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Birinci Oturum 

Yüksek Adalet Divanının Muhakeme usulüne 
ait o sayılı Kanunun 12 nei maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı görüşüldü ve 
kanun kabul edildi. 

Devrilen iktidar zamanında suç işliyen yük
sek dereceli memurlar hakkında yapılacak soruş
turma usulüne mütedair 45 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarı
sı ve Küçük Sami'nin, Millî saraylarda tahkik 
heyetleri teşkiline ve 45 sayılı Kanunun 13 ncü 
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- GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

maddesine iki fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi görüşüldü ve kanun kabul olundu. 

Karavelioğlu Kâmil'in, Kaçakçılığın -men'i 
ve takibine dair olan Kanunun bâzı maddelerin
de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üze
rinde görüşüldü. 

Birleşime son verildi. 

Başkan 
Özkaya Mehmet Şükran 

Divan Kâtibi 
Çelebi Emanuttah 

Divan Kâtibi 
Özgür Selâhattin 

B Î E I N C Î Ö T Ü R Ü M 
Açılma saati : 15,40 

BAŞKAN — Ataklı Mucip. 

KÂTtPLER : Özkaya Mehmet Şükran, Çelebi Emanullah. 

BAŞKAN — Belediye Kanununda daha ev
vel İsrail Ticaret Anlaşmasının görüşülmesinde 
zaruret olduğu görülüyor. Kaibul ederseniz bi

rinci maddeye onu alalım. Oyunuza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İs
rail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 1960 
tarihinde imzalanan Ticaret ve Tediye Anlas-
malariyle eklerinin tasdikına dair kanun tasarısı 
ve Güvenlik ve İktisat komisyonları raporları 
(1/48) (1) 

BAŞKAN — Buyurun, Fikret Bey. 
KUYTAK FİKRET '— İsrail'le yapılacak 

Anlaşma hakkındaki kanun tasarısı üzerinde 
teferruatlı izahatı mütehassıs arkadaşlarımız 
"vereceklerdir, lütfen onları dinliyelim. 

DIŞİŞLERİ BAKANLİĞİ TEMSİLCİSİ 
TURGUT AY TUĞ — Efendim, bu ikili anlaş
maya gittiğimiz zaman düşüncemiz şu idi; bir 

(1) 43 sayılı basmayazı 24 . 10 . 1960 tarihli 
27 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

revizyona gidelim, bir yenilik getirelim. Tediye 
Anlaşmasını da % 50 dövizle ödenmesi esasına 
göre yaptık. Bu, tamamen bir mal mübadelesi 
şeklinde değildir. Faraza (A) ve (B) hesabı 
diye iki hesap açtırdık. Bu hesaplardan yapılan 
ithalât ve ihracat karşılıklarının yüzde ellisi A 
hcsaibma, yüzde 50 si B hesabına yatırılacaktır. 
Ve bu üç aylık devreler sonunda hesaplar dur
durulacak, alacak bakiye varsa, bu bakiye ser
best dövizle ödenecektir. Böyle bir anlaşma bi
zim aleyhimize olurdu. İsrail bize fazla satarsa, 
3 aylık bir devre sonunda bizi borçlu hale ko
yar, ister istemez bakiyeyi bize serbest döviz ile 
ödetmiş olur'du. 

Fakat bir gizli mektup vardır. Bu mektupta 
istediğimiz şuydu : 

«Eğer Türkiye üç aylık devreler sonunda 
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borçlu çıkarsa, Türkiye bu melblâğı üç devre 
zarfında mal ile ödiyecektir.» dedik. 

Binaenaleyth, israil ile yaptığımız bu Anlaş
mada tamamiyle lehimize olan bir yenilik getir
mişizdir ki, diğer memleketlerle, meselâ Ro
manya, Çekoslovakya, Yugoslavya gibi demir 
perde gerisi memleketleri ile de denedik, bunu 
yapamadık, ivaz listelerini . biraz bol tutarak 
'bunu sağladık. Yani bu Anlaşma Türkiye'nin 
lehine yapılmış bir anlaşmadır. İtiraf ederim 
ki; öbür memleketlerden bu imkânı sağlıyama-
dık. İsrail'den sağlamamızın selbelbi ise; onların 
bizimle daimî olarak ticaretini geliştirmek ve 
devam ettirmek istemeleridir. Bu bizim menfa
atimize de uygun düşüyor. Bu Anlaşmanın bir 
hususiyeti budur. 

İkinci hususiyeti de; İsrail ile yaptığımız 
Anlaşma listelerinde o tarihte bir kota rejime 
esas olarak elde tutuldu. Muayyen mallarımıza 
karşı bir defa, hatırımda iyi kaldıysa; 24 mil
yon dolar civarındadır, bu oldukça mühim bir 
yekûndur. Bugüne kadar olan tatbikata bakar
sak bunun hemen hemen 20 - 25 milyon liralık 
kısmı karşılıklı olarak ithalât ve ihracatta kul
lanılmıştır. 

Bu Anlaşma listelerinde yer alan mallara ge
lince; zaten biz bu anlaşmaların müzakeresini 
yaparken Ticaret Bakanlığınca yapılan ithalât 
nevi ve miktarı te'sbit edilir, miktarlar üzerinde 
görüşülür, iki taraf da mutabık kalındığı tak
dirde listeler tanzim ve imza edilir. Bu son lis-
tede çimento ve şeker giibi satılmıyan maddeler 
yer almıştı. Bilhassa şekeri verirsek % 50 si 
serbest dövizle ödenecekti. Bu Anlaşma rahat 
bir şekilde yürümüş, İsrail ve Ticaret Bakan
lığı da bu Anlaşmadan memnun kalmışlardır. 
Yeni bir Anlaşma, da Aralık ayı içinde yapıla
caktır. Umumi olarak söyliyeceklerim bunlar, 
eğer sual olursa cevaplandırırım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsünü dinledik. Sual sormak istiyen varsa 
buyursun. 

KUYTAK FİKRET — 18 Mart 1960 tari
hinde yapılan Anlaşmanın cetvelini tetkik etti
ğimiz zaman nazarı dikkati celbeden iki tanesi
nin üzerinde durmak isterim. 

Birisi şu : 1 milyon 200 bin dolarlık asfalt. 
Sekizinci sayfadadır. 

Memleketimizde asfalt çoktur. Hattâ o ka
dar çoktur ki, almak istiyenler bulunduğu tak-

.2.1960 0 : 1 
I dirde bedava verileceği ve muhtelif vilâyetlere 

gönderilmek üzere emre amade bulunduğu, 3 
I sene evvel yapılan bir tamimle bildirilmiştir. 

Asfaltın işgal ettiği safhalar başka maksat
lar için kullanmak istendiğinden, bu sahaların 
temizlemesi için asfaltı bedava vereceğiz. Nak
liyatı vilâyetlere aidolmak üzere derhal aldırın 
denilmiştir ve bu kısmen çekilmiştir. Bugün de 
aynı şekilde asfalt doldurulmuştur. Durum bu 
halde iken 1 200 000 dolarlık memleket dövizi 
harice nasıl ve niçin akıtılıyor? Bunu anlıya-
madım; cevap verilmesini isterim. 

HARİCİYE VEKÂLETİ TEMSİLSİCİ TUR
GUT AYTUĞ — Bahsettiğiniz tamimden benim 
de haberim vardır. Zannederim bu tamim 1955 
veya 1957 de yapılmıştır. Cenup vilâyetlerinin 
bir kısmı bundan istifade etti. Denebilir k i ; bu
nu Bildiğiniz halde bu anlaşmaya nasıl girdi
niz? Biz bu müzakereleri yaparken, Devlet sek
törü için koyduğumuz maddeler var; ilâç var, 
antibiyotikler var, faraza Ziraat Vekâletinin 
müsaadesiyle, Sıhhat Vekâletinin müsaadesiyle, 

j anlaşmanın müzakeresini yaptığımız zaman Ka
rayolları Umum Müdürlüğü de İsrail'le bir mu
kavele imza etmiş bulunuyordu. Buna istinaden 
asfaltı almam lâzım, elimde mahdut miktarda 
kalmıştır, yoksa yolları asfaltlıyamam diye ıs
rar ediyordu. Bunu da mukavelede zikretmemiz 
lâzımgeliyordu... 

KUYTAK FİKRET — Bu hususun teferru
atlı olarak tavzihi için Karayolları Umum Mü
dürlüğü mümessilinin de burada bulunması lâ
zımdır. 

İkincisinde de bir milyon beş yüz bin do
larlık muhtelif diye bir şey vardır ki, bununla 
incik, boncuk kabilinden şeyler gelmeye başla
mıştır. 

HARİCİYE VEKÂLETİ TEMSİLSİCİ TUR
GUT AYTUĞ — İsrail ile Anlaşma yaparken 
daha evvel Yunanistan, Bulgaristan, Polonya, 
Çekoslovakya ile yaptığımız anlaşma hükümleri 
de göz önünde tutulmuştur. Faraza Ticaret Ba
kanlığının vereceği müsaade ile Bulgaristan bi
ze demir satacak olursa, yapılacak anlaşma ile, 
buna bir elastikiyet vermek için düşünüldü. 

Üç aylık devir içinde, lüzum görülen malla
rın getirilebilmesi, ithal imkânı sağlamak için-

I dir. Zannediyorum, muhtelif fiyatlar... 

— 3 — 
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KUYTAK FİKRET — Birinci mesele şu : | 

Siz demiştiniz ki, «Bu anlaşmanın görüşülmesi 
esnasında Karayollarının istekleri üzerinde 
durduk. Biz bu anlaşmadan 3 sene evvel, Bat-
man'daki asfalt durumunu biliyorduk.» 

Bu anlaşmayı yapmış olmanız sıfatiyle, bu 
sıfatı taşıyan bir şalııs olarak, diyemezmiydiniz 
ki, «Biz bu asfaltı istemeyiz. Asfalt bizde var
dır, getirmek istediğimiz başka ihtiyaçlarımız 
vardır. Bunları koyalım. Biz kendi asfaltımızı 
kullanalım.» 

HARİCÎYE VEKÂLETİ TBMSİLSÎCÎ TUR
GUT AYTUĞ — Mesele şöyle oldu; Batman'daki 
o zamanki imkânlarımızla ihtiyacımızın ancak 
% 30 unu karşılıyabiliyorduk. 1956 da böyle 
idi ve Karayolları büyük asfaltlama programı
na girmemişti. Halbuki Karayolları 1958 sene
sinde bu faaliyetini artırmıştır. Bunun karşısın
da dışardan mal almak mecburiyeti hâsıl ol
muştur. 

İkinci mesele de; bize elimizde hiç fıçı yok 
dediler. Fıçının İsrail'den gelmesi dolup yerleri
ne yollanmasiyle elde edilen malın maliyeti, 
nakliye fiyatı dolayısiyle, fazlalaşıyor, İsrail 
asfaltından pahalı oluyordu. Bunu dediler. 
Onun üzerine biz de; mademki kendi imkânla
rımız ihtiyacımızın ancak % 30 unu karşılıyor, 
o halde mecburuz getirmeye dedik. 

KUYTAK FİKRET — Bu ikili anlaşma 18 
Martta çıkmıştır, 27 Mayısta da ihtilâl olmuş
tur. Bilivorsunuz ihtilâl rejimi bambaşka bir re
jimdir. Elinizde tasdik edilmemiş bir anlaşma 
vardır. Binaenaleyh 27 Mayısta ihtilâl olduğu
na göre bu anlaşmanın yeni İnkılâp Meclisinde 
tasdik edilmeden evvel meriyete konmaması lâ
zımdı. Tasdik edilmeden bunun tatbik edilmesi 
sebebi ne dereceye kadar doğrudur? Bunun 
izahını rica" ediyorum. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ TEMSÎLSÎCİ TUR
GUT AYTUĞ — Mesele şudur efendim, 2499 sa
yılı Kanun vardır. Bu kanunun numarasında ya
nılmıyorsam beni affedin. Bu kanunla Heyeti 
Vekileye salâhiyet verilmiştir... 
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[ yapılmıştır. Binaenaleyh bu tatbik edilecek nis

pet sorulmuş mudur1? 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜMESSİLİ 

TURGUT AYTUĞ — Bizim bu anlaşmaları o 
vakit düşünmemiz ieabederdi. Eğer anlaşmala
rın tatbik edilip edilmiyeceği üzerinde tereddüt 
edilseydi, ticaret hayatımız altüst olurdu. Dev
let devamlıdır. İhtilâl olabilir. Nitekim Millî 
Birlik Komitesi tarafından ihtilâlin ilk günle
rinden itibaren, yapılan bütün anlaşmalara sa
dık kalınacağı, riayet edileceği ilân edilmiştir. 
Biz bu zihniyetin ışığı altında hareket ettik. 

KUYTAK FİKRET — Anlaşmaların yeniden 
tasdik edilmesi lâzımdı. Bu geleli üç ay oldu, 
niçin sorulmadı? 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜMESSİLİ 
TURGUT AYTUĞ — Bir kanuna istinadedili-
yor, zannediyorum. Yapılan anlaşmalara riayet 
etmemek, değişikliği ele almak bahis mevzuu 
olmaz. 

BAŞKAN — Bu kanun daha evvel geldi. 
Bütün anlaşmalara sadık kaldığımız için yürü
tülüyor. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Martta hazırlan
mış, Mayısta inkılâp olmuş, üç ay geçmiş, bu 
Hükümete gelmemiş, gelmesi lâzımdı. Sebebini 
bilmem. 

ikincisi; karşılığını % 50 dövizle ödiyeceğiz 
dediniz. (A) ve (B) listelerine bakıyorum; (A) 
listesinde; ihracedilecek Türk malları diyor; 32 
parça, tutarı 2 530 000 dolar. (B) listesinde ise; 
bu birkaç sayfadır; malların cinsi miktarı yazı
lı, birinci sayfadaki malların tutarı 2 560 000 
dolardır. Diğerlerinde; iplik, dizlikler, renksiz 
pencere camları, ıvır zıvır, bunların çoğu Türki
ye'de imal ediliyor. Asfalt, renksiz pencere cam
ları, Türkiye'de yapılıyor. Fıçı, bidonlar, kutu
lar ve sair kaplar deniliyor. Bunlar nelerdir? 
Bilmiyorum. Tulumbalar için alimünyom bo
rular, gömme kilitler, vantilatörler, buz dolabı 
imalâtı için müteferrik aksam, asansör sanayii, 
plâstik maddeleri için kalıp, tazyikli kâğıt, kar-
nitür, telefon ve telefon santralleri, hoparlörler, 
ki bunlar propaganda için getirtilmiştir. Kam
yon, kamyonet parçaları, bisiklet, gözlük çerçe
vesi, dolma kalem, ne acıdır. Her nevi şekilde 
dolma kalem ve parçası, kurşun kalemler ve bir 
de en son, 1 500 dolarlık muhtelif deniyor. 

Yüzde elli nasıl karşılanacak? Anlıyamadı-
ğım bir şey daha var. Bu maddelerden birçoğu 

KUYTAK FİKRET — Biliyorum efendim, 
Siz bir maddeye istinaden Heyeti Vekilenin ya
pacağı işlerden bahsetmek istiyorsunuz. Ben di
yorum ki, 18 Martta ikili bir anlaşma yapılmış
tır. 27 Mayısta ihtilâl olmuştur. Yani, sakıt ik
tidarın yaptıkları beğenilmecliği için bir ihtilâl I 
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memleketimizde yapılıyor. Memleketimizde as
falt var, hem de iyi. Bu ticari anlaşma ısrarla 
önümüze getiriliyor. Bunun üzerinde durmak 
lâzım. Niçin bu kadar ısrarla getiriliyor? Gele
cek Hükümet zamanına kadar bekletilemez mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜMESSİLİ 
TURGUT AYTUĞ — Şimdi efendim, arz ede
yim. Ben de, bu arada liste üzerindeki endişeye 
hak veriyorum. Fakat, listede seçme yapılarak 
okundu. Fakat, bir de bizim verdiğimiz malla
rın okunmasını rica edeceğim. Bizim mallarımı
zın içinde keçi boynuzundan tutunuz da, satama
dığımız malların birçoğu var. Biz de onlara sa
tamadığımız bir yığın mal veriyoruz. Bu gelen 
malların hepsi, kabul buyurunuz, bu memleket
te yok pahasına satılıyor. Bir yere biraz tenzi
lâtla satıp döviz elde edelim diye imkânlar arı
yoruz. Çünkü bunları kimse almıyor. Biz bu 
mallarımızı satarken elbet onların da bâzı şey
lerini kabul etmeye mecburuz. 

Asfalta gelince; ben Batman'daki asfaltın 
ihtiyacımızın % 30 unu» karşıladığına eminim. 
Karayolları Umum Müdürü gelsinler; açıklasın
lar ; her halde böyle diyeceklerdir. Albayıma hak 
veriyorum; hakikaten öyle bir tahmin vardı, 
hattâ İskenderun Belediye Reisi emir geldi; 
kamyon olsa, asfalt getirip İskenderun'u asfalt-
lıyacağım demişti. Bugün Karayollarının çok 
geniş asfaltlama programı vardır; yetişmiyor 
istihsal, asfalt olsa bile fıçı yok. Çünkü asfaltın 
kendisi büyük bir şey ifade etmiyor. Mühim olan 
fıçıdır. Karayolları bu fıçılardan istifade ediyor. 
Karayolları onları Batman'a gönderiyor, asfalt 
getirtiyordu.... 

KUYTAK FİKRET — Hakikat böyle değil
dir... 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
TURGUT AYTUĞ — Onu bilmem efendim, ba
na söylenen budur. İsrail'le bir anlaşma yapıl
mış, bir taahhüde girişilmiştir. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, Ticaret 
Bakanlığı temsilcisi arkadaştan sual sormadan 
evvel Muhterem Heyetinize arz etmesini faydalı 
bulduğum bir husus vardır, onu açıklamasını ri
ca edeceğim. Biliyorsunuz bu bir nevi takas an
laşmasıdır. İktisadi kaidelere göre takas muame
lelerinde bâzı lüzumsuz maddeler de birbirlerine 
verilir ve alınır. Bu arada çok taraflı bir tedi
ye anlaşması da kabul edilmiştir. Bu anlaşma 
sistemi hakkında Ticaret Bakanlığı Temsilcisi 
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arkadaşımızdan Hükümetin ticaret politikası ve 
İsrail'le olan ticaret münasebetlerimiz bakımın
dan bâzı fikirlerini, fayda veya mahzurlarını 
belirtirse bu hususlar üzerinde daha fazla ay
dınlanmış oluruz. 

TİCARET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ ALİ-
CAN AKKERMAN — Çok taraflı tediyeler dı
şında, serbest dövizle mal alıp sattığımız, Av
rupa İktisadi İş Birliğine katılan memleketler
le bunun haricinde kalan serbest dövizli mem
leketler dışında, bir kısım memleketler mevcut
tur. 

Çok taraflı tediye anlaşmaları yapamadığı
mıza göre, ikili ticaret anlaşmaları yapmak su-
retiyle mübadelelerimizi tanzim etmekteyiz. 

1960 senesine gelinceye kadar bu ikili tica
ret anlaşmaları, münhasıran ticaret ve tediye 
anlaşmaları, cetvel ihtiva etmez, bu anlaşma 
haricinde, bu anlaşmalara ek listeler bulun
mazdı. Umumiyetle müddetleri birer senelik 
olurdu. Bu anlaşmalardan memleketin menfa
atlerine uygun bir dış ticaret politikası taki-
betmeye imkân kalmıyordu. Çünkü sene başın
da bu memleketlerin size ve sizin bu memleket
lere ne verip, ne veremiyeceğinizi bilemiyor
dunuz. 

Şunu da arz etmek isterim; gönül tabiî bu 
ikili anlaşmaları külliyen lâğvedelim, ihracat 
ve ithalâtımızı serbest döviz esasına göre yapa
lım, bunu arzu ediyor. Fakat bugün için bu 
ikili anlaşmaların devamı bir zarurettir. Çün
kü bizim bir kısım mallarımız vardır ki, biz bu 
mallarımızı serbest dövizle satamıyoruz. Bura
da bir misal vereyim; bu sene elimizde 160 bin 
ton tütün vardır. Bunun âzami miktarını ihrac-
etmekle mükellefiz. Bunun bir kısmı, Amerika'
ya, OECI ye gittikten sonra yine elimizde 50 -
60 bin ton mal kalacaktır. Bunu ne yapacağız? 
Bu tütünü İnhisarlar mubayaa etse idi, müs-
tahsıla bedelini ödiyemiyecekti. İkili anlaşma 
ile stablizasyon programı tam olarak yerleşin-
ceye kadar ekim sahalarının tahdidi ve saire 
hakkında kararlar alıncaya kadar devam ettir
mek mecburiyetinde idik. ikili anlaşmaların 
prensibini arz ettikten sonra bu sene yapacağı
mız anlaşmalar ve bu meyanda yine yapılacak 
ıslahattan bahsetmek isterim. Yüksek malûmu
nuz olduğu üzere geçen sene ihracatımız 110 
milyon dolar civarında idi. thracedilen mallar
dan bir kısmı da israil'e gönderiliyordu. Liste 
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esası üzerine bir kısım maddeler anlaşma mu- i 
cibince konulduğu zaman bunların otomatik-
man fiyatları yükselmekte, bizden fazla fiyat
la mal satınalmakta idiler. Bunun karşılığı ola
rak da bize fazla fiyatla mal satıyorlardı. Se
ne sonunda bir salâh olursa ki, O. E. C. E. ile 
bir anlaşma yapılması beklenmektedir ve bu
nunla 80 milyon dolar indirme olacaktır. Bu 
suretle piyasamıza fazla fazla mal girmiş ola
caktır, Bu memleketler Demir Perde gerisi i 
memleketleri ticari politika bakımından, ikti
sadi politika bakımından memleketimize .karşı 
güttükleri politikada müşterektir. 

Bu yüzden, bu demirperde gerisi memleket
leri ile olan ticaretimizi azaltmak niyetinde
yiz. 

Şimdi burada İsrail ile olan anlaşmamızı ve 
ekli listeyi ele lalayım. Bu anlaşmada lehimize 
değişiklik yapmak azmindeyiz. Türkiye'nin eko-
nimisini demirperde gerisi memleketlere bağ
lamak istemiyoruz. 

Bu memleketlerden büyük tesislerin malze
meleri getirildiği takdirde, önümüzdeki seneler
de, o tesislerin malzemelerinin yenilenmesi, 
yedek parçalarının getirilmesi gerekecektir. Bu 
suretle Türk ekonomisi onlara doğru kayma 
istikameti gösterecektir. 

Anlaşmadaki maddeler, memleket için zaru
ri görülen istihlâk maddeleridir. Bunu birinci 
plânda mütalâa ettik ve ikinci plânda da da
ha ziyade her memleketin spesiyalitesi icabı 
ufak tefek makina ve aletler kısmına büyük öl- I 
çüde yer verdik. Bunun dışında haddizatında 
memleket sanayiinin umumi neticeleri bugün 
için tam bilinmiyor. İsrail anlaşmasındaki jilet 
diyelim, yalc kilit diyelim ancak bu sene için
de bunlar memleket ihtiyacını tamamen karşı
layabilecektir. Bu sebeple bu önümüzdeki sene
lerde anlaşmalarda büyük ölçüde değişiklik, ola
caktır. O takdirde işaret edilen tâli maddeler 
de çıkarılacaktır. Faraza memleketin umumi it
halât rejimi demek olan kotaları ilân ediyoruz. 
Buradaki durum kota ilânı mahiyetinde değil
dir. Çünkü karşılıklı müzakere ediyoruz. Fara
za bizimkiler diyorlar ki ; bizde keçi kılı var. 
Biz bunu satmak için, kabak çekirdeği alabili
riz diyoruz. Onlar biz bunu alamayız, bu keçi 
kılını ne yapacağız diyorlardı. Bunu bir misal I 
olarak arz ettim. Kabak çekirdeği, keçi boynu
zu gibi maddelerde ufak tefek tavizler verilme- J 
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si mecburiyeti de vardı. Bunu, memleketin ik
tisadi ve ticari bünyesi icabı tabiî karşılamak 
lâzımdır. Fakat bu tavizleri asgariye indirmek 
mecburiyetinde olduğumuzu da unutmamak lâ
zımdır. Biliyorsunuz İsrail'le yapılan anlaşma 
bir seneliktir. Yeni bir anlaşma yapmak üzere 
İsrail Devletine gerekli davetiye gönderilmiş
tir. Bu anlaşma bir iki ay zarfında revizyona 
tâbi ^tutulacaktır. İnşallah muvaffak olduğu-

ı muz takdirde görülecektir ki, bu önümüzdeki 
; sene içinde şikâyet mevzuları, tâli maddelerde 
i olduğu gibi ortadan kaldırılmış olacaktır. Baş

ka bir sual sormak arzu buyurıüursa arz ede 
bilirim. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Bize verilen cet
velin ıslah edileceği söylendi. Ancak bunlardan 
sadece kabak çekirdeğinden bahsetti. Bu liste de 
ıslahat yapılmadan niye önümüze getirildi? Lehi
mize ıslahat yapılabilirdi. Anlaşmanın tamamlan
masına bir sene değil, 4 ay vardır. Bu 3,5 ay için, 
bir sene mü.naisdbeıtlerimizin artırılmasına ne lü
zum var. 4 ay dalha bekliyelbil irdik. Bu anlaşma 
18 Martta yapıldığına göre... 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜMESSİLİ 
TURGUT AYTUĞ — Bu •anlaşmaların müzake
resinin, geçen senenin Aralık ayının bidayetin
de başlaması ioaıbederdi. Bu suretle bir senelik 
devri kavrardı. Fakat, maalesef bütün delegas
yonları toplayıp anlaşmanın müzakeresinin ya
pılması kabil olmadı. Bu İsrail anlaşması, en ki'sâ 
zamanda bitirilerek meriyete girdi. Bu suretle 
Aralık aynım sonuna kadar bir senelik devre 
için yapılmıştır. Binaenaleyh haddizatında meri
yete girmesiyle anlaşma 8 - 9 «aylık oluyor. Mec
buruz yeni anlaşma imzalamaya veya mektup 
teati ederek bunu üç aylık devre için temdit et
meye. Fakat ben, vaktiyle müzakere etmeme 
rağmen, bu anlaşmanın temdit edilmesine taraf
tar değilim. Bunu ifade etmek isterim. 

Tereddütlerin izalesi babında bir şey arz et
mek isterim; 350 bin dolarlık demir kontenjanı 
var, onun yanında 100 bin dolarlık demir ve çe
lik teller var, 1 200 000 dolarlık aienıinyuım saç
lar var, 150 bin dolarlık elektrik motorları var, 
100 bin dolarlık telefon ve telefon santralleri 
var. Kamyon ve kamyonet aksamı için iki bin 
dolar, radyo ve radyo telefon müteferrik aksamı 
için 200 bin dolar, motorlar için 250 bin dolar 

J vardır. İsrail'le anlaşma yapılırken diğer klirink 
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anlaşmalarında olduğu gibi millî sanayimizin in
kişafı haleldar olacak en ufak bir yola gidilme
miştir. Bu hususla son derece titiz davranılmış-
tır. tsrail anlaşmasında gayet iyi hatırlıyorum, 
arkadaşlarım da iyi hatırlarlar mukavva kutu 
su konsun dediler, İsrar ettiler. Tariş'de mukav
va kutusu konsun yoksa, ben üzüm s atamam 
dedi. Biz o vakit İzmir'den gelen telgraflar üze
rine bu mukavva kutuyu koymadık. Yüreğimiz 
yana yana koymadık. Bizde yapılan mukavva 
kutular, daha vapura yüklenmeye başlarken pa
ram parça bir hale gelmekte olduğu halde biz 
bunu koynuaduk. 

Bu anlaşmanın müzakeresi sırasında da söy
lendiği gibi, bu anlaşmanın behemahal yeniden 
ikamesi şarttır. Ufak tefek, şartlara göre deği
şiklik yapılabilir. 

önümüzdeki yıllarda EPU memleketleri ile 
ve bunların dışında kalan serbest dolarla ticaret 
yaptığımız memleketlerle olan muamelemiz gibi 
bir esasa doğru gitmek kararındayız. Binaen
aleyh, mümkün oduma bu listeleri azaltmak yo
luna gitmek işitiyoruz. Takas yolu ile anlaşma 
yaptığımız zaman bu listeler zaruridir. Serbest 
anlaşmalar olduğu takdirde bunlara lüzum ol-
mıyacaktır. 

ERSÜ VEHBİ — Bahsötiğiniz 3 aylık kon-
trollarda, hesaplarda, üç ayda bir (a) ve (b) 
hesapları durdurulacak, kontrol edilecek, ala
caklı borçlu hesabı dolarla bunları ödiyeeek. 
Bunlar yapılmış mıdır? 

HARİCÎYE VEKÂLETİ TEMSİLCİSİ TUR
GUT AYTUĞ — Hiç kimsenin haberi olmadan 
bankalar hesaplarım durdururlar. Gene anlaşma 
işler. Meselâ 30 Haziran 1960 günü İsrail Millî 
Bankası hesabı durdurmuştur. Türkiye Merkez 
Bankası da hesabı durdurmuştur. Ve iki banka 
birbirine hesap bakiyelerini bildirirler. Hesap 
bakiyemde şu var, maselâ sen bana şunu ödiye-
ceksin der, öbürü de ona ödiyecektir. Durdur
ma hesaptadır; fiilen bir durdurma yoktur. 

ERSÜ VEHBİ — Yanlış anladınız. Bu kon
trol yapılmış mıdır? 

HARİCÎYE VEKÂLETİ TEMSİCİSİ TUR 
GUT AYTUĞ — Muntazaman olur. Her üç ayda 
bir muntazaman olur. 

ERSÜ VEHBİ — Her üç ayda bir leh ve 
aleyhteki neticeler nelerdir? 
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TİCARET BAKANLİĞİ TEMSİCİSİ ALİ-

CAN AKKERMAN — Geçen Eylül ayı sonunda 
İsrail'den 110 bin dolar... 

ERSÜ VEHBİ — İlk üç ay nedir? 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ALİ-
CAN AKKERMAN — Haziran sonu itibariyle 
İsrail'den alacağımız 2 075 924 dolardır. Bunun 
881 710 doları (A) hesabına gitmiştir. 1 194 210 
doları da (B) hesabına gitmiştir.... 

ERSÜ VEHBİ — Diğer üç ayı istiyorum. 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ALİ-

CAN AKKERMAN — Eylül sonu itibariyle bu 
hesabın tamamı 1 001 348 dolar lehimizedir. Ra
kamın tamaımı budur. 

(A) ve (B) hesabının yekûnunu arz ediyo
rum. 

A) 324 765 dolar, 
B) 676 853 dolar, Ekim ayı sonu itibariyle. 

Hesap bakiyesini Türkiye'ye serbest dövizle 
ödemiştir, israil bize ödemiştir. Burada hesaplar 
hakikaten lehimize inkişaf etmiştir. En son he
sap durumu şudur : 

47 919 dolar lehimize bir fark arz etmekte
dir. 

A) 310 039 
B) 443 880 dolar. 

Her hangi bir tediyeyi âmir olmıyarak; 
klering hesabı üç ay devam eder gider. Fakat, 
görüldüğü gibi; anlaşma yapıldıktan sonra ih
racatımız inkişaf etmiş, ondan sonra ithalâtı
mız, inkişaf etmeye başlamıştır. Piyasa şart
ları açıldıkça tüccarın talebi de fazlalaşmış bu
lunuyor. Bugün elimizde transferi yapılmamış, 
2 840 000 dolarlık bildiri mektubu bulunuyor. 

Burada bir noktaya temas edeyim; bu lis
teler, yani umumi rejim esasları nefere edil
diği zaman Türkiye devamlı olarak bu bilâte-
ral memleketlere, kredi vermek durumundaydı. 
Şöyle ki, bunlar bizden mal alırlar, bunun kar
şılığı Merkez Bankasında bloke edilir. Bize 
mal satmaya geldi mi gayet ağır davranırlar. 
Bu işlerin takibi dolayısiyledir ki, bugün Tür
kiye'nin bir kredi verme durumu mevcut de
ğildir. Ticari muvazıene iyi gitmektedir. Bu 
'hesapları kontrol etmek suretiyle kontenjanlar 
üzerinde tasarrufta bulunulmaktadır.... 

ERSÜ VEHBİ —• Bu anlaşma mucibince leh 
ve aleyhte olan miktar nedir? 

— 7 
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TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ALİ- ı 

CAN AKKERMAN — Şimdiye kadar ödenmiş
tir. Serbest 112 000 dolardır. 

ERSÜ VEHBİ — Bizim ödediğimi/ hiçbir 
şey yok mudur? I 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ALİ-
CAN AKKERMAN — Hiçbir şey yoktur efen
dim. I 

ERSÜ VEHBİ — Daha ne kadar devanı ede
cektir? f I 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ALİ-
CAN AKKERMAN — Bu anlaşma 3 Aralığa 
kadar devam edecektir. I 

KARAMAN SUPHİ — İki ay evvelinden 
bildirilmezse bir yıl daha kendiliğinden mu'ka- I 
vıele uzar. 

ERSÜ VEHBİ — Bizim hesaplarda, birçok 
maddeler karşılık gösterilmemiş. G-österilenler 
itibariyle üç milyon dolarlık bir hikâye vardır. I 
Gösterilmiyenler hakkında anlaşmalar olacağı I 
için, tekrar anlaşma hâsıl olursa netice ne 
olacak? Kazancımız ne olacak? iki 'taraf ara- I 
smda büyük fark vardır. 

Bir taraf 3 milyon 15 bin 800 dolar. Öbür I 
. taraf bunun neticesi üzerine bir 'tesir etmiye- I 

eek. O zaman işleme dâhil yalnız 12 bin dolar- I 
lılk bir kazanç ile bu lehimize teveccüh ede- ! 
çektir. I 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜMESSİLİ 
TURGUT AYTUĞ — Şimdi burada, dikkat 
buyrulursa listede bir ton var, bir de kıymet. 
Bâzı maddeler için kıymet kondu. Bütün ra
kamları topladığımız zaman bu ton olur. Bu- I 
nun hesabı yapılmıştır. 

400 ton ne olur? Bu tonların yekûnu fi
yat ile vurulursa o zaman aşağı - yukarı 15 mil
yon dolar olur. 

İsrail ile yapılmış olan anlaşmada kazanç 
olarak bu budur diye bir şey yoktur, israil 
ile yaptığımız anlaşma ile on beş milyon, 24 mil
yon dolarlık mal satıp, 24 milyon dolarlık 
mal almak vardır. Üç aylük devre içinde bü
yük partide şeker veya çimento verirsek fara
za üç aylık devre içerisinde 'beş milyonluk Ibir 
ihraç yaptığımız ve hesap tesviye edildiği za
man iki milyon alacağımız varsa bunun seıibest 
döviz olarak transferi sağlanacaktır. Böyle 
bir hesap sonunda israil'de bizim bir matlubu
muzun olmasına bendeniz şahsan memnun 
oldum. 

.1960 O : 1 
KUYTAK FİKRET — Bu iki anlaşma sebe

bi ile bir milyon 2Û0 bin dolarlık bir asfalt mev
zuu vardır. Üç sene evvel Batman'da bulunan 
asfaltların vilâyetlere bedava verilebileceği mev
zuat ve nakil ücretlerinin kendilerine aidoldu-
ğu bildirildiği ve halen Batman'da asfalt bu
lunduğu halde niçin asfalt ithali istendiğini 
sorduğum zaman, bizim sıkıntımız asfalta de
ğil, asfaltın nakli hususudur, dendi. Bu hu
susta sizden malûmat rica edeceğim. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ — 
Efendim, verdiğimiz (notumuzda vardır. Biz 
yolların asfaltlanması için lâzımgelen asfaltı 
dâhilen temin etmekteyiz. Fakat Batman'm as
faltı bizim ihtiyacımızı karşılıyacak durumda 
değil. Nakliye zorlukları da var. Batman' 
m. bize verebileceği miktar 40 bin tondur. Bi
zim ihtiyacımız ise 70 bin tondur. Biz asfalt 
çalışmalarımız] temin etmiş olduğumuz asfalt 
miktarına göre ayarlamaktayız. Son senelerde 
belediyelerin fazlaca asfalt talebi olmuştur. 

Bu bakımdan da biz Heyeti Vekile kanarı ile 
Batman asfaltının tevziini üzerimize almıştık. 
Belediyelerin ihtiyacını, bizim ihtiyacımızın 
hepsini Batman'dan temin etmek mümkün ol
madığı için asfalt ithal etmek zarureti hâsıl 
oldu. İsrail'den 40 ton asfalt ithali için muka
vele yapılmıştır. Bu inkılâptan sonra diğer ya
tırımlar meyanında bundan da sarfınazar edil
mesi mütalâa edilmiştir. Türk Petrol Anonim 
Ortaklığının müracaatleri oldu, ibizim asfaltı
mız var, onu alın diye. İnkılâptan sonra bir 
sıkışma oldu, belediyeler faaliyetlerini durdur
dular ve asfalt talebedemez duruma geçtiler. 
Böyle olunca oranın elinde bir asfalt birikmiş 
oldu. Bizim tediyeler yapıldığı için bundan 
sarfınazar edilmesi daha zaruri görüldü. Bu it
hal edilecek asfalt miktarını indirme yoluna 
gittik ve 40 tondan. 33 tona indirdik. Bize za
rar intacetmiyecek şekilde bunu tesbit ettik. 

Batman'daki asfaltın, teferruatını bilmiyo
rum, senelerce Batman'daki tesislerin noksan
lığı hasebiyle, bize vermeyi vadettiği miktarı 
hiçbir zaman verme durumuna geçememiştir. 
Tesislerin noksanlığından dolayı orada sıkışık 
durum hâsıl oldu. Belediyeler ihtiyaçlarını al
maktan vazgeçtiler. Hiçbir zanıan nakledebile
cek imkâna sahip değildirler. Esas sıkıntı bu
radan doğuyor, nakletmek külfeti ağır oluyor. 

-^8 
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KUYTAK FİKRET — Evvelce orada stok 

vardı. Tahmin ediyorum; size yanlış bilgi ver
mişler. Senelerce evvel stokun olduğunu bil
mekteyim, bu bir. 

İkincisi; büyük miktarda asfaltı hariçten 
getirmek mecburiyeti. Belki nakletmek için 
ücret vermek mecburiyeti, fazla masraf oluyor. 
Halbuki dışarıya döviz gitmeden memleket için
den temin edilmesi ve İm suretle dövizin oraya 
aiktarılmaması menfaatimiz iktizayıdır. Bilhas
sa Umum Müdür Beyden, bundan sonra asfalt, 
mevzuunda titiz bulunmalarını ve bu .nevi an
laşmalara gitmeden evvel oradaki stok durumu
nu nazarı itibara almalarını rica edeceğim. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ 
Efendim, şu durumu arz edeyim : Biz ilk de
fa asfalt ithaline giderken şunu düşündü]?:; biz
den başka asfalta ihtiyacı olan belediyeler var
dı. buradaki asfalt, bizim ve belediyelerin ih
tiyacını karşılıyacak durumda değildi. Bu du
ranı karşısında ihtiyacımızın bir kısmını ithal 
yoliyle karşılamak icabediyordu. Bu suretle 
daha da ucuza mal oluyordu. Orası bizim ihti
yacımızı karşıladıktan sonra, yeniden asfalt 
ithal etme cihetine gitmeyiz. 

BAŞKAN — M. Şükran Özkaya'ıım kifaye
ti müzakere teklifi vardır. Kifayeti müzakere
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Dev
leti Hükümeti arasında 18 Mart 1960 tarihinde 
imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile ek

lerinin tasdikma dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında 
18 Mart 1960 tarihinde Ankara'da, imzalanan 
Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile ekleri kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

.1960 O : İ 
rum. Kabful edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Belediyeler Kanununda değişiklik yapılma
sına dair kanunun müzakeresine geçiyoruz. 

2. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 net 
maddesinin 3, 16, 43 ve 61 nci fıkralarının de
ğiştirilmesine ve mezkûr kanıma bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifleri (2/66, 2/68) (1) 

ERSÜ VEHBİ — İki gün evvel, .gö'zden ge
çirilmek üzere komisyona iade edilen 1580 sa
yılı Belediye Kanununun 15 nci maddesini ta
dil eden tasarı komisyondan gelmiş bulunuyor. 
İki yapraktan ibaret olan son şekli, evvelce günde
me alınmış ve tümü kabul edilmişti, çalışmalar 
esnasında son şekline karar verdikten sonra 
1608 sayılı Kanunu ilgilendiren hususlar oldu
ğu göze çarpmış ve bu iki madde halinde ayrı 
bir kanun tasarısı haline ifrağ edilmiştir. Ka
nunun mucip sebepleri arz edilmişti. Ticaret 
Bakanlığının da üzerinde ıslarla durduğu hu
sus ücretlerin tanzimi, narh ve kontrol sistem
leri üzerinde idi. 

Şunu arz edeyim, komisyonda yapılan gö
rüşmeler sonunda Ticaret Bakanlığı ile ayni 
fikirde mutabakata varmıştık. Fakat bilâhara 
mekanizmalar koymak lüzumu kendisini his
settirmiştir. Bunun için bir tadil teklifi yapıldı. 

Evvelce kanunun tümü kabul edilmiş ve 
maddelere geçilmiş olduğundan müsaade eder
seniz 1 nci maddeyi okuyorum : 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi
nin 3,16, 43 ve 61 nci fıkralarının değiştirilmesi
ne ve mezkûr kanuna bâzı maddeler eklenmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanunu 
nun 15 nci maddesinin 3, 16, 43 ve 61 nci fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

3. Umumun yiyip içmesine, yatıp kalkma
sına, taranıp temizlenmesine, eğlenmesine mah
sus lokanta, birahane, gazino, kahvehane, kıraat
hane, meyhane, han, otel, hamam, sinema, tiyat-

(1) 43 ncü tnikat zaptının sonuna eklenmiş
tir. 
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ro. bar, dansing ve emsali yerlerin ve bu mahal
lerde satılan ve kullanılan şeylerin temizliğine, 
sıhhiliğine ve sağlamlığına dikkat etmek ve ka
nan ve talimatname mucibince bu gibi yerlerin 
işletilmeleri için gece ve gündüz açık kalmaları
na ve inzibati sebeplere nazaran zabıtaca veri
lecek ruhsat üzerine sınıflarına ve tarifelerine 
göre bunlar için ruhsatname vermek ve açık ve 
kapalı bulunacağı saatleri mahallî en büyük 
mülkiye âmirinin de muvafakati alındıktan son
ra tâyin, eylemek, ücret tarifelerini tanzim ve 
tasdik etmek ve bu gibi yerlerde işi çeviren ve 
çalışanların ehliyet ve sıhhatleri müsait olup ol
madığına göre işlemelerine izin vermek veya 
menetmek. 

Ütücüler, kolacılar, lekeciler, giyim ve ev 
eşyası temizleyici ve boyacıları, ayakkabı tamir
ci ve boyacıları ve emsallerine ait ücret tarifele
rinin meslekî teşekküllerin ele mütalâasını almak 
suretiyle tanzim ve tasdik etmek. 

ERSÜ VEHBİ — Buraya 1580 sayılı Kanu
nun 3 ncü fıkrası aynen alınmış yalnız «tanzim 
ve tasdik etmek» tâbiri ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen yok. 
Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

16. Tesbit edilen toptan ve perakende âza
mi satış fiyatlarına veya kâr hadlerine ve ücret 
tarifelerine ve alınan kararlar, veya yapılan 
ilâmlar hükümlerine riayeti temin ve kontrol et
mek. 

Âzami satış fiyatları ve kâr hadleri tesbit edi
len maddelerin, satışa arz edilmemesini veya sa
tışından imtina edilmesini, kaçırılmasını, sak
lanmalarını veya satılmadığı halde satılmış gibi 
gösterilmesini menetmek; 

AKSOYO&LF REFET — Buradaki değişik
lik nedir?. 

ERSÜ VEHBİ — «Veya kâr hadlerine» tâ
bidir. 

KUYTAK FİKRET — Bu ilâveler, Ticaret 
Vekâleti ve belediyelerin mutabık oldukları hu
suslar değil mi efendim? 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NEC-
Mt ÇELİK — Mutabıkız. 

BAŞKAN — Fıkrayı oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

43) Ete, ekmeğe, yaş meyva ve yaş sebze 
ile odun ve mangal kömürüne doğrudan doğru
ya ve katî lüzum halinde mahallî idare kurulla-
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I nnca tasdik edilmek şartiyle diğer gıda ve za

ruri ihtiyaç maddelerine toptan ve parakende 
âzami satış fiyatları veya kâr hadleri tesbit et
mek ve «icabında 2490 ve 1050 sayılı kanunlar 
hükümlerine bağlı olmaksızın bu maddeleri sa-
tmalmak, satmak, stok etmek veya belirli bir 

i kâr haddi dâhilinde satmaldırmak, sattırmak ve 
Hhtjyacı olanlara maksada göre dağıtmak üzere 
bir fon tesis ederek tanzim satış mağazaları kur
mak ve hayatı ucuzlatacak sair tedbirleri al-

I nıak;» 
| ADNAN BAŞER — Efendim, kâr hadleri 
ı mevzuunda Ticaret Bakanlığı ile belediyeler dün 

anlaşmışlardı. Bugün son şekilde, yaş meyva ve 
sebzelere münhasır olmak üzere Ticaret Bakan
lığının yeni bir teklifi var. Birinci teklif beledi-

i yenin teklifidir. Bu fıkrada «âzami satış fiyatla
rı veya kâr hadleri tesbit etmek ve icabında» 

! diyen kısımda, Ticaret Bakanlığı bu kâr hadle-
I rinin yaş meyva ve sebzelere münhasır olması-
| nı istemektedir. Komite hangisini tasvibederse o 
| olacaktır. 
I BAŞKAN — Toptan ve perakende âzami sa

tış fiyatlarının tesbiti; Millî Korunma Kanunu -
; nün geri gelmesi şeklinde değil midir? Bu husu-
i sur. tavzihini rica edeceğim. 

| ERSÜ VEHBÎ — Mahdut şeylere munhasır-
| dır, Millî Korunma gibi büyük ve şümullü bir 
I tatbik sahası bulmuyor. 
i Esasen Ticaret Bakanlığının ısrarla üzerinde 
j durduğu bu değildir, ufak bir tadildir, Ticaret 
j Bakanlığı temsilcisi arkadaşımız da bunu kabul 
i etmişlerdir. 
i KUYTAK FİKRET — Bu hususta Ticaret 
| Bakanlığının teklif ettiği şeyin sebepleri nedir? 

İ TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ — 
I Efendim, esasen bir narh usulü mevcudolduğu 

gibi, belediyeye, encümen kararı ile, fiat tesbiti 
edilmesi yetkisini taşıyan 1580 sayılı Kanun 

I mevcuttur. 
I Bu kanunda, toptan satışlarda âzami satış, 

ve kâr hadlerinin tâyin ve tesbiti salâhiyeti 
verilmektedir. Millî Korunma Kanununda hü-

j kümler mevcuttur. Kâr haddi tatbikinin veya 
i tesbitlerinin zararlı olacağını bundan evvelki 

görüşmemde arz etmiştim. Bugün için fiyatlar 
bizi tazyik edecek bir seviyeye çıkmamıştır. 
1580 sayılı Kanun zaten belediyelere havaici 

1 zaruriye de fiyat tesbiti yetkisi vermiştir. Ha-
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vaiei zaruriyenin tarifi yapılmadığına ve yapı-
lamıyacağına göre, kâr hadleri tâbirinin kanuna 
konmasına taraftar değiliz. Nitekim, maliyet 
kâr satış fiyatıdır. Binaenaleyh, belediyenin 
toptan ve parakende âzami satış fiatı tesbiti 
yetkisi kaldırıldıktan sonra, kâr hadlerinin ye
niden tesbiti bu havayı yeniden yaratmak de
mektir. Buna mahal yoktur. Vekil Bey de bu
rada ifade buyurdular. Millî Korunma Kanunu 
kaldırılalı 2,5 ay oldu. Fiatlarda bir yükselme 
temayülü yoktur. Bu bakımdan bu kanun geli
şinin çok erken olduğu, yeniden bu hükümlere 
lüzum olmadığı noktai nazarımızı muhafaza edi
yoruz. Ancak Yüksek Heyetiniz tümünün gö
rüşülmesine ve maddelere geçilmesine karar ver
dikten sonra maddeleri üzerinde görüşüyoruz ve 
mutabakatımız vardır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, 43 ncü 
fıkrada «icabında 2490 ve 1050 sayılı kanunlar 
hükümlerine bağlı olmaksızın bu maddeleri sa-
tmalmak, satmak, stok etmek veya belirli 
bir kâr haddi dâhilinde satmaldırmak, sattır
mak ve ihtiyacı olanlara maksada göre da
ğıtmak üzere bir fon tesis ederek tanzim satış 
mağazaları kurmak ve hayatı ucuzlatacak sair 

^tedbirleri almak;» deniyor. Bu şekil daha önce 
tecrübe edilmiş, bu belediyelere büyük zararla
ra mal olarak nihayete ermişti. Acaba sözcü 
arkadaşımız izah eder mi, yeniden böyle mağa
zalar mı ihdas edilecek. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, bu kanunlar 
şunlardır; 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Ka
nunu. 

Piyasada her hangi bir mevzuu ele almak, 
bunları tesbit etmek, ve piyasa hareketleri gay-
rimeşru yollara saptığı zaman belediye bunlara 
hâkim olmak için bir sürü işler vardır. 2490 sa
yılı Kanunun formaliteleri ile alâkalı kılına
cak, mahallinde kaynaklardan temin edeceği 
maddeleri bir an evvel piyasaya arz edecek ve 
nâzım rol aynıyacaktır, ki, bu teferruattan, for
maliteden kendisini kurtarmak içindir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Fon tesis edip 
yeni dükkânlar açacak, tanzim satışları için 
mağazalar açacak, aynı zamanda 2490 sayılı Ka
nun hükümlerinden de muaf olacak. Halen 
2490 sayılı Kanunu tadil eden bir kanun hazır
lanmaktadır ve bu kanun hükümlerine göre do 
hiçjbir müessese istisna edilmiyecektir. Bir ki-
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sim formalitelerin icaıbettirdiği zorluklardan -
kendilerini kurtarmak için bu müesseseler çare
ler aramışlar, bunun için de kanunlarla bu yola 
gidilmiştir. Yeniden tanzim olunan bu kanun; 
Millî Birlik Komitesince kanunlaştıktan sonra 
artık hiçjbir kimse kendisini kurtaramayacaktır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Bu mad
denin eski şeklini öğrenmek mümkün mü? 

ERSÜ VEHBİ — Okuyayım, efendim. Eski 
şekli şöyledir. «Ekmeğe, ete doğrudan doğruya 
ve katî lüzum halinde bunlardan mâada havaici 
zaruriyeye mahallî idare heyetlerince tasdik 
edilmek şartı ile âzami fiyat koymak ve ica
bında ihtikâra mâni olmak için havaici zaru
riyeye mütaallik mevaddm alım ve satımını ve 
hayatı ucuzlatacak imkânları temin etmek.» 
diyor. Biz bu tadille bir tek kanun mevzuatı ile 
kolaylık sağlamak istiyoruz. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ TEMSİLCİSİ — 
Efendim, müsaade ederseniz, Ticaret Vekâleti 
Sözcüsü arkadaşımın itirazlarına temas edeyim. 
Malûmu âliniz iktisadi müdahale iki yoldan 
olar. Birisi âzami satış fiyatlarını tesbit, ikin
cisi ele kâr hadlerini tesbit etmek. Belediyele
rimize âzami satış fiyatı yetkisi verilmiş ve bu
nun için kanunda muhtelif tâbirler kullanıl
mıştır. Bazan, fiyat elenmiş, baz an da narh den
miştir. Ticaret Vekâleti belediyelere âzami satış 
fiyatı yetkisini tanıyalım, kâr hadleri yetkisini 
tanımıyalım, diyor. Biz, Dahiliye Vekâleti ola
rak şunu mütalâa ediyoruz : Âzami fiyat satışı 
tanıyalım, kâr hadleri vermiyelim. Dahiliye Ve
kâleti olarak şunu arz edeyim ki, bu iktisadi 
hayata indirilen en ağır bir darbedir. Bilhassa 
kâr hadleri daha hafif bir keyfiyettir. Zaten 
belediyelere kâr haddi, diye bir hak verilmiştir. 

İkincisi; belediyelere hayatı ucuzlatması 
için, lüzum gördüğü şeyler için hak verelim. 
Malûmu âliniz olduğu üzere bugüne kadar böyle 
bir hüküm vardı. Tatbik zaruretleri, bunları 
belediyelerin kullanma yolu açık idi. Bu haklar 
kanuna uymıyan hususlardı. Şimdi bu 43 ncü 
fıkranın yürütülebilmesini temin için, bu fıkra 
yeniden tanzim edilerek buraya getirildi. Bun
dan evvel yapılan şeyler tamamen kanunsuzdu. 
Bunları yapabilmek için 2490 ve 1050 sayılı 
kanunlara uymak lâzımdır. Kanuna, daha sarih 
bir hüküm»vermek için bu şekilde kanım gel
miştir. Bu kanuna bir şekil vermekten ibaret-

— 11 — 
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tir. Buna Dahiliye Vekâleti olarak bir zaruret 
olduğunu mütalâa etmekteyiz. Gayrikanuni 
şeylere cevap verilmemiş olacaktır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — İki ka
nun arasındaki fark nedir? 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ TEMSİLCİSİ ~~ 
İki fark vardır. Birincisi, âzami satış fiyatları 
hususunda yetki verilmesi. İkincisi 2490 ve 1050 
sayılı kanunlara bakılmaksızın fonlar tesis edi
lebilmesi için yapılmıştır. 

Bendeniz diyorum ki; kâr hadleri tesbitine 
Yüksek Heyetinizin kabul ettiği 16 ncı fıkra 
ile yer verildi. Yalnız 2490 ve 1050 sayılı ka
nunlardan muaf tutulmasnı derpiş etmek lâzım-
gelecektir. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Şimdi lü
zum yoktur, bir tedbir almak lüzumu hâsıl ol
duğunda, kati bir lüzum halinde, tedbirler alı
nabilir, ama şimdilik böyle bir tedbiri almaya 
ihtiyaç var mı? 

ERSÜ VEHBİ — Bundan evvelki görüş
memde arz etmiştim. Belediyelerin lüzumunda 
piyasaya el koyabilmesi için elinde böyle bir 
kanunun bulunması lâzımdır. Yetki verilmemiş 
olan hususlarda ona vazıyed edebilmek için ka
nun çıkarmak, kanun tadil etmek ve ondan son
ra onlara müdahale etmek şekli pek uygun ol
mayacaktır, çünkü atı alan Üsküdar'ı geçmiş 
olacaktır. Belediyelerin elinde böyle bir kanun 
bulunsun ki, zamanında buna müdahale etmek 
imkânını bulsun. 

Stoklara gelince : Belediyelerin bütün kay
naklara sahilbolması lâzımdır. Münhasıran geç
miş senelerle mukayeseler yaparak, belediyele
rin hudutları içerisinde bilhassa şu maddeleri, 
karaborsa olma istidadını gösteren maddeleri 
stok yapmak suretiyle hayatı pahalılaştıracak 
şeylerden kendilerini kurtarabilirler. Bunları 
şimdiden alayım stok edeyim diye bir bir ka
rara varması lâzım. Parayı indî bir hesap)a her 
hangi bir mala bağlıyacak olursa, belediye gay-
riiktisadi bk yola girecek ve zarar edecektir. 
Binaenaleyh çok evvelden düşünülmesi lâzım-
gelen hususlardır bunlar. Belediyelere bu yet
kiyi bir an evvel vermek lâzımdır. 

ÖZKAYA M. ŞÜKRAN — Benim itirazım 
stokla falan alâkalı değil. Âzami fiyat tesbiti yet
kisini vermeye lüzum yok. Zira piyasada bunu 
icabettirecek bir şey yok. Bugün için buna ih
tiyaç yok. 
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! ERSÜ VEHBÎ — Ya ihtiyaç olduğu zaman 

ne olacak? 
ÖZKAYA M. ŞÜKRAN — Ama şimdi yok. 
ERSÜ VEHBİ — Müsaade ederseniz birkaç 

misal vereyim: Unun kilosu 100 den 175 kuru
şa, tulum peyniri 7 liradan 12 liraya; kaşar 
peyniri 12 liradan 14 liraya çıkmıştır. 

ÖZKAYA M. ŞÜKRAN — Kâfi efendiıa. De
min Ticaret Vekâleti temsilcisi fiyatlarda artış 
yoktur, demişlerdi de onun için itiraz etmiş
tim. Bunlar İstanbul Belediyesi tarafından not 
ettirilen hususlardır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kifayeti müza
kere teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir. 

ERSÜ VEHBÎ — Tadil teklifi vardır. Bunu 
arz edeyim. 4 ncü satırdaki, «satış fiyatları» tâ
birinden sonra şu cümle gelecektir, «yaş mey-
va ve sebzeye münhasır olmak üzere» dendik
ten sonra, «veya» kalkacak, kâr hadleri tesbit 
etmek diye devam edecektir. Tadil teklifine gö
re yalnız kâr hadleri yaş meyva ve sebzelere 
tatbik edilecektir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Usul batanın
dan evvelâ tadil teklifinin oya konması lâzım
dır. 

MADANOĞLU CEMAL — Mahiyetini anla
madık. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, yukarda âzami 
satış fiyatı koyma yetkisi var. Fakat kâr had
leri mevzuuna gelince Ticaret Vekâleti kâr had
lerinden endişe buyuruyorlar. Kâr hadleri yu
karda tadadedilen maddeye değil, yalnız yaş 
meyva ve sebzeye tatbik edilsin diyorlar Yal
nız onlara inhisar eder diğerleri âzami satış fi
yatı ile kalır. Bunu biz savunmuyoruz, Ticaret 
Vekâleti istiyor. 

ADNAN BAŞER — Diğer gıda maddeleri 
de vardır. 

ULAF SITKI — Ticaret Bakanlığı buna lü
zum hissediyor. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, biz 16 
ncı madde ile kâr hadlerini kabul ettik, bunu 
aşağıdaki bir hüküm ile nasıl tadil ederiz? 

ANKARA BELEDİYESİ TEMSİLCİSİ — 
Belediyeler Kanununda katı hüküm halinde 
idi. Biz havayiei zaruriye nıö$del«sia€tev vilâ^t 



idare heyetinin tasdiki ile, et ve ekmeğe doğru
dan doğruya bunu tatbik etmekte idik. Bunlara 
doğrudan doğruya salâhiyetimiz vardı, doğru
dan doğruya selâhiyetli kılınmıştık. Bu salâhi
yetimizi halen kullanmaktayız. Diğer zaruri ih
tiyaç maddelerinde lüzum hâsıl oldukça bunu 
tatbik ediyoruz. Ezcümle bugün peynirde, süt
te ve odanda âzami satış fiyatını tesbit etmiş 
durumdayız. Teklif edilen husus, belediyelerin 
âzami satış fiyatı tesbiti yetkisinin yanında bir 
de kâr haddi tesbiti yetkisi ile takviye edilme
si keyfiyetidir. Her iki husus fiyat teşekkülünün 
birer vasıtasıdır. Belediye olarak, kâr haddi tes-
bitinin âzami satış fiyatı tesbitine nazaran ik
tisadi hayata daha iyi intibak ettiğine k'miiz. 
iktisadi hayat devamlı tahavvüller gösterdiği 
için kâr nadleri sistemi elastikiyete intibak ede
bilecektir. Biz bâzı maddelerde kâr haddi sis
temini, Dazı maddelerde âzami satış fiyatı tes
biti sistemini tatbik edeceğiz. Devamlı surette 
tahavvül gösteren maddelerde kâr haddini tat
bik edeceğiz istikrar gösteren maddelerde âza
mi satış fiyatını tatbik edeceğiz, her ikisi de 
bir maliyete istinadetmesi ve bir fiyat teşekkü
lüne vesile olması itibariyle bir fark yoktur. 
Ticaret Vekâletinin endişesi şudur. Belediye
ye tanınan bu yetkiler, zaruri ihtiyaçlar mef
humu ile ifade edilen, gayet geniş bir çerçe
ve içindedir. Endişeleri odur ki, Millî Korun
ma Kanununu kaldırdık, her hangi bir mal üze
rine konacak kâr hadlerini kaldırdık, fakat be
lediyeler doğrudan doğruya ihtiyaç maddeleri
ne kâr haddi koyabileceği için, her türlü mad
deye bunu tatbik edecektir. Meselâ ihtiyaç 
maddesi olduğu için bir buz dolabına, bir el
biseye kâr haddi koyabilecektir. Yetkisi var, 
aynı mefhuma girecektir, endişemiz bundandır, 
diyorlar. Biz dedik ki, bu endişelerini bertaraf 
etmek için sadece en ziyade tahavvül gösteren 
maddelere inhisar ettirelim. Yaş meyva ve seb
zeler de her gün tahavvül gösteren maddeler
dir. Bu noktada Ticaret Vekâleti ile mutabaka
ta vardık. Bunun için de ikinci tasarı huzuru 
nuza geldi. 

ULAY SITKI — Yalnız yaş meyva ve seb
ze için midir? 

ANKARA BELEDİYESİ TEMSİLCİSİ — 
Evet. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ TEMSİLCİSİ — 
Bir anlaşmadan bahsetti, Ankara Belediyesi 
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ile Ticaret Bakanlığı 'Temsilcisi. Dahiliye Ve
kâleti 'olarak bu görüşe iştirak -etmiyoruz. İs
tanbul Belediyesi de benim noktai nazarımı ka
bul etmektedir. Matbuada görülen, birinci şekli. 

TUNCKANAT HAYDAR — Efendim, âza
mi fiyatı tesbit edebilecek maddeler tadade-
dilmiştir. Yalnız arkadaşımızın izah ettikleri 
gibi diğer maddeler İki, elbise, buzdolabı gibi 
mevzularda, belediyelerin ihmal etmemesi bakı
mından kâr hadleri mevzuunu sadece yaş sebze 
ve meyvalara inhisar ettirilmesi daha uygun 
olur. Ticaret Bakanlığının endişelerini gider
mek tadil teklifinin kabulünü arz ve teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Konuşmak ist/iyen başka arka
daşımız var mı! 

ULAY SITKI — Benim burada anlıya ma
diğim bir mevzu var. Arkadaşlarımızın hiçbi
risi ;bu mevzularda mütehassıs değillerdir. Biz
lerin temsilcisi Ticaret Bakanlığı Temsilcisi 
arkadaşımızdır. Giderler, aralarında bir muta
bakata varırlar, İstanbul Belediyesi başka der, 
Ankara Belediyesi başka der. Burada, hazırlan
madan gelen şeyler için müzakere edip yanlış 
yola gitmeye lüzum yok. Bunun acelesi de 
yok. Bunun İyice hazırlansınlar, bir hafta son
ra bir daha gelsinler. Şimdi bu kanunun komis
yona iade edilmesini teklif ediyorum. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, bu ka
nun muhtelif zamanlarda gidip geldi. En son 
anlaştıkları şekilde şimdi geldi. Bu hususta yâ
ni anlaşamadıkları hususta bizim karar 'verme
miz lâzımdır. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, muhterem paşa
mız iki gün evvelki konuşmada buradalardı- İh
tilâf bir tek noktadadır. Bu husus bir esasa 
bağlanmak üzere komisyona havale edildi. Tek
rar çalışıldı. Kendi aralarında bu meselenin 
halline imkân yotkur. Bu meseleyi kanun ya
pıcısı olan sizlerin hakemliğine sunuyorlar. Bu
rada kanun yapıcı olan sizlerin hakemliğine 
sunulan durum Mdur. 

MADANOĞLU ÖEMAL — Siz bu işi tet
kik etmiş olarak ne fikirdesiniz3? 

ERSÜ VEHBİ — Ben kanun sözcüsü ola
rak asıl şekli tasvibediyorum. 

BAŞKAN —- Şimdi bu .tadil teklifini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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Fıkrayı bu tadille oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
61. Buz fabrikaları, sıhhi kar kuyuları, her 

çeşit gıda ve zaruri ihtiyaç maddelerinin mu
hafazasına mahsus soğuk hava ımahzen veya de
poları, umumi su depoları ve süthaneler, süt 
toplama merkezleriyle süt dağıtma teşkilâtı te-

,sis etmek ve bunları işletmek ve hususi teşeb
büs tarafından 'kurulan aynı mahiyetteki tesis
leri sağlık ve teknik bakımlardan murakabe et
mek ; 

ERSÜ VEHBÎ — Burada yalnız mahzen ke
limesi ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN —•• 61 nei fıkra hakkında konuşmak 
istiyen var um? 

ERSÜ VEHBÎ — Burada temsilcilerin ih
tilâfı yoktur. 

YURDAKULER MUZAFFER— Efendim, 
buzhaneleri belediyeler eline alamaz mı? Be
lediyeler kendisi bunları çalıştıramaz mı? Zan
nediyorum ki, hususi teşebbüslerin elindeki 
buzhaneler birçok malın kıyıya köşeye gizlen
mesine ve bunların karaborsaya aktarılmasına 
sebep teşkil etmektedir. Şimdiye kadar ellerin
deki odalara ticaret eşyaları koyuyorlardı, bun
ları hiçbir kimse murakabe etmiyordu. Sonra 
24 bin liraya kiralıyorlar; Anlkara buzhanelerini 
800 bin lira kâr ediyorlardı Bunlar belediyenin 
elinde kalırsa daha büyük kâr temin etmiş 
olur. Halkın sağlığı bakımından belediyelerin 
bunları elinde bulundurmasına taraftarım. 

ULAY SITKI — Soğuk kuyular, Erzurum 
ve diğer Şark vilâyetlerimizin her köyünde 
vardır, bu kuyular nasıl olurda belediyelerin 
eline verilir. Belediye bunları nasıl idare eder? 
Bunları şahıslar kendileri kazmışlardır. 

ERSÜ VEHBÎ — Bu kuyular değil paşam, 
soğuk hava tesisleri. 

BAŞKAN —• Bendenizin bu mevzuda konuş
ulanı olacak onan için Riyaseti arkadaşımız 
Mehmet Şükran özkaya'ya terk ediyorum. 

(Mehmet Şükran özkaya Başkanlık mevkiini 
aldılar) 

ATAKLI MUCİP — Teklifi bu şekli ile 
bendeniz kabul etmiyorum. Bilhassa büyük tüc
carlar stok yapmaktadırlar, bunlarla da kara
borsa faaliyetlerini devam ettirmektedirler. 
Onun için fıkraya şöyle bir ibare ilâvesini lü-
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zumlu bulmaktayım, şayet teknik bakımından 
bir mahzur, hata yok ise : 

Sağlık, teknik «ve stoku muhafaza müddet
leri bakımlarından «murakabe etmek»; belediye 
aynı zamanda bütün bu maddelerin muayyen 
müddet kalmasını temin etmelidir ki, tüccar malı 
orada tutamasım ve fiyat yükselmelerine meydan 
verilmesin. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Müteakip mad
delerde zaten bu hususlar temin edilmiştir. Bu 
bakımdan tadile lüzum yoktur. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim fıkra yanlış anla
şılmış galiba, Bir kere daha okuyayım müsaade 
ederseniz: 

(61 nei fıkra tekrar okundu.) 
Yani §u saydığım hususları belediyeler tesis 

etsin ve işletsin; hususi şahısların elindeki ay
nı mahiyetteki tesislerin kontrolü salâhiyeti de 
belediyeye tanınmıştır. Arkadaşımız endişe etme
sin. Belediyeye bu yetki verilmiştir. Ayrıca arz 
ettiğim kanunun diğer maddesinde bunlar bele
diye ruhsatına bağlıdır. Belediye orada bir yol
suzluk görecek olursa ruhsatını vermez veya geri 
alır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bu husus
ta bir şey öğrenmek istiyorum. Acaba bu gibi buz
hanelere giren malın bir kaydı yapılamaz mı? 

ANKARA BELEDİYE TEMSİLCİSİ — Arz 
edeyim. Bunların hepsinin kaydı vardır. Hattâ 
şehir ihtiyacının karşılanması bakımından şehir
de faaliyette bulunan buzhanelerden yağ ve pey
nir miktarlarının ne kadar olduğumu bu yerler
den ister ve kendi kayıtlarından çıkartırız. 

YURDAKULER MUZAFFER — Nasıl olur 
da fiyatlar yükselir. Karaborsa yapılır. Kayıtları 
olduğu halde piyasaya çıkarmaz? 

ANKARA BELEDİYESİ TEMSİLCİSİ — 
Sevk edilen bu maddede bir malın satışa arz 
edilmemesi, kaçırılması veya saklanması suç hali
ne geliyor. Bu madde yokken böyle bir şey yok
tu. Bunu bertaraf etmek için bu maddeyi getir
dik. 

ERSÜ VEHBİ — Buna 16 nei maddede ce-
- vaz verildi. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır. Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fıkrayı aynen oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 



B : 45 2 . ] 
MADDE 2. — 1580 sayılı Kanuna aşağıdaki 

maddeler eklenmiştir : 
EK MADDE 1. — Belediyeler, vaki ihtara 

rağmen halkın ekmek ihtiyacının zamanında kar
şılanmasında fırıncıların ihmal ve temerrüdü ve
ya kanuni hükümlere riayetsizliğin tekerrürü ha
linde fırınlara mahallî en büyük mülkiye âmiri
nin teıusibiyle el koyarak işletebilir. 

Aynı sebeplerle her çeşit gıda ve zaruri ih
tiyaç maddelerinin muhafazasına mahsus soğuk 
hava depolariyle un fabrikalarına ve değirmen
lerine aynı suretle «el koyarak işletebilirler. 

El koyma halinde sadece Belediye Encümen
lerince takdir edilecek aylık kira ile el koyma 
anında mevcut ham madde ve mamullerinin ve 
imalâtta kullanılan sair maddelerin maliyet bede
li ödenir. 

El koyma sebebinin giderileceğine dair kesin 
ve inandırıcı temiınat verildiği takdirde encümen 
karariyle el koymaya son verilir. 

'El koyma tedbiri her halükârda bir ayı ge-
eemiyeceği gibi, bu karar aleyhine idarî ve adlî 
kaza mercilerine de baş vurulamaz. 

ERSÜ VEHBİ — Bu okuduğum iade edil
dikten sonra komisyonun hazırladığı şeklidir. 
Tekrar mütahassıs arkadaşlar kendi aralarında bu 
maddeyi şu şekilde hazırlamışlar şimdi onu oku
yorum : 

MADDE 2. — 1580 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Ekmek ve francala imâl 
eden fırın ve fabrikalarla, un istihsal eden değir
men ve fabrikalar, belediyenin vâki ihtarına rağ
men, inandırıcı ve kesin sebepler olmadan istih
sal ve imaılden kaçınırlar ise, belediyeler,, mahal
li en büyük mülkiye âmirinin tasvibi ile bu iş yer
lerini re'sen veya bilvasıta işletebilir. 

ıHer iki halde de sadece belediye encümenlerin
ce takdir edilecek aylık kira ile, işletmede mev
cut ham ve yardımcı maddelerin ve bunların ma
mullerinin ve imalâtta kullanılan sair maddelerin 
maliyet bedeli işletme sahibine ödenir. 

Her çeşit gıda ve ibtİ3raç maddelerinin muha
fazasına mahsus soğuk hava depoları da yukarda-
ki hükümlere tâbidir. 

Reteen veya bilvasıta işletme müddeti bir ay
dan fazla olamaz ve aleyhine adli ve idari kaza 
mercilerine baş vurulamaz. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, birinci 
okuduğumuzda, el koymanın takdiri belediye en-
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cümenlerine bırakılmıştır. Bunun belediye mec
lisine verilmesi lâzımdır. 

'Son kısımda ise bu hususta «idari ve adli kaza 
mercilerine baş vurulamaz.» diyor. Bunu doğru e 
bulmuyorum, antidemokratiktir. 

ULAY SITKI — İdari ve adli kaza mercile
rine baş vurulamaz, tâbirine ben de muhalifim. 
Çemişkezek belediyesi kim oluyor ki, bunun al
dığı karara karşı adli ve idari kaza mercilerine 
baş vurulmıyacak? 

MADANOĞLU ÜEMAL — Benim bu mev
zuda bir fikrim yok. Ben başka bir şeye temas 
edeceğim. Bir belediyedir ki. bu belediye is
tanbul Belediyesi olabilecektir, muayyen bir 
kadrosu, muayyen Ib'ir personeli vardır. Falan 
fırın, filân ekmek fabrikası, falan depoya el 
koymak için teşebbüse geçecektir. [Birçok terti
bat ve teşkilât yapacaktır. Bir ay sonra bu ter
tibat kesilip sahibine iadesine karar verecek
tir. Bir aylık bir müddet için belediyenin zah
metine değmez. Durumu tetkik edildikten son
ra işletsin denemez mil 

BAŞKAN — Şimdi 'bu tadil teklifinde mu
tabakat var mı % 

ERSÜ VEHBÎ — Mutabıktırlar efendim. 

BAŞKAN — Ben bu tadil teklifi üzerinde 
Ticaret Vekâleti «özgüsüne söz veriyorum. 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NEC-
Ml ÇELİK — Komisyonda hazırladığımız ilk 
tasarı bugün takdim ettiğimiz görüştür. El 
koyma tâbiri çok ağır 'bir tâbir olduğu için, 
hattâ Millî Korunma Kanununa girmiş bir tâ-
'bir olduğu için biz buraya aynen almaktan çe
kindik. Bu sebeple fıkrayı bu şekilde kaleme 
aldık. Bu ekmek davasıdır, başka şeye benze
mez. Bir gün için dahi olsa iki fırının ekmek 
çıkarmaması o muhitte büyük bir reperküsyon 
yaratır. Bu sebeple, pahalı veya ucuz ama mut
laka ekmek çıkmamasını önlemek bakımından 
Belediyenin böyle bir şeyle cihazlandırılması 
yerinde olur. Küçük yerlerde bazan partizan
lık, şahsi iğbirarla durup dururken filân ada
mın fırınını ibir bahane ile kapatmak mümkün 
oluyor. Bunu önlemek için de 'buraya bir ka
yıt koymak yerinde telâkki olunmuştur. Bir 
fırının kapatılması bir gün ekmek çıkmaması 
büyük tehlikeler doğurabilir. Bu gibi hâller 
içinde fırıncının kusuriyle bir kapatma vâki 
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olmuşsa, belediyenin malî kudreti varsa bizzat, I 
değilse bunu yapabilecek 'bir 'kimse eliyle fırı
nı işletebilir. I 

Paşama arzı cevap edeyim, bir aylık kapa
ma müddeti kısa değildir. Zararı aşikâr. Bu I 
müddet içinde mütenebbih olacak ve bir hafta, 
10 gün izarfmda aman etmeyin diyecektir. İS'on-
ra da bir ay da durumunu ıslah ederek işine 
başlıyalbilecektir. 

ULAY SITKI — Burada adlî makama mü
racaat imkânı kaldırılmış bulunuyor; buna ne- I 
den lüzum görmüşler acaba? 

ATA BASARA — Bu 'husus yalnız işletme
ye munfhasırdır. Tazminat, kira ve (hasar için 
her zaman müracaat imkânı mevcuttur. Bele- ) 
diyenin almış olduğu bir karar üzerine fırın
cılar 'grev ilân etmişler ve 124 saa!t donra kara
rı geri aldırmışlardır, ©öylece iktisadi hayat
ta bir ahenksizlik yaratmışlardır. Bunun mi
sali başka kanunlarda da vardır. 

EPvSÜ VEHBÎ — Efendim, 1 nci noktayı 
arkadaşlar açıkladılar. Bu, gecikmeye meydan 
verilmemesi içindir. 

Ben, bâzı düşündüğüm noktaları gözlerini
zin önüne sereyim. 

Bir defa, tadil şekliyle, diğer şekil arasında 
hiçbir fark yoktur. Belediye reisleri, idare1 

âmirleri, kaymakamlar arasında fark vardır. 
2 nci şekil, idare âmirle mı e gitmek suretiyle, 
tarafsız olanların karar vermesini sağlamıştır. 

2 nci noktada, işletmeden imtina edenler 
hakkında esaslar konuyor. Tasavvur ediniz, 
Yassıada'da akrabası bulunan kimseler bugün 
mevcut tahrikler gibi. ileride de baskı yaptı, 
bilmem dükkânını kapadı, şu maddeyi piya
saya sürmekten vazgeçti. Bu 'gibi misalleri çok 
gördük. Şeker fiyatları üzerinde yapılan kötü 
tahrikleri hep biliyoruz. Böyle bir durum hâ
sıl olduğu zaman belediyenin müdahalesi için 
ona imkân vermek, halk üzerinde yersiz ve 
kötü tahriklere meydan vermemek için beledi
yelere icabında el koymak imkânını ve salâhi
yetini vermek yerinde olur*. 

MADANOĞLU CEMAL — Mesele anlaşıl
dı. Kifayeti müzakere teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. kifaye
ti reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tadil şekliyle kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. I 
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EK MADDE 2. ~- Şehir ve kasaba merkez

lerinde oturan halkın ekmek ve francala ihti
yacı için gerek belediyelerce serbest piyasa
dan temin edilecek gerekse valiliklerin talebi 
üzerine 'Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür
lüğü tarafından tahsis edilecek hububattan 
imal olunacak unların fabrika ve değirmen
lerde beher çuvalının satış fiyatına 10/50 ku
ruş zam yapılır. 

Fabrika ve değirmenler bu zamdan elde 
ettikleri meblağı aylık olarak ve ertesi ayın 
15 nci günü akşamına kadar ilgili ^belediye 
namına T. C. Ziraat Bankasında açılacak bir 
hesaba yatırır. Yatırmıyanlar hakkında 6183 
sayılı Kanun hükümleri tatbik olunur. 

Bu fonda toplanacak paralar münhasıran 
belediyelerin ihtiyacına tekabül edecek ve be
lediyelerin. mülkiyetinde çalıştırılacak olan 
•sıhhi ve modern ekmek fırını ve fabrikalariy-
le, un fabrikalarının tesis ve işletilmesinde kul
lanılır. 

EluSÜ VEHBİ — Kif endim. müsaade ederse
niz arz edeyim; hali hazırda 120 kuruşkiık bir 
prim vardır. Bunun 85 kuruşunu fırın işçilerine, 
25 "kuruşu fırıncıya ve geri kalan 10 kuruşu da 
belediyeye kalıyor. Belediye bunu, demin göste
rilen fonlarda topluyor, daha sıhhi fırınlar tesi
sinde kullanmak' imkânını buluyor. Hali hazırda 
İstanbul Belediyesi çuval başına, bu farkın iki 
lira olarak tesbit edilmesini ister; fırıncılar da 
bir lira olarak tesbit edilmesini ister. Fakat, ! 
lirayı 2 liraya nazaran ehveni şer kabul ederler. 
Onun için burada fark olarak 50 kuruşun kabu
lünü rica edeceğim efendim. Bir çuval randı
manı hesabetmek suretiyle, ekmek başına 10 pa
ralık bîr hisse düşecektir belediyeye. 10 kuruş 
kabul edilirse, belki 2 para düşecektir. Bu ba
kımdan, 50 kuruşun kabulü gerektiğini arz edi
yorum. Fırıncılar buna dünden razıdırlar. Oto-
matikman 50 kuruş konmuştur. Fakat, burada 
randıman hesabı söz konusu olacaktır. Meselâ, 
•maliyet 30 küsur kuruşa, aleyhe inmiyeceği için 
35 kuruşa satılacaktır. Ama, fırıncı kazanmıya-
ea.k, bu belediyeye intikal edecektir. 10 para ve
ya 20 para; ekmek başına bu para. halktan bele
diyeye aktarılacaktır. Bu iki mekanizmayı ev
velce arz etmiştim. 

ULAY SITKI — Bu nevema bir vergi terhı 
usulüdür. Bir madde üzerinde zam yapılıyor, 
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bununla temin edilen gelir ile bir tesis yapılı
yor. Yani bir tesis için mükelleften bilvasıta bir 
vergi almaktan ibarettir. Biz bu kanunla böyle 
bir vergiyi nasıl ihdas ve cibayet ediyoruz anla
mıyorum. 

ADNAN BAŞER — K 940 sayılı Kararın 5 
nci maddesi Ticaret Vekâletine ekmek fiyatla
rının tanzimi yetkisini vermiştir. Ticaret Vekâ
leti 1954 senesinde aldığı bir kararla ekmek fi
yatlarını muayyen bir miktar artırmak, Ofisin 
de zararını göze alarak 120 kuruş üzerinden böy
le bir fon ayırmayı tensip etmiştir. Fakat son
radan ekmek satışları zarar ediyor denince bu 
K 940 Kararı kaldırılmıştır. Şimdi bu tetkik etti
ğimiz madde bu hükmün tekrar yürümesini sağ-
lıyacalktır. Bu da belediyelerin mülkiyetinde bu
lunacak fırınların tesisine tahsis edilecek, bele
diye bu hizmetlerde bulunacak. 

ULAY SITKI — Eski madde okunursa tat
bikatla uymadığını göreceğiz. 

ERSÜ VEHBÎ — Fırıncılardan ve sendika
lardan gelen bir yazı var ki, bunda bir lirayı eh
veni şer olarak kabul etmektedirler. Bunun ka
bulü çok güç bir şey değildir. Bugün Ankara 
Belediyesinin 60 milyon lira kadar borcu vardır. 
Bunu karşılamak için ya Maliye Bakanlığı kıs
mından para verin veya ona bir kazanç sahası 
gösterin, istanbul Belediyesinin de keza 400 mil
yon lira borcu bulunmaktadır. Bunlara da gelir 
kaynağı bulmak mecburiyeti vardır. Ankara Be
lediye Reisi, paranın yokluğundan dolayı, bütün 
utanmasına ve kızarmasına rağmen memurları
na maaşlarınızı ancak ayın 15 inde verebilece
ğim diyor. 

ULAY SITKI — ifadenize göre bu memur 
maaşı vermekte kullanılacaktır ki, bu doğru ola
maz. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu memur maaşı 
için değildir. Belediye bundan ayrıca para kaza
nacaktır. Bunu mütalâa olarak arz ettim efen
dim. 

KUYTAK FÎKRET — Efendim, yeterlik tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik teklifi var; 
oylarınıza sunuyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Burada, metinde bir (se) vardır; gramer ba
kımından bunun çıkması gerek. 
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ERSÜ VEHBİ — Evet efendim, doğrudur. 

Ben de bunu arz edecektim. 
BAŞKAN — Efendim, bu 50 kuruşu 60 yapa

lım. 
NECMI ÇELİK — Efendim, burada 50 ku

ruş tona intikal eden tutar değildir. Bu, beledi
yeye kalmaktadır. Buradaki 10 kuruş, belediye 
adına bir hesaba yatırılmaktadır. Ve bu parayı 
bugüne kadar belediye kullanmış değildir. Bu 
10 kuruş, 15, 20 kuruşa çıkarılırsa mutlaka ek
mek gramajının inmesi gerekecek. Bugünkü tu 
t a n bozımıyabm efendim. Esasen 10 kuruş alın
makta ve 1954 ten beri bu tatbik edilegelmekte-
dir. Çünkü büyük yekûna baliğ olmaktadır. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, tekrar arz ede
yim, burada alınacak para bir fonda birikecek 
bununla da belediyeler tesisler kurarak halkın 
hizmetine arz edecektir. Bugüne kadar istanbul 
Belediyesinin fonda birikmiş parası 1,5 milyon 
kadardır. Ve kısttnende tesislerini kurma yolun
dadır. Belki de 3 sene içinde bu yolda dâvasını 
halledecektir. Ekmek başına düşen 10 paradır. 
İki nüfuslu bir ailenin vereceği 20 paradır. Her 
aile bu miktar ile belediyelerin sosyal hizmetle
rini ifade onları desteklemiş olacaklardır. Esa
sen bugün istanbul'daki tatbikat da 10 kuruş 
değil, çuval başına 2 liradır, bunu da arz etmek 
isterim. 

ADNAN BAŞER — Bir çuvalın verimine gö
re bu hattâ 10 parayı bile aşmaz. 

ULAY SITKI — Hep ucuzluktan bahsederiz. 
Şimdi de 20 para zamimediyoraz. Bunun katı ola
rak 10 paradan fazla olmadığı yolunda bana he
sap verebilirler mi? e 

ADNAN BAŞER — Bir çuval undan 130 -
135 aded ekmek çıkıyor, buna göre bir hesap 
yapılırsa bu miktarı bulmak mümkündür. 

ATA BASARA — Müsaade ederseniz ben de 
bir izahta bulunayım : Belki bu hesap netice iti
bariyle doğru olmıyabilir. Ancak, K/941 sayılı 
Kararnameye istinaden istanbul ve Ankara Be
lediyeleri bugüne kadar çuval başına 10 kuruş 
hesabiyle tatbikatta bulunmaktadırlar. 10 kuru
şun bugün 1 000 gram ekmeğe isabet eden mik
tarı 0,14 santimdir. Bu miktarı 50 kuruşa iblâğ 
edersek 0,70 santim olacaktır. 

ULAY SITKI — Kaç senedir bu böyledir? 
ATA BASARA — 1954 ten beri... Biz 1954 

den bu yana tatbik edilen ve teessüs etmiş 
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olan şu sistemin müstehlik aleyhine işlememe
sini, artırma olm.am.ammi., aynen devamını 
teklif ediyoruz efendim. Topladığımız para
larla asri fırınlar, tesisler yapılacaktır. Eli
mizde 400 bin lira var ki, Ibu fırmı kurmaya 
yetmez. 10 kuruşu teklif ettik efendim. 

Mâruzâtım 'bundan ibarettir. 

EESÜ VEHBİ — Efendim, İstanbul için 
bu 50 kuruşu az buluyorum bendeniz. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, bizim 
ana gıdamız ekmektir. 10 kuruş değil, 10 para 
bile artırırsak bunun etkisi çok büyük olur. 
Onun için 1.0 kuruşun eskisi gibi kalmasını ve 
devamını yerinde görüyorum, kabulünü tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN -, -• Efendim, şimdi bu 10 kuruş 
teklif ini oylarınıza koyacağını. Kabul eden> 
Jer... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza koyuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

EKSÜ VEHBİ — E Cemdim, maddeyi 10 ku
ruş olarak kabul edelim. Ama buraya ıbir de 
ek. yapmak iktiza ediyor, geçici maddeden 
sonra. 

Bir de Madanoğlu Paşamız dediler ki, bunu 
Çemişkezek'teki şahıs nasıl yapar. Efendim, 
1580 sayılı Kanunun bu kanunla değiştirilen 
hükümleri ve ek maddelerin tatbik göreceği 
yerler nüfusları nazara alınarak ancak 2l be-
lediyemizdir. Nüfusu az olan belediye mıntı
kalarından hangilerinde bu hüküm tatbik edi
leceği de ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından 
tâyin ve tesbit olunacaktır. İşte yapılmasını 
istediğimiz ek bunu#tesbit içindir. Nüfusu 50 
binden az olan mahallerde Bakanlar Kusul ı 
kararı olmasa dahi elemek ve et doğrudan doğ
ruya ve kati lüzum hâsıl olması halinde diğer 
gıda zaruri ihtiyaç maddelerinin azanı i fiyat
ları belediyelerce' tesbidedilebilir. dersek inli
min ederim endişeler zail olur. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜMESSİLİ — 
Bu teklif doğrudan doğruya Ticaret Vekâle
tinden gelmektedir. Dahiliye Vekâleti olarak 
böyle bir tefrikin tamamen aleyhi tideyiz. 

Şehir için ayrı, kaza için ayrı bir karar 
almaik, tatbikat halamından çok büyük zor
luklar yaratacaktır. Esasen belediyeler, en 
küçüğü ile en büyüğü arasında katiyen fark 
gözetilmemesi icabeden idari teşekküllerdir. 
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Bu ibakımdan müsaadenizle, Dahiliye Vekâleti 
olaraık bu şekilde bir tefrik yapılmasının doğru 
olmadığını ve hunun aleyhinde bulunduğumuzu 
i.ekrarren ifade etmek isterim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ben de beyefen
di ile ayın fikirdeyim. Bu ek maddenin bu 

j kanuna eklenmesine taraftar değilim. Zira 
yeni kanunun tatbikatında bir sürü yanlışlık
lara ve zorluklara sebebolacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar ya
pılan konuşmalardan anlaşıldığına göre iki ayrı 
teklif var. Bunlardan biri Ticaret Bakanlığı
nın tadil telklifi.... 

ULAY SITKI — Müsaade eder misiniz Baş
kan Bey? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ULAY SITKI — Efendim, geçen defa da 

toplantıda bulundum. Ticaret, İktisat, ilgili ba
kanlıklar aralarında anlaşıp buraya gelecekler
di. Fakat, görüyoruz ki şimdi, bu olmamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, anlaşmışlardır. Fa
kat, şimdi tadil teklifi var. 

NECMİ ÇELİK — Efendim, müsaade buyu
rursanız bir açıklamada bulunayım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NECMİ ÇELİK (Devamla) — Efendim, ta

sarının son maddesi, bu kanunu Bakanlar Ku
rulunun yürüteceğini âmirdir. Bakanlar Kurulu 
yetkilidir, eğer lüzum görürse, ertesi günü bile, 
çıkarılacak bir kararname ile isterse yurdun her 
tarafında tatbik edilir diyebilir efendim. 

Burada, o kadar çeşitli hususlar, konular var 
ki, buzhanelere e] koymak, eğlence salonlarına 
el koymak elhasıl halkın gıda ve zaruri ihtiyaç
la riy] e eğlence mahallerine taallûk eden işletme
lere belediyenin el koyması ve kapatması ve 
bunları tekrar halkm ihtiyacına arz etmek üze
re işletmesini yapması küçük belediyelerin işi 
değildir. Buna ne teşkilâtları, ne de bütçeleri 
müsaittir. Esasen biz Para Fonu tarafından da 
daima fiyatların serbest bırakılması yolunda bir 
tazyika mâruz kalıyoruz. Bir taraftan memle
kette serbest rekabete imkân vermek yoluna gi
derken, diğer taraftan fiyatlar üzerinde yeni
den kontroller yaratmamız tenkide mâruz kal
maktadır. Şimdi şu kanunla yapmak istediği
miz şey Bakanlar Kurulunun yetkisine bırakı
lırsa ileride bu kanunun kendilerine de tatbiki
ni istiyecek belediyeler hakkında Bakanlar Ku-
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ruhi karar ittihaz eder, aksi halde kanuna ko
nacak bir kıstas bizi bağlar ve onun dışında tat
bik edilecek sahalar için yeni kanunlar çıkar
maya mecbur oluruz. Bu madde ile bir seyya-
liyet getirilmiş olmaktadır. İsterse 10 belediye 
için veya bütün belediyeler için Bakanlar Ku
rulu karar verir. 

ERSÜ VEHBİ — Ticaret Bakanlığı Temsil
cisinin izah ettiği gibi, bunu küçük belediyeler
de tatbik imkânı yoktur. Binaenalyeh, böyle bir 
tadil teklifinde bulunmaları, kendi izahları ile 
tezat teşkil etmektedir. 

Benim şahsi kanaatim, bu maddenin eklen
mesine lüzum olmadığı merkezindedir. Bâzı ar
kadaşlar tatbikatta yanlışlıklar zuhur eder di
yorlar. Tatbik edilemiyecek ki yanlışlık zuhur 
etsin... Ancak büyük belediyeler bunu tatbik 
edebilir. Millî Korunma Kanunu yürürlükte 
iken bu kabil tedbirleri yalnız bir kısım bele
diyeler ittihaz edebilmişlerdir. Diğerleri edeme
mişlerdir. 

KUYTAK FİKRET — Buradan anlaşıldığı
na göre 50 binden aşağı mevcutlu olan şehirler
de 10 kuruş olacak. 10 kuruş ama, bunun halk 
arasında etkisi çolybüyüktür. Onun için bu sey-
y aliye tin verilmesi pek yerinde değildir. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ — 
Efendim,, müsaadenizle açıklıyayım. Bu 10 ku
ruş yalnız bir belediye için değil. Bunu 2, 3 ola- | 
rak mütalâa etmek gerek. Meselâ, İstanbul'da 
Küeükçekmece'si var, Büyükçekmece'si var, 
Kartal'ı var v.s. Bu, tatbikatta büyük güçlük
ler doğunu' efendim. Ye 1930 dan beri konmuş 
olan murakabe imkânları elden alınmış oluyor. 

ERSÜ YEHBİ — Efendim, il içinde tahak
kuk ettirmeye imkân bulamadıkları hususları 
başka yerlerde tahakkuk, tatbik ettirmek isle
yeceklerdir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Ticaret Bakan
lığının teklifini oylarınıza koyacağım. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici maddeyi okuyoruz efendim. (Oya oya 
sesleri) 

CTEÇİCİ MADDE — 14 Haziran 1954 tarih 
ve K/940 sayılı Kararın 5 nci maddesinin verdi
ği yetkiye dayanarak Ticaret Vekâletinin 
16.7.1951 tarihinde kabul ettiği esaslar dairesinde 
teşkil edilen fonda birikmiş paralar işbu kanu
nun ek 2 nci maddesi ile tesis edilen fona akta
rılır. 
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Ancak aktarılacak meblâğ Ticaret Bakanlı

ğı ile ilgili belediye arasında tesbit edilir. 
a) Nezdinde fon hesabı bulunan bankanın 

masrafları, 
b) 30 Kasını 1960 tarihine kadar, fondan 

kendisine tesis ettiği fırın veya ekmek fabrikası 
için, tahsiste bulunulması isteğinde bulunmuş 
kimselere ilgili belediye ve Ticaret Bakanlığın
ca müştereken ödenmesi kararlaştırılacak meb-
lag, 

Fondan ödenir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

- BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. * 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Kanunun müzakeresi bitmiştir. Tümünü oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

3.— Umuru belediyeye mütaalUk ahkâmı ce
zaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 nu
maralı Kanunun bâzı maddelerini muaddü 1608 
sayılı Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sa
yılı Kanunun 3 neü maddesinin kaldırılmasına 
dair Kanun (1) 

ERSÜ VEHBİ — Bildiğiniz gibi bu kanunun 
ek maddeleri vardı. Bu ek madde münhasıran 
1608 sayılı Kanunu ilgilendirdiği için teknik 
bakımdan bunun yeri burası değil 1608 sayılı 
Kanundur. Evvelce yapılmış olan bir teklifi ye
niden huzurunuza getirmektedir. Yeni bir hü
küm değildir. Evvelce mevcut bir hususu ayır
mış oluyoruz. 

ADNAN BAŞER — Müsaade ederseniz bir 
iki hususu arz edeyim efendim. Vehbi Ersü Be
yin teklifinde iki madde var ki, bunların 1580 
sayılı Kanuna ek olarak çıkmasına Dahiliye Ve
kâleti tarafından itiraz edildi ve bu iki mad
denin 1608 sayılı Kanuna eklenebileceği yine 
aynı Vekâlet tarafından ileri sürüldü. Kanaa-

'••~ ç&m*. 

(1) 43 ncü Birleşim tutanağına eklenmiştir. 
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bizzat gördükleri takdirde il merkezi olan yer
lerdeki belediye başkanları ile bulunduğu tak
dirde başkan muavinleri ve şube müdürleri 
re'sen 25 liraya kadar hafif para cezası tertibi
ne ve 4 güne kadar ticaret ve sanat icrasından 
men'e, diğer yerlerdeki belediye başkanları ile 
bulunduğu takdirde başkan muavinleri re'sen 
10 liraya kadar hafif para cezası tertibine ve bir 
gün ticaret ve sanat icrasından men'e yetkili
dirler. 

Bu suretle verilen cezalar katî olup aleyhine* 
adlı ve idari mercilere başvurulamaz. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ TEMSİLCİSİ — 
Efendim, burada 3-5 lira olarak cezayı ayarla
mış bulunuyor. Maddede belediye başkanları, 
muavinleri ve şube müdürleri v.s. gibi şahısla
rın pazarı gezerek durumu tesbit ve ona göre 
icabını yapacakları belirtiliyor. Bilhassa Istan-
bu ve Ankara gibi büyük şehirlerimizin derdi 
olan sinema, gazino ve diğer eğlence yerleri 
mevzuunda bunun tatbiki çok mahzurlar arz 
edebilir. Ben şahsan, bu yetkiyi böyle bir kişi
ye vermemek, onu bu külfetten muaf tutmak 
bakımından, böyle zabıta müdür ve âmirleri ve 
diğer şahısların değil, bir heyetin bu işi yap
masını doğru bulmaktayım. 
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timce bu iki maddenin yiM i ! 308 sayılı Kanun
dur. Çünkü bu kanun cezai hükümleri ihtiva 
etmektedir ve bu maddeler de cezaya mütedair
dirler. 

BAŞKAN — Efendim, kanunu okuyoruz. 
(Kanun okundu.) 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, maddeler üzerin

de görüşeceğiz, tümü kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı efendim1? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bir 
tarafta Trafik Kanunu hazırlanıyor. Bununla 
ilgisi nedir ki, burada da trafikten bahsedili
yor? 

ADNAN BAŞER — Efendim, o kanun hü
kümlerine taallûk etmiyen, belediye cezaları 
içindir bu kanun. 

NECMİ ÇELİK — Efendim, metinde deği
şiklik lâzım. Bu kanun demek gerek. 

DAHİLİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ— 
Efendim, ek 6 ve 7 nci maddelerin yeri belediye 
cezalarına ait kanundur. Bu itibarla bu hü
kümlerin mevcut Belediye Ceza Kanununa ek
lenmesini uygun mütalâa ettik ve onun için de 

j» aynen bu tâbirleri aldık. Başkaca bir değişiklik 
yoktur. 

O halde birinci maddeyi okuyalım. 
MADDE 1. — 1608 sayılı Kanuna aşağıdaki 

maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Belediyelerce tanzim edil
miş olan çeşitli nakil, vasıtalarına ait ücret tari
felerine riayet etmiyenler hakkında belediye 
encümenlerince bu kanuna göre ceza verildik
ten başka, bir aya kadar meslek ve sanattan meni 
cezası da verilir. Ve bu gibilerin ehliyeti alın
mak üzere keyfiyet trafik teşkilâtına bildirilir. 

Bu kararlar aleyhine itiraz 1608 sayılı Ka
nun hükümlerine tâbidir. 

TİCARET VEKÂLETİ MÜMESSİLİ — 
Buradaki (1608) sayılı Kanun değil, çünkü za
ten aynı kanundur, (bu kanun) demek lâzım
dır. 

BAŞKAN — Doğru, bu şekilde tashih edi
yoruz. 

Madde hakkında söz istiyen var mı? Madde
yi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

EK MADDE 2. — 1608 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinde kayıtlı cezayı müstelzim hususları 

ATA BASARA — Efendim, bu maddede çok 
ağır hükümler vardır. Evvelâ belediye zabıta 
âmirine kadar kapatma salâhiyeti veren bu 
maddenin mahzurlu olduğunu belirtmek isterim. 

İkinci olarak, 2575 sayılı, Umuru belediye 
hakkındaki ahkâmı cezaiye adlı Kanuna yapılan 
ekte de aynı husus vardı. Belediye reisleri veya 
muavinleri, kanuna muhalif hareketleri bizzat 
görüp tesbit ettikleri takdirde yerine göre 5 
veya 2,5 liraya kadar para cezaları verebiliyor
lardı. Çünkü, suçu gördüm ve cezayı da verdim 
demek oluyor. Gayet tehlikeli bir iş bu. Suçu gö
ren, tesbit edenle; cezayı veren makam ayrıl
malıdır. Söz konusu salâhiyet, ceza o güne gö
re iki buçuk lira, beş lira olarak konmuştur. 
Bu tutarlar bugüne göre çok önemsiz meblâğlar 
oluyor. Nâçiz kanaatimce, belediye cezaları an
cak ve ancak para cezasına münhasır olarak ve
rilmelidir. Kapatma cezalarının ise, mutlak ve 
mutlak belediye encümenlerinden geçirilmesi ga
yet yerinde olacaktır, efendim. Gayet tehlikeli 
bir maddedir, aksi halde suiistimallere sebebola-
bilir. 
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DAHİLÎYE VEKÂLETİ MÜMESSİLİ — 

Esasen 2575 sayılı Kanun para cezası vermeye 
salâhiyet veriyor. Bizim burada düşündüğümüz 
kapatma cezasıdır. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Görüyorum ki 
vekâlet mümessilleri bir araya gelip aralarında 
bir anlaşmaya varmadan buraya gelmişlerdir. 
Binaenaleyh burada bunun yeni baştan ele alı
nıp münakaşası ve maddenin yeniden kaleme 
alınmasını teklif ediyorum. Bu, komisyona ve
rilsin, arkadaşlarımız bir araya gelerek mad-
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deyi hazırlasınlar, ondan sonra biz de kararı 
burada verelim. 

BAŞKAN — Emanullah arkadaşımızın tek
lifini reyinize arz ediyorum, kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiş, komisyona verilmiş
tir. Yalnız ben de müddet olarak bir şey arz 
edeceğim. Bu iş Pazartesi gündemimize yetişti
rilsin. 

Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,20 
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