUFANGÜL — Bu Maliye Vekâle
tinin hazırladığı 4 ncü maddede vardı, şimdi 
arz ettiğim tasarıda yoktur. Bu tevcih bu
yurduğunuz sual bununla alâkalıdır. 4 nçü 
madde şöyle idi : (Okundu.) 

Umumiyetle ufaklık para basılması hakkın
da bunlara bu hükmü koyuyoruz. Bu hükmü 
kasten çıkardık. Matlup olan bu paranın prim 
yapmasıdır. 10 lira olarak piyasaya çıkarılan 
bu para gerek gümüş olmasından dolayı, ge
rekse hâtıra değerinden dolayı değerinin üs
tünde bir fiyatla alınıp satılacaktır. Ve ufak
lık para gibi piyasada dolaşmıyacaktır. Bizim 
için matlubolan bu şekilde prim yapmasıdır. 
Ve kısa bir zaman sonra piyasadan tamamen 

I çekilmiş olacaktır. 
Sonra ceste ceste piyasaya çıkarırsak ame

liyemiz çok daha muvaffak olacaktır. 
BAŞKAN — Söz istiyen arkadaşımız var 

mı? 
ADNAN BAŞER — Buyurdukları husus; ' 

netice itibariyle, bu paralara salıib olanlar, bun-
I lara toka taktırarak hâtıra, ziynet eşyası halin-
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MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AH

MET TUFANGÜL — Evet. Bunun maliyeti de 
40.021 859 liraya baliğ olacaktı. Her birinin 
maliyeti de 4 liranın biraz üzerinde olmakta 
idi. 

Şimdi yeni 10 liralıkların vasıflarını sayıyo
rum: Ayarı 830, kutru 34 mm.; ağırlığı 15 gr., 
sihanı 1,60 mm. dir. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — îlk basılan 
25 liralık diye hazırlanmış. Maliyeti aynı oldu
ğu için 10 lira olarak piyasaya sürülecektir. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AH
MET TUFANGÜL — Maliyetinde biraz değişik
lik vardır, arz edeyim efendim: Sâf gümüş 485, 
bakır değeri iki kuruş, işçilik iki kuruş, 489 ku
ruş olacaktır. 

ADNAN BAŞER — Bunların ziynet ve ha
tıra vasfı galip gelecektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 34 milimetre 
olarak çıkacak. 

KARAMAN SUPHİ — Bunlara kulp ilâve 
edilecek olursa, tedavül kıymetleri düşecektir. 
Altında da böyle olmaktadır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Yalnız on 
liralık yapılmasında bir zaruret var mı? Sani
yen ziynet eşyası halinde saklanacağına göre 
bilezik olarak kola, kolye olarak göğse takıla
caktır. Bilezik olacakların daha küçük, göğse 
takîacakları daha büyük, yani on liralıkları da
ha küçük, 25 liralıkları daha büyük yapmak su
retiyle satış imkânlarını artırmak, teşvik etmek 
lâzımgelir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bunda teknik 
zorlama olmasa idi, üzerinde duracaktım. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(ikinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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de boyunlarına asacaklardır. Bunlar tedavüle 
çıktığında esasen satılmış olacak ve bu emis
yon şeklinde olmıyacaktır. Bunla:m hatıra vas
fı galip gelmektedir. 

BAŞKTAN — Kanunun tümü için konuşacak 
arkadaşımız var mı? Olmadığına göre, madde
lere geçiyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

27 Mayıs İnkılâbı dolayısiyle 100 milyon lira
lık madenî hâtıra para bastırılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığı yüz milyon 
liraya kadar gümüşten mamul 27 Mayıs İnkı
lâbı hâtıra parası çıkarmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında konu
şacak arkadaşımız var mı? Yok... Birinci mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümlerine göre 
basılacak para on liralık olacaktır. 

Bu paranın kutru, sıkleti ve gümüş halita
sını teşkil eden unsurların izimi ve asgari 
yüzde miktarları ile sklet toleransı Maliye Ba
kanlığınca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Kâmil Bey. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu elimizdeki 

numune paralar 25 liralık olarak geldi. Bu 10 
' liralıklar bunların beşte ikisi kadar mı olacak
tır? Maliye Vekâleti bunu net olarak tesbit et
miş midir? 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim, 
bu husus gerekçede vardır. Okuyorum: «Bu 
esasa göre, gümüş halita ayarının 830/1000, sık
let toleransının + % 1 olması muvafık mütalâa 
olunmakta» denilmektedir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Şu elimizdeki 
para 25 liralıktır. Bunlar 10 liralık olacağına 
göre bunun içindeki gümüş miktarı ve şekli tes
bit edilmiş midir? Bu paranın kutru ne olacak 
tır? 

MÜŞAVİR AHMET TUFANGÜL — Efen
dim, bu tesbit edilmiştir. 830 ayarında, 30 mm. 
kutrunda, 12 gram ağırlığında, sihanı 1,60 mm. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 25 liralığın 
vasıfları mı, okuduğunuz? 

MADDE 3. — Bu kanun gereğince çıkarıla
cak madenî paranın kabul haddi itibari değe
rinin 50 mislidir. Ancak malsandıkları ve Ha
zinenin veznedarlığını yapan bankalar her han
gi bir miktarla bağlı kalmaksızın bu parayı ka
bule mecburdur. 

ADNAN BAŞER — Bu maddeyi açıklıya-
yım. Bizim Borçlar Kanununa göre madeni pa
ra ile ödenecek borç miktarı tesbit edilmiştir. 
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Beş bin lira borcu olan bir şahıs ben bu borcu
mun hepsini 5 kuruşluk olarak ödiyeeeğim diye
mez. Her paranın borç ödeme nispetinin ne ka
dar olduğu tesbit edilmiştir. Bu çıkardığımız 
para ile de ancak 500 liraya kadar borç ödene
bilecek, daha fazlası ödenmiyecektir. Ancak 
malsandıkları ile bankalar böyle bir mazeret 
ileriye süremiyeceklerdir. Her hangi bir şahıs 
vergisini ödemek isterse bu paradan istediği 
kadar getirip borcunu ödiyebileeektir. Bu husu
su kanunun içinde derpiş ediyoruz. Normal ola
rak diğer kanunlarda da böyle hükümler var
dır. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun icrası için ge
rekli işlemlerle ilgili mubayaa ve sarfiyat Mu-
hasebei Umumiye ve Artırma, eksiltme ve iha
le kanunlarına tâbi değildir. Bu sarfiyat Darp
hanenin 6797 sayılı Kanunla teşkil edilmiş olan 
mütedavil sermaye hesabından yapılır. 

Maliye Bakanlığı bu kanunun tatbik edil
mesini temin için Darphane mütedavil serma
yesine verilmekte olan 15 milyon liralık avansı 
25 milyon liraya çıkarmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun gereğince basıla
cak madenî paralar hakkında G797 sayılı Ka
nunun 4, 8, 9 ncu maddeleri aynen uygulanır. 

BAŞKAN — Bu, 6797 sayılı Kanunun 4, 8, 
9 ncu maddelerini okur musunuz lütfen? Bu 
hususta tenevvür edelim. 

(Adnan Başer, 6797 sayılı Kanunun 4, 8, 9 
ncu maddelerini okudu.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. 5 nci maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Adalet Bakanları memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul odenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Tasarı kanuniyet kes-
betmiştir. 
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2. — Yıldız ]Ahmet'in, 1960 malî yılı Muva-

zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve İktisat Komisyonu raporu (2/62) (1) 

BAŞKAN — 140 S. Sayılı basmamızı ile ilgili 
Kanun tasarısının müzakeresine geçiyoruz. Söz 
istiyen arkadaş var mı? 

KA'RAVELİOĞLU KÂMİL — Etendim, bu 
62 sayılı Kanun teklifi ile lüzumuna yüzde yüz 
kaani olduğumuz, türlü neşir turizm ve propa
ganda masrafları için tahsis edilmiş para, iki 
fasılda; 800 bin liradııf ki, biunu bu idareye veri
yoruz, Teklifin mahiyeti budur. Teferruatı hak
kında Ahmet Yıldız Bey izahat lûtfedecektir. 

Harcanılan hususlar şunlardır: Birincisi, ga
zeteci ve muhabirlerini1 davet ediyoruz, bunların 
masraflarına sarf edilecektir. İkincisi, tanıtma 
broşürleri içindir, diğer bir kısmı ise Turizmi 
teşvik için yapılacak yayın içindir. Bir de Ayın 
tarihi isimli bir eser vardır ki, evvelce yayım 
bırakılmıştı. Bunu şimdi tekrar çıkarmak istiyo
ruz. 

Her ay Cumhuriyet Hükümetinde yapılan. 
işlerin, dünyada cereyan eden hâdiselerin, krono
lojik olarak zaptını oradabulmak mümkündür. 

Diğer bir kısmı da, memleketimizi mizah ve 
sanat bakımından harice, yabancılara anlatan ki
tap ve broşürlerdir. Yapılan liste bir milyon 
küsur bin lira tutuyor. Ama İktisat Komisyonu 
bu miktarı 400 biner liralık iki fasıldan vermeyi 
uygun buldu. Bu kitap ve broşürlerin derhal 
basılması lâzımdır. Kabulünü arz ederim. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, öğren
mek istediğim bir husus var: Bu hususta vaktiyle 
niçin, tasarruf yapılmış? 

BASIN - YAYIN GENEL MÜDÜRÜ YILDIZ 
AHMET — Vaktiyle Muvazenei Umumiyede kı
sıntılar yapıldığı zaman! bir nebze arz etmiştik. 
Şimdi bu eserler'e çok fazla talep vardır. Eskiden 
20 bin, 30 bin dağıtılaımıyan bu broşürler şimdi 
100 bin dağıtılabilir. Şu son aylarda talep çok 
arttı. 

ÖZGÜR SELAHATTlN — Peki, Maliye Ba
kanlığının mütalâası alınmış mıdır? 

YILDIZ AHMET — İktisat Komisyonunda 
görüşüldü. 

(1) 140 8. S'ayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 



B : 41 25.11 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Müsaade ede, ı 

misiniz arz edeyim: I 
Son bütçe tasarruf kanunu çıkarken bunUr I 

müzakere ve münakaşa edildi. Tasarının birinci I 
müzakeresinde mevzuubahsolmadı ama, ikinci mü- I 
zakeresinde üniversitelere para bırakmak m ov- I 
zuubahsoldu. Buna rağmen Şefik Soyuyüee mü- I 

* zakerede bulunmadığı için, kısıntıların yapılma- I 
sini görüştük. I 

Basın - Yayın için bu zaruri bir ihtiyaç- I 
tır\. Tasarruf Kanunundan bir iki hafta sonra I 
Ahmet Yıldız Bey bu teklifle geldi. İktisat Ko
misyonu zaten tasarıyı bildiği için kabul etmekte- I 
mahzur görmedi. Ama Maliye Vekâletinden geç- I 
medi. I 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER -- inceleme 
Kurulunda görüştük. Bütçe Umum Müdürü gel
di, malî hükümlerde mutabık kaldık. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bir kısıntı tekli
fi yapılmıştır. Alâkalı müessesenin başında bu
lunan kimsenin bundan haberi olması lâzımdır. I 
Haberi olmadan böyle bir kısıntı yapılmasın. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Usul bakımın
dan arz ediyorum. Dün bir prensip kararı aldık, 
bugün tatbik etmiyoruz. Alâkalı Bakanlığın yet
kili bir şahsı burada bulunması lâzımdır. 

YILDIZ AHMET — Komisyondaki temsil
cileri vardır. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Maliye Vekâle
tinin alâkalı şahsının burada bulunması lâzım
dır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu mevzuda 
her türlü yetkiyi haiz, en salahiyetli şahıs Ahmet 
Yıldız Beydir. Maliye Bakanlığı temsilcileri hu
zuru ile yapılan toplantıda İktisat Komisyonun
da tasvip gördüğüne göre her suale cevap verme 
salâhiyeti Ahmet Yıldız Beyindir. Usul meselesi 
yapacak bir şey değildir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Bir prensip ka
rarı aldık. 

(BASIN - YAYIN GENEL MÜDÜRÜ YIL
DIZ AHMET — Hazine Umum Müdürlüğünün ı 
mümessileri burada. İktisat Komisyonunda görü
şüldü. '5 ay evvel teklif edilen bir husustur. 

ÇELEBİ EMANULLAH — İster beş ay ev-
vel teklif edilsin, ister bir ay evvel. Ben pren- j 
sip kararımız üzerinde duruyorum. 

BASIN - YAYIN GENEL MÜDÜRÜ YIL- j 
DİZ AHMET — Bunda prensip ihlâl edilmiş de- j 
ğil ki. j 
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ÇELEBİ EMANULLAH — Ben ihlâl edildi

ği kanaatindeyim. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, Basın -
Yayın Genel Müdürü gerekçesini açıkladı. Heyet 
mâkul görürse bunu kabul eder, görmüyorsa 
reddeder. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Basın - Yayın Ge
nel Müdürü ve vazifeli arkadaşlarımız burada. 
Verilen prensip kararının bu durum karşısında 
ihlâl edilip edilmediği hususunu oyunuza arz ede
ceğim : Prensipin ihlâl edildiğini kabul edenler 
lütfen işaret etsinler... Kabul etmiyenler... Heye
tiniz prensibin ihlâl edildiği iddiasını kabul et
memiştir. 

Kanunun tümünün okunmasını oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiy eni er... Kabul 
edilmiştir. 

(Kanun teklifinin tümü ve gerekçesi okun
du.) 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında ko
nuşacak arkadaşımız var mı? Olmadığına göre, 
maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

1960 malî yıllı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Ba
şın - Yayın Turizm Umum Müdürlüğü kısmının 
451 nci (Yayın, turizm ve propaganda masraf
ları) faslının 40 ncı (propaganda masrafları) 
maddesine 400 000 ve 60 ncı (Turizm umumi 
masrafları) maddesine 400 000 liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde için konuşmak 
istiyen? Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is
tiyen? Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is
tiyen?.. 

— 7 -
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ERSÜ VEHBÎ — Kanunu yalnız Maliye 

Bakanı mı yürütecektir, yoksa Basın - Yayın ile 
müştereken mi yürüteceklerdir? 

ADNAN BAŞER — Bakanlık aktarma yapa
caktır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

K A R A V E L Î O Ğ L Û KÂMÎL — Gündemin 3 
ncü maddesini Pazartesi gününe talik ediyoruz. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, bir banka 
iflâs ediyor. Devlet Başkanımız bu işe el atmış 
vaziyette ve 1 - 2 aydır üzerinde duruyor. 

KARAVELÎOĞLÛ KÂMİL — Bu mevzu 
üzerinde tam olarak hazırlanamadığımız için 
arz; etmiştim. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Gündeme bir hu
susun alınması veya çıkarılması reyle olması 
lâzımdır. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Hazine 
Umum Müdürlüğü ile tam mutalbakata varama
dık. Yani bu hususta hazır değiliz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sözcü tarafından 
bu hususta kâfi derecede hazır olmadıklarını 
tekrar çalışılması lâzımgeld'iği ifade ediliyor. 

KARAVELÎOĞLÛ KÂMÎL — Efendim, 
biz bu kanunu Araştırma ve İnceleme Kurulun
da tezekkür etmiştik. Fakat şimdi yeni bir 
hal tarzı ve tasarı üzerinde çalışmaktayız. Ça
lışmalarımız henüz bitmemiştir. Onun için Par 
zartesi gününe alınmasını rica ederiz. 

BAŞKAN — Bu beyana göre, 137 sayılı Ka
nunun Pazartesi görüşülmek üzere gündemden 
çıkarılması hususunu oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi 122 sayılı matibuada ki kanun teklif
lerin müzakeresine başlıyoruz ; 

3. — Ersü Vehbi'nin, 1580 sayıh Belediye 
Kanununa ek kanun teklifi ve Güvenlik ve İkti
sat komisyonları raporları (2/66, 2/68) (1) 

ERSÜ VEHBİ — Efendini, bu kanun tek
lifi bir ay evvel hepinize dağıtılmıştı. 

Şimdi, bâzı yerlerinde ve gerekçesinin bir 
yerinde düzeltme yapılmıştır. Yeri gelince arz 
edeceğim. 

(1) 122 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonnn-
dadır. 
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Efendim, bu kanun tasarısı 1580 sayılı Be

lediyeler Kanununda belediye teşkilâtının ioa-
bettirdiği işleri yapmak için yapılmıştır. 

Birkaç gün evvel, Ticaret, Maliye ve Sanayi 
vekillerinin piyasa hakkındaki izahlarını din
ledik, şöyle anlatmışlardı : «Piyasada ufak te
fek düşmeler ve çıkmalar olmaktadır, fakat 
uzunuzadıya bir istikrarsızlık yoktur» buyur
muşlardı. 

Arkadaşlarımız Basını takilbettiklerine gö
re İstanbul Vali ve Belediye Reisinin, Hal Mü
dürünün müştereken yaptıkları geniş ölçü
deki faaliyetleri müşalhed'e edilmektedir. İstan
bul'daki fiyat istikrarını temin için ancak bu 
şekilde ve geniş ölçüdeki bir gayretle müm
kün olmaktadır. Hal ve kabzımal işleri, bun
ların yerlerinden çıkarılması hususlarında ar
kadaşlar tamamen inisiyatiflerini kullanıyor-
yar. Bunların hizmetlerini belirtmek istiyo
rum. 

Kanun iki şekilde teklif edilmiştir. Bir 
kısmı Soyuyüoe Şefik'in iki maddelik teklifi, 
bir kısmı da İstanbul Belediyesi tarafından 
bana gönderilen geniş ölçüde tadil esasıdır. Ge
rekçede izah edildiği veçjhiîe bu tadil teklifi 
Güvenlik Komisyonunca birleştirilmiş ve İk
tisat Kiomisyonunca da da'ha çok üzerinde du
rularak incelenmiş ve neticede huzurunuza 
gelen şeklin'i' almıştır. 

7 nci salhifede «11560 sayılı Kanunun 16, 43 
ve 61 nci maddelerine tekabül ettiğini» diye 
yazılan ifadedeki «maddelerine» ifadesinin ye
rine «fıkralarına»' şeklinde olacaktır. 9 ncu 
sahifenin sol tarafındaki ifade Güvenlik Ko
misyonunun, sağ taraftaki metin de İktisat 
Komisyonunun değiştiricidir. 

Her iki metin arasında büyük fark yoktur. 
İktisat Komisyonu dalha çok kanun tekniğine 
uyarak ufak tefek değiştirmeler yapmıştır. 
Bâzı takdim tehirler olmuştur. Binaenaleyh 
İktisat Komisyonunun .esas olarak alınmasını 
arz ve teklif edeceğim. 

Kanunun ana hatları ve ru'hu şudur : Hal
kın gıdası ile ilgili olarak meyva, sütlü ma
muller, yağ ve saire gibi gıda maddelerinin 
fiyatları ile giyim ev eşyası, temizleme ve bo
yacı, kolacı ve emsaline ait ücret tarifeleri
nin ilgili mesleki teşekküllerin mütalâası alın
mak suretiyle belediyelerce re'sen tanzim edil
mesidir. 
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Bunun iki gayesi vardır : Birincisi, fiyat

lardaki fırlamaları Önlemek. Diğeri de halk 
sağlığını korumak. 

Şimdi kanunun tümü okunduktan sonra 
arkadaşlar oylarını kullansınlar. 

(iktisat Komisyonunun kaibul ettiği şekil
de birinci madde okundu) 

REFET AKSOYOĞLU — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 
REFET AKSOYOĞLU — Esas prensibe ay

kırı olarak kanunu müzakere etmekteyiz. Bura
ya alâkalı bakanlık temsilcisi gelmemiştir. 

ERSÜ VEHBİ — Arz edilen teklif; bir Hü
kümet teklifi değildir. Tasarı benim teklif imdir, 
gerekçede arz edilmiştir. Beşinci sayfadaki ge-N 

rekceye lütfen bakınız, birinci paragrafın sonun
dan evvelki satırında; Adalet, içişleri, Maliye 
ve Ticaret bakanlıkları ile Ankara ve istanbul 
belediyeleri temsilcileri huzuru ile, görüşülmüş
tür ve geniş ölçüde gereken tetkikat yapılmış
tır. 

Şahsan benim teklifim olan bu tasarı hakkın
da, Temsilci uzman arkadaşımız da buradadır
lar. Malî mevzuat ve iktisadi mevzuat hakkında
ki izahatı sizlere verecektir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, Vehbi Bey 
arkadaşımız çok güzel hazırlık yapmış. Fakat 
şurasını da kabul etmek lâzımdır ki, kabul etti
ğimiz prensip kararına aykırıdır, ilgili bakanlı
ğın bir temsilcisinin bulunması lâzımdır. 

AKKOYUNLU REFET — Efendim, bu ka
nun Bakanlar Kurulundan geçmediği için bil
hassa bakanlık temsilcilerinin bulunması şarttır. 

ERSÜ VEHBÎ — Bu Anayasaya ve içtüzüğe 
aykırı olmak demektir. Bu tasarı Hükümetten 
gelmemiştir, fakat biz bunu, kanunu hazırlarken 
üzerinde çok çalıştık. Biz bu kanunu hazırlar
ken istanbul, Ankara belediyelerinden temsil
ciler, hattâ Fırıncılar Derneğinden, diğer yer
lerden elemanlar getirerek çalıştık. Ama bunla
rın dışında şahsan yaptığım teklif bu kadar sı
kı bir tetkikten geçirildikten sonra buraya ge
tirilmiş bulunuyor. Zannederim bizler kanun 
teklifi yapmakla yetkiliyiz, yaptığımız bu tek
lif komisyondan geçtikten sonra, iktisat Komis
yonunu ilgilendirmesi dolayısiyle, komisyon 
temsilcisinin bulunması kâfi gelebilir. Mutlaka 
vekâlet ve belediyelerin temsilcilerini getirmek 
arzu ediyorsanız, bir müstaceliyet arz eden şu 
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teklifin kanunlaşması çok ileri günlere kalabilir. 
Müsaade ederseniz kanun teklifini ben okuyup 
izah edeyim, tatmin edilmemiş olursanız o zaman 
bir karar alır gecikme pahasına da olsa arzu et
tiğiniz makamları dinleriz. 

BAŞKAN — iki arkadaşımızın teklif edip ne
ticede komisyonlarca kabul edilen teklif prensi
be aykırıdır. Bu gibi hususlarda Vekil veya alâ
kalı daire temsilcisi bulunsun tjemiştik. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Alâkalı bakan
ların çağırılması için bir haftalık bir zaman ge
ri bırakılmasına muvafakat etmezler mi acaba1? 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim, bu 
teklif üzerinde alâkalı bakanlıkların gönderdik
leri temsilcilerle birlikte bir aydan fazla zaman
dır çalışıyoruz. Davet etmemiz halinde gönderi
lecek temsilciler, öyle zannediyorum ki, benim 
kadar dâhi sizleri tatmin edecek cevaplar vere-
miyeceklerdir. Onun için, eğer bakanların bura
ya gelmeleri arzu buyurulursa, tasarıyı bakan
lara takdim edelim, bunun üzerinde hazırlansın
lar; ondan sonra onları buraya çağıralım. 

AKSOYOĞLU REFET — Bu fikre iştirak 
ederim, çünkü görüyoruz ki, alâkalı bakanlar
dan buna şimdilik cevap verebilecek kimse yok
tur. 

ERSÜ VEHBÎ — Sözcünün konuşması doğ
rudur. Tahminle söz söylenmez, istanbul ve An
kara belediyeleri Hukuk ve iktisat müşavirleri
nin çağrıldıkları gerekçede yazılıdır, ikincisi, 
bu kanunun hazırlanmasında bizzat biz, kendi
miz de bulunduk. 

AKSOYOĞLU REFET — O halde alâkalı 
bakanlık temsilcilerini şimdi çağıralım da konu
şa] mı. 

KOKSAL OSMAN — Refet Beyin teklifi ile 
sözcünün teklifi arasında fark vardır. En iyisi 
muayyen bir zaman verelim, ondan sonra mese
lenin görüşülmesine daha hazırlıklı olarak de
vam etmiş oluruz. 

ERSÜ VEHBÎ — Arkadaşlar kanunu incele
sinler, şayet tatmin olmazlarsa üç gün sonraya, 
beş gün sonraya, bir hafta sonraya mı ne zama
na ise talik edilebilir efendim. Çünkü bu bir 
tekliftir, Hükümetten gelen bir tasarı değildir. 

BAŞKAN — Efendim, dün bir prensip kara
rı verdik ve teklif olsun, tasarı olsun, ilgili ba
kanlıklar temsilcilerinin de müzakerelere katıl
masını tesbit ettik. 
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ERSÜ VEHBİ — Efendim, içtüzüğümüzü de

ğiştirdik mi Paşam? 

BAŞKAN — Efendim, kanunların müzakere
sini daha isabetli, daha selâsetle yapabilmek için 
sorulacak sorulara muhaıtabolacak şahısların bu
rada bulunmasını tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Haddizatında, bu iş için arkadaşımız gerekli 
ilgili bakanlıkların temsilcilerinin uzun bir za
mana ihtiyacı olduğunu da bahsetti. Bu zaman 
acaba ne kadar olmalıdır'? 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, Çarşamba günü 
olamaz mı? 

BAŞKAN — Evet efendim, önümüzdeki Çar
şamba günü görüşülmek üzere, gündemde bulu
nan 4 sayılı Kanun teklifinin müzakeresinin te
hir edilip edilmemesi hususunu oylarınıza suna
cağını. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Gündemin 6 ncı maddesine geçiyoruz efen
dim. 
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i. — Tıınçkcmat Haydar ve ika arkadaşının, 

yeraltı suları hakkında kanun teklifi ve Bayındır
lık ve İmar Komisyonu raporu (2/129) 

TUNÇKANAT HAYDAR — Gündemin bu 
maddesi hakkında bir teklifim var, müsaade bu
yurur musunuz0? 

Kfendim geçen celse verilen karar gereğince 
bakanlar çağırılmış, fakat görüşmelerimizin uza
yacağı nazarı itibara alınarak, teşrif etmiş ol
malarına rağmen, geri çevrilmişlerdir. Şimdi de 
vakit gecikmiştir. Bu itibarla bu maddenin Pa
zartesi gündemine bırakılmasınıHdca ediyorum. 

BAŞKAN — Tunekanat arkadaşımızın teklifi 
veçhile yeraltı suları hakkındaki kanun tasarısı 
Pazartesi gündemine bırakılmasını ve o gün alâ
kalı bakanlar huzuriyle görüşülmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündemde görüşecek başka madde kalmadı
ğından Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,10 

• 
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27 Mayıs İnkılâbı dolayısiyle 100 milyon liralık madenî hâtıra 
para bastırılması hakkında kanıin tasarısı ve İktisat Komisyonu 

raporu (1/95) 

22.9 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 19 . 9 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «27 Ma
yıs İnkılâbı dolayısiyle 100 milyon liralık madenî hâtıra para bastırılması hakkında kanun ta
sarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Balkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Malûm olduğu üzere, milletlerin hayatında nadir cereyan eden pek mühim hâdiselerin hâtıra
sı olmak, iktisadi ve malî şartlara uygun bulunmak kaydiyle altın, gümüş gibi değerli maden
lerden mamul kıymetli madenî para darbı öteden beri kullanılan ve zaman zaman başvurulan bir 
tatbikat şeklidir. Bu mevzuda son misal, Portekiz millî kahramanlarından Prens Henry'nin 50 
nci ölüm yıldönümü münasebetiyle $ 20, $ 10 vo $ 5 lik itibari kıymetlerinde gümüşten mamul 
hâtıra paraların darbettirilmiş olmasıdır. 

27 Mayıs İnkılâbımızın, yeni bir devrin başlangıcı olarak haiz olduğu ehemmiyet ve şümul 
dolayısiyle yukarda bahsedilen umumi tatbikata da uygun olmak üzere gümüşten mamul ye 10 li
ra değerinde hâtıra para basılması muvafık mütalâa edilerek leffen takdim kılman kanun tasa
rısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Tasarının 1 nci maddesi hükmüne göre, basılacak gümüş paranın yekûnu 100 milyon lira ola
rak tesbit edilmiştir. 10 milyon adecl basılacak olan bu paranın ehemmiyetli kısmının koleksi
yoncular ve halkımız /tarafından Millî inkılâbımızın bir hâtırası olarak muhafaza edileceği şüp
hesiz bulunmakla beraber mezkûr paraya kanuni tedavül vasfı tanınacaktır. 

2 nci maddede, paraların 10 lira itibari kıymeti haiz olacağı tebarüz ettirildikten sonra, sür
atle tedavüle çıkarılmasını teminen paranın kutru, sıkleti ve gümüş halitasını teşkil eden unsur
ların âzami ve asgari yüzde miktarları ile sıklet toleransının Maliye Bakanlığınca tesbit oluna
cağı hükme bağlanmıştır. 

Bu esasa göre, gümüş halita ayarının 830/1000, sıklet toleransının + % 1 olması muvafık 
mütalâa olunmakta ve netice olarak paranın maliyetinin 5 - 6 lirayı tecavüz etmiyeceği hesap
lanmaktadır. 

3 ncü madde, paranın. kabul haddini tesbit etmektedir. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say* : 71-1275/2273 
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6797 sayılı Kanun gereğince teşkil edilmiş olan madenî para mütedavil sermaye hesabına Ma

liye Bakanlığınca verilen 15 milyon liraya kadar avansın bu kere darbı teklif edilen hâtıra para
nın gümüş ve sair malzeme bedelleriyle işçilik ücretlerine karşılık olmak üzere 10 milyon lira
nın ilâvesiyle 25 milyon liraya çıkarılması icabettiğinden bu hususu teminen tasarının 4 ncü mad
desi sevk olunmuştur. 

6797 sayılı Kanunun 4, 8 ve 9 ncu maddelerinde yer alan hükümlerde bir değişiklik yapılması
na lüzum görülmediğinden, tasarının 5 nci maddesiyle zikri geçen kanun maddelerinin aynen 
uygulanacağı belirtilmiştir. 

Tasarının 6 ve 7 nci maddeleri, kanunun' yürürlüğe gireceği tarih ile tatbik merciini tâyin et
mektedir. 

iktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 25 .11.1960 

İktisat Komisyonu 
Esas No. : 1/95 
Karar No. : 114 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

27 Mayıs İnkılâbı dolayjsiyle (100) milyon liralık madenî hâtıra parası bastırılması hakkında 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 
22. 9 . J960 tarih ve 71-1275/2273 sayılı yazısı ile gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza ha
vale edilmiş olmakla incelendi . 

Tasarının gerekçesinde, bastırılacak paraların Türk halkı tarafından 27 Mayıs İnkılâbımızın 
hâtırası olarak geniş ölçüde muhafaza olunacağı hususunda ileri sürülen görüşe komisyonu
muzca iştirak edilmektedir. 

Kanun tasarısı komisyonumuzca aynen kabul olunmuştur. 
Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Üye üye Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Karavelioğlu Kâmil Karaman Suphi 

Üye 
özkaya M. Şükran 

(S. Sayısı: 153), 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

27 Mayıs inkılâbı dolayısiyle 100 milyon liralık 
madenî hâtıra para bastırılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığı yüz milyon 
liraya kadar gümüşten mamul 27 Mayıs inkılâbı 
hâtıra parası çıkarmaya yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümlerine göre 
basılacak para on liralık olacaktır. 

Bu paranın kutru, sıkleti ve gümüş halitasını 
teşkil eden unsurların âzami ve asgari yüzde mik
tarları ile sıklet toleransı Maliye Bakanlığınca tes-
bit olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun gereğince çıkarıla
cak madenî paranın kaibul haddi itibari değerinin 
50 mislidir. Ancak mallandıkları ve Hazinenin 
veznedarlığını yapan bankalar her hangi bir mik
tarla bağlı kalmaksızın bu parayı kabule mecbur
durlar. 

MADDE 4. — Bu kanunun icrası için gerekli 
işlemlerle ilgili mubayaa ve sarfiyat Muhaselbei 
Umumiye ve Artırma, eksiltme ve ihale kanun
larına tâbi değildir. Bu sarfiyat Darphanenin 
6797 sayılı Kanunla teşkil edilmiş olan mütedavii 
sermaye hesabından yapılır. 

Maliye Bakanlığı bu kanunun tatbik edilme
sini temin için Darphane mütedavii sermayesine 
verilmekte olan 15 milyon liralık avansı 25 mil
yon liraya çıkarmaya yetkilidir. 

MADDE 5. — Bu kanun gereğince basılacak 
madenî paralar hakkında 6797 sayılı Kanunun 
4, 8, 9 ncu maddeleri aynen uygulanır. 

MADDE 6. —• Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Adalet Bakanları memurdur. 

Devlet Başkanı ve Başlbakan ve 
Dışişleri B. V. 

C. Gürsel 
Devlet Bakanı ve 
. - Yay. ve Turz. B. V. 

İV. Zeytinoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

F. özdilek 

19 . 9 . 1960 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
B. Tuncel 

Ticaret Bakam 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
•S. Ulay 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçv 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. 1. Kıziloğlu 

Maliye Bakanı 
E. Alican 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. öner 

Tarım Bakam 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

Ba - Ya. ve Tu. Bakanı 

imar ve îskân Bakanı 
F. Yavuz 

)>9<\ 

( S. Sayısı : 153 ) 





S. S A Y I S I : 140 
Yıldız Ahmet'in, 1960 malî yılı Muvazeneli Umumiye Kanununa 
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişîkliik yapılması hakkında kanun 

teklifi ve iktisat Komisyonu raporu (2/62) 

T. C. 
Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti 

Dairesi: İdari İş. Md. 
Özel sayı- Tahakkuk 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

1. .Millî inkılâbımızın asıl gaye ve mânasının dünyada tanıtılması ve bu mevzuda temin edile
cek gerekli alâka bilhassa basın vasıtasiyle gerçekleştirilmektedir. 

Gerek Avrupa memleketleri ve gerekse Amerika'da tnkılâp hareketinin anlaşılmasını temin 
için, ataşeliklerimiz vasıtasiyle tesbit edilecek, dünya basınının kalburüstü muhabirlerinin grup
lar halinde memleketimize celbi ve kendilerine bu mevzuda gerekli neşriyatı yapacak malûmatı 
temin, en müspet ve zaruri bir propaganda faaliyeti olacaktır. 

Ataşeliklerimize gönderdiğimiz tamimlerde «Kemerlerimizi sıkmak» prensibimize sadık kala
rak, memleketimize yabancı muhabir celbinden bir müddet sarfınazar etmemiz gerektiği izah 
edilmişti. Ancak, bütün tasarruf emellerimize rağmen memleketimizi tanıtma bakımından kaybı
mız da o miktarda fazladır. Evvelce kendilerini davet etmek üzere alınmış bir kararla taahhüt 
altına girdiğimiz muhabirlere malî imkânlarımızın müsaidolabileceği bir zamanda ziyaretlerinin 
mümkün olabileceğini kendilerine bildirmekle nihayet bir ziyareti, fevkalâde kıymetli tanıtıcı bir 
mahiyet taşımasına rağmen, ancak tehir edebimiişizdir. Büyük programları ve düzenli çalışmaları 
malûm olan yabancılara karşı giriştiğimiz taahhütleri yerine getirmek bir mecburiyet olarak kar
şımıza -çıkmaktadır. Verilen bir sözün tutulmaması keyfiyeti yabancı basın âleminde fena netice
ler yaratabilir. 

Keza içinde yaşadığımız bugünkü durum dejenere olmuş bir idarenin yerine kararlı ve isabetli 
bir çalışmanın istikamet ve fikrini ifade bakımından yabancı basın tarafından tanıtmaya ve des
teklenmeye ihtiyaç göstermektedir. Kalifiye muhabirlerin bu zaviyeden yabancı ziyaretçilerin 
dünya efkârına hakikatleri aksettirecek neşriyatları bir lüksten ziyade ihtiyaçtır. 

Mezkûr ihtiyacımızın karşılanması bütün iktisat prensiplerimize rağmen sene sonuna kadar 
500 000 liralık propaganda faslına tahsis edilecek bir bütçeyi zaruri kılmaktadır. 

Amerika'dan veya fayda mülâhaza edilen diğer memleketlerden celbedilen gazetecilerin, ki 
bunların misafireten ziyaretlerinin temini, kendi ataşeliklerimizden maada Hariciye kanaliyle de 
telkin edilmektedir. Bilhassa yol masrafları, misafirimiz olmaları hasebiyle tarafımızdan öden
mekte ve külliyetli fakat kaçınılmaz bir yekûn tutmaktadır. 

Tabiatiyle gezileri müddetince memleketi tanımaları, görmeleri halk ile beraber yaşamaları ve 
nihayet intibalarıni kendi memleketlerine dönünce neşretmeleri için tertiplenen gezileri asgari 
bir meblâğ karşılığında planlanacaktır. 

Memleketimizin misafiri olacak heyetlerin listesi ekli 1 No. lu cetvelde gösterilmiştir. 
, Bu itibarla 1960 yılı bütçemizin 451 nci faslının 40 ncı maddesine yıl sonuna kadarki ihtiyaç

lar da, nazarı itibara alınmak suretiyle 50Ö 000 liralık ek ödenek verilmesini, 
2. Memleketimize gelen turistlerin adedinin her yıl artmakta olduğu malûmdur. 1959 yılı içinde 

otellerimizde hiç olmazsa bir gece geçirmiş turistlerin adedi 130 bini, kruvazyer şeklinde muhtelif li-



malılarımızı vapurla ziyaret ederek bu limanlarda 1 ilâ 3 gün kalan fakat geceleri vapurda geçiren 
turistlerin sayısı da 60 bini bulmuştur. 

Diğer taraftan bilhassa İstanbul'da peşisıra tertibedilen milletlerarası kongreler, yabancı ziyaret
çilerin bol miktarda memleketimize gelmelerini sağlamaktadır. Kongre delegeleri yalnız İstanbul'u 
gezmekle yetinmeyip, Ankara, Bursa, İzmir, Konya gibi şehirlerimizi de gezmektedir. Bilhassa bu 
yıl Türkiye'de tertibedilen milletlerarası kongrelerin sayısı, oldukça yüksek olmuştur. 

27 Mayıs İnkılâbına takaddüm eden günlerde cereyan eden hâdiseler yüzünden memleketimize 
gelen turistlerin sayısında '% 40 civarında bir azalma hâsıl olmuşsa da, İnkılâp iktidarının takibettiği 
herkese itimat telkin eden siyaseti yüzünden durum süratle düzelmiş ve eskisine nazaran daha fazla 
yabancı turistlerin gelmesine sebebolmuştur. 

Bu durum neticesinde memleketimizi tanıtan turistik broşürlere ihtiyaç daha da şiddetlenmiştir. 
Birkaç yıl önce bir broşürün tirajı 20 - 30 bin eivirında tutulduğu halde, bu broşür ancak 1,5-2 yıl 
içinde tükenmekteydi. Bugün her broşürün tirajı, 100-200 bin olarak tutulmaktadır. Fakat buna rağ
men dağıtımı ancak 3 - 6 ay sürmekte ve broşürün mevcudu tükenmektedir. 

Bastırılan broşürler, memleketimize gelmiş bulunan yabancı turistlere verilmekte veya memleketi
mize turistlerin gelmesini teminen elçiliklerimize, haberler bürolarımıza ve basın ataşeliklerimize gön
derilmekte, ayrıca talep üzerine memleket dâhilinde ve bilhassa yabancı memleketlerdeki seyahat 
acentelerine broşür göndermek lüzumu da vardır. Yabancı acentelerin bâzıları Türkiye'ye muntazam 
geziler tertibetmekte ve her defa bir iki otobüs turist göndermektedirler. 

Bu yıl yalnız İstanbul'a kruvazyeı şekilde vapurla gelen turistlerin sayısı, ayda 1 500 - 2 000 
arasındadır. Bu turistlere ve muhtelif kongrelere gelen delegelere birer broşür verilse dahi, elimizde 
mevcut ve sayısı çok mahdudolan broşürler süratle tükenecektir. 

Kaldı ki, Türkiye'nin iştirak ettiği muhtelif milletlerarası kongrelere de yüzlerce broşür gönder
mek ihtiyacı vardır. Zira bu kongreler esnasında dağıtılan broşürler, memleketimize karşı mevcut 
alâkanın daha da artmasına sebebolmaktadır.. 

Halihazırda gerek merkezde gerekse taşra teşkilâtımızda çok mahdut miktarda broşür bulunmak
tadır. Bu broşürler de yalnız İstanbul, Ankara ve Antalaya'ya aittir, diğer turistik merkezlere 
ait neşriyat ise tamamiyle tükenmiştir. Mevcut broşürler de kısa zaman içinde bitecektir. 

Bu durum karşısında şiddetle ihtiyaç duyulan ve ekli listede gösterilen neşriyatın bir an evvel 
bastırılması, gerekmektedir. 

Diğer taraftan memleketimiz yaşayış tarzını, mizahını v. s. anlatan neşriyata ihtiyaç vardır. 
Zira bu gibi bir memleketin reklâmı için müessir bir vasıtadır. 

Bu neşriyatın başında evvelce bastırılmış olup mevcudu çoktan tükenen ve en çok talebedilen 
Karagöz, Atasözleri ve Nasreddin Hoca hikâyeleri gelmektedir. 

Bundan başka son Büyük İnkılâp hareketlerini taf silâtiyle izah edecek kitaplar neşredilmelidir. 
Memleketimiz içinde ve dışında cereyan eden en mühim vakalarını aksettiren ve hal ve istik

balde güvenilir bir müracaat ve dokümantasyon kaynağını teşkil eden bir dergi, 24 yıldan beri Ge
nel Müdürlüğümüzce çıkarılmaktadır. «Ayın Tarihi»; «Olayların Takvimi» gibi isimlerle çıkmış bu
lunan bu derginin hiç olmazsa ayda bir olarak tekrar çıkması halinde, memleketimizin yakın tarihini 
takibetmek istiyenlere çok faydalı bir hizmet ifa edilmiş olunacaktır. 

Bastırılması düşünülen turistik neşriyatın tahminî maliyeti 1 191) 000'liradır. (Ekli cetvel : 2) 
Bugün elimizde bulunan tahsisat bakiyesi 585 000 liradır, 

Bu itibarla aradaki fark olan 614 000 liranın bütçemizin 451 ne i faslının 60 ncı Turizm umumi 
masrafları maddesine ek ödenek suretiyle ilâvesine müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 

.20 . 9 . 1960 
Millî Birlik Komitesi 

Üyesi 
Genel Müdür 
Ahmet Yıldlz 

( S. Sayısı : 140 ) 
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CETVEL [1] 

Memleketimizin misafiri olmaları hususunda mala taahhütte bulunduğumuz ve pek yakında gele
cek olan yabancı heyetler : 

1. — Irak gazetecilerinden bir grup 
2. — İngiliz televizyonundan bir filim ekibi bir masrafı mucip 
3. — İngiliz Diplomatik Dergisinin Türkiye özel sayısını yapacak Editörün daveti 
4. — Almanya'dan memleketimize davetli bir Alman ailesinin 15 günlük masrafları 

Davet edilmeleri mukarrer yabancı heyetler : 

1. — NATO gazetecilerinden bir grup 

Davet edilmeleri faydalı mülâhaza oluyum heyetler : 

1. — Japonya'dan bir filim ekibi 
2. — İtalya'dan bir filim ekibi 
3. — Life, Times, Le Monde, Paris Matclı gibi önemli yabancı gazete başyazarları 

Malî yardım kolaylıyı gösterilmesi uygun olan bâzı heyetler : 

1. — Fransa'dan bir talebe ve gazeteci ve arkeolog grupu 
2. — Lübnan'dan kalabalık bir talebe grupu; Türkiye'nin propagandası ve turizmi tanıtıcı faa

liyette bulunacaklar 

( S. Sayısı : 140 ) 



Neşriyatın adı 

Turistin rehberi 

Otel rehberi 

tzmir 
Bursa 
Konya 
Efes 
Bergama 
Göreme 
Duvar takvimi 

Karagöz 

Atasözleri 
Nasreddin Hoca 
hikâyeleri 

27 Mayıs İnkılâbı 

27 Mayıs İnkılâbı 
Ayın Tarihi 
mecmuası 

CETVEL [2] 

Mart 1961 e kadar hasttrıimasî düşünülen neşriyat 

Nev'i Lisanı Adedi 

Broşür, 2 forma, tipo 

Broşür, 1 forma, tipo 

Renkli, Depliyanlar ofset 

Renkli, Depliyanlar ofset 

Renkli ofset 

Renkli tipo veya ofset 

Renkli tipo veya ofset 

Renkli tipo veya ofset 

Broşür 

Kitap 

Mayıs 1960 - Şubat 1961 
nüshaları 

Türkçe 
İngilizce 
Fransızca 
Almanca 

Türkçe - Fransızca ve 
İngilizce izahlı 

İngilizce 
Fransızca 
Almanca 
İngilizce 
Fransızca 
Almanca 

100 000 

Fransızca 
İngilizce 

İngilizce 

İngilizce 

«Beynelmilel Kadmlar Kongresi» braşürü 

30 000 
300 000 

(Beherinden 
100 000) 
300 000 

(Beherinden 
100 000) 
30 000 
20 000 

20 000 

Tahminî 
maliyeti 

100 000 

25 000 

240 000 

210 000 

175 000 

100 000 

30 000 

20 000 
55 000 
35 000 

Yekûn 

30 000 
60 000 
100 000 

125 000 
4 000 

1 199 000 

( S. Sayısı : 140 ) 
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İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi ,, 10.11.1960 

İktisat Komisyonu 
No: 2/62 ' "" , 

K. No: 102 ' " " . * • / 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Yıldız Ahmet'in 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza havale edilmekle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun teklifi, gerekçesinde mufassalan arz ve izah edilen mucip sebeplere istinaden 1960 yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdür
lüğü kısmının 451 nci (Yayın, turizm ve propaganda masrafları) faslının 40 ncı (Propaganda mas
rafları) maddesine ('500 000) ve 60 ncı (Turizm umumi masrafları) maddesine (614 000) lira ek 
ödene'k verilmesini istihdaf etmektedir. 

Teklif üzerinde komisyonumuzda yapılan incelemede propaganda masrafları maddesi için talebo-
lıınan miktardan 100 bin ve turizm umumi masrafları maddesi için istenilen tahsisattan da 214 bin 
liranın tenzil edildiği takdirde ifa edilecek hizmetlerde bir aksama meydana gelmiyeceği ve bu tahsi
satın bütçenin tasarrufu mümkün maddelerinden tenzili ve münakale suretiyle karşılanması araştı
rılmış ise de imkân görülememiş olduğundan 451 nci (Yayın, turizm ve propaganda masrafları) 
faslının alâkalı maddelerine ceman (800 000) lira ek ödene'k verilmesi uygun görülmüş ve kanun 
teklifi metninde rakamlar değiştirilmek suretiyle 'kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üz'ere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Üye Üye Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Baykal Rifat Ersü Vehbi 

Üye Üye Üye Üye 
Karavclioğlu Kâmil Koksal Osman Özkdya M. Şükran Soyuyüce Şefik 

Üye 
~'' ' Taşar Dündar 

( S. Sayısı: 140) 
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YILDIZ AHMET'İN TUKLİFÎ [ 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetve
lin Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü | 
kısmının 451 nci (Yayın, turizm ve propaganda | 
masrafları) faslının 40 nci (propaganda masraf
ları) maddesine 500 000 ve 60 nci (Turizm umu
mi masrafları) maddesine 614 000 liralık ek öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihindi' 
yürürlüğe girer. 

MA.DDE 3 . — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEGİŞTÎRÎŞİ 

1830 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
kısmının 451 nci (Yayın, turizm ve propaganda 
masrafları) faslının 40 nci (propaganda masraf
ları) maddesine 400 000 ve 60 nci (Turizm umu
mi masrafları) maddesine 400 000 liralık ek öde
nek verilmiştir. 

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

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 140) 



S. S A Y I S I : I 2 2 
Soyuyüce Şefik'in, 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nei 
maddesiniin 43 ve 58 nici bentlerinin tadiline dair kanun teklifi 
ile Ersü Vehbi'nin, 1580 sayılı Belediye Kanununa ek kanun 
teklifi ve Güvenlik ve İktisat komisyonları raporları (2 /66 , 2 /68) 

Soyuyüce Şefik'in, 1580 |sayıh Belediye Kanununun 15 nei maddesinin 43 ve 58 nei bentlerinin ta
diline dair kanun teklifi (2/66) 

.? Ekim 1960 
Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nei maddesinin 43 ve 58 nei bentlerinin tadiline dair ka
nım teklifimi sunuyorum.' 

Gereken işlemin yapılmasına müsaade Duyurulmasını arz ederim. 
Soyuyüce Şefik 

G E R E K Ç E 

Millî "Korunma, Kanununun kaldırılınasiyle mevcut istihsal ve istihlâk muvazenesizliğinden 
ötürü piyasada vukuu muhtemel fiyat dalgalanmalarını ve bundan halkın zarar görmesini ön
lemek maksadiyle 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nei maddesinin 43 ve 58 nei bentlerinin tadilini 
istihdaf eden ilişik kanun teklifi ihzar edilmiştir. 

SOYUYÜCE ŞEFİK >ÎN TEKİLİFÎ 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nei madde
sinin 43 ve 58 nei bentlerinin tadiline dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 3 Nisan 1930 tarihli ve 1580 
sayılı Belediye Kanununun 15 nei maddesinin 
43 ve 58 nei bentleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 43. — Ekmeğe, ete doğrudan doğ
ruya ve lüzumu halinde bunlardan maada gıda 
maddelerine ve zaruri ihtiyaç, maddelerine, ma
halleri idare heyetlerinden tasdik edilmek, şar-
tiyle âzami fiyat ve âzami kâr haddi koyabil
mek ve ihtikâra mâni olmak için gıda maddele
ri ve zaruri ihtiyaç maddelerine mütaallik me-
Vacl alım ve satımı ve bunlardan stok yapmak 
ve hayati ucuzlatacak tedbirler ittihaz etmek. 

Madde 58. — Her nevi gıda maddesinin mü-
zayedeli müzayedesiz toptan alım ve satımının 

muayyen mahallerde ve belediye nezareti altın
da icrasını temin için haller tesis ve idare et
mek (Borsa muamelâtı cereyan eden mahaller
de borsaya tâbi mevad hakkında hususi kanun 
ahkâmı tatbik olunur.)' 

MADDE 2. — Bu 'kanun ile, bu kanuna, isti
naden yürürlüğe konulacak yönetmelik esasları
na, aykırı hareket edenler hakkında 80 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesi hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girre. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 



-i.-
İrsti Vehbi'nin, 1580 sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi (2/68) 

5 . 10 . 1960 
Millî Birlik komitesi Başkanlığına 

İ580 sayılı Belediye Kanununa ek olarak hazırlamış olduğum kanun teklifini gerekçesiyle 
birlikte sunuyorum. 

Gereken muamelenin ifasına müsaade buyurul masını rica ederim. 
Er sil Vehbi 

GEREKÇE 

Millî Korunma Kanununun yürürlükten kalkması dolayısiyle 1580 sayılı Belediye Kanununa 
ek olarak ihzar olunan kanun teklifi geniş halk tabakalarının zaruri ihtiyaçlarını temin ve hal
kın aldatılmasını önlemek maksa'diyle belediye encümeni karariyle belediyelerin salâhiyetlerinin 
genişletilmesini derpiş etmektedir. 

Kanun teklifinin birinci maddesi; 
1. İstihlâk maddelerinin toptan ve perakende âzami satış fiyatlarını veya âzami kâr hadle

rini tesbit .etmek ve icabında bu maddeleri satmalarak stok etmek ve ihtiyaç sahiplerine tevzi ve 
istihlâkini temin etmek üzere mütedavil sermayeli (Belediye tanzim satış kurumu) tesis etmek, 

2. Fiyat ve kâr haddi tesibit edilen malların alını ve satımlarını ve belediyelerce alman ka
rarlara riayet edilip edilmediğini kontrol etmek. 

3. Fiyatları, kâr hadleri, cinsleri, nevileri ve vasıfları tâyin edilmiş malların satışa arz edilme
mesini. kaçırılmasını, satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesini önlemek, 

İkinci maddesi, satışa arz edilen malların üzerine cins ve fiyatını gösterir etiket konulması ve 
fatura verilmesi lüzumlu görülenlerin tâyin ve ilânı, 

Üçüncü maddesi, gıda ve istihlâk maddelerine ait soğuk hava depolarını murakabe ve işletilme
leri hakkında talimatname ihzar etmek, 

Dördüncü maddesi, süt toplama ve dağıtma teşkilâtı kurmak, süt ve etin satış şekillerini tes
bit etmek, 

Beşinci maddesi, halkın ekmek ihtiyacını zamanında karşılanması hususunda ihmal ve temer
rüdü görülen ve kanuni hükümlere riayetsizliği tekerrür eden fırınlara ve keza icabı halinde her 
çeşit gıda ve istihlâk maddelerine mahsus soğuk hava depoları ile un fabrikalnna ve değir
menlere vaziyedederek işletmek, 

Altıncı maddesi, Toprak Mahsulleri Ofisi tararafmdan tahsis olunan unla ekmek imal eden 
yerlerde maliyet ve işletme kârı nazarı itibara alınmak suretiyle tes'bit edilecek ekmek fiyatı ku
surlu ve gayrikabili taksim olduğu takdirde tezyidedilecek miktarın ekmek kilo fiyatında beş ku
ruşu tecavüz edemiyceeği ve bu tezyit farklarının özel bir hesapta toplanması ve bu fonun beledi
yelerin mülkiyetinde çalıştırılacak olan fırm ve .fabrikaların tesis ve işletmelerinde kullanılması, 

Yedinci maddesi. Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 3 ncü bendinde zikri geçen yerlerin 
tarifelerini tanzim, tadil ve tasdik etmek, alâkadar tarafından vâki talep üzerine gaz, su, elek
trik ve taksi saatlerinin muayenesini, maksadına göre işlemesini temin ve kontrol etmek ve her çe
şit nakil vasıtaları hakkında ücret tarifelerini tanzim ve murakabe etmek ve bu mevzuda suç iş
liydiler hakkında ceza ta'tibik etmek, 

Sekizinci maddesi, ceza ve sair zabıtları tanzime salahiyetli makamları tes'bit etmek ve teşkil 
edilecek belediye heyetleri tarafından kanuni hükümlere aykırılığı görülenlerin hakkında ceza
lar ta'tibik etmek, 

Hakkındaki hükümleri ihtiva etmektir. 
Teklifin 9 ve 10 ncu maddeleri kanunun yürütülmesini âmirdir. , ,-• 

( S . Sayısı : 122) 



KÜSÜ VEHBİ'NİN TEKLİFİ 

1580 sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi 

MADDE 1. ~ Geniş halk tabakalarının za
ruri ihtiyacını karşılıyan maddelerin piyasalara 
muntazam arzını temin, ve halkın aldatılması
nı önlemek maksadiyle belediyeler aşağıda ya
zılı salâhiyetlerini lüzum gördükleri anda be
lediye encümeni kâran ile kullanırlar. Bu sa
lâhiyetlerin hangi maddelere tatbik edileceği 
bu mevzu ile ilgili belediye encümeni kararla
rında tadadi olarak belirtilir. 

a) Belediye encümenince kararlaştırılan is
tihlâk maddelerine doğrudan doğruya toptan 
ve perakende âzami satış fiyatları veya âzami 
kâr hadleri tesbit etmek ve icabında bu mad
deleri Artırma, eksiltme ve ihale .Kanunu hü
kümlerine ve hiçbir vergiye tâbi olmaksızın sa
tın almak, stok etmek, satmak ve bu işler için 
gerekirse mütedavil sermaye vaz'ı suretiyle 
(1050 ve 2490 sayılı Kanun ve tâdillerine tâbi 
olmaksızın) hususi hukuk hükümlerine göre 
idare edilen ve mesuliyeti sermayesiyle mahdut 
ve hükmü şahsiyeti haiz bulunan Belediye Tan
zim Satış Kurumu tesis eylemek "eya muayyen 
bir kâr haddi dâhilinde satın aldırmak, sattır
mak ve ihtiyacı olanlara maksada p;'öre tevzi 
ve istihlâkini tahdidetmek, 

b) Belediyece veya diğer yetkili makam
larca fiyatı veya kâr hadleri tesbit edilen mal
ların alım ve satımlarını ve bu kanuna dayana
rak belediyece alman kararlar veya yapılan 
ilânlar hükümlerine riayet edilip edilmediğini 
kontrol etmek, 

c) Fiyatları, kâr hadleri, cinsleri, nev'ile-
ri ve vasıfları tâyin edilmiş bir malın satışa 
arz edilmemesini veya satıştan imtina edilme
sini, kaçırılmasını veya satılmadığı halde sa
tılmış gibi gösterilmesini menetmek, 

MADDE 2. — Belediye encümenleri, top
tan ve perakende satışa arz edilen malların üze
rine cins ve fiyatını gösteren etiket konulması 
ve fatura verilmesi lüzumlu görülenleri tâyin ve 
ilân edebilir. 

MADDE 3. — Her çeşit gıda ve istihlâk 
maddelerine mahsus soğuk hava depolarını mu
rakabe etmek ve işletilmeleri hakkında talimat
name yapmak. 

MADDE 4. — Süt toplama merkezleri ile süt 
dağıtma teşkilâtı kurmak, süt ve etin satış şe
killerini tesbit etmek. 

MADDF 5. — Belediye, vâki ihtara rağ
men, halkın ekmek ihtiyacının zamanında kar
şılanmasında fırıncıların ihmal ve temerrüdü 
veya kanuni hükümlere riayetsizliğin tekerrürü 
halinde "fırınlara el koyarak işletebilir veya iş
lettirir. 

El koyma halinde belediye encümenlerince 
takdir edilecek aylık bedel verilir. Bunun dı
şında hiçbir tazminat verilmiyeccği gibi fırın
cılar da her hangi bir hak talep ve iddia ede
mezler. 

Keza icabı halinde her çeşit gıda ve istih
lâk maddelerine mahsus soğuk hava depoları 
ile un fabrikalarına ve değirmenlerine el koya
rak işletebilir veya işlettirir. El koyna halin
de yukarıdaki fıkra hükmü tatbik olunur. 

MADDE 6. — Toprak Mahsulleri Ofisi ve 
belediyeler tarafından tahsis olunan unla ekmek 
imal edilen yerlerde, tahsis edilen un fiyatı ile 
imal masrafları ve işletme kârı nazarı itibara 
alınmak suretiyle tesbit edilecek ekmek fiyatı 
kusurlu veya gayrikabili taksiaı olduğu tak
dirde, belediye encümenleri ekmek narhını tak
simi kabil olabilecek bir miktara iblâğ edebilir
ler. Tezyidedilecek miktar ekmek kilo fiyatın
da hiçbir zaman beş kuruşu tecavüz edemez . 

Yukardaki fıkra gereğince tezyidedilen mik
tar, unun tahsis fiyatına ilâve olunarak fırıncı
lardan tahsil edilir ve belediyelerde açılan özel 
bir hesapta, toplanır. Bu suretle teşkil edilen 
fon, münhasıran beldenin ihtiyacına tekabül 
edecek ve belediyelerin mülkiyetinde çalıştırıla
cak olan sıhhi ve fennî ekmek fırını ve fabri
kaların tesis ve işletilmesinde kullanılır. 

Tahsis olunan un bedeline yukardaki fıkra
lar mucibince ilâve olunan meblâğın âzami bir 
hafta zarfında belediyelerde açılan özel hesaba 
yatırılması mecburidir. Aksi halde bu meblâğ 
alâkalılardan ilk ay % 10 ve mütaakıp aylar 
% 5 zammı ile birlikte ve 6183 savılı Kanun 
hükümleri dairesinde tahsil olunur. 

( S. Sayısı : 122 ) 
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MADDE 7. — a) 1580 sayılı Belediye Ka

nununun 15 nci maddesinin 3 neü bendinde zik
ri geçen yerlerin tarifeleriyle bir emek, hizmet 
ve sanat karşılığı alınacak ücret i arifelerini re'-. 
sen tanzim, tadil ve tasdik etmek. 

b) Doğrudan doğruya veya alâkadar tara
fından müracaat üzerine gaz, su, elektrik sarfi
yatını müş'ir, saat ve aletlerin veya taksi saat
lerinin muayenesini, maksadına göre işlemesini 
temin ve kontrol etmek. 

c) Her çeşit nakil vasıtalarının ücret tari
felerini re'sen tanzim, tadil, tesbit ve muraka
be etmek ve bu mevzuda suç işliyenleri üç ay
dan aşağı olmamak kaydı ile altı ay müddetle 
meslek ve sanattan menetmek ve ceza müddeti 
zarfında nakil vasıtasını da belediye deposunda 
muhafaza etmek. 

MADDE 8. — Belediyelerin yalnız zabıta 
memurları değil, başta reis, reis muavinleri ve 

şube müdürleri olmak üzere her çeşit murakabe 
teşkilâtı mensupları eeza veya sair zabıtları tan
zime salahiyetlidirler. 

Belediye reisleri ile, reis muavinleri, şube 
müdürleri ve belediye reislerinin teşkil edeceği 
heyetler, kanuni hükümlere aykırılığını tesbit 
ettikleri her çeşit yiyecek, içecek, giyecek ve 
yakacak maddeleri satış yerleriyle depolarını 
ve umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, 
eğlenmesine, taranıp temizlenmesine, yıkanma
sına mahsus yerleri ve plajları hiçbir merciin 
tetkik ve tasdikma tâbi olmaksızın, üç günden 
bir aya kadar kapatabilir ve sahiplerini beledi
ye hudutları dâhilinde aynı süre zarfında mes
lek ve sanattan menedebilirler. 

MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

'(& Snymiım)] 
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Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 19 . 10 . 1960 
Güvenlik Komisyonu 
E'sas No: 2/66,2/68 . 

Karar No: 59' 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulmuş olan, Millî Birlik Komitesi üyelerinden Soyuyüce Şefik'in, 
3 . 10 . 1960 tarihli (1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 43 ve 58 nci bentlerinin ta
diline dair kanun) teklifi ile Ersü Vehbi'nin, 5 . 10 . 1960 tarihli (1580 sayılı Belediye Kanununa ek 
kanun) teklifi, Adalet, içişleri, Maliye ve Ticaret bakanlıkları ile Ankara ve İstanbul belediyeleri 
temsilcileri huzuriyle görüşüldü. 

Maksat ve gaye itibariyle her iki teklifin tevhidi ve bir metin halinde tedvini uygun olacağı dü
şünülerek daha şümullü bir ifade taşıyan Krsü Vehbi'nin teklifi görüşmelere esas olarak alınmış ve 
diğer teklifteki hükümler de göz önünde bulundurularak (1580 sayılı Belediye Kanununa ek Ka
nun) başlığı altında maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Yapılan müzakereler sonunda, teklifte olduğu gibi, maddeler metninde, kanunun maksat ve gaye
sini ifade ve beyana ver verilmemek ve her. iki teklifin gerekçesinde belirtilen zaruretlere sadık kalı
narak bâzı takdim, tehir ve ilâveler yapılmak suretiyle, maksadın daha açık bir şekilde ifadesi müm
kün olabileceği neticesine varılmış ve ilişik metin hazırlanmıştır. 

Yeni metnin hazırlanışında istinadedilen gerekçe ve diğer tekliflerle mukayeseler : 
Teklifin 1 nci maddesinde (a), (b) ve (c) fıkraları ile gösterilen metinler tefrik edilmiş ve (a) 

fıkrası 1 nci madde olarak yeniden yazılmıştır. Bu fıkradaki vergi muafiyeti,, adalet kaidesine aykırı 
ve tatbiki kabil olmadığı için metinden çıkarılmıştır. 

(b) ve (e) fıkraları birleştirilmek suretiyle müstakil bir hüküm halinde ikinci madde olarak tek
life eklenmiştir. 

ilâve olunan bu ikinci madde dolayısiyle, teklifin 2 nci maddesi, 3 ncü madde olarak yer almış ve 
maddeye (etiketin ve ebadının belediyelerce tesbit) olunacağı hakkında bir hüküm ilâve edilmiş
tir. 

3 ncü madde olarak yapılan teklifteki hükme göre, murakabenin, müesseselerin iç. işlerine mü
dahaleye kadar imkân verebileceği görülmüştür. Bu mahzuru önlemek üzere, belediyelerce yapılacak 
murakabenin, sağlrk ve teknik hususlara inhisar ettirilmesi hakkında maddeye bir fıkra eklenmesi 
uygun görülmüş ve bu sebeple, teklifin 3 ncü maddesi 4 ncü madde olarak yeniden yazılmıştır, 

Teklifin 4 ncü maddesi, metne sadık kalınmak şartiyle 5 nci madde olarak kaleme alınmıştır. 
Teklifin 5 nci maddesinde sıralanan hükümlerde, usul bakımından bâzı değişiklikler yapılmış ve 

ezcümle, maddenin 2 nci fıkrası, hem bir ve hem de 3 ncü fıkralarda bahis konusu olan hallerde ya
pılacak muameleyi göstermekte olduğundan, 1 nci fıkradan sonra 3 ncü fıkraya yer verilmiş ve 2 nci 
fıkra, 3 ncü fıkra olarak nazara alınmak suretiyle yeniden hazırlanan 6 nci maddede gösterilmiştir, 
"Elkoyma halinde, 'bunun ne zaman ve nasıl sona ereceği hakkında teklifte bir hüküm bulunmadığın
dan eksik kalan bu hususa da aynı maddenin son fıkrasında yer verilmiştir. 

6 nci madde olarak teklif olunan hükümler yalnız toprak mahsulleri ofisi tarafından tahsis olu» 
nan unlarla yapılacak ekmeğin maliyet unsurlarını göstermektedir. 

Halbuki, bâzı hallerde belediyelerin serbest piyasadan da paçal hububat alması ve bunlardan 
imal edilecek unlarla ekmek yaptırması mümkün ve varit görüldüğünden maddede belirtilen ana 
fikirler göz önünde bulundurulmak suretiyle, teklif 7 nci madde olarak yeniden kaleme alınmış ve bil
hassa maliyet unsuruna girecek hususa t..tadadı bir şekilde sıralanmak suretiyle maddeye vuzuh 
verilmiştir, Diğer taraftan zamanında belediyelere yatırılmıyan paralar için tesbit olunan ceza mü« 

ı 
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eyyideleri için de ayrı nispetler yazımdan çekin il erek bu gibi hallerde, teklifte atıl' yapılan 6183 sa
yılı Kanun hükümlerinin aynen uygulanacağına işaret olunmuştur. 

Teklifin 7 nci maddesinin (a), (b) ve (e) fıkralarını ihtiva eden hükümlerinden (b) fıkrası 
esasen yürürlükte bulunan 11580 sayılı Kanunda mcvcudolduğunda.n bu fıkra çıkarılmış ve (e) fık
rası hükmü de ayrı bir madde halinde kaleme alınmış olduğundan yalnız (a) fıkrası hükümleri göz 
önünde tutularak 8 nci madde yazılmıştır. 

8 nci maddenin mesnedini teşkil eden teklifin 7 nci maddesinin (a) fıkrasında, 1580 sayılı Ka
nunun 15 nci maddesinin 3 ncü bendinde zikri geçen yerlerle bir emek, hizmet ve sanat karşılığı alı
nacak ücret tarifelerinin belediyelerce re'sen tanzim, tadil ve tasdik olunacağına işaret edilmiştir. 

Bu umumi ifade karşısında, her hangi bir ressamın tablosu, bir ceza dâvası dolayısiyle taraf
ların tutacağı avukatın ücreti, mütehassıs 'bir hekimin yapacağı ameliyat sebebiyle istiyeceği para, 
bir mimarın yapacağı proje bedeli... ilâ gibi hususlarda da belediyelerin tarife tanzim edebilecekle
ri mânası çıkmaktadır. 

Uzunca süren tartışmalar sonunda maksadın bunlar olmadığı anlaşılmış ve belediye temsilcile
rinin teklifleri nazara alınarak yeni hazırlanan 8 nci madde metninde, bugünkü ihtiyaçlara göre bir 
kısım meslek erbabı sayılmak ve mevcudolan yerlerde, meslekî teşekküllerin de mütalâaları alınmak 
suretiyle belediyelere tarife tanzim etmek yetkisi tanınmıştır. 

7 nci maddenin (c) fıkrası ile yapılan teklifin ayrı 'bir madde halinde kanunda yer alması za
ruri görülmüş olduğundan, bu fıkra hükmü, komisyonumuzca hazırlanan metinde 9 neu madde ola
rak mütalâa edilmiştir. 

Bu madde hazırlanırken, teklifteki 3 aydan aşağı olmamak kaydiyle altı ay müddetle meslek ve 
sanattan meni ve bu müddet zarfında nakil vasıtalarının belediye depolarında muhafaza oluna
cağı yolunda konmak istenen hüküm, hem ağır olması ve hem de tatbikat güçlükleri bakımından 
komisyonumuzca çıkarılmış ve hazırlanan yeni 9 ncu maddeye, bir aya kadar meslek ve sanattan 
meni cezası verileceği ve ilgililerin ehliyetleri alınmak üzere keyfiyetin trafik teşkilâtına bildirileceği 
ve bu kararlar aleyhine 1608 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz olunabileceği kayıtları ilâve olun
muştur. 

Teklifin. 8 nci maddesinin 2 nci paragrafındaki hükümler, komisyonumuzca hazırlanan 10 ncu 
maddede aynen sıralanmış, yalnız 3 günden bir aya kadar olan ceza müddetleri bir hafta olarak 
sınırlandırılmıştır. 

Teklifin 8 nci maddesinin 1 nci fıkrası hükmü, yalnız bu madde ile belirtilen hallerde değil, di
ğer bütün hususlarda göz önünde bulundurul m ası zaruri olan bir karakter arz etmekte olduğun
dan, bu hükmün müstakil bir madde halinde yer alması muvafık görülmüş ve keyfiyet bu esas
lar dâhilinde komisyonumuzca hazırlanmış olan metin 11 nci maddesi ile hükme bağlanmıştır. 

K/940 sayılı Karar gereğince evvelce toplanmış olan paraların da, bu kanunla tesis olunan fo
na aktarılmasını sağlamak üzere metne geçici bir madde eklenmiştir. 

80 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile kabul buyuru!muş olan cezalar, maksat ve gaye itibariyle 
bu teklifte derpiş olunan hususlar için kabili tatbik olmadıktan başka, men edilen fiillerin icrası 
halinde ilgililer hakkında ne gibi eczalar verileceği de hazırlanan yeni metinde gösterilmiş bulun
duğundan, Soyuyüce Şefik'in teklifindeki 2 nci maddeye lâyihada yer verilmemiştir. 

(1580 sayılı Belediye Kanununa ek Kanun) teklifi münasebetiyle komisyonumuzca bir temenni 
izhar edilmiş bulunmaktadır. 

«30 seneden beri tatbik mevkiinde bulunan ve'bâzı hükümleri muhtelif tarihlerde değiştirilmiş, 
kaldırılmış veya yeni hükümler eklenmek suretiyle genişletilmiş olan 3 Nisan 1930 tarihli ve 1580 
sayılı Belediye Kanununun, bugünkü ihtiyaç ve zaruretlere göre toptan gözden geçirilmesi ve 

( S.. Sayası : 122 ) 
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yeni bir metin hazırlanması için Hükümete gerekli tavsiyelerde bulunulması komisyonumuzca 
zikre şayan görülmüştü.» 

İktisat Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili 

ö&dilek FaJıri Yurdakuler Muzaffer 

Üye 
Ataklı Mucip 

Üye 
Köseoğlu Münir 

Üye 
Kahihay Orhan 

Üye 
Madanoğlu Cemal 

Sözcü 
Er Ahmet 

Üye 
Kaplan Kadri 

Üye 
TJlay Sıtkı 

Kâtip 
Akkoyunlu Fazıl 

Üye 
Kara/man Suphi 

İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

İktisat ve Ticaret Komisyonu 
Esas No. : 2/66 ve 2/68 

Karar No. : 93 

28 . 10 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Ersü Vdhlbi ve Soyuyüee Şefik tarafından ayrı ayrı yapılıp Güvenlik Komisyonunca birleştiri
lerek tek metin haline getirilen 1580 sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi komisyonumuzda 
görüşülmüş ve neticede aşağıda zikredilen değişikliklerle kabulüne karar verilmiştir. 

Şöylekd; 
Güvenlik Komisyonunun hazırladığı metinde, 1580 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin muhtelif 

fıkralarında yer alan hükümler, müstakil maddeler halinde tedvin edilmiş ve bu tedvin sırasında mez
kûr 15 nci maddenin bahis konusu fıkraları ilga edilmediği gibi teklif edilen şekille gerekli irtibat
lar da sağlanmamıştır. Komisyonumuz, teklif edilen metnin 1 nci, 2 nci ve 4 neti maddelerine konu 
olan hükümlerin 1580 sayılı Kanunun 16, 43 ve 61 nci maddelerine tekalbül ettiğini dikkat görümüne 
alarak, yeni hükümlerin 15 nci maddenin ilgili fıkralarını değiştiren hükümler şeklinde tedvinini da
ha uygun bulmuş ve maddeleri bu esasa göre yeniden düzenlemiştir. Ayrıca 1050 ve 2490 sayılı ka
nunlar hükümlerine bağlı olmaksızın özel hukuk hükümlerine göre idare edilen ve sorumluluğu ser
mayesiyle sınırlı ve tüzel kişiliği 'haiz (bulunan döner sermayeli «Belediye Tanzim Satış Kurumu» 
teşkili hakkındaki ibarede, genel bütçeye bağlı daireler bünyesinde yer alan mütedavil sermayeli mü
esseseler j le İktisadi Devlet Teşekkülleri Statülerinin karması bir mahiyeti yeni ve acayip bir müesse
seye yer verilmektedir. Komisyonumuz böyle bir teşekkülün ihdası ile varılmak istenen gayenin bir 
fon tahsis edilerek bu fonun kaynaklarından tanzim satış mağazaları tesisi suretiyle karşılanması işin 
mahiyetine daha uygun bulunduğundan maddenin ilgili kısmı buna imkân verecek tarzda yeniden 
kaleme alınmıştır. 

Güvenlik Komisyonunun hazırladığı metinde yer alan 3, 5 ve 6 nci maddelerin 1580 sayılı Ka
nuna ek maddeler halinde tedvini maksada daha uygun olduğundan işlbu maddeler 1, 2 ve 3 nu
maralı ek maddeler haline ifrağ edilmiştir. 

Güvenlik Komisyonunun 7 nci maddesi ekmeğin maliyet unsurlarını teker teker kanun mad
desi ile tesbite kalktığından ticari hayatın icaplarına uymıyan bu hükmün tatbikata bırakılması 
suretiyle sadeleştirilmesi maksada daha uygun mütalâa edilmiştir. 

( S . Sayısı : 122) 
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Güvenli'k Komisyonu metnindeki 11 nci madde esasen meveut bir yetkiyi haşiv mahiyetinde 

tekrardan ibaret olduğundan, kaldırılmıştır. 
(lüvenlik Komisyonu metnindeki diğer maddeler bâzı küçük tadil ve ilâvelerle kabul edilmiş 

fakat ek madde halinde tedvin edilmişlerdir. 
Kanun başlığı da bu e'k madde şe'klinde'ki tedvin tarzına uygun bir hale getirilmiştir. 
iîaporumuz, Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Üye Üye Üye 
Kaylak Fikret Aksoıjoglu Hefel; Baykal Rifat flrmi. Vehbi 

Üye Üye Üye Üye 
Karavelioglıı Kâmil Koksal Osman Özkaya M. Şükran Soyuyücc Şefik 

i 
Üye 

Taşar Dündar 
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GÜVENLİK KOMİSYONUNUN: DEĞİŞTİRİŞÎ 

1580 sayılı Belediye Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Belediyeler, ete, ekmeğe, yaş 
meyva ve sebze, odun ve mangal köınüKine doğ
rudan doğruya ve lüzumu halinde il idare ku
rullarınca tasdik edilmek şartiyle diğer gıda ve 
ihtiva e maddelerine toptan veya perakende âza
mi satış fiyatları veya âzami kâr hadleri tesbit 
etmek ve icabında bu maddeleri artırma, ek
şitme ve ihale Kanunu hükümlerine tâbi ol
maksızın satınalmak, satmak, stok etmek ve bu 
işler için gerekirse (1050 ve 2490 sayılı ka'nun-
larla değişikliklerine bağlı olmaksızın) özel hu
kuk hükümlerine göre idare edilen ve sorumlu
luğu sermayesiyle sınırlı ve tüze! kişiliği haiz 
bulunan, döner sermayeli «Belediye Tanzim Sa
tış Kurumu» tesis eylemek veya belirli bir kâr 
haddi dâhilinde satmaldırmak, sattırmak ve ih
tiyacı olanlara maksada göre dağıtmak yetki
lerini haizdirler. 

Belediyeler, yukarda yazılı yetkilerini, lüzum 
gördükleri anda belediye encümeni kararı ile 
kullanırlar. Bu yetkilerin hangi maddeler için 
uygulanacağı encümen kararlarında açık olarak 
belirtilir. Ve alınan bu kararlar mûtat vasıta
larla ilân olunur. 

MADDE 2. — Belediyeler, ecümence veya 
diğer yetkili makamlarca fiyatları veya kâr 
hadleri tesbit edilen malların alım ve satımları
nı ve bu kanuna dayanılarak alman kârlarla 
veya yapılan ilânlar hükümlerine riayeti teinin 
ve kontrol ederler. 

Belediyelerce fiyat ve kâr hadleri tâyin edil
miş maddelerin, satışa arz edilmemesi veya satı
şından imtina edilmesi, kaçırılması, saklanması 
veya satılmadığı halde satılmış gibi gösterilme
si meııedilir. 

MADDE o. — Belediye encümenleri, toptan 
veya perakende olarak satışa arz edilen malla
rın üzerine cinsini, alış ve satış fiyatını göste
ren etiket konulması ve fatura verilmesi lü
zumlu görülenleri tâyin ve ilân edebilir. Etike
tin sekil ve ebadı belediyece 'tesbit. olunur. 

MADDE 4. —. Belediyeler, her çeşit gıda ve 
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1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci madde
sinin 16, 43 ve 61 nci fıkralarının değiştirilme

sine ve mezkûr kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair Kanun 

MADDE !• — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 15 nci. maddesinin 16, 43 ve 61 ııei fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

16) Yetkili makamlarca fiyatları veya kâr 
hadleri tesbit edilen malların alım - satımlarını 
ve bu kanuna dayanılarak alman kararlar ve
ya, yapılan ilânlar hükümlerine ve ücret tari
felerine riayeti temin ve kontrol etmek; 

Uiyat ved\âr hadleri tâyin edilmiş maddele
rin, satışa arz edilmemesi veya satışından imti
na edilmesi, kaçırılması, saklanması veya satıl
madığı halde satılmış gibi gösteri İlmesini men
etmek ; 

43)Ete, ekmeğe, yaş meyva ve sebze ile 
odun ve mangal kömürü, nebati yağlar, süt ve 
sütten 'mamul maddelere doğrudan doğruya ve 
lüzumu halinde il idare 'kurullarınca tasdik 
edilmek şartiyle diğer gıda ve zaruri ihtiyaç 
maddelerine toptan veya perakende âzami satış 
fiyatları veya âzami kâr hadleri tesbit etmek ve 
icabında 2490 ve 1050 sayılı kanunlar hüküm
lerine bağlı olmaksızın bu maddeleri satınal
mak, satmak, stok etmek veya belirli bir kâr 
haddi dâhilinde satınaldırmak, sattırmak ve 
ihtiyacı olanlara maksada göre dağıtmak üze
re bir fon tesis ederek tanzim satış ınağzaları 
kurmak; 

Belediyeler yukarda yazılı yetkilerini, lü
zum gördükleri anda belediye encümeni kara
rı ile kullanırlar. Bu yetkilerin hangi maddeler 
için uygulanacağı encümen kararlarında açık 
olarak belirtilir ve alman bu kararlar mûtat 
vasıtalarla ilân olunur. 

61) Buz fabrikası, sıhhi kar kuyuları, her 
çeşit "gıda ve zaruri ihtiyaç maddelerinin mu
hafazasına mahsus soğuk hava depoları, umumi 
su depoları, belediye süthaneleri yapmak ve iş
letmek ve hususi teşebbüs tarafından kurulan 
aynı mahiyetteki isletmelerin sağlık ve teknik 
bakımlarından murakabe etmek üzere gerekli 
talim atnam el eri yapmak : 

MADDE 2. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
na aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

( S. Sayısı : 122 ) 
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zaruri ihtiyaç maddelerinin 'muhafazasına mah
sus soğuk hava depolarını, sağlıık ve teknik ba
kımlarından murakabe etmek üzere gerekli ta
limatnameleri yapar. 

MADDE 5. — Belediyeler süt toplama, mer
kezleriyle süt dağıtma teşkilâtı kurabilir veya 
kurdurabilir ve süt satış şekillerini tesbit ede
bilir. 

MADDE 6. — Belediyeler, vâki ihtara rağ
men halkın ekmek ihtiyacının zamanında 'kar
şılanmasında fırıncıların ihmal ve temerrüdü 
veya kanuni hükümlere raiyetsizliğiıı tekerrürü 
halinde fırınlara el koyarak işletebilirler. 

Aynı sebeplerle, her çeşit gıda v„e zaruri ih
tiyaç. maddelerinin 'muhafazasına mahsus soğuk 
hava depolariyle un fabrikalarına ve değirmenle
rine el koyarak işletebirler. 

El koyma halinde belediye encümenlerince 
takdir edilecek aylık kira bedeli verilir. Bunun 
dışında hiçibir tazminat verilmiyeceği gibi ilgi
liler de her hangi bir hak ve talep iddia edemez
ler. 

El koyma sebebini gidereceğine dair kesin 
ve inandırıcı teminat verildiği takdirde; encü
men kararı ile el koymaya son verilir. 

MADDE 7. —• Şehir ve kasaba merkezlerin
de oturan halk ihtiyacı için gerek belediyelerce 
serbest piyasadan temin edilecek, gerekse vali
liklerin talebi üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi 
Genel Müdürlüğü tarafından tahsis olunacak 
paçal hububattan imal olunacak ekmeğin fi
yatı ; 

a) Un fabrikalarında ve değirmenlerde 
imal edilecek, ekmeklik unların satış fiyatı; 
Ofisçe uygulanan paçal hububat fiyatı, mahallî 
şart ve icaplara göre tekevvün eden hububat 
nakliye ve kırma 'masrafı, hububatın nakli sıra
sında vâki olacak miktar zayiatı ve mevcut ise 
borsa resmini kapsıyan işletme masrafları, pa
çal hububatın maliyet bedelinden tenzili gere
ken tâli hasılat bedeli, çuval amortisman ve ta
mir masrafı, değirmenci kârı; 

b) Yukarıki bentte açıklanan maliyet un
surlarına. göre imal edilecek unlardan yapıla
cak ekmeğin satış fiyatı; ekmeklik un fiyatı 
ile işçi, idare ve işletme masrafları, vergi ve re-

( S . Sayış: 

EK MADDE 1. — Belediye encümenleri, 
toptan veya perakende olarak satışa arz edilen 
malların üzerine cinsini, alış ve satış fiyatını 
gösteren şekil ve ebadı 'belli etiket konulması
nı mecburi kılabilir. 

EK MADDE 2. — Belediyeler «üt toplama 
merkezleriyle süt dağıtma teşkilâtı kurabilir 
veya 'kurdurabilir ve süt satış şekillerini tesbit 
edebilir. 

EK MADDE 3. — Belediyeler vâki ihtara 
rağmen halkın ekmek ihtiyacını zamanında kar
şılanmasında fırıncıların imal ve temerrüdü 
veya kanuni hükümlere riayetsizliğin tekerrü
rü halinde fırınlara el koyarak işletebilirler. 

Aynı sebeplerle her çeşit gıda ve zaruri ih
tiyaç maddelerinin muhafazasına mahsus soğuk 
hava depolariyla un f ab likaların a ve değirmen
lerine el koyarak işletebilirler. 

El koyma halinde sadece belediye encümen
lerince takdir edilecek aylık kira bedeli öde
nil'. El koyma sebebinin giderileceğine dair ke
sin ve inandırıcı teminat verildiği takdirde en
cümen kararı ile el koymaya son verilir. 

EK MADDE 4, — Toprak Mahsulleri Ofisi 
ve 'belediyeler tarafından tahsis olunan unla 
ekmek imal edilen yerlerde, tahsis edilen un fi
yatı ile imal masrafları ve işletme kârı nazarı 
itibara alınmak suretiyle tesbit edilecek ekmek 
fiyatı kusurlu veya gayrikabili taksim olduğu 
takdirde, belediye encümenleri ekmek narhını 
taksimi kabil olabilecek bir miktara iblâğ ede
bilirler. Tezyidedilecek miktar ekmek kilo fiya
tında hiçbir zaman beş kuruşu tecavüz edemez. 

Yukardaki fıkra gereğince tezyidedilen mik
tar. unun tahsis fiyatına ilâve olunarak fırıncı
lardan tahsil edilir. Ve .belediyelerde açılan özel 
bir hesapta toplanır. Bu suretle teşkil edilen fon, 
münhasıran beldenin ihtiyacına tekabül edecek: 
ve belediyelerin mülkiyetinde çalıştırılacak olan 
sıhhi ve fennî ekmek fırını ve fabrikaların tesis 
ve işletmesinde kullanılır. 

Tahsis olunan un bedeline yukarıdaki fıkra
lar mucibince ilâve olunan meblâğın âzami bir 
hafta zarfında belediyelerde açılan özel hesaba 
yatırılması (mecburidir. Aksi halde bu meblâğ il
gililerden ilk ay % 10 ve mütaakıp aylar •% 5 
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siniler, müteferrik masraflar ve fırıncı kârı gibi 
unsurlar nazarı itibara alınmak suretiyle bele
diyelerce tesbit olunur. 

Bu suretle tesbit edilecek ekmeğin fiyatı ku
surlu ve gayrikabili taksim olduğu takdirde be
lediye encümenleri ekmek narlımı, taksi'mi ka
bil olabilecek bir miktara iblâğ edebilirler. An
cak, arttiTilacak miktar ekmek kilo fiyatında 5 
kuruşu geçemez. 

Yukarıki fıkra gereğince arttırılan miktar 
ekmeklik un fiyatına ilâve olunarak fırıncılar
dan tahsil edilir ve belediyelerde açılacak ayrı 
bir hesapta toplanır. Bu meblâğın âzami bir haf
ta zarfında belediyelere yatırılması mecburi
dir. Aksi halde bu meblâğ ilgililerden 6183 sa
yılı Kanun hükümleri dairesinde tahsil olunur. 

Bu suretle tesis edilen fon, münhasıran bele
diyelerin ihtiyacına tekabül edecek ve beledi
yelerin mülkiyetinde çalıştırılacak olan sıhhi ve 
modern ekmek fırını ve fabrikalarının tesis ve 
işletmesinde kullanılır. 

MADDE 8. — Belediyeler, 1580 sayılı, Be
lediye Kanununun 15 nci maddesinin 3 ncü ben
dinde yazılı yerlerin tarifeleri ile; giyim ve ev 
eşyası, temizleme ve boyacıları, ütücüler, kola
cı1! ar ve lekeciler, ayakkabı tamirci ve boyacısı 
ve emsaline ait ücret tarifelerini; meslekî te
şekküllerin mütalâası alınmak suretiyle resen 
tanzim, tâdil ve tasdik edebilirler. 

MADDE 9. — Belediyelerce tanzim edilmiş 
olan çeşitli nakil vasıtalarına ait ücret tarifele
rine riayet etmiyenler hakkında belediye encü
menlerince bir aya kadar meslek ve sanattan 
men cezası verilir. Ve bu gibilerin ehliyeti alın
mak üzere trafik teşkilâtına bildirilir. Bu karar
lar aleyhine 1608 sayılı Kanun hükümlerine gö
re itirazda 'bulunula'bilinir. 

MADDE 10. — Belediye başkanları ile baş
kan yardımcıları, şuıbe müdürleri ve belediye 
başkanlığınca teşkil edilecek, heyetler, kanuni 
hükümlere aykırılığını tesbit ettikleri her çeşit yi
yecek, içecek,, giyecek ve yakacak maddeleri satış 
yerleri ile depolarını ve umumun yiyip içmesine, 
yatıp kalkmasına, eğlenmesine, taranıp temizlen
mesine, yıkanmasına mahsus yerleri ve plajları 
hiçbir merciin tetkik ve tasdikine tâbi olmaksızın 
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zammı ile birlikte ve 6183 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde tahsil olunur. 

EK MADDE 5. — Belediyeler, 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 3 ncü 
bendinde yazılı yerlerin tarifeleri ile giyim ve ev 
eşyası, temizleme ve boyacılar, ütücüler, kolacı
lar ve lekeciler, ayakkabı tamirci ve boyacısı 
ve emsaline ait ücret tarifelerini; meslekî te
şekküllerin mütalâası alınmak suretiyle re'sen 
tanzim ve tasdik edebilirler. 

EK MADDE 6. — Belediyelerce tanzim 
edilmiş olan çeşitli nakil vasıtalarına ait ücret 
tarifelerine riayet etmiyenler hakkında bele
diye encümenlerince 1608 sayılı Kanuna göre ce
za verildikten başka bir aya kadar meslek ve sa
nattan meni cezası verilebilir. Ve bu gibilerin 

I ehliyeti alınmak üzere Trafik teşkilâtına bildi
rilir. Bu kararlar aleyhine itiraz 1608 sayılı Ka
nun hükümlerine tâbidir 

i >» 

EK MADDE 7. — Belediye başkanları ile 
I başkan yardımcıları, şube müdürleri ve beledi

ye başkanlığınca teşkil edilecek heyetler, kanu
ni 'hükümlere aykırılığını testoi't ettikleri her çe
şit yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak madde
leri satış yerleri ile depolarını ve umumun yiyip 
içmesine, yatıp kalkmasına, eğlenmesine, tara
nıp temizlenmesine, yıkanmasına mahsus yerleri 
ve pilâjları hiçbir merciin tetkik ve tasdikimi 
tâbi olmaksızın bir haftaya kadar kapatabilir ve 
sahiplerini belediye hudutları dâhilinde aynı 

I süre içerisinde meslek ve sanattan menedebilir. 

GEÇİCİ MADDE — 14 Haziran 1954 tarih 
I ve K/940 sayılı Kararın 5 nci maddesi gereğince 

tes'is edilmiş bulunan ve Ankara, İstanbul ve 
İzmir belediyelerinde toplanan paralar, 7 nci 

I maddede gösterilen fona aktarılır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
I yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
t 

( S. Sayısı : 122 ) 
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bir haftaya kadar kapatabilir.' Ve sahiplerini be
lediye hudutları dâhilinde aynı süre içerisinde 
meslek ve sanattan menedöbil'irler. 

MADDE 11. — Belediye başkan ve yardım
cıları, şube müdürleri ve her çeşit murakabe teş
kilâtı mensupları ve zabıta memurları ceza veya 
sair zabıtları düzenlemeye yetkilidirler. 

GEÇİCİ MADDE — 14 Haziran 1954 tarih 
ve K/940 sayılı Kararın 5 nci maddesi gereğince 
tesis edilmiş bulunan ve Ankara, istanbul ve iz
mir belediyelerinde toplanan paralar, 7 nci mad
dede gösterilen fona aktarılır. 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı talihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

m 

(S. Sayıssı: 122) 


