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o. — Kastamonu Milletvekili î. Hakkı Yı
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ısu Başkanlığı tezkeresi ve O. ISeııatosuoıca ya
pılan değişiklik hakkında M. Meclisti Adalet Ko-
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reket sayılmazsa da .kendimce önemli buldu
ğum bir radyo haberi, beni yüksek huzurunu
za getirdi. Evvelki akşam 10,45 teki radyo 
ajansından, önümüzdeki yaz içerisinde, Ege 
havalisinde turistik! hareketlerin -canlanacağı
nı ve bu arada Efes'te festivaller yapılacağını 
memnunlukla öğrendim. Memleketimize .büyük 
•.gelir sağhıyacafc olan turizmin ye turizm ha
reketlerinin desiteklenımıesinl gayet tabiî görü
yorum. Fakat, bu arada millî 'ananelerimizi, 
geleneklerimizi ihmal etmemek ioabettiğini de, 
Muhterem Heyetinizin aynı kanaate katılacağı 
ümidiyle arz etmek isterim. Mesele şu : Efes'te 
bu yıl yapılacak olanı festivalde, açılmış olan 
(büyük bir caddede, Adrian caddesi midir, ne
dir, tam ismini bilmiyoruım, orada. Roma usu
lü arabalar geçecekmiş, buna bir itirazım yok. 
Fakat Türk kızlarının Romalı 'kıyafetlerini 
giyerek şarap dağıtacağını söylediler. 

MEHMET OEÇÎOĞLU (Adana) — Olma* 
öyle şey. 

FAHBEITİTİN KERÎM GÖKAY (Devamla) 
Şimdi bunum neresini alayım? Bu memlekette 
tarihî zenginlikler, ' hakikaten hiçbir uıe'mle-
ketle kııyaısi odilemiyecek kadar 'zengindir. Ege 
•havalisinde Roııma! Medeniyetinin, eski Yunan 
Medeniyetinin, daha eski Türk Medeniyetinin 
izlerini buluyoruz. [Bunları açabiliriz, araştıra-
biLiriz. Fakat Roma'yı* çökiüren, Roma'nın 
•mahvına sebebolan sefahat devrinin; Pompei'nin 
•hayatının, bu memlekette Türk kızlarına Ro
malı (kıyafeti giydirip, şarap dagitt.iriJima.kla 
tekrarlanmasını, ben doğru bulmuyorum. 

(Alkışlar, C. H. P. şuralarından «Ayran da
ğıttıralım ma? kocamı» sesleri) 

AHMET KARAMÜFTfÜOĞLU (Adana) — 
Olamaz öyle şey. 

FAHRETTİN KERlİM GÖKAY (Devamla) 
— Canım, olamaz demeyin. Ben radyoda din
ledim,, böyle olacak'diye. Hattâ dün sö'Z iste
nmiştim: ıbu konuda. Sayın/ Başkan dedi İd; 
bugün günde,m< çok dolu, yarına (bırakabilir 
raisini? Zarar yok, '2:4 saat tehirden zarar gel
mez, dedim. A'ima !24 saattir kafamın, içini, dol
durup .durdu. Gözümün 'önüne Neren'lar, sefil 
hükümdarlar geldi. Kızlarımız destiiere şarap 
doldurup dağıtacaklar. Bu olmaz arkadaşlar. 
(Bravo sesleri) Şimdi dikkat etmemiz icabeden 
bir şey var. 
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SADRETTlN ÇANGA (Bursa) — Ayran da

ğıttırınız. 

FAHRPJT'TİN KERİM OÖKAY (Devamla) 
— işi âlâya bindirmiyelim,. Ayran dağıJtın, ne 
dağıtırsanıız dağıtın, yalnız insanın aklını ka
çırtan nesneyi dağıttırmayınız. (Gülüşmeler) 
Çünkü bunun mânası şu; birkaç günden beri 
görüyorum, şu dakikada çok ballı tiy anım, mü
temadiyen gergin olan çehreler şu anda te
bessüm etti, sağda tebessüm, solda tenessüm, 
işte bizim de istediğimiz bu arkadaşlar. (Al
kışlar) 

Bakınız, demokratik rejimin yükselmesi içiii, 
Atatürk'ün bir vecizesini de buldum, ö'ıia ait 
olacak; «Cemiyetimizin medeni bir seviyeye yük
selebilmesi ve halkımızın refah ve saadete kavu
şabilmesi ancak, demokratik, kâmil bir idareyle 
mümkündür. Olgun bir demokrasi idaresine ka
vuşabilmemiz için de cemiyetimizin bu idareye 
lâyık bir hâle gelmesi, yani birçok devre ve saf
haları atlatarak demokratik tekâmülünü, diğer 
bir deyimle, devrimini tamamlaması şarttır.» di
yor. 

Ben, demokratik nizam içerisinde bu memle
ketin refaha kavuşacağına inanıyorum. Bana ga
zeteciler soruyor «Birkaç gündür Meclisin hava
sını nasıl buluyorsunuz?» diye. Demokrasinin 
cilvesi, dedim. Silâh patlamamak şartiyle bazan 
sille, tokat girebilir bu işe, dedim. Memlekette 
demokratik nizamı yerleştirmek için ihmal ettiği
miz bir şey var; mekteplerimiz talebelerle dolup 
taşmış, hocalar ancak dersle ilgili hususlarda ta-
leberlerle meşgul oluyor, onlarr yetiştiriyorlar. 
Ama mektep dışında çocuklarımızın, gençlerimi
zin durumlariyle ilgileniyor muyuz? Onlarla han
gi teşkilât ilgilenmektedir? İşte onlarla ilgilene
mediğimiz için günün birinde biri çıkıyor, kız
larımıza Romalı kıyafetleri giydirerek elde desti 
şarap dağıttıracak. O şarabı içtikten sonra neler 
olacağını da artık siz düşünün, (Bravo sesleri, 
alkışlar.) 

Onun için bu hususta bilhassa ısrarla duruyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu yaparken, bu 
sözlerimi söylerken şu veya bu itham altında gü--. 
nün modası olan her hangi bir yafta yapıştırılın!-. 
yacağına da eminim. Bu, ilmin sözüdür, hakika-. 
tin sözüdür. Memleketin birçok sosyal şartları,, 
ekonomik şartları vardır, terbiyevî şartları var--
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dır. Gençlerimizle meşgul olmak mecburiyetinde
yiz. Bunun için Bakanlıklararası bir teşkilât ku
rularak, memleketin mânevi cephesi üzerinde 
önemle, ısrarla durmamız icabettiğini arz etmek 
isterim. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, Eflatun, Devlet adlı 
eserinde; akıl mevzuunda, «Akıl madem ölçüdür 
içimizde olup biten her şeyi kollayıp yönetmek 
ona düşer, öfkenin işi de onu dinlemek, ondan 
yana olmaktır.» diyor. Binaenaleyh, evvelâ Parlâ
mento hayatımızın nizam ve gelişmesini sağlamak 
için öfkeyi bir tarafa bırakarak tebessümle dâva
larımızı masanın üzerine koyacak olursak, Ata
türk'ün istediği gibi, demokratik nizamı pek kuv
vetle yerleştireceğimize kaaniim. Ne olmuş bu 
memlekete? îki büyük cephesi var diyorlar, iki 
büyük cenaha ayrılmış. Kimdir bu cenahlar? 

Bu memleketin çocuklarını nasıl olur da birbi
rine düşman yapabiliriz? Bakın, bu hususta da 
güzel bir vecize buldum: Bakınız ne diyorlar; 
«Tanrı, insanların evlerini başlarına yıkmak iste
di mi, fitne sokar aralarına.» Bu, eski bir Yunan 
filozofunun sözü. 

Şu halde muhterem arkadaşlarım, Efesus'taki 
bu mevzu dolayısiyle şimdi demokratik rejimin 
gelişmesi için sinü salime de sığınarak, yüksek 
huzurunuzda sizlere hitabetmek şerefini duydu
ğumdan dolayı bahtiyarlık duyuyorum, istediği
miz tek şey şudur; memlekette biz, sağdan ve 
soldan gelen her türlü dikta rejimlerine muhalif 
olduktan sonra demokratik nizamda masanın üze
rine konularak halledilmiyecek bir dâva olmadı
ğı kanaatindeyim. 

Şu halde her iki taraf arkadaşımızın birinin 
başında bu memlekete hizmet etmiş, şerefle hiz
met etmiş, tarih yapmış insanı vardır. Diğer ta
rafta memleketin en güzide ordusuna Genelkur
may Başkanlığı yapmış insan var. Memlekete 
hizmet etmiş sayısız insanların bulunduğu teşek
küller, olarak tebessümle, şefkatle memleketin 
birliğini, demokratik rejimi korursak o zaman 
hiç kimse benim kızlarıma Roma kıyafeti giydirip 
de içlerine fitne sokmaya teşebbüs edemez. Gün
dem dışı sözlerim bundan, ibarettir, hepinizi say
gı ile selâmlarım arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şener. . 
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Aynı mev

zuda söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aynı mevzuda gündem dışı iki 

kişi konuşamaz. Buyurun Sayın Şener. 
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•2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 

bütçe ile verilen ödeneklerin harcama yerlerine 
dört eşit taksitte kısım kısım gönderilmesinin 
doğru olmadığını açıklıyan demeci. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, umumi bilgilerinize 
arz etmek ve Hükümetin bu hususta nazarı dik
katini celbetmek üzere bir iki dakikalık vaktinizi 
almış olacağım. 1964 yılı Bütçe Kanununun 
5 nci maddesinin A fıkrasının, tatbikatta ak
saklıklar yaratabileceği hususunda. Plân ve Büt
çe Komisyonunda çok ısrar etmiş olmama rağ
men, bu madde kabul edilmiş Umumi Heyetten 
geçmiş ve şimdi tatbikatına başlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddede bir büt
çe yılı içerisinde bir husus için ayrılmış olan 
tahsisatların 4 er ay vâde ile üç taksitte mahalli
ne gönderileceği hükmü vardır. Bu hususta Ma
liye Vekâleti bir tamim yaparak % 80, % 30, 
% 10 gibi variasyonlara ayırmak suretiyle bu 
tahsisatları mahalline göndermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, mahallinden mektup, 
telgraf ve telefonlarla yapılan şikâyetler üze
rine Hükümetin organlarını harekete getir
mek için biz de makamlara müracaat etmek 
mecburiyetinde kalıyoruz. Düşününüz, bir kay
makamın jipi eğer üç bin 'lira ile tamir ola
caksa bin lirası gönderilmektedir, dört ay son
ra bin lira daha gönderilecek, dört ay sonra 
bir bin lira daha gönderilecek. O halde bu kay
makam jipini şimdilik tamir edemiyeceği 
için, sene sonunda bütün "parayı alabileceği 
için, ancak o zaman tamirini yaptırabilecektir. 
Böyle iş olmaz arkadaşlar. Biz Bütçe Komis
yonunda bunun müzakeresini yaparken bu 
şekilde söyledik. 

Sizlere 'eksantrik bir misal vereyim. Çe
kirge âfeti geliyor, gelecektir. Sayın Ta
ran Bakanına diyeceğiz ki, biz size ancak 
3 - 4 aylık para gönderdik veyahut da yüzde 
30 veya 50 sini gönderdik. O hailde çekirge 
âfeti için para bulun diyeceğiz. Böyle şey ol
maz arkadaşlar. Muhterem arkadaşlarım, bu
gün mavi küf de aynıdır. Biz, mantarlara, 
sporlara dur mu diyeceğiz? Fidelikleri mi ya
pacaklardır, bir kazaya yüz lira benzin parası 
gönderilmiştir. Olmaz bu. O halde, derler ki, 
zaten maddei ' mahsusasmda vardır, Hükümet, 
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mezkûr vekâlete gerekli vekâlete, bilhassa 
Maliye Vekâletine bir ay evvel müracaat 
edecektir. Müracaatını bildirdikten sonra te
zekkür edilecek. Bu barajı atladıktan sonra, 
m ahalimde zaten baraj mevcut. Maliye var, 
malmüdürleri var, valisi var, kaymakamı var, 
bu tatbikat Hükümeti müşkülâta uğratacak
tı ı*. 1963 yılında bu baraj kaldırılmıştır. Bu 
sene kondu .Haklı olarak, diyebilirler ki, 
tahsilat yapamadık, belki imkânlarımız yok
tur. Onu da. nazarı itibara alalım ama, bir 
müftüye eğer elli liralık kırtasiye parası gön
dereceğiz. 15 lirasını da dört ay sonra gönde
receğiz. Olmaz böyle ş>?y. .Gönderilmektedir. 
Bâzı arkadaşlar, işleri mahallinde, vekâlette 
takibetmedikleri için işin böyle olduğuna inan-
mıyabilirler. Ama göreceklerdir ki, kendileri 
müracaat ettiklerinde, vaziyet böyledir. Hü
kümetin nazarı dikkatini celbederim. Bu iş
lerle, bilhassa, tabiî âfetlerle meşgul olan ve
kâletlerin bu hususu nazarı itibara almala
rını rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — CKindemo başlıyoruz. 

3. — Dışişleri Bakanlığının, Kıbrıs dâvamızı 
benimsiyen ve bütün dünyaya bildiren kardeş 
Pakistan Milletinin temsilcisi Pakistan Millet 
Meeclisi Başkanlığının, kendilerine teşekkür me
sajı gönderilmesinden duydukları mukabil te
şekkürü ve Pakistan Millet Medişinin bu konu
da ittifakla kabul ettiği önergeyi açıklıyan ya
zısı. 

BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum. 

Türkiye Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 Şubat 1964 tarih ve 96/45928 sa

yılı yazıları : 

Tarih ve sayısı ilgiliden maruz yazılarına 
ekli olarak alınan mesaj yüksek muhatabına 
takdim edilmek üzere Karaçi Büyükefirçiliği
mize gönderilmişti. 

Adı geçen Büyükelçiliğimizden alman cevabı 
işarda Büyükelçimizin Pakistan Millet Mec
lisi Başkanı Fazlül Quader öhowdhury'i 16 
Mart Pazartesi günü Rawvalpindi'deki maka
mında ziyaret ederek Sayın Fuad Sirmen'in 
mesajını kendisine bizzat tevdi ettiği bildiril-
mektediı* 

28 . 3 . 1964 O : 1 
Mezkûr işarda ayrıca belirtildiğine göre, 

Ekselans Fazlül Quader Ch.owdth.ury mesaj
dan fevkalâde mütehassis olmuş ve Millet 
Meclisimizin nazik düşüncesinden dolayı te
şekkürlerinin Sayın Millet Meclisimiz Baş
kanına ulaştırılmasını rica etmiştir. 

'Fazlül Quader Ghowtdhury, ayrıca Pakistan 
Millet Meclisinde Millet Meclisimiz Başka
nının mesajını okumuş ve aşağıdaki önergeyi 
sunmuştur : 

«Pakistan Millet Meclisi, Pakistan'ın Tür
kiye'yi desteklemesi vesilesi ile Türkiye Millet 
Meclisinin kabul ettiği önergeye derin teşekkür
lerini bildirir. Meclisimiz ve Pakistan halkı, 
Türk kardeşlerine, Kıbrıs'taki haklarının âdil 
ve barışçı bir hal suretine bağlanması yolun
daki mücadelelerinde devamlı desteklerini bil
dirirler.» 

önerge ittifakla kabul edilmiştir. 
Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. (Alkış

lar.) 
Dışişleri Bakan V. 

Kemal Satır 

BAŞKAN —- Bilgilerinize sunulur. 

i. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/852) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

(lenel Kurula 
Aşağıda adları yazılıl sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri, Baş
kanlık Divanının 27 . 3 .1964 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

İstanbul Milletvekili, Fahrettin Kerim Gö-
kay, 15 gün, mazeretine binaen, 7 . 4 . 1964 ta
rihinden itibaren, 

Kırşehir Milletvekili, Ahmet Bilgin, 15 gün, 
hastalığına binaen, 30 . 3 . 1964 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza su
nacağım. 

İstanbul Milletvekili, Fahrettin Kerim Gü-
kay, 15 gün, mazeretine binaen, 7 . 4 . 1964 ta
rihinden itibaren, 

— 76 — 

http://Ch.owdth.ury


M. Meclisi B : 77 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul otmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Kırşehir Milletvekili, Ahmet Bilgin, 15 gün, 

hastalığına binaen, 30 . 3 . 1964 tarihinden iti-

1. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
idareci üyelerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe 
Komisyon raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 2/624, C. Senatosu 2/122) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 613, C. Senatosu S. Sayısı : 401) 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonunun 
tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemin bir defa görüşülecek işlerinin 

50 nei sırasında bulunan Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi İdareci üyelerinin, 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, 
malî yılın sona ermesi dolayısiyle hükümsüz bu
lunmaktadır. 

Mezkûr kanun teklifinin komisyonumuza iade
si hakkında gerekli işlemin yapılmasını saygı ile 
ara ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 
Trabzon 

Ali Şakir Ağanoğlu 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etm iyeni er... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonso
losluğu eski Bluavin Konsolosu Varbanoğlu 
Georgi Varbanof Çolakof'un cezasının affı hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena>-
tosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişiklik hakkında M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi 1/555; C. Senatosu 
î/399) (M. Meclisi S. Sayısı : 521 e 1 nci 
ek; C. Senatosu S. Sayısı : 424) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Sözcüsünün 
bir önergesi var, okutuyorum. 

(1) 521 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın somındadır. 

28 . 3 . 1964 0 : 1 
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
521 e 1 nci ek S. Sayısında kayıtlı Cumhu

riyet Senatosunca değiştirilerek iade edilip Ada
let Komisyonunca vâki değiştirgenin benimsen
mesi yolumda karar veriilımiş olan Bulgar Casusu 
Çokalof'un affına dair tasarısının işin önemi ba
kımından öncelik ve ivedilikle gündeme alınarak 
konuşulmasını arz ve rica ederim. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
îzmir 

Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Gündeme alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu raporunu okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu metnini 

okutuyorum. 

Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu 
eski Muavin Konsolosu Varban (Virban, Ver-
ban) oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verba-
nof) Çokalof'un cezasının affı hakkında kanun 

MADDE 1. — Bulgaristan'ın tstabuldaki 
Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Filibe 
(Plovdiv) nüfusunda kayıtlı Varban (Virban 
Verban) oğlu Stayonka'dan (Stoyahka) doğma 
1925 doğumlu Georgi Varbanof (Virbanof, Ver
ban of) Çolakof'un Ankara Garnizon Kuman
danlığı Siyasi Mahkemesinin 8 Aralık 1959 ta
rihli 959/10 esas, 959/31 karar sayılı ve Askerî 
Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 
9 Mayıs 1960 tarihli, 960/1430 esas, 960/1719 
karar sayılı ilâmlariyle hükümlü bulunduğu 
12 sene 6 ay ağır hapis cezası affedilmiştir. 

Adı geçen hakkında, Türk Ceza Kanununun 
101 nci maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet Se
natosu metnini benimsemektedir. Benimsemeyi 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı kanunlaş
mıştır. 

3. — Eğitim ödeneği kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hak
kında Millet Meclisi Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (M. Meclisi 1/601; C. Sena
tosu 1/393) (M. Meclisi S. Sayısı : 563 e 1 nci 
ek; C. Senatosu S. Sayısı : 413) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanının bir 
teklifi vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Senatodan intikal eden ve Geçici Ko

misyonca raporu hazırlanan ilkokul öğretmenleri 
ödenek kanunu tasarısının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
ibrahim öktem 

BAŞKAN — Gündeme alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon ve Bakan lütfen yerlerini alsınlar. 
Geçici Komisyon raporunu okutuyorum. 

(Geçici Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN —• Cumhuriyet Senatosu metnini 
okutuyorum. 

İlkokul öğretmenleri ödeneği Kanunu 

MADDE 1. — Asil ilkokul öğretmenlerin
den (İlk öğretim ve ilkokul müdür ve yardımcı
ları ile ceza evi okullarında ve yetiştirme yurt
larında çalışan asil öğretmen, müdür ve yar
dımcıları dâhil.) şehir ve kasaba okullarında 
fiilen çalışanlara aylıklarına ek olarak ayda 100, 
köy okullarında çalışanlara da ayda 150 lira ilk
okul öğretmeni ödeneği verilir. Nüfusu 2 000 
den az olan ilçe merkezleri de bu maddenin uy
gulanmasında «köy» sayılır. 

(1) 563 e 1 nci ek S. Sayısı basmayazı tuta
nağın sonundadır. 

28 . 3 . 1964 O : 1 
BAŞKAN — Efendim, komisyonumuz Cum

huriyet Senatosu metnini benimsemektedir; be
nimsemeyi oylarınıza sunuyorum; kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı 
kanunlaşmıştır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞÜKRÜ 
KOÇ (Aydın) — Sayın Başkan, yürürlük mad
desinde bir değişiklik yapmak gerekiyor. 

BAŞKAN — Olmaz efendim. 

4. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 
1 nci ek) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanun tasarısı 

komisyonun öncelik ve ivedilik kararı ile Meclis 
gündemine alınmış bulunmaktadır. 

Bu kanun tasarısı komisyonlarda uzun müd
det müzakere edilmiş ve muhalefet şerhi de olma
dan ittifakla Karma Komisyondan çıkmıştır. 

Hükümetin de muvafakati halinde bu kanun 
tasarısının süratle Meclisten geçmesini temin ede
bilmek için Mecliste aralıksız müzakere edilerek 
intacını arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grup 
A. P. Grup Başkanı Başkanvekili 

istanbul Burdur 
Mahmut Rıza Bertan Fethi Çelikbaş. 

Y. T. P. Grup C. K. M. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Hatay Sivas 
Sekip İnal Cevad Odyakmaz 

M. P. Grupu Başkanvekili 
Yozgat 

ismail Hakkı Akdoğan 

İSMAİL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul ) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim; Esnaf ve Iküçük sa
natkârlar kanun tasarlısının Mecliste aralıksız 
müzakere edilmesi istenmektedir. Falkat evvelce 
alınan bir karar mevcuttur; Cumartesi ve Pa
zar günleri sadece Bina kiraları kanunu tasarısı 
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ile İcra ve İflâs 'kanunu 'tasarısı görüşülecektir. 
Zannediyorum bu hususu söyliyeceksiniz Hak
kı Beyefendi. (Orta sıralarda, bugün Bina ki
raları kanun tasarısını görüşmek için toplandık, 
sesleri) 

Efendim; müsaade ederseniz evvalâ, parti 
gruplarından gelen teklifi oyunuza sunayım. 

İSMAİL HAKKI TEKÎNEL (istanbul) 
— Kısa bir maruzatım var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
İSMAİL HAKKI TEKlNEL (İstanbul) 

— Muhterem arkadaşlarım, bilindiği gilbi, ben
deniz 25 . 3 . 1964 tarihinde gerekçeli bir tak
rirle, Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasa
rısını da kapsamak suretiyle gündeme alınma
sını teklif etmiştim. Bu teklifim maalesef hissi 
bir davranış içinde reddedilmişti. Bilâhara di
ğer bir arkadaşın te'klifi üzerine Cumartesi ve 
Pazar günleri sadece Bina 'kiraları hakkındaki 
kanun ve onu takiben de icra ve iflâs Kanunu
nun konuşulması kabul edilmişti. Bizim red
dedilen bu teklifimizdeki Küçük esnaf ve sanat
kârlar kanun tasarısının Hükümet ve siyasi par
ti gruplarının, gündeme alınması hususundaki 
teklifini ben memnuniyetle (karşılıyorum. An
cak ehemmi mühimine tercih etmek mecburiye
tindeyiz. Teklifin Hükümetten gelmesi ve si
yasi parti 'gruplarının desteklemiş olması, ben
denizin o günkü teklifimin yerinde olduğunu 
teyidetmektediı*. 

Gündeme alınması uygundur. Ancak ilik de
fa Bina kiraları kanun tasarısının görüşülmesi 
lâzımdır. Ehemmi mühimme tercih edilmesini 
istirham ederim. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Bütün bun
lar yalnız Cumartesi ve Pazar günlerine aittir, 
değil mi Reis Bey? 

BAŞKAN — Cumartesi, Pazar günleri için 
mevzuubahistir. Ona göre tefrik edildi. Cumar
tesi ve Pazar günlerine aittir. 

Bu vaziyet dâhilinde Sayın Sanayi Bakanı
nın Ibir fikri var mı? 

Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 

(Manisa) — Pek muhterem arkadaşlarım, Bü
yük Meclis Cumartesi ve Pazar günleri icra ve 
iflâs Kanunu ile Kira Kanununun konuşulması 
hususunu karar altına aldı. Ancak Küçük es
naf ve sanatkârlar Kanunu, uzun zamandan beri 

28 . 3 . 1964 O : 1 
Mecliste beklemektedir. 1,5 milyon esnafın (bir
çok meselelerini halletmesi için ilk adım ola
cak kanunlardan birisidir. Karma Komisyon
dan ittifakla çıkmıştır. Esnafla, Bursa, İstan
bul ve Ankara'da yaptığımız temaslarda ve bü
tün Türkiye esnaf mümessillerinin iştirak et
tiği toplantılarda, Meclise gelen tasarı ile mu
tabık olduklarını ifade etmişlerdir. Şu da gös
teriyor ki, bu kanun tasarısı Meclisimizde ko
laylıkla müzakere edilip çıkacak tasarılar ara
sındadır. İcra ve iflâs Kanunundan sonraya 
bıraktığımız takdirde, bu kanunun çok gecik
mesi muhtemeldir. Çünkü, İcra ve iflâs Kanu
nunda uzun müzakereler ve çekişmeler olacak
tır. Esnafın 40 derdi varsa bu Ikanun sokak ka
pısını açacak anahtar olacaktır. Lütfediniz, 
Cumartesi, Pazar günleri bu kanunun müzake
resini kabul edelim. Büyük Meclisiniz, bütçe 
müzakereleri sırasında bu kanunu desteklemiş
t i 1,5 miyon esnaf adına istirham ediyorum, bu 
'kanun tasarısını öncelikle ve takdimen görüşe
lim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sekip Bey. 
SEKİP İNAL (Hatay) — Muhterem arka

daşlar, bugünkü toplantımızın esası, iyice ha
tırladığımıza göre, Kira Kanunu ile icra ve if
lâs Kanunu üzerinde görüşme idi. Ancak küçük 
esnafmızı hakikaten yakından ilgilendiren ve 
memleketin «gerek ekonomik, gerek sosyal bün
yesinde fbüyülk ve faydalı hizmetleri ve yeri bu
lunan küçük esnafın âcil ihtiyacına cevap ve
recek Ibu kanunun takdimen görüşülmesini Y. 
T. P. Grupu tarafından da benimsenmektedir. 
Yüksek Heyetinizden bu Ikanun tasarısını diğer 
kanunlara takdimen görüşmesini, grupum adı
na arz ve rica ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın yazılı bir tek
lifi var mı? efendim 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Manisa) — Var efen'dim. 

BAŞKAN — Evvelâ tasarının .gündeme alın-. 
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmîyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4) (8. 
Saym : 634) 

BAŞKAN — Bakanın önergesini okutuyo
rum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Esnaf ve 'küçük sanatkârlar kanunu tasarısı
nın Cumartesi, Pazar- günleri gündemin diğer 
maddelerine ta kelimen ve öncelikle görüşülme
sini arz ederim. 

Sanayi Bakanı 
Muammer Erten 

BAŞKAN — Buyurun Sayım. Tekine]. 
İSMAİL TEKİNEL (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlarım, Esnaf ve küçük sanatkâr
lar kanunu tasarısı hakikaten çok mühimdir. 
Takdim etmiş olduğunu ve Yüksek: Heyetiniz
ce reddedilen takıirimde 'bu italarınım kanun
laşmasının zaruret olduğuna işaret edilmiştir. 
Zaruret ik elim esin in ifade ettiği mâuayi! idrak 
•ederek, takririme ıbu kelimeyi dercctımiştirm. 
Ancak gündeme alındrktau sonra Kira kanunu 
tasarısına takdimen görüşülmesi hususunda 'beri 
Sayın Bakanla aynı konuda birlenemiyorum. 
Çünkü, bunun sebepleri vardır. Bir defa Esnaf 
.ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısı: 17.4.1959 
tarihinde hazırlanmış, Kurucu M'eciise arz •edil
miştir. Kurucu Mecliste kadük olmuştur. Ka-
dük olan bu teklifi hayatiyete kavuşturmıak 
için imzasını atan? milletvekillerinden biri de 
benıdcnizim. Şu hale göre, L7.4.1959 tari
hinden -bugüne kadar üzerinde gerekli çalın
maların: yapılamamın obuası herhalde ıblzlerin 
kusuru değildir. 

Kira Kanununa gelince; 26 .3 .1963 tari
hinde Anayasa Mahkemesi 0370 saydı Kanu
nun 2 ve 3 ncü maddelerini iptal •etmiştir. Ana
yasa ıMalrkemesi (Kuruluş Kanununun kendile
rine verdiği, yetkiye göre iptali hükmünüm 
yürürlük tarihini 6 ay sonraya tehir etmiştir. 
Bu 6 ay içinde, kanunda, hâsıl olanı hoşluğun 
dolduralmasj hususunda maalesef Hükümıet 
kendisine düşen vazifeyi yapmamın ve bu ka
nunu Parlâmentodan geçirememişti r. Şu hale 
göve, 26 . 3 .1:963 ten sonra geçen altı aylık 
müddetin hitamı 26 .0 . 196)3 olmaktadır. 
26 . 9 . 1963 tarihinden hu yama geçen zamıan 
içinde kiracıı ile kiralıyan münasebetleri maa
lesef sosyal hir foon.ıı haline .gelmiştir arkadaş-
lar. Bugün, t-atibikaitçıılar tatbik edeceği 'hük
mü bilememektedirler. Vatandaş hakkını ara
yamaz, tâkibedemez hale gelmiştir. Bu boş
luğu doldnrırnak, evvelemirde Parlâmentonun 
vazifesidir. Hiıikukta istiıkrarsızlıiik soısyal fe-
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lâketlei'o doğru bizi sürükliyebilir. Bugün 
yüzıbinleri aşan protestonun ifade ettiği inana
nın içinde, Hükümetin buı konuda göstermiş 
olduğu ihmal ve teraıhininı hesabı da vardıır 
arka da şiarım. Şu hale göre* tatbikatçıları te
reddütten kurtaracak ve mal sahibi ile kiracı 
münasebetierini tanzimi edecek hu tasarlının 
bir an evvel Parlâımenıtoya vaz'edilmesi mecbu
riyeti vardır. Bu .bakımdan: diğer kanım tasa
rısına takaddüm etmelidir. Esasen kanun tasa
rısı ıhakkında a rkadıanla rumuzun zannederim iki, 
güzel fikirleri. vardır. 2ı3 maddede ıı ibaret, olan 
buı Kira kanunu tasarısı, zannediyorum ki ye
niden •düzenlenmek üzere Oeçici. Komisyona 
iade edilecek, bir müddet de •orada zamıan kay
bedecektir. Geçici Komisyona/ iade edildikten 
sonra elbette ki İcra ve İflâs Kanununa ta
kaddümden hm tasarının görüşülmesinde fayda 
vardır. Buna işaret ediyorum, Oylarıurzı bu 
yolda istimal' etnvenizi rica öderim. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

'Başkanlığa 
^Sanayi /Bakanının -mühim! olduğunu kürsü

den ifade ile öncelik ve diğer 'kanunlara tak
dimen görüşülmesini istediği IKüçük Esnaf Ka
nununun C. .Senatosu Seçim Kanunumdan ön
ceye almmıasınıı ve o kanundan önce görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Maraş 
Kemaıl iBağcıoğlu 

BAŞKAN —•• Kemal Bağeıoğlu'nun önergesi
ni oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; evvelâ, 5 grup 
Başkanı tarafından yapılan teklifin öncelik ka
rarını alayım. (Neyin hakkında, sesleri) Tasa
rıda öncelik teklifi de var. öncelik teklifini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Sanayi Bakanı, Küçük esnaf ve sanat
kârlar kanunu tasarısının, Kira Kanunu, İcra 
ve İflâs kanunlarından evvel konuşulmasını tek
lif etmektedir. 

SANAYİ BAKANİ MUAMMER ERTEN 
(Manisa) — Efendim, Esnaf ve küçük, sanatkâr
lar kanunu tasarısının Kira Kanunundan evvel 
görüşülmesini ve bu husustaki önergemin oya 
sunulmasını rica ediyorum. (Cürültüler, olmaz 
sesleri) 
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BAŞKAN — Bakanın önergesini oylarınıza 

..sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... 
Kabul edilmemiştir. 

Şu halde arkadaşlarını, Kira Kanunu ve 
İcra İflâs Kanunundan sonra Esnaf ve küçük 
sanatkârlar kanunu tasarısı görüşülecektir. 

4. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 
1 nci ek) (1) (Devanı) 

BAŞKAN — Kira Kanunu tasarısının tümü 
hakkında söz istiyen arkadaş var mı? 

"SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Grup adı
na söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Grup adına buyurun Sayın 
öztürk. 

C. K, M. P. GRUPU ADINA SMYEİ ÖZ
TÜRK (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım. 
6570 sayılı gayrimenkul kiraları, hakkındaki ka
nunun- ikinci ve üçüncü maddelerinin Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptali üzerine kira mev
zuunda büyük bir boşluk meydana gelmiştir de
nilebilir. Birkaç aydan beri bu sahada bir keş
mekeş olmuş, mal sahipleri ve kiracılar müşkül 
durumda bırakılmıştır. Bu itibarla kiracılarla 
mal sahipleri arasındaki münasebeti düzenlemek 
âcil bir durum halini almıştır. Bina kiralarının 
tanzimi konusunda hazırlanmış bulunan tasarı 
umumiyet itibariyle ihtiyaca cevap verecek ma
hiyette olmakla beraber, birçok maddelerde ek
siklere tesadüf etmekteyiz. Ancak, Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisi umumiyet itibariyle 
tasarıyı benimsemiş bulunmaktadır. Esasında 
konu üzerinde enine boyuna pekçok münakaşa
lar yapılmıştır. Nazari ve tatbikî sahalarda çe
şitli görüşler ortaya atılmıştır. Mal sahipleri 
ile kiracılar arasındaki hukukî münasebetlerin. 
hususi hukuk açısından düzenlenmesi tabiî ve 
normal bir yoldur. Memleketimizde bugüne ka-
darki tatbikat, maalesef bu tabiî yolun dışına 
çıkmıştır. Çünkü ihtiyaçlarla imkânlar arasm-

(1) 458 ve 458 e 1 nci ek S. Saydı basmaya-
ztiar tutanağın sonundadır. 
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da bir ahenk, bir tenazur yoktur. Ticaret kaide
lerine, iktisat kaidelerine göre kiranın arz ve ta
lebe göre normal şekilde piyasada takarrür etme
si icabederken, binaların yeter miktarda mev
cut olmaması ve bu sahadaki yatırımların ki fa 
yetsizliği, artan ihtiyaçlar, kanun vâzıını bu sa
hadaki boşluğu doldurmaya sevk etmiş ve taraf
lar arasında serbest iradenin tanzim etmesi ge
reken bu hukukî problemi vâzıı kanun âmme dü
zeni içerisinde mütalâa etmek ihtiyacını duy
muştur. Birinci Cihan Harbi zamanında bu ko
nuda ilk kanun çıkarılmıştır. Bilâhara İkinci 
Cihan Harbi sırasında mülkiyet hakkının, bil
hassa suiistimalinden doğan zararlı neticeleri 
karşısında vâzıı kanun 3780 sayılı Millî Korun
ma Kanununun JîO ucu maddesine istinaden 
Koordinasyon Heyeti karariyle kiraların ayar
lanması cihetine gitmiştir. Bilâhara çıkarılan 
kanunlara, bu-sabada cezai müeyyideler de na
zarı itibare alınmak suretiyle, âmir hükümler 
konulmuş, en sonunda 6570 sayılı Kanunun, 
Anayasanın meriyeti ile beraber bâzı hükümle
rinin hukukî kıymeti düşmüştür. Şimdi bun
ları karşılamak maksadiyle bir kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. Bâzı arkadaşlarımız da teklif
lerde bulunmuşlardır. Mesele şudur; bir görüşe 
göre, 6570 sayılı Kanun meriyette kalmalıdır. 
Ancak Anayasa Mahkemesinin iptal etmiş oldu
ğu ikinci ve üçüncü maddeleri karşılıyacak, Ana
yasanın 11 nci maddesinin espirisine uygun bir 
tasarı hazırlanmalıdır. Bir görüş budur. 

Bir diğer görüş; memleketin içinde bulundu
ğu iktisadi şartlar bir tarafa, mülkiyet hakkı 
her şeyin üstünde tutmalıdır; Anayasamız mül
kiyet hakkını büyük bir titizlikle korumuştur. 
Kiralar alelûmum serbest bırakılmalıdır. Parti 
(Trupumuz bu iki görüşe de iltifat etmemiştir. 
Gerçekten kiraların serbest olması hepimizin te
mennisidir. Ancak memleketimizin içinde bu
lunduğu şartlar itibariyle kira miktarının ser
bestçe teşekkülüne imkân bulunmıyan memleke
timizde mülkiyet hakkının suiistimalinin, fahiş 
kiraların birtakım huzursuzluklara sebebiyet ve
receği ehemmiyetle göz önünde tutulmuştur. Bu 
itibarla bir taraftan mülkiyet hakkının lüzumsuz 
sınırlandırılması, tahditlere tabi tutulması nasıl 
anormallik ise mülkiyet hakkının her türlü tak
yidin dışında serbest bırakılmasının da kira
cılar aleyhine neticeler doğuracağını göz önünde 
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tutan kanun esprisi görüşlerimize uygun bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarıda ehemmiyet
le durulması lâznngelen hususlardan birisi şu
dur; tasarı, mesken politikasını ele alarak plân
lamanın da mütalâasını kıymetlcndirmiştir. Yal
nız meskenlere, konutlara taallûk eden hükümler
le bina kiralarını tesbiti cihetine gitmiştir. 
Ticarethaneler, iş yerleri muvakkat maddeyle 
1964 yılı sonuna kadar kanunun kapsamı içine 
alınmış, 1964 yılından öteye serbest bırakılmış
tır. Görüşlümüze göre, memleketin mesken poli
tikasındaki birtakım nedenler, niçinler hangi 
aldedde, ölçüde, nisbette ise diğer işyerleri ve ti
carethaneler hakkındaki sebepler, nedenler aynı 
miktardadır, aynı ayarlıktadır. Yani ticaretha
neleri konuttan ayrı mütalâa etmek de doğru 
değildir. Bilâkis ticarethaneler üzerinde ehem
miyetle durmak lâzımdır. Bilhassa fiyat politi
kası bakımından, ticarethane kiralarının serbest 
bırakılması, serbest bulunması iş hayatında bir
takım tczeibzürlere sebebiyet verebileceği .gibi fi
yat temevvüçlerine, hususiyle fiyat artışına se-
bebolacaktır. 

İş hayatında kiralar, hiç şüphesiz doğrudan 
doğruya imal edilen mallara tesir etmektedir. 
Piyasadaki bu artış, özellikle dar ıgelirli, gelir ve 
geçimi küçük seviyeli kimseler üzerine de tesir 
icra edecektir. Bilhassa büyük ticari ve sanayi 
merkezlerde, istanbul, îzmir ve Bursa gibi bü
yük sanayi ve ticari merkezlerde işyerleri kira
larının serbest bırakılmasiyle kiraların çok yük
sek hadde yanması, imalâtla uğraşan, bu sahada 
çalışan kimselerin imal ettikleri mallar üzerinde 
bir ölçü nöbetinde fiyatların yükselmesine sebeb-
olacalktır. Bunun nazarı itibara alınmasına ve 
Imdsken mevzuundaki tahdidi hükümlerin serbest 
işyerlerine, ticarethanelere aynı ölçü ve miktar
da teşmilinin zaruretine inanmış bulunmakta
yız. 

Tasarıda bir başka hususu da eksik görüyo
ruz, özellikle mahkemelerimiz - başta sulh mah
kemesi olmak üzere - bugüne kadar tatbikatta 
geçmiş mevzuatın sıkıntıları içinde salim bir. is
tikamet bulamamışlardır. Kira başlangıcının tes
biti, ihtarname sürelerinin tesbiti, tahliye mev
zuundaki hükümlerin karışık olması bugüne ka
dar berrak şekilde bu sahada, içtihatların ve 
tatbikatın takarrür etmesine mâni olmuştur. Ye
ni bir kanun yaparken, aynı karışıklıkları orta-
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dan kaldırmak, tatbikatçıyı daha açık ve berrak 
şekilde aydınlığa götürmek için bâzı hususları 
dikkate almak lâzımdır. Meselâ bunlardan bir 
tanesini ele almak mümkündür. Sulh mahkeme
lerine açılacak dâvalarla asliye) mahkemelerine 
açılacak dâvalar arasındaki sınır belirli şekilde 
ortaya konulmamıştır. Vazife konusu, mahkeme
ler arasında hem işin uzamasına, hem vatandaşın ' 
karardide olmasına sdbobolmaktadır. Bir başka 
konu, binaların fiyatlarının tesbiti kiraya baz 
olarak alındığına göre, fiyat tesbitinde de nor
mal ve sıhhatli esaslar yoktur. Meselâ Bayındır
lık Bakanlığı ile imar ve iskân Bakanlığı iş bir
liği yapacak ve bir yönetmelikle binaları, inşa 
tarihlerine göre, inşa kıymetlerini umumi şekil
de tâyin, tesbit ve ilân edecektir. Memleketimi
zin çeşitli bölgelerinde inşa fiyatları değişiktir. 
istanbul *da metrekaresi 500 liraya inşa edilen bir 
gayrimenkulun, aynı evsafta bir gayrimenkulun 
bir başka vilâyetteki inşa bedeli ya düşüktür 
veya fazladır. 

O halde bunu umumi şekilde tespitte haksız
lıklar olur, tatbikatta müşkülât çıkar. Bendeniz 
madde geldiği zaman teklif edeceğim. Vilâyetler
de nafıa müdürlükleri, mahallî ticaret odalariyle 
beraber o yerin birim fiyatlarını her yıl tesbit 
eder, Bakanlığa bildirir. Bakanlık tasdik eder, 
böylece her vilâyette nafıa rayicine göre birim 
fiyatları bellidir. Şu suretle her vilâyetin çevresi 
dahilindeki gayrim enkullerin kıymetlerini tesbit-
te, bu usulden istifade etmek lâzımdır. Umumi 
rayice göre kıymet takdiri hem müşküldür, hem 
de haksızlıklara sebebolabilir. Bunun gibi (mad
deler üzerinde, gerek kiralıyanın haklarının si
ya net, gerek kiracıların haklarının korunması 
bakımından birtakım aksaklıkları giderecek tek
liflerimiz olacaktır. 

Ancak şurasını belirtelim ki, komisyonun, ti
carethaneleri de 1964 yılı nihayetini nazara al
maksızın, meskenlerde olduğu gibi, mütalâa et
mesi halinde, tasarıyı tam mânasiyle destekliye-J 

ceğiz. Benimsemediği takdirde tekliflerimiz ola
caktır, bunları da yüksek tasviplerinize arz ede
ceğiz. Şimdiden, bu kanunun geçmişteki huzur
suzlukları izale etmesini, mal sahipleri ve kira
cılar için hayırlı olmasını diler, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın ismail Hakkı Tekine1!. 
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A.P. GKÜPtT ADINA İSMAİL HAKKI 

TBKİNBL (İstanbul) — Muhterem arkadaşla
rım, bilindiği gibi Anayasa Mahkememiz 
28.&1963 tarihinde, 657Ö sayılı Kanunun 2 nei 
ve 3 neü maddelerini, Anayasanın 36 ncı. ve 
1.1 nei maddesi ile teminat altında bulunan mül
kiyet haklarına tecavüz ettiği gerekçesiyle iptal 
etmişti. Hakikaten çök kıymetli bir gerekçe ile 
iptal edilen bil kararın ışığı altında Hükümetin 
6 ay (gibi bir zaman içinde mutlak surette bu 
boşluğu dolduracak ve hukukta doğması muhte
mel istikrarsızlığı ortadan kaldırmasını temin 
edecek bir tasarıyı Meclisten geçirmesi lâzımge-
lirken bu lâzimeye riayet edilmesi imkânı maal
esef bulunamamıştır. 

giîftdi, bu müddet mürur etmiştir. 26.9.1960 
taii bu yatta 6570 sayılı Kanun, 2 ve 3 ncü mad
deleri iptal edilmek, diğer hükümleri baki kal
mak suretiyle meriyet 'hüküm ifade edilmek du
rumuna sokulmuştur. Kiracı ile kiralıyan ara
sındaki münasebetler sarsılmış ve vatandaş han
gi hukukî yollarla hakkını ariyacagı hususunda 
tereddüde düşmüştür. Sadece vatandaş değil 
mıttlalk surette bu tatbikatın içinde bulunan bil
cümle hâkimlerimiz ve avukatlarımız ile bizzat 
kiracı Ve kiralıyan sıfatını taşıyan kimseler bu 
şikâyetleri 'bizlere kadar acı acı iletmişlerdir. 
Mteki/m biraz evvel de işaret ettiğim gibi, bu
gün belki yetkili baıkan arkadaşlarımızdan biri 
ç.tkar da «Dendiği gibi bu kanun iflâslara sebe
biyet vermemiştir, maihkemeleriımizdeki iş sayısı 
çok azdır» diyebilir. Filhakika yaptığımız bir 
tetkike göre, vatandaş mahkemeye müracaat cesa
retini kendinde bulamamaktadır. Yani bu boş
luğun mutlak surette-en iyi esaslar dairesinde ve 
Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinde gös
terdiği objektif kıstaslara istinadetltirilercık dol
durması lâzımgeldiği bir vakıa haline gelmiştir. 
Biz, tetkik etmiş olduğumuz bu tasarıyı sadece 
teknik yönüyle ele almak istiyoruz ve uımumi ba
kımdan prensiplere değinmekle yetineceğiz. An
cak maddelerde, sırası geldiği zaman lüzumlu 
müdahalelerde bulunmak ve gerekçeli önergeler 
sunm'aik suretiyle tasarının en iyi şekilde Parlâ
mentodan geçmesini temine gayret sarf edeceğiz. 

Utmumi olarak; diğer noktalara gelince arka
daşlarım; üzüntü ile müşahede etmekteyiz ki, bu 
tasarının Hükümetçe hazırlanması sırasında, ta
sarıyı hazırlamakla görevli bulunan alâkalı ve
kâletlerin koordine bir çalışma içerisinde netice-
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ye ulaşamadıkları intibaını, tasarının kaleme alı
nış şekli bize vermektedir. Ve bundan doğan! 
mahzurların azametini de hissetmemek mümküıt 
değildir. 

Tasan sadece bir bakıma konut esasını ele* 
almış, sosyal ve iktisadi yönden ihmallere sürük-
lenmiıtir. Lisanı da istenilen mükemmeliyete 
ulaşamamış ve hattâ üzüntü ile arz etmek mec
buriyetindeyim ki, kira mukavelesine yanaşma
mak gibi argoya kaçan tâbirleri de ihltiVa eden söz
lerin metinlerde yer almasına imkân verımiştir.. 
Keza Geçici "Komisyonun da buna paralel olarak,. 
tasarının mükemmeliyete ulaşması için gerekli 
ciddî faaliyeti göstermediğini müşalhade ediyo
ruz. Ve gerekçesinde de bunların sarahatle tes^ 
bitini mümkün görüyoruz. Meselâ, mulhtterem ar
kadaşlarım, bir mesele iyice anlaşılmayınca, bu 
meseleye hal çareyi bulacak gerekli tedbirlerin 
kuvvetle alınmasına imkân yoktur. Bir işaret ol
mak üzere, gerekçeden bir madde okuyacağım. 
Geçici Komisyon gerekçesinin ikinci maddesinde 
«Kira bedellerinin dondurulması veya yetkisiz 
kurulların indî düşüncelerle kira bedelini takdir 
etmesi de Anayasaya aykırı bir tasarruftur» de
nilmektedir. 

Arkadaşlarım, bu kanunun en iyi bir şekilde 
hazırlanması için Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararının gerekçesinin ciddiyetle okunması ve 
hakiki mânasının verilmesi lâzımdır. Burada,, 
belediye encümenlerinin yapmış oldukları tak
dirlerin yetkisiz kurullar tarafından yapılmış: 
takdirler gibi ifade edilmesi Anayasa Mahkeme
sinin karar gerekçesine aykırıdır. Anayasa Mah
kemesi hiçbir şekilde belediye encümenlerini 
yetkisiz kurullar olarak vasıflandırmamış ve an
cak objektif esaslar dâhilinde kira takdir edilme
diği hususuna işaret etmekle yetinmiştir. Buna 
işaret edişimin sebebi, Komisyondan bâzı istir
hamlarımız olacağı içindir. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim muhalif kal
dığımız bir husus da kanun tekniği ile ilgili bir 

"konudur. Tasarı, kanun tekniği bakımından ha
kikaten lüzumsuz, faydasız ve kanunun tatbika
tını aksatacak tariflere girişmiştir ki, böyle tek
nik bir kanunda böyle tarife yer vermemek ik
tiza eder. Misal olarak tasarının ikinci madde
sini zikretmek mümkündür. Bunun dışında ha
talı prensipler de vardır. 

Bugüne kadar tenkid konusu yapılan husus
lardan birisi 6570 sayılı Kanuna göre mal sa-

— 83 — 



M. Meclisi B : 77 
lıiplerinin henüz binalarını kiraya vermeden 
cince bos olan gayrimenkul 1 erin in kira bedellerini 
belediye encümeni erine müracaat etmek suretiy
le tesbit (ittirmek imkânına malik oldukları key
fiyetidir. Hakikaten kiracının müdafaası alın
maksızın tek taraflı yapılan tesbitlcrle, kanun 
dışı kiralar alındığı ve indî neticelere varıldığı 
bir belci ah a t iken ve bu prensibin bu kanunda yer 
almaması lâzım »-el irken, maalesef Hükümet ta
rafından sevk edilen tasarıda ve Komisyonca 
yapılan incelemede bu prensibe yeniden yer ve
rilmiştir. Kiracının müdafaa hakkı ketmedilmek 
suretiyle tek taraflı yapılacak teshillerin âdil 
olacağını şüpheyle karşılamakta haksız sayılma
yız, zannederim. 

Hu itibarla getireceğimiz bir tadil teklifi ile, 
teshil talebi yerine, t esli i t dâvası terimini ikame 
etmek suretiyle, teshil işlerinin iki taraflı iddia 
ve müdafaanın, tesbit suretiyle yapılmasının te
minine gayret edeceğiz. Diğer mühim ve tatbik 
kabiliyeti olacağını ummadığımız kira, tesbifinde-
ki esasa, ait prensibe gelince; bu kanunun muh
telif maddeleri içinde teselsülü temin edecek 
tarzda, bu prensip dağıtılmıştır. Ancak gayri
menkul kiralarının tâyin ve tesbitindeki esas, 
gayrimenkul değerinin senelik kira olarak 
% 10 u geçmemesi hususu tesbit edildiği halde 
bunun değerlendirilme usulü umumi bâzı çalış
malara bırakılmıştır. Halbuki her gayrimenkul 
hususiyet arz eder, gerek üzerine oturduğu zemi
nin kıymeti, gerek şekli, gerek mesahası, gerek
se binanın inşa tarzı itibariyle bütün binaları 
umumi vasıflı tâlbirlerle değerlendirmek doğru 
olmaz. Bunun böyle yapılmasında sakınca var
dır. Anayasa Mahkemesinin göstermiş olduğu 
objektif esaslar kıstası bu prensiple tahakkuk 
edcıniyecektir. 

Bu itibarla, Komisyondan hassaten istirham 
'ediyorum; biz kendimizi 7-8 veyahut 10 küsur 
madde içine dağılmış olan bu prensibin " derli 
toplu bir hah> getirilmesi hususunda şahsan 
yetkili görmedik, böyle bir teklif hazırlamayı da 
cüret telâkki ettik. Komisyon buna. ınütaallik 
olan maddeleri geri almalı ve vaz'edeceğimiz 
prensipler dâhilinde yemden bu maddeleri ka
leme almak suretiyle Yüksek Meclisinizin huzu
runa getirmesinde fayda vardır. Anayasa Mah
kemesinin iptal gerekçesindeki hususlara riaye
ti temin için keza fayda vardır, 
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blsasen faydasız bâzı ameliyelere de tasarıda 

yazıldığı şekilde vatandaşları sürüklemesi mut
laktır. Bir taraftan kiranın teshilinde serbesti 
esası kabul edilmiştir. Kiracı ile kiralıyan arasın
da kira miktarının teshilinde anlaşmazlık çıktı
ğı takdirde, işin mahkeme marifetiyle halli cihe
tine gidilmiştir. Fakat mahkemede hangi ciddi 
ve Anayasa Mahkemesinin işaret ettiği tarzda, 
hangi objektif esaslar dâlhilinde kira işinin tes
bit edileceği ve değerlendirmenin yapılacağı hu
susu bu tasarıda m'aalesef bir usule bağlanma-
ımıstır. Toprak kıymetini tesbit edecek komisyon
ların teşkili hem zaman alacaktır hem de ciddî 
bir kıstasa ıılaşılamıyacaktır, Keza inşaat kıy
metlerinin Bayındırlık Bakanlığı veyar imar ve 
İskân Bakanlığı tarafından tesbit edilmek sure
tiyle bir sonuca vardırılması da bizi âdil netice
lere götürmez. Yine oubirinci maddeye ve bu 
tasarının dördüncü maddesine göre kiranın t es
intilideki sistemi1 itiraz etme imkânı taraflara 
verilmiştir. Bir itiraz halinde bu sistemden uzak-
1 aşıl m akta ve mahkeme, 15 nci maddede göste
rildiği gibi, tekrar müşahhas bir şekikle itibarî 
•kıymetleri nazarı itibara almak suretiyle yeni
den takdir yapmak ciluıtine gidilecektir. 

Bu, 15 nci maddedeki itiraz hakkı, kiracı ve 
kiralıyana tanınmış olduğuna göre, tmar ve İs
kân Bakaıılığınca; Bayındırlık Bakanlığınca, in
şaat kıymetleri hakkında veyahut 11 nci madde
de gösterilen komisyonlar tarafından toprak kıy
metleri hakkında yapılan değerlendirmenin hiç
bir , mesnedi kalmıyacak, fuzuli çalışmalar ve 
vatandaşı huzursuzluğa sevk edecek durumlara 
götürecektir. O zaünan mahkeme bir itiraz vu
kuunda bunların sözlerine bakmaksızın kendi 
usulüne ızövv teshile gidecektir ki, en son şekli 
muhafaza, etmek suretiyle yeniden müşahhas kıs
taslar içinde her gayrimenkulu ayrı ayrı değer-
I emdirmekte fayda vardır. Ve bunun için de 
Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı arasında güzel 
hükümler de mevcuttur. Onlardan istiane su
retiyle Komisyonun lütfen bu maddeleri bu şe
kilde huzurunuza getirmesini istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım elimizde 6830 sayılı 
İstimlâk Kanunu vardır. (İerek istimlâkin ta
mamına taallûk etsin, gerekse kısmi istimlâklere 
taallûk etsin, bir gayrimenkulun hakiki değerini 
tesbit ettirmek için cidden güzel kıstasları or
taya koymuştur. Bunun tatbikatı da Türkiye'-
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mizde çok mükemmel örnekler vermiştir. 11 nci 
maddede gösterilen komisyonlar ada, parsel şek
linde umumi olarak değerlendirmeye gidecek ve 
bunlar ilân edileeek denmektedir. 

Şimdi, tatbikatta, bâzı mahkemelerin çok cid
dî çalışmaları sonunda bu konuda elde edilmiş 
neticeleri de vardır. Müsaade ederseniz, bir mi
sal olmak üzere, İstanbul 9 nen Asliye Hukuk 
Mahkemesinde 1955 yılından içinde bulunduğu
muz zamana kadar gelen devre içinde görülen is
timlâk dâvaları sebebiyle hâkimlerin şahsan kur
muş oldukları prensiplerin bu dâvalara teşmili 
mümkün olduğu kanaatindeyim. Bu istimlâkler
de yapılan değerlendirilmelerde kanun açık, sa
rih, gayet güzel kıstaslar koymuş, binasını kiraya 
verildiği tarihteki hakiki değerini, yıpranma şek
lini, zeminin değerinin nelerden ibaret olacağını 
ve yıpranma paylarının ne şekilde hesaplanaca
ğını göstermiştir. Şimdi, istanbul 9 ucu Asliye 
Mahkemesi yaptığı işlerde her hangi bir yanıl
maya meydan vermemek için inşaat kıymetlerinin 
değerlendirilmesinin dışında, İstanbul'un muhte
lif mıntakalarmda yapılan istimlâklerde kendisi 
haritalar tanzim ettirmiş ve filân parsele giden 
ehlivukuflar o parselin kıymetine müessir husu
siyetlerin dışında ortalama olarak kaç lira kıy
metle değerlendirildiğini sene sene, zaman zaman 
tesbit etmiş ve bunu arşivlerine kıymetli bir vesi
ka olarak intikal ettirmiştir. Bunu kiraları tak
dir edecek mahkemelerin de yapması ve hattâ bu 
kanun içerisinde bir hükme bağlanmak suretiyle 
daha faydalı bir şekle sokulması mümkündür. 
Biz böyle, kiranın takdirine taallûk eden ve ken
di şahsi ihtirasımızın dışında telâkki ettiğimiz 
konularda hususi bir teklif getirmeyi doğru bul
madık. Mütehassıs elemanların daveti suretiyle 
yeniden maddelerin müzakeresinin uygun oldu
ğu ve bu konuda sırası geldiği zaman teşebbüse 
girişeceğimizi arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, kanuna konulan hü
kümler, kanunun hazırlanış tarzına zıt bâzı tena
kuslara da sebebiyet vermiştir. Meselâ bir 10 rıcu 
madde vardır, müsaadenizle okumak istiyorum. 

«Konut kira bedellerinde değişiklik» matlabı
nı taşıyor. 

«Devlet İstatistik Enstitüsü yıllık bültenleri 
geçim endekslerinde % 20 den fazla artma veya 
eksilme hâsıl olduğu takdirde konut kira bedel
lerine aksedecek nisbet Ticaret Bakanlığının mü-
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talâası alındıktan sonra İmar ve İskân Bakanlı
ğınca tesbit ve ilân olunur.» 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun hazırlanış 
şeklinde esas hükmün, mühendisleri de bulunan 
imar ve iskân Vekâleti temsilcilerinde olduğu 
anlaşıl maldadır. Halbuki bunun iktisadi ve sos
yal cepheleri de vardır. Ticaret Vekâletinin lâ
zım geldiği şekilde alâka göstermediği bu kanun 
tasarısında bu şekilde bir maddenin nasıl uygu
lanacağını düşünmek hakikaten üzerinde durul
ması lâzımgelen bir konudur. Bunun için de, mü
talâamızı arz etmek istiyorum. 10 ncu madde 
hakkındaki bu görüşümüzün kabulünde isabet 
olacağına da kaani bulunmaktayız. Biz bu mad
denin nasıl tatbik edileceğini anlıyamamış du
rumdayız. Bina kiralarının esas unsuru arsa ve 
bina inşaat bedeli olduğuna göre, hayat geçim 
endekslerindeki artışa göre bu uzuvlardan birine 
veya diğerine veyahut ikisine zam yapılacak de
mektir. inşaat vasati metre kare bedelleri Ba
yındırlık ve imar ve İskân Bakanlıklarınca tesbit 
edileceğine göre, Bakanlıkların inşaat maliyetine 
tesir eden unsurlarda artış olması halinde, zaman 
zaman vasati metre kare inşaat bedellerinde deği
şiklik yapmaları daha isabetli olur. Arsa fiyat
larındaki değişikliği takip daha zordur. Bütün 
mukaveleler aynı zamanda yapılamayacağına göre 
umumi yeknesak bir zam tatbikatı da mümkün 

'görülememektedir. Yegâne mâkul hal tarzı, kana
atimizce mahkemece yapılacak tesbitlerin 3 - 5 
sene gibi bir müddet için muteber olması ve on
dan sonra değişen fiyatlara göre taraflara yeni
den mahkemeye müracaat etme imkânının hazır
lanmasından ibarettir. Bu konuda bir takrir 
vermiyeceğiz. Ancak bu görüşümüzün Heyeti 
Umumiyenizce ve komisyonca nazarı itibara alm-
nıasını ayrıca istirham ederim. 

Yine arkadaşlarım, 5917 sayılı Kanun tatbi
katının bu tasarı içine sokulduğunu görmekteyim. 
Sırası geldiğinde bunun mahzurları hakkında ge
niş izahat vermek imkânına sahibolacağmıı dü
şünüyorum. Ancak idarenin müdahalesini tevsi 
etmek hatalıdır ve salâhiyet suiistimallerine se
bebiyet verebilir. Bu itibarla 5917 sayılı Kanu
nun uygulanması yolunda tasarıya konulan hü
kümlerin kaldırılmasında isabet vardır. Görüşül
mekte olan kanun, esas itibariyle teknik bir ka
nun olması itibariyle, maddeler üzerinde daha faz
la durmak suretiyle, bu kanunun çıkmasının fay
dalı olacağını ümidediyorum. 

8 5 -
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Yalnız, henüz müzakeresi yapılmadan evvel 

bu kanun konusunda konuştuğum kıymetli arka
daşlarımdan bâzıları, kanunun getirdiği bu pren
siplerde bizimle mutabık olduklarını ve kanunun 
bu şekilde çıkmamasının mahzurlu olacağını sa
vunarak maddelere geçilmeden kanunun reddi
nin isabetli olacağını ifade etmişlerdir. Kanaati
mizce böyle bir yola gidilmemelidir. 7 bölümden 
ibaret olan bu kanun tasarısının bâzı maddele
rinin, mütehassısların da fikri alınmak suretiyle 
Büyük Meclisçe kabul edilecek prensipler de göız 
önünde tutularak yeniden tedvini ve Meclis hu
zuruna getirilmesi mümkündür. Tasarı reddedile
cek olursa tekrar Hükümetçe hazırlanıp Meclise 
intikal etmesi zamana mütevakkıf olacaktır. Ko
misyonlarda tekrar münakaşa konusu yapıldık
tan sonra kanunun çıkması ve binnetice hukukî 
istikrarsızlığın önlenmesi gecikecektir. Komisyo
nun bu sözlerime iltifat edeceğine inandığım için, 
ben bu yolda verilecek bir takrire, Adalet Parti
si Grupu olarak rey verilmemesi mütalâasında-
yım. 

Arkadaşlarım, kanunun başlığından, kanunun 
unvanından geçici maddelerine kadar teknik ha
talar vardır. Maddeler geldiği zaman bunları da 
ifadeye çalışacağım. 

Vermiş olduğum bir takrir sebebiyle bu ka
nunun Cumartesi ve Pazar günleri Mecliste görü
şülmesini şükranla karşılıyorum. Bu sebepten bü
tün arkadaşlarıma teşekkür eder ve bu kanunun 
heyeti umumiyesiyle Milletimize ve memleketi
mize hayırlı ve faydalı olmasını grupum adına 
temenni ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz istiyen ar
kadaşlara söz veriyorum. Sayın Reşit Ülker. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte
rem arkadaşlar; halkımız için, bilhassa büyük 
şehirler için hayati önemi haiz bir kanunun mü
zakeresini yapıyoruz. Bu kanunun, sosyal yapı
mıza, memleket iktisadi hayatına ve doğrudan 
doğruya hayat pahalılığına tesiri yıllardan beri 
kabul edilmiş, gerek memleketimizde, gerekse 
bütün dünya memleketlerinde kabul edilmiş du
rumdadır. Bu kanun Yüce Meclisten çıkarken 
çok acele edersek, enflâsyon denilen korkunç 
malhlûku uyandırmış ve halkımız üzerine saldır
mış oluruz. 

Bu, kira konusu ve konut konusu, Türkiye 
için ehemmiyetli olduğu kadar bütün dünyayı 
ilgilendirmiş ve Birleşmiş Milletlerin bir bolü- , 

— 86 
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mü bu kira konusunu bütün dünya milletleri 
için incelemiş ve bütün dünya milletlerine tavsi
yede bulunmuştur. 

Şimdi huzurunuza gelen kanun tasalısında, 
doğrudan doğruya gelmiş bir kanun, Hükümet
lerin veya Milletvekillerinin Yrüce Meclise sevk 
ettikleri bir kanun vasfı yoktur. Yeni bir Ana
yasa .kuruluşu olan Yüksek Anayasa Mahkeme
si, kiralar hakkındaki 6570 sayılı Kanunun kira 
bedelleriyle ilgili 2 nci ve 3 ncü maddelerini 23 
Haziranda iptal etmiş ve gerek Anayasa hükmü
ne göre ve gerekse 44 sayılı Anayasa Mahkemesi 
Kanunu hükümlerine göre Türkiye Büyük Mil
let Meclisine bu boşluğu doldurmak için altı ay
lık bir süre vermiştir. 

Benden evvel bu tasarı hakkında iki defa 
konuşmuş olan Sayın Adalet Komisyonu Başka
nı ismail Hakkı Tekinel, bu konuda Hükümetin 
ihmali, teralhisi olduğunu usul hakkındaki ko
nuşmalarında da, Hükümetten bu ihmal ve te-
rahiden dolayı hesap sorulması lâzımgeldiğini 
beyan etmişlerdir. Bendeniz, şahsan bu beyanla
rı derin bir üzüntü ile karşıladım. Meclisimizin 
gelenekleri içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü 
Meclislerin gelenekleri içerisinde gerek Komis
yon Başkanlığı, gerek Komisyon sözcülüğü, ge
rekse Bakanlık sıfatlarını - yüksek sıfatları -
ihraz etmiş olan arkadaşlarımızın çok daha ağır 
ve ölçülü konuştuklarını Meclis zabıtlarında gö
rüyoruz ve üç senedir de burada yaşıyarak öğ
reniyoruz. 

Şimdi, Sayın Tekinel arkadaşımız Hüküme
tin ihmalinden bahsettiler. Arkadaşlar, 6570 sa
yılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddeleri Anayasa 
Mahkemesi tarafından 26 Haziranda iptal edil
miştir. Ama maalesef Anayasa Mahkemesi Ka
nununun. iptal kararları derhal yayınlanır hük
müne rağmen, bu karar 31 . 5 . 1963 tarihine ka
dar yayınlanmamıştır. Ancak 31 Mayıs 1963 ta
rihindeki Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Filva
ki ondan evvel Yüce Meclise gayet kısa bir özet 
gönderilmiş ve Başkanlık Divanı bu özeti oku
muştur. Zabıtlarda böyle idi, gayet iyi hatırlı
yorum. Bu özette, Anayasa Mahkemesi Başkan
lığının 6570 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü mad
delerini iptal ettiği bildiriliyordu. Ama bunun 
gerekçeleri belli değildi, kararın kendisi orta
da mevcut değildi. Yani karar ancak iptal tari
hinden iki ay sonra ortaya çıkmış, gerekçeleri 
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ve muhalefet şeyhleriyle bütün vatandaşlar ve ı 
bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
ve bu üyelerden seçilmiş bulunan Hükümet üye
leri tarafından görülmüştür. 

Şimdi, bunun iki aylık gecikmesi bu şekilde 
olmuştur. Ondan sonra da Hükümet, Bakanlar 
Kurulunda alelacele hazırlanan, bu gecikmeden 
dolayı alelacele hazırlanan tasarı Bakanlar Ku
rulunda 12 Temmuz - Haziran, Temmuz - demek 
ki 42 gün sonra, millet hayatında bu kadar 
önemli bir kanun Bakanlar Kurulunda 12.7.1963 j 
tarihinde görüşülmüştür. Arkadaşlar, belki va
tandaşlar kanunların hangi teknik içerisinde i 
yapıldığını bilmiyebilirler. Ama Adalet Komis
yonu başkanları, zannederim ki, kanunlar yapı
lırken bir vekâlet tarafından bir esas metin ha
zırlandığını veya birkaç vekâlet tarafından, son
ra bütün Vekâletlerin, bu tasan üzerinde fikir 
ve mutabakatlarının alındığını bilirler. Yani 
kırk gün içerisinde bu mutabakatlar alınmış, 
süratle kanun tasarısı 12 . 7 . 1963 tarihinde Ba
kanlar Kurulunda görüşülmüş, boş gün sonra da ı 
17 . 7 . 1963 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sevk edilmiştir. Meclis iki gün sonra 
19 . 7 . 1963 te acelesini hesaba katarak, bir 
Karma Komisyona havale etmiştir. Ve aynı gün 
Meclis Eylüle kadar tatile girmiştir arkadaşlar, 
zannederim, 22 Eylüle kadar, tatile girmiştir. 
Şimdi 26 Eylül günü de bu işin müddeti bittiği- I 
ne göre, Sayın Adalet Komisyonu Başkanının ; 
buradaki fikirlerini, bir Meclis Üyesi olarak, iş- i 
tirak edemiyeceğimi ve üzüldüğümü beyan et- j 
mek isterim. Kaldı ki, Hükümetin vazifesi 19 
Temmuz tarihinde Meclise vermekle bitmiştir. 
Hükümet bu vazifesini yaptıktan sonra Yüce 
Meclisin bu konuda vazifesi başlamıştır. O vazi
feyi gece gündüz, dertli milletimize yakışır bir j 
şekilde, gece gündüz vazifemizi nasıl yapmaya 
çalıştığımızı da bütün arkadaşlar bilmektedir- ı 
ler. Bunu artık anlatmaya imkân yoktur. Bir 
taraftan, iki sene zarfında Anayasanın emretti
ği kanunları çıkartmak, bir taraftan plânı çı
kartmak, bir taraftan ana meselelerle ilgili ka
nunları çıkartmak gibi yeni Anayasamızın icabı 
bütün bir düzeni, bir millet düzenini, bir Devlet 
düzenini yeni baştan kurma işi şu Meclise tevdi 
edilmiştir ve iki sene altı.aylık tahdit sınırı 
içine sokulmuştur. Bu Meclis, kendisinden ev
vel gelmiş Meclislerle çalışmada şeref payını ta
şıyacak bir Meclistir arkadaşlar. Bunu kendimiz | 
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takdir edecek değiliz. Gelecek kuşaklar zabıtla-
rı tetkik edecekler, toplantı tarihlerini görecek
ler, çıkarmış olduğumuz kanunları, ve memle
ketteki ortamı, şartları inceliyeoekler ve bizim 
hakkımızda, Yüce Meclis hakkında bir hüküm 
vereceklerdir. Ve ben bu hükmün hiç de fena 
olmıyacağı kanaatini taşımıy ani ardan biriyim. 

Muhterem arkadaşlarım; kanunun esasına 
gelince; kanunun evvelâ dayandığı bir prensibi 
olması lâzımgelir. Bir prensibe dayanması lâzım
gelir. Bu prensip, kamu oyunda da uzun boylu 
tartışıldığı veçhile, kiralar serbest bırakılmış mı
dır, bırakılmamış mıdır? En büyük, en mühim 
nokta burasıdır. Eğer kiralar serbest bırakılmış
tır diye bir telâkki sahibiysek, bir inanış sahi
biysek, yapacağımız kanunun her maddesine bu 
prensibin ışığı, bu prensibin neticeleri varacak
tır, baştan aşağı kanun değişecektir. Eğer, ha
yır, kiralar serbest bırakılmamıştır, görüşü hâ
kim ise, Meclisimize veya kanuna hâkim olması 
lâzımgeliyorsa, o takdirde de kanun bambaşka 
bir şekilde maddelerine kadar değişecektir. Bu 
sebeple, kanunun ana fikrini, belkemiğini teşkil 
eden, kiralar serbest bırakılmış mıdır, bırakılma
mış mıdır, fikrini açıklamaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim için, Meclisi
miz için bağlayıcı kurallar var. Bunlar, Anaya
samız, Yüce Meclisin kararma iktiran eden be§ 
Yıllık Plânın ilkeleri ve bunun dışındaki gerçek
lerdir. Memleketin konut sahasında, yani konut 
vo işyeri sahasındaki gerçeklerdir. Bizim prensip
lerimizi, bunlar belli edeceklerdir. Bir defa, plân
da kiraların, Anayasada kiraların serbest bıra
kılıp, bırakılmaması meselesi, mülkiyet hakkı ve 
sosyal hukuk devleti ilkeleri bakımından ele 
alınması lâzımdır. Mülkiyet hakkı bakımından, 
Anayasa Mahkemesi, «Kiraların sınırlandırılma
sı, mülkiyet hakkının özüne dokunmaz.» kararını 
vermiştir. Yüce Mahkeme, kiraların sınırlandı
rılması, mülkiyet hakkının özüne dokunmaz ka
rarını vermiştir. Anayasamız, Türk Devletinin 
sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtmiştir. 
Sosyal bir Devlet olduğumuzu da kabul .edince; 
senede 410 000 konut ihtiyacı - tahminî ihtiyaç -
Türkiye'de varken, senede 125 000 konut ancak 
yapılabilirken, - Plânlamanın rakamlarını söylü
yorum - ve her sene 285 000 sayısında bir açık 
bulunurken, kiraların serbest bırakılması, sosyal 
Anayasa bakımından bahis konusu olamaz. Şim
di, önümüze gelen tasarıda konutlar ile iş yer-
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leri birbirlerinden ayrılmıştır. Konut kiraları, | 
Fransız kanunundan alındığını talimin ettiğimiz, 
Fransa'da halen yürürlükte olan kanundan alın
dığını tahmin ettiğimiz, bir formül ile bina be
delinin tesbiti formülü ile halledilmeye çalışıl
mış fakat Fransa'dan Türkiye'ye bu formül ak
settirilirken önemli bir nokta unutulmuştur. Bir 
memlekette konut ihtiyacı ve hayat pahalılığı 
•bakımından yapılan hesapta, eğer bir kimsenin 
bütün ihtiyacı içerisinde konuta verdiği kira be
deli yüzde 5 - 8 nisbetinde, 10 nisbetinde olur
sa orada normal bir yaşama şartının olduğu ka
bul ediliyor. Maalesef arkadaşlar, Türkiye'de bu 
nisbet yüzde 37 - 40 arasında hesaplanmıştır. Ya
ni, bir şahıs kazancının yüzde 40 mı konuta ver
mektedir ve yüzde 40 mı konuta verdiği zaman 
yüzde 5 - 8 vermesi lâzımgelirken, yüzde 40 mı ı 
verdiği için sefalet içinde kalıyor. Konut meşe- I 
leşinin öz noktalarından biri bu. Şimdi burada 
gazetelerde ve halk ağzında sözler var; efendim 
Ankara'da onbeş bin tane boş bina varmış, Iböyle j 
tesbit edilmiş. Herkes birbirine söylüyor. Evet i 
arkadaşlar, rakamını bilmem, bunu t eyid edecek ı 
değilim, fakat kiralar 400 liradan yukarı 500, 
550, 600, 700, 800, 900, 1 000 den daha fazla 
«lan konutlarda böyle boş yer olma hâdisesi var- i 
dır. Nereden İriliyorum? Ben de kiracıyım, ora-
dan biliyorum. Gezdim burada, ev tutmak için, i 
en uygununu ve en ucuzunu tutmak için her se- I 
ferinde 80 - 100 tane ev gezdim; Ankara'nın her j 
tarafında. Gördüm binalarda, yüksek kiralı, bi
nalarda kira düşmesi var Ankara'da, Ama aşa- • 
ğı indiğiniz zaman, 300, 250, 200, 100, liraya, 
feci bir hal vardır, arkadaşlar. Daha aşağı kira
lar daha feci halde. Biz de zaten sosyal adalet 
diye bahsettiğimiz hususlarda, arabasını dağ- ı 
dan aşıranlarla değil, düz ovada yolunu şaşıran
larla meşgulüz. Bu bakımdan bir örnek almaya, 
kira meselelerinde boş yer yarmış örneğini alma
ya imkân yoktur. Bunun aksini söyliyecek arka
daşların misallerini zevkle dinlemeye hazır oldu
ğumu ifade etmek isterim. 

Bunun aksine, burada şöyle var, gayet ucuz | 
buluyorum, diye verecekleri örnekleri zevkle 
dinlemeye hazır bulunduğumu belirtmek iste
rim. I 

Muhterem arkadaşlar, prensip olarak kira
nın ne plânla, ne Anayasanın genel hükümle
riyle, ne de gerçekler ile ilgisi yoktur. Bir ki- I 
ra serbestisinin Türkiye'de ne beş senede, ne | 
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on senede, ne 20 senede - lâf benim değil plân
lamanın - 20 senede Türkiye'de bir serbest kira 
rejimi kurulmasına imkân yoktur. Nere-de var
mış bu? Bugün İngiltere'de, Fransa'da, Alman
ya'da serbest olduğu söyleniyor. Metni görme
diğim için iddia edemiyorum efendim. Bütün 
memleketlerde, İsviçre dahil, kiralar takyit al
tındadır. Bu bir açık hakikattir. Türkiye'de de 
kiraların sınırlandırılması temin edilecektir. 
Bundan kastımız, imal sahiplerinin mutlak su
rette ezilmesi mânâsını da taşımaz. Nasıl piya
sada mallar Millî Korunma Kanunu şu anda 
tatbik edilmediği halde, hâlen yürürlükte olup 
Hükümet kararnamesiyle yürürlükten kalk
tığı halde, nasıl bir fiyat teşekkülü vardır, bir 
malı alırsınız, on liraya size malolur, on lira
lık mala normal olarak bir kâr hakkı vardır, 
% 20, %30 %10 ne ise, cemiyetin ve toplumun 
uygun gördüğü bir nisbet vardır, onu da ilâ
ve edersiniz 10 liraya, malolmuşsa o malı 13 li
raya verebilirsiniz. Türkiye'de Kira Kanunun
da, Anayasa Mahkemesinin de emri bu mânâ
dadır, açık olarak, plânın emri de bu mânâda
dır. Yapılacak iş, binanın maliyetini tesbit 
edip, maliyetinden aşağı da bir kira ile zulüm 
haline, mal sahiplerine bir zulüm haline gel
memesini temin etmek lâzımdır. Ama, serbest 
bırakıp, 10 liraya maledip üç. lira kâr ile onüç 
liraya satması icabederken 130 liraya satma
sına ellbettcki Yüksek Meclis ne evvelce mü
saade etmiştir, ne de bundan sonra müsaade 
edecektir. Binaenaleyh, bütün tartışmaları kal
dıran öz, Anayasa Mahkemesinin kararı da bu-
duA 

Şimdi plânın hükmü, bağlı olduğumuz plâ
nın tatbiki hakkındaki, kanun gereğince uy
mak zorunda bulunduğumuz plânın yanı Ana
yasadan sonra Meclisi kayıtlayıcı bir nizamı 
olan plânın, Beş Yıllık Plânın 437 nci sayfa
sında kira için şu hüküm konmuştur: «Kira 
değerlendirme ölçüleri yeniden tesbit edilecek, 
eski ve yeni konutlar için aynı kira değerlen
dirme ölçüleri uygulanacak ve yeni konutlar
da kiranın yerleşme izniyle birlikte tesbit ve 
ilânı sağlanacaktır.» Biraz evvel Yüce Huzuru
nuzda arz ettiğim gibi, bendenizin anlayışı bu, 
bendeniz böyle anlıyorum, çünkü başka türlü 
anlıyaıılar da mevcuttur, plânın bu maddesini. 
Bir ölçülü kira olacak. Bu kira mal sahibinin 
iktisadi yönden hesaplanmış kârından normal 
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hakkı olan kârından fazlasını mal sihibine ver-
miyecek ve kiracıyı ezdirmiyecek Ibir ölçü ola
caktır. Plân bize bu ölçüyü getirmiştir. Yine 
plânda «Kira sözleşmelerinin yazılı olarak 
yapılması sağlanacak ve sözleşmeler kontrol edi
lecek.» denmektedir. Ben bu sözleşmelerin kont-
rolüna ait kanunda bir şey görmedim. Fakat 
biraz evvel izah ettiğim gibi, komisyonda da 
oradaki Hükümet temsilcilerine sualler sor
duğumuz zaman, bize samimî olarak, bunu ace
le çok çok acele hazırladık, bizi bağışlayın bi
zim gönlümüzün istediği gibi hazırlanmış bir 
kanun değildir, Anayasa Mahkemesi kararının 
ilânı, diğer süreler içerisinde çok kısa bir za
manda biz Ibunu hazırladık, demişlerdi. Ona at
fediyorum, ben. 

Ayrıca yine, plânda 3 ncü nokta olarak; 
«Görevle ilgili zorunluklar ve belli sosyal amaç
lar dışında kamu sektöründe kiraya verilen 
meskenlerde kira genel ölçülere göre teslbit edi
lecektir.» devem ediyor; «Uzun sürede plânın 
konut hedeflerinin gerçekleşmesiyle mâkûl öl
çüler içinde halledilecek olan kira meselesinin 
yasalarla düzenlenmesi gereken bir süre için 
kiracı ve mülk sahibini konut politikasının he
deflerine uygun olarak koruyacak bir kira po
litikası uygulanacaktır.» 

Muhterem arkadaşlarım, bendenizin özet 
olarak söylemek istediğim, huzurunuza gelmiş 
olan kanun, plân ve diğer dayanaklara uygun 
bir kanun değildir. Bu kanun ölçümü tesbit 
ederken Fransa'dan aldığı formülü, birkaç em
salini yükseltmek suretiyle, efendim Türkiye'
de faiz nisbetleri, - gerekçede öyle yazıyor, -
Türkiye'de faiz nisbetleri yüksektir, bir bina 20 
senede, iktisatçılar ve maliyeciler, on senede amör-
te edildiğini kabul ederler; ama Türkiye bam
başka bir memlekettir, başkalığını tabiî biz an-
lıyamıyoruz, anlatacaklar her halde, bambaş
ka bir memlekettir, işte bunun gibi bir takım 
karışık, bendenizin anlıyamadığım, herhalde an
latacak arkadaşlar vardır, bir takım formüller 
içinde, Fransa'dan alındığını zannettiğim for
mülü değiştirmişlerdir. Tabiî emsal değişince 
Fransa'dan getirilen güzel esaslar Türkiye'de 
nisbetleri değişik, tazyiki ağır ve ölçümlü kira 
hudutlarının dışına çıkmış duruma gelmiştir. 

iş yerlerine gelince iş yerleri için ne plânda 
ne Hükümet programlarında hiçbir bilgi elde 
edemedim. Bendeniz bir şerefi üzerimde taşırını; 
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benim gibi o şerefi taşıyan arkadaşlarımla, Beş 
Yıllık Plânım yapılma>sıında, Plân Komisyonu 
üyesi idim ve bu işle yıllardan. 'beri ilgili bir 
vatandaş olarak, sııkı sıkıya plânı savunan. 
yetkili arkadaşlara, sordum1. Ve .bunlar zabıt
lara geçti, Bütçe Komisyonumda zabıt tutulu
yor, zabıtlara ge'çti, sordum', işyerlerinin 'kira
ları serbest midir? Hi'ç kimse işyerlerinin ki
ralarının serbest bulunduğu hakkında bir be
yanda bulunarmadı. Kalktıtm, gittim, plânlama
daki arkadaşlarla konuştum. Belki tam yetkili
leri ile değil. Yetkileri vardı ama bu hususta 
tam yetkili değillerdi. İşyerlerinin kiralanmam 
serbest bırakıldığı hakkında 'kesin ıbir bilgiye 
sahip değildir. 

Arkadaşlar, hiraz1 evvel söze başlarken ifade 
ettim, bağhyayım>, Eğer biz bu Kira Kamumu-
nu, işyerlerini iki seme sonra serbest, komut
ları, güya ölçülü amııa serbest gibiı bir ölçü; 
çünkü 'bu serbesti nokta'sında. şu da olacaktır; 
tatbik edilirken hâkimime göre, ehlivukufuma 
göre, mahalline ıgöre de birtakım bunun za
yiat payı vardır, biz âdeta kiralarii serbest bı
rakmış gibi Ibir duruma geleceğiz. Burnum ne
ticesi, zaten Maliye Bakanlığı, Hükümet ve1 

.geçmiş hükümetler, Birimci.Koalisyon, t'binci 
(Koalisyon, hepsi, anman memleket ıbir enflâs
yona düşmesin diye bütün güçleriyle çırpın
maktadır. Şimdi biz, kiralarla enflâsyon içim 
hazırlanmış kömürün, ateşim üzerime körüğü
müzü püskürteceğiz ve hani harıl enflâsyon 
olacak. Ne olacak? Meselâ ticaret yerlerin
de hugün birçok arkadaşlar, herkes biliyor, 
talehedilen kiralar, serbest kira olarak beş 
misli, on mıisli, hattâ yüz mıislidir. Birçokla
rı da her şeye rağmen çıkmamak niyetinde. 
Bunu nereden çıkaracaklar, tüccarım urnu'nım-
da değildir. Bilhassa tezgâhıma iyice oturmuş 
tüccarım umurunda değil, .bumu vatamldaş ödi-
yecektir arkadaşlar. Vatandaşın sırtımdamı bu
nu çıkaracak, fiyatlara zam yapacak, ö'bür 
tarafta meskenlerin 'kirası yükseldiği zaıman, 
vatandaş işçi ise, 'Grev ve Lokavt Kanunumu 
kaibul ettik, Toplu Sözleşmeyi kahulı ettik, 
.haklı olarak feryada başlıyacak, rakamlar gös
terecek. Ve Türkiye'de enflâsyon şiddetle kö
rüklenecek. Birleşmiş Milletler neşriyatından 
olan bir kitapta bilhassa .deniliyor k i ; kirala
rın sınıırlandırrl'ması emflâsyonist tesirleri ön
lemesi bakımımdan' bütün memleketlerde alım-
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uıııştır. 'Bendeniz de enflâsyonu, yani birçok • 
mıemileketler kiraların yükselmesini önlemek 
için değil, enflâsyonu önlemek i çini kiralan-sı-
nırlandırmışlardır. işin kaynağı bu olduğuna 
göre, huzurunuza çok -acele gelmiş 'olan ıbıı 
•basarının reddedilmesine bendeniz ide Adalet 
Komisyonu Başkanı gibi taraftar değilim. 
Halk çırp iniyor, dâvalar, protestolar feci bir 
'vaziyette. Malhkeııneler ne yapacaklarımı 'Şaşır
mışlardır. Geciktirmeye imkân yok. Ama ben 
§uı teklifte 'bulunuyorum ; bunu normal koımis-
,yonu olan Adalet Komisyonuna havale edelim. 
Günkü. Karma Komisyonda, Adalet Komisyo
nundan, .katılanı 'arkadaşlar da vardır, Adalet 
Komisyonu, yetkili komisyon, bunu Adalet 
Bakanlığının ilgilileriyle! birlikte, diğer ba
kanlıklar da fcati'lsıniar, ilgisi oltan «arikadaşlar 
•katılsiinlar, yeniden, bir revizyona tabi tutulsun, 
hiç olmazsa serbest ıkira mm, ölçümlü Mra mı, 
işyerleri Plânlarna tarafından serbest bırakıl
mış mı, bırakılmamış mı •gibi, ıgayeıt mühim 
meseleler bunun .gerekçesine geçsin. Aksi hal
de, .süratle halkımıza yardım edelim: derken, 
'halikımıza bilmiyerek fenalık etmiş oluruz. 
Onun için ben. tasarınım Adalet Komisyonuna 
iade edilmesini Yücel Meclisten rica edeceğim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. 'T. P. Grupu adına buyurun 
ıSayıın Göfcay. 

Y. T. P. GRUPU ADINA FAHREITTİİN KE
RİM GÖKAY (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
aziz arkadaşlarım ; A. P. (Sözcüsü Sayın Hakkı 
Tekine! arkadaşım, bu kanun, dolayısiyle, bu 
kanunun .gecikilmesi sebebiyle İkinci Koalis
yon Hükümetinde vazife almış olan arkadaş
ları! âdeta sorumba bir durunııa düşürecek şe
kilde 'konuşma, yapmaımış olsalardı biz bunu 
olduğu gibi kabul edecektik. Fakat bilmem 'ki, 
'kendilerinin .hafızaları da gayet (keskindir, bu' 
mevzuda neden boyla bir zühule düştüler, 
hayret ediyorum. Anayasa Mahkemesi, Reşit Ül
ker arkadaşım tafsilât verdi, Anayasa Mahkeme
si vermiş olduğu kararı 2 ay sonra ancak neşret
ti. Biz bunun üzerinde önemle durduk. Biran 
evvel bunu Hükümete veriniz ki, üzerinde çalı
şalım, diye rica ettik. Ancak iki ay sonra neş
retti. Temmuz ayı içinde salahiyetli arkadaşları
mız geceyi gündüze kattılar ve çalıştılar. Reşit 
Ülker arkadaşıma şu noktayı da arz edeyim ki; 
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f yalnız Fransız kira kanununu değil, İmar Ba

kanlığı tetkik heyeti muhtelif memleketlerdeki 
kira kanunlarını ve bu husustaki yapılmış olan 
tatbikatı incelediler. Yalnız İmar ve İskân Ba
kanlığının değil, muhtelif bakanlıkların salahi
yetli murahhaslarını da toplıyarak, bazan sabah
lara kadar çalışmak suretiyle, bu kanunu hazır-

I lamışlardır. Bu kanun sümmet tedarik değil, 
İmar ve İskân Bakanlığının tetkik heyeti, elin
de meveudolan materyallerden faydalanılarak 
hazırlanmıştır. Demin Reşit Ülker arkadaşımızın 
dediği gibi, Temmuz ayında yani yedinci ayda 
bu doğrudan doğruya Hükümete verilmiştir. Hü
kümete verildikten sonra, Vekiller Heyeti, o za
man bana vekâlet eden Muhterem Raif Aybar 
arkadaşımız da büyük gayret göstermiş, büyük 

i bir çalışma yapmış, iki ay evvel yani, Anayasa 
I Mahkemesinin verdiği müddet 9 ncu ayda biter, 
i ki ondan iki ay evvel bu tasarı Meclisi Âliye gel-
- mistir. Meclisi Âliye geldiği zaman buzuruâlinize 
' çıkmış tasarının ivedilikle müzakeresinin bir 
j karma komisyonda tetkik edilmesini rica etmiş-
1 tim. Meclisi Âli bu ricamı kabul etti ve Karma 

Komisyon, teker teker arkadaşlarım seçilmesiyle 
teşekkül etti. Eksik olmasınlar, onlar da bir gay
ret sarf ettiler, tasarı Meclisi Âli huzuruna gel
di. Meclisi Âli huzuruna geldiği zaman vakit 
çoktu, Yüce Heyet de ivedilikle müzakeresini ka
bul etti. Fakat araya tatil girdi. Şu halde Hü
kümet olarak biz, burada âzami gayret sarf et
mişiz, Meclisi Âliye zamanında vermişiz. Bunu 

i tarihleriyle arkadaşıma arz edebilirim. Hepisinin 
üzerinde tarih vardır. Komisyon namına konu
şacak olan arkadaşlar da bunları açıklıyacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; kira kanunu-
I nu yalnız başına çıkarmak bir mâna ifade etmez. 
ı Aslında biz bunu düşünerek mesken kanununu 

ekledik. Mesken kanunu tasarısı da aynı şekil
de ivedilikle müzakere için Karma Komisyona 
gitmiş ve Karma Komisyondan çıkmış ve Umu
mi Heyete gelmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, bu mevzu, kira kanunu mevzuu ikin
ci Koalisyon Hükümeti tarafından dikkatle na
zarı itibara alınmış ve vaktinde muamele yapıl
mıştır. Meclisi Âli vaktinde çıkarmış, çıkarma
mış, bugüne kadar bırakmış, 9 ncu ayda gelen 
bir tasarıyı üçüncü ayda müzakere ediyor. O da 
beni ilgilendirmez. Ancak ilgilendirir tabiatiyle, 

I Meclisi Âlinin o zaman muhtelif mevzuları var-
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di; bütçe işi vardı, Kıbrıs işi vardı, şu işi vardı, 
'bu işi vardı. 

Fakat arkadaşlar, şunu kabul etmek lâzımdır 
ki, bu memlekette menken dâvası, üzerinde önem
le durduğumuz ve durmamız icabeden bir dâva
dır. Şimdi realiteler üzerinde duralım. Eylül 
ayında müddet bitti. Mahkemeler karar veremi
yor. Fakat dikkat edin, Ankara'da pekçok boş 
ev vardır, binlerce boş ev vardır. Ve kiralar in
mektedir. Kiralar bugün filhal inmektedir. Bun
dan üç ay evvelki kira ile bugünkü kirayı mu
kayese edecek olursanız arada % 15 ile, % 25 
bir iniş vardır, Kira kanunu çıkmadığı halde... 
Bunu bir kere hakikat olarak kabul etmek lâzım. 
Memlekette inşaat devam etmektedir. Fakat muh
terem arkadaşlar, muztaribolan bir zümre vardır. 
O muzdaribolan zümre dar gelirliler ve birta
kım yaşlı dul kadınlardır. Yalnız evinin kirası 
ile yaşıyan dul kadın, emekli subay, emekli me
mur evinin kirasını artıramıyor... Şimdi, 6 ay 
içinde kıyamet kopmadı. Demek ki, bu memle
ketin çocukları, mal sahibi de, kiracısı da, eğer 
kötü niyetli değil ise, birbiri ile anlaşmasını bi
liyor. Bu hakikati kabul etmek lâzım. 6 ay için
de büyük bir kıyamet kopmadı. Ama esasen eli
ne 600 lira geçen bir adam, bunun 200 lirasını 
kiraya verirse yine de sıkıntılıdır. Onun için 
mesken kanununu biran ,ewel çıkartmak, diğer 
memleketlerde olduğu gibi, Şimal memleketlerin
de olduğu gibi, Fransa'da olduğu gibi bizim baş
lamış olduğumuz sosyal mesken dâvasını süratle 
yürütmek lâzımdır. Bizi takibeden muhterem ar
kadaşımın da aynı konu üzerinde ısrarla durdu
ğunu memnuniyetle görüyorum. Bunu hallet
mek lâzımdır. Şimdi, memlekette muhtelif kay
naklar vardır, Emlâk Bankasının sosyal fonu 
biran evvel harekete geçirilmelidir. Millî Savun
ma Bakanlığı elinde bir iktisadi teşekkül var. Bu 
teşekkül subaylarımıza ev yapmak suretiyle yar
dım ediyor. Biran evvel Emekli Sandığını hare
kete geçirmek suretiyle memur sınıfının mesken 
sıkıntısını gidermek mecburiyetindeyiz. Evet, 
Anayasa Mahkemesi 6570 sayılı Kanunun 2 ve 
3 noü maddelerini kaldırdı ama memlekette kı
yamet kopmada 

Çünkü mal sahibi de fahiş fiyat istemi
yor. Kiracı da hali varsa, haklısın diyor. 
Biz bunlara yakından şahidolmuş insanlarız. 
Sayın Reşit Ülker iarkadaşımız ticarethaneler 
yani işyerleri kirası üzerinde durdular. Bu 
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da fevkalâde önemli bir konudur. Bu hususta. 
evvelâ Devlet daireleri harekete geçti. Vakıf
lar idaresi, Emekli Sandığı, işçi Sigortaları 
faaliyete geçtiler. Bâzısı, hattâ ölçüsüz kira is
tediler ve bu da karşılıklı konuşmalara sebe-
boluyor. Binaenaleyh Kira Kanunu hazırlıyan 
arkadaşlarımız bu ciheti dikkate almışlardır. 
Diğer bakanlıklardan gerekli malûmatı topla
mışlar, yalnız malûmat toplamakla kalma
mışlar, bilfiil müzakereye iştirak ettirmişler
dir. Onun için Kira Kanunu mevzuundaki İkinci 
Koalisyon Hükümetinin hiçbir suçu yoktur, 
hiçbir cihetten sorumluluğu yoktur. Hazır
ladığı tasarıyı vaktinde getirmiştir. Ancak 
Meclisi Âlinin gündeminin yüklülüğü ve dolu
luğu yüzünden görüşülmesi geriye kalmıştır. 
Ve fakat kıyamet de kopmamıştır. Bu tecrübe 
göstermiştir ki, 6 ay zarfında, beklenilen kı
yamet kopmamıştır. Ama mustarip insanlar 
yine ıstırap içinde kalacaktır. Bunun çaresi 
bu memlekette sosyal mesken seferberliğini 
süratle yürütmektedir. Yoksa bunun başka 
çıkar yolu yoktur. Diğer memleketler tatbik 
etmişlerdir. İşte İspanya, işte İsveç, işte Fransa, 
işte Norveç, işte Batı -Almanya... Bu mem
leketlerde tecrübe edilmiştir. 

Onun için, bütçe zamanlarımızda ve her 
vesile ile bahsettiğim sosyal mesken dâvası bu 
memleketin ana davasıdır. Meskende rahat 
etmiyen insan ertesi gün çalışamaz, ertesi günü 
verimli olamaz. Bu cihetleri arz etmek için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Hürmetler. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Tekinel. 

A. P. GRUPU ADINA ISMAÎL HAKKI 
TEKlNEL (istanbul) — Muhterem arkadaş
larım, biz teknik konuda mâkul bir ölçü 
içinde bir tenkid yaptığımıza ıkaaniiz. Fakat 
Saym Reşit Ülker arkadaşım, benim tenki
dimi istikametini pek iyi kavrayamamış. 

iSaym hocama gelince, kendilerinin tâbiri 
ile kendilerine cevap vereyim; meşhur bir 
sözleri vardır; çiğ yiyenin karnı ağrırmış. 
Demek ki, bir (karın ağrısı hissediyorlar. 

Hükümet sorumlu olacak veya olmıya-
cak. Fakat Hgjkümete tevcih edilmesi" lâ-
zımgelen tenkldHl hailidir. Anayasa Mahke-
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kemesi 26 . 3 . 1963 tarihinde bir karar 
vermiştir. Eeşit Ülker arkadaşımızın da de
diği gibi, bu karar gerekçesi ile birlikte 
31 . 5 . 1963 de neşredilmiştir. Hükümetin ka
rardan haberdar olup olmaması veyahut ilân 
keyfiyetinden haberdar olması hususu, izahtan 
sarfınazar, iki ay dört günlük bâr gecikme 
var. Bakiye dört ay kalmaktadır. Bu dört 
'ay içerisinde bu Parlâmentodan her halde mü
kemmel bir kanun çıkarabilirdi; bu bir. İkin
cisi; o tarihten bu yana geçen zamana ge
lince; 26 . 3 . 1963 den 28 . 3 , 1964 tarihine 
kadar aradan tam bdr sene geçmiştir. Bu bir 
sene içerisinde de bu kanun öle alınmamıştır. 

Arkadaşlar, İkinci Koalisyon Hükümetinde 
Vekil olan Sayın Fahrettin Gökay arkadaşı
mın kendisine taallûk eden bir kusuru olup 
olmadığını bilmem. Ve böyle bir iddiada da 
bulunmadık. Yalnız, Parlâmentonun çalışma 
tarzına dikkat etmek lâzımdır. Filhakika 
17 . 7 . 1963 tarihinde hazırlanan tasarı Ba
kanlar Kurulunca Meclise gönderilmiştir. Ama 
teknik olarak göstereceğimiz gerekçelere göre, 
bu tasarının hakikaten memleket ihtiyaçla
rını karşılıyacak bir seviyede hazırlanmış ol
duğunun kabulü her halde pek kolay oku
yacaktır. Şuna da işaret edeyim ki, sadece 
İmar ve îskân Bakanlığı değil, maalesef bu 
Parlâmento çalışmaları içerisinde bir Bakanın 
diğer bir Bakanı tekzibettiği, bir bakanlık er
kânının diğer bir bakanlık erkânına, keza si
yasi mesuliyet sahiplerinin talimatlarına aykırı 
olarak baltaladıkları da görülmektedir. Bu
na esefle işaret etmek mecburiyetindeyim. Çün
kü ciddî parlâmentolarda alman usul bu de
ğildir. Hükümetler ıttıla tarihinden itibaren 
alâkalı makamlara gerekli talimat vermektedir
ler. Bu verilmemiştir. Bundan sonra verilme
sini de ayrıca temenni etmekteyim. 

Kira Kanununun Sayın Fahrettin Kerim 
Gökay'm dediği gibi, sadece konut politikası 
ile alâkası yoktur. Kira Kanunu, gerekçesin
de de izah edildiği gibi, sosyal ve iktisadi 
konulara temas etmektedir ve bunlar zincir
leme birbirini takibedecektir. Elbette sayın 
hocam bunları bilmektedir. Şu hale göre bu ka
nunu hazırlarken İmar ve iskân Bakanlığı mut
lak bir sorumluluk içine gireceği yerde, ilgili ko
nularda bilgi sahibi bulunan Ticaret Bakanlığı 
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temsilcilerini kanunun hazırlanışında gücendir
memen ve komisyondan uzaklaştırmamalı idi. 

Keza kanunun teknik bakımından bir mühen
dis kaleminden çıktığı da umumiyetle ifade edil
mektedir. Sırası geldiğinde göstereceğiz ki, müte
radif kelimeler kullanılmaktadır, hukuk tekniğine 
aykırı hareket edilmektedir. Şu halde Hükümet 
bu kanunu iyi hazırlamamıştır. Tenkidimde hak-

' sız olmadığımı bu bakımdan işaret ediyorum. 
Saniyen; bir kanun tasarısı veya teklifi Mec

lise gelir. Bu tasarı veya teklifin kanunlaşması 
gecikirse bunun sorumlusu Hükümet midir ve
yahut da Meclis çalışmalarındaki noksanlık mı
dır, şeklinde tevcih edilen suale de arzı cevabede-
yim. Arkadaşlarım, demokratik rejimlerde bili
nen bir gerçek vardır; Hükümetler Meclislerde 
ekseriyeti teşkil ederler ve milletvekillerinden ge
len kanun tekliflerinin, Hükümetlerden gelen ta
sarılara tercih edilmediği de muhakkaktır. Şu 
halde daima Hükümetten gelen kanun teklifleri, 
Hükümetten destek gördükçe, Parlâmentolarda 
kanunlaşmakta ve Hükümetlerden destek görme
dikçe kanunlaşması gecikmekte ve hattâ imkân 
dâhiline girememektedir. (Orta sıralardan, bir 
ses : «Muhalefet olarak ne yaptınız?») Ona da ar
zı cevabedeyim Beyefendi. 

Şimdi, bu kanun tasarısı Geçici Komisyon ra
poru ile birlikte 1 . 10 . 1963 tarihinde dağıtıl
mıştır. Yani o günden buraya beş ay 27 günlük 
bir zaman geçmiştir. Şuna inanmaktayım, şayet 
şahsan bu kanun tasarısının gündeme alınması 
hususunda bir teşebbüse geçmemiş olsaydım, Hü
kümet bu uyanıklık içerisinde belki daha fazla 
geciktirecekti. Demek ki, 27 gün, 5 aylık bir za
man içerisinde yapmış olduğumuz kısır çalışma
ları ve yapmış olduğumuz karşılıklı sataşmaları 
nazarı itibara alırsak bunun da sorumlusu Hükü
met olması lâzımdır. Hükümet istediği kanunu 
kendi görüşüne uygun kanunların Mecliste görü
şülmesini temin edecek kuvvet ve kudrete sahip
tir. Ve bunu da ispat etmektedir. 

Bize gelince, muhalefet olarak ne yapmışız? 
îşte teknik bir tenkid konusunu dile getirdik ve 
tasarının bir an evvel konuşulmasını temin ettik 
ve en iyi şekilde çıkması hususunda size iştirak 
edeceğimizi belirttik. Muhalefet bundan başka bir 
şey yapamaz. (Soldan, bravo sesleri.) 

Yine Eeşit Ülker arkadaşımız, bir konuya do
kundular. 6570 sayılı Kanunun 2 ve 3 neti mad
delerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesin-
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den sonra kiralar serbest mi kalmıştır; kalmamış ., 
mıdır, münakaşasına giriştiler... Arkadaşlarım, 
Anayasa Mahkemesi kazai bir organdır. Kararla
rının kontrol ve kritiği burada yapılamaz. Ancak 
bilinen bir vakıa vardır ki, kanunlarda bir boş
luk vardır, sosyal anarşi haline gelecek hukukî 
istikrarsızlık vardır, ister mesken bolluğu olsun, 
ister mesken bolluğu olmasın, kiracı ve kiralıyan-
lar münasebetleri daima olacaktır ve olmalıdır. 
Şu hale göre mahkemelerin yetkisi dâhiline giren 
bir konunun 6570 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından ip
talinden sonra, serbest kalmış mı, kalmamış mı 
konusu burada tartışılamaz ve bizim konumuzun 
dışındadır. 

Yine kıymetli arkadaşım iltifat ettiler, şahsı
ma yapılan tatlı tarizlerine cevap vermiyeceğim. 
Yalnız grupum adına bir noktaya işaret etmekle 
yetineceğim : 

Reşit Ülker arkadaşım, plândan bahsetti ve 
plânın kiraları serbest bırakmadığını ve kendisi
nin bu kanaatte bulunmadığını beyan etti. Şim
di muhterem arkadaşlarım; plâna taallûk eden 
kısımda da arkadaşımı cevaplandırayım; Hükü
met tasarısının gerekçesinde bu husus ikinci say
fada yer almıştır ve aynen doğru olduğuna inan
maktayım. Arkadaşıma kesin olarak cevap vere
cek nitelikte bir gerekçedir: «Beş Yıllık Kal
kınma Plânının konut politikasını tesbit ve alın
ması lüzumlu görülen tedbirler meyanında uzun 
sürede plânın konut hedeflerinin gerçekleşmesiy
le mâkul ölçüler içinde halledilecek olan kira me
selesinin, yasalarla düzenlenmesi gereken bir sü
re için kiracıya ve mülk sahibini konut politikası
nın hedeflerine uygun olarak koruyacak bir kira~ 
politikası uygulanmasını ve bu arada kira değer
lendirme ölçülerinin yeniden tesbit edilmesini, 
karar altına almıştır.» Bu, doğrudur. Bu tasarıda 
yalnız konut kiralarının düzenlenmesi cihetine gi
dilmiştir. Yukarıda açıklandığı üzere Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı konut hedeflerinin tahakkukuna 
kadar geçici bir süre için konutların kirasının 
ayarlanmasını ön görmüş, iş yerlerini nazara al
mamıştır. 

Biz Adalet Partisi Grupu olarak, plânın işaret 
ettiği bu gerçeklere inanmaktayız. Ve bu kanun 
tasarısı da plân hedeflerine uygundur. Bu konu 
ele alınmış bulunduğuna göre, tasarının buna ta
allûk eden kısımlarını da elbette müspet ve ha
yırlı karşılamaktayız. Hükümetler istikbalde ko-
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nut kiralarının da ne zaman serbest bırakılacağı 
hususunu gelişen iktisadi şartlarımıza göre el
bette ki, tesbit edecekler ve bunlara göre bu Mec
lis mukteza tâyin edecektir. Bir yanlış anlamaya 
meydan vermemek için ifade edeyim, grupumuz 
Reşit Ülker arkadaşımızın ifade ve ima etmek is
tediği şekilde kiraların mutlak surette serbest bı
rakılmasına taraftar değildir. Hürmetlerimle. 
(Soldan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Fahir Giritlioğlu. 
REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Sataşma var, 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma mevzuu bahis değil
dir. Sizin fikirlerinize cevap verdi. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söylediğim 
fikri başka türlü ifade ettiler. 

BAŞKAN — Eder ya efendim. Fikrinizin 
hilafını iddia eder. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Yi sataşma 
olur ya da.. 

BAŞKAN — Fikrinizin hilafını söylediği için, 
siz de başka bir fikri tekrar söylemek istediğini/ 
için söz vermek üzere isminizi yazdım. 

REŞlT ÜLKER (İstanbul) — Sataşmadır. 

BAŞKAN •—• Ben, sataşma görmüyorum. 
Efendim buyurun Saym Giritlioğlu. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 
muhterem arkadaşlarım; bina kiraları hakkında 
hazırlanan tasarı üzerinde kendimi hazırlamış va
ziyette huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. Ken
dimi hazırlamış vaziyette tâbirini şu yönden kul
lanıyorum; cemiyetimizde böyle bir kanunun 
ihtiyacının hissdildiği kanaatinde olduğum için
dir ki, mümkün olduğu nisbette muhitimle, et
rafımla temas sağladım. Onların da fikirlerini 
alarak huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. 

Pek kıymetli arkadaşlarım, kanunun esası, 
tasarının esası bir yana bırakılarak, müessesele
rin bir birini ittiham ettiğini, biraz evvel hep 
beraber duyduk. Ben meselede, kanun tasarı
sının önemi ile ilgili süratin olmadığını berveç-
hi peşin kabul etmiyorum. Lâkin filân müessese
yi veya öbür müeseseyi ittiham etmenin neticeye 
fayda sağlıyacağmı da kabul etmiyorum. Ve it
hamlarda da insaf ölçülerimizi muhafaza etmek 
lâzımgeldiğini peşinen kabul ediyorum. Şöyle ki; 
Büyük Meclis bu kanunu çıkartmakla mükellef 
bir kuruldur. Her şeyden evvel mesuliyet Yük
sek Heyetinize aittir. Lâkin bir meseleyi bir 
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yönden mütalâa ederken diğer yönden de bu 
meseleyle ilgili hususları düşünmek zorunda
yız. Büyük Meclis bugüne kadar ki mesaisiyle 
kendisinden evvelki 12 devrenin mesailerinin 
fevkinde başarılı bir neticelere ulaşmıştır. Eli
mizdeki istatistiklere, Başkanlık tarafından su
nulan rakamlara bakıldığı takdirde, Meclisin 
açıldığı günden bugüne kadar iki günde bir ka
nun çıkartmış bulunmaktayız. Binaenaleyh, 
Meclis olarak, umumi efkâr karşısında sorumlulu
ğumuz mevzuu bahis olabildiği her halde, söyli-
yeceğimiz bir söz vardır: iki günde bir kanun 
çıkartmaya muvaffak olmuş bir Meclisiz. 

NlHAT DlLER (Erzurum) — Kanun çı
kartmak marifet değil. 

FAHlR GlRÎTLÎOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, meselenin bu tarafını kabul 
ettikten sonra, Kira Kanunu neden bugüne ka
dar çıkmadı şeklinde, bizim heyete yöneltilecek 
bir tenkidi de cevaplandırmak, biraz olsun kabil 
olabilir. Çünkü, netice itibariyle mecburiyetimiz 
ve sorumluluğumuz yaznız bu tasarıdan ibaret 
değildir. Halihazırda bizim tetkikimize arz edil
miş, gündemde 290 tane kanun tasarısı vardır. 
Bunların her birini teker' teker ele almamızda 
ve hepsini de bir günde çıkarmamıza imkân 
yoktur. Kader bu tasarıyı bugüne kadar gecik
tirmiş bulundu. 

MEHMET ALI ARIKAN (Mardin) — Sa
dede gel. 

FAHlR GlRÎTLÎOĞLU (Devamla) — Sa
dede geliyorum, sadedin de içerisindeyim, affe
dersiniz. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Giritlioğlu, 
arkadaşın saddet dâhilinde olup olmadığına ben 
dikkat ederim, Sayın Arıkan. Siz rahat olun. 

Buyurun Sayın Giritlioğlu. 
FAHlR GlRÎTLÎOĞLU (Devamla) — Pek 

muhterem arkadaşlarım; tasarının tamamını, 
özür diliyerek şunu ifade edeyim ki, ince bir 
tetkikten geçirmiş bir arkadaşınız sıfatiyle, ta
sarının maddelerine taallûk eden mühim nokta
larla kanunun heyeti umumiyesi görüşülürken, 
şimdi temas etmiyeceğim. Temas etmiyecoğim, 
çünkü, benim bir talebim vardır. Bu tasarı iyi 
hazırlanmamıştır. Tasarının şu noktası veya bu 
noktası misallendirilecek olursa bir mâna ifade 
etmez. O zaman 7 faslı ve 27 maddenin te
ker teker ele alınması gerekir kanaatindeyim. 
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Muhakkak olan bir şey varsa, Sayın Y. T. P. 
nin Sözcüsünün kürsüde ifade ettiği hususların 
hepsini kabul etmeme rağmen, bâzı ilâveler yap
mak mecburiyetini de duymaktayım. Demek 
istediler ki; 6 aylık bir gecikme vardır, bu 6 aylık 
devre zarfında kiracılarla mülk sahipleri arasın
da had safhaya gelmiş uyuşmazlık olaylarına şa-
hidolmamaktayız. Nihayet, «kıyamet kopma
dı» şeklinde bir tabir kullandılar. Hak veriyo
rum, doğrudur ve bilhassa âmme sektörü bu iş 
için yardımcı olmuştur. Hak veriyorum, doğru
dur. Fakat beyanlarını kemaliyle kabul edemi
yorum, noksan bulmaktayım. Her şahsın, her
kesin ayrı bir âlemi, ayrı bir dünyası vardır. 
Bir şahıs, bir kimse kendi dünyası içinde pekâlâ 
bahtiyar iken, başka bir kimsenin dünyasında 
kıyametler kopabilir. 

Kanun, büyük mânada iş yerlerinde çalışan
ları da ilgilendirmektedir, işyerlerinde çalışan 
öyle insanlar vardır ki, haddizatında o işyeri ki
ralandığı tarihte hiçbir mâna ifade etmiyen 
ehemmiyetsiz bir yer iken o yeri kiralıyaıı kimse, 
senelerce emeğini o yerde kullana kullana o iş
yerinde bir piyasa yaratmıştır. Binnetice müş
terinin ayağının alıştığı bir yer haline gelmiştir. 

Şimdi, aradan yıllar geçtikten sonra kiracı
nın mesaisiyle o işyeri rüçhanlı mevkie geldik
ten sonra, yepyeni bir hukukî statü yaratmış bu
lunuyoruz. 1963 yılında, Anayasa Mahkemesi
nin almış olduğu bu karar gereğince, mülk sa
hibi hakikaten mülkünün sahibi olması sıfatiyle 
hareket etmiyor, bilâkis işyerinde çalışan kimse
nin o işyerine verdiği kıymetlendirme payından 
kendi mülkü hesabına faydalanmak için, sen 
dükkânı tahliye edeceksin veya şu kadar kira 
vereceksin, diyor. Bugün işyerinde çalışan bir 
kimse, mal sahibi tarafından öyle bir haksızlığa 
uğradığı takdirde, işte o işyerinde kiracı olarak 
yıllardan beri bulunup o işyerini bir piyasa yeri 
haline getiren kiracılar için kıyamet kopmakta
dır. Bu benim nazarımda mesken kadar ehem
miyetli bir olaydır. Demin arz ettim, teferrua
ta girmiyorum, eğer kanunun tümünün müzake
resi kabul edilip- maddelere geçilecek olursa, her 
maddede itirazlarımı hazırlamış vaziyetteyim. 
itimat buyurun, geniş bir esnaf kütlesiyle yap
tığım teması Yüksek Meclise getirmiş vaziyette
yim. Kanaatim, şahsi olmaktan çok tevsii ma
hiyette birçok kimselerin kanaatlerinin muhassa-
lası durumundadır. 
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Muhterem arkadaşlarım, kanun tasarısı hor 

şeyden evvel işyerlerini esaslı surette ele alma
mıştır, madde bir.. Kanun tasarısı, mühim ola-. 
rak bir boşluk bırakmıştır; gayrimenkulunu ki
raya vermek istemiyen bir kimse acaba ne ola
caktır? En mühim olan bu boşluk, hakikaten 
mal sahipleri için ciddî sayılabilecek bir avan
tajı sağlar. Eski mülga kanun 6 aylık hapis 
cezası ile bu gibi kimseleri tecziye ederken, bu 
kanun 7 günlük hapis cezası koymuş. Fâhis bir 
fiyat karşısında 7 günlük hapsi göze alacak pek 
çok kimselerin bulunacağını zannederim. Cezai 
hükümler bakımından mevcut kanun bu noksan
lığı da giderememiştir bu da iki. Mühim kabul 
ettiğim bir noktaya, sayın hocamız temas buyur
dular. Ama temas etmekle de benim tenkidimi 
davet etmiş duruma geldiler, özür dilerim, ken
dilerinden. 

Elimizdeki gündemde Konut Kanunu (var
dır. Hükümet tarafından hazırlanmış bu Ko
nut Kanunu elimizdeki kiralar hakkındaki ka
nunla telif^edilemiyeeek zıt hükümleri taşımak
tadır. Her iki kanunun beraberce mütalâası 
icabeder mutlak kanaatindeyim. 

Hulâsa Muhterem Heyetinizi fazla işgal et
memek için şunu arz edeyim ki, bugünkü haliy
le tasarı mükemmel bir tasarı durumunda değil
dir. Kusur şundadır; bundadır diye bunun üze
rinde durmuyorum. Kabul edelim ki, Hüküme
tin hazırlamış bulunduğu tasarı Meclis Geçici 
Komisyonunda uzun müzakerelere sahne oldu, 
kâfi gelmedi. Anayasa Komisyonuna da, zanne-

* diyorum 19 Eylül olacaktır, Anayasa Komisyo
nuna mütalâası alınması için bu tasarıyı gön
derdi. Bu suretle iki komisyonun süzgecinden geç
mesine rağmen, komisyonun kabul ettiği metin 
dahi ihtiyaca kâfi değildir. Sözümü kuvvet
lendirme bakımından sadece birinci maddenin 
enteresan hükmü üzerinde durmakla yetinmiş 
olayım. Kanun haddizatında küçük kazaları
mızı düşünmekten ziyade, büyük şehirlerimiz için 
hazırlanmıştır, bu muhakkak. Fakat birinci 
madde «il ve ilçe belediye sınırları» gibi bir mül
kî terimi kullanmıştır. Peki, İstanbul'un bucak 
olarak vasıflandırılan Arnavutköy semti, Bebek 
semti ne olacaktır? Bu kanunun dışında mıdır? 
Hulâsa, belediye hudutları içine girmiyen daha 
birinci maddede çeşitli münakaşalara yol açabi
lecek bu tasarrufu ben bugün için noksan kabul 
etmekteyim. Bu yönden muhterem arkadaşla-

— 95 

28 . 3 . 1964 O : İ 
rımdan benim yapıcı ve telif edici bir teklifim 
olacaktır; bu tasarıyı konut tasarısı ile de hema-
henk hale getirmek, noksanlarını ikmal etmek 
için tekrar yeni bir komisyona sevk edelim de
diğimiz takdirde, kendi elimizle bu gecikmeye bir 
dalha sebebiyet 'Vermiş olacağız. Haddizatında 
cemiyetin buna ihtiyacı vardır, bu kanunun 
müstacel kanunlardan addedilmesi lâzımdır, ka
naatindeyim. Binaenaleyh, ben böyle bir tek
lifte bulunamıyacağım. Lâkin bu haliyle de 
müzakeresini mümkün görmediğim için, eski ko
misyona müddetli, yani bir hafta, 15 günlük bir 
tahdit tâyin ederek, müddetli olarak iade edil
mesini ve bu suretle kanun tasarısının tekrar 
gözden geçirilerek bize getirilmesini istirham ede
rim. Teklifim budur. Eğer bu teklifimiz is'af 
edilmediği takdirde her madde hakkında ayrı 
ayrı mâruzâtta bulunacağım Mâruzâtım şimdilik 
bundan ibarettir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kana ve Başkanlık makamına daima hürmetkar 
bir milletvekili olarak söyliyeceğim sözlerin 
sırf Meclis çalışması bakımından ehemmiyetini 
arz etmek isterim. İsmail Hakkı Tekinel arka
daşım kürsüde konuşurlarken, benim konuşma
mın ruhunu teşkil eden, kiralar serbest bıra
kılmamıştır fikrinin tam tersini, Reşit Ülker 
arkadaşım, kiraların serbest bırakılmasını ter-
vicediyor, partimiz bunu kabul etmez şeklinde, 
benim fikrimin zıddmı söylediler. Bendeniz de 
söz istedim, belki kullandığım kelime, daha ko
lay ifade ödüllmesd 'baıkıımınıdainı ikull'aamlimış bir 
kelimedir, İçtüzüğün 95 nci maddesine göre, 
sataşma kelimesini kullandım. İçtüzüğün 95 nci 
maddesi; «Zatı hakkında taaruz vâki olan ve
yahut ileriye sürdüğü mütalâa hilâfında ken
disine bir fikir ismadolunaın [mebus her zaman 
söz istemek hakkını haizdir.» der. Sayın Baş
kan beni normal sıraya kaydettiler. Bu, tatbi
kat bakımından yanlıştır. Kifayet gelebilir. 
95 nci maddeye konan bu hükümle, bir kimse
ye söylemediği bir fikir isnadedildiği zaman, 
kendisini kürsüde tescil ettirebilmesi hakkı ve
rilmiştir ve sıraya 'balküımalksızın söz veril
mesi kabul edilmiştir. Eğer ben sıraya girersem 
bu arada bir yeterlik önergesi gelirse ben öbür 
sıradaki muhterem arkadaşlarım gibi konuşma
maya mahkûm edilirim. Onun için Sayın Baş
kandan rica ediyorum, bana söz versinler. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, her iki 

hatibi takip buyurdunuz. Sayın Ülker, kira
nın serbest bırakılmadığı fikrini ifade buyur
dular. Sayın Tekinel de plândan, Hükümet ta
sarısından plâna ait pasajlar okudular. Ko
nutlar ve tiearethanelerdeki durumu, plânın 
kasdettiği mânayı kendilerine bildirdiler. Hat
if â o 'Şefkicle 'konuştular ki, şahsım hakkındaki 
serzenişlerini bir tarafa bırakacağım, cevap ver-
miyeceğim. Ancak parti grupu olara plânla 
alâkalı olan şu kısma temas ediyorum, dediler. 
Bnnda ne Sayın Reşit Ülker'in şahsına ve ne 
de fikrine bir sataşma yoktur. Bunun için Baş
kanlık 9'5 nci maddeye göre kendisine söz ver
memiştir. 

Bir direnmeniz var mı Sayın Ülker? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Müsaade eder

seniz var efendim, direniyorum. 
BAŞKAN — Bir -dakika, Sayın Ülker diren

mektedirler. ileri sürdüğüm mütalâaların hilâ
fına söz söylediler, sataşma vardır, diye dire
niyorlar. Başkanlık bu 'mütalâada değildir. Te
kinel'in kendisine ve fikirlerine sataşmadığı ka
naatindedir. 

Oylarınıza sunuyorum. Sataşma olduğunu 
kabul edenler... Etm'iyenler... Kabul edilin emiş-
ıtir, Sayın Ülker. 

Sayın, Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (ftünmşane) — 

Muhterem 'arkadaşlarım, 'sözlerime Anayasa 
Mahkemesinin niçin yürürlükte olan kanunun 
iki maddesini iptal ettiğini izahla başlıyacağım. 
Anayasa Mahkemesi, Millî Korunma Kanununa 
'göre, esasını, temelini Millî Korunma Kanunu
nun teşkil ettiği, kiralar haikkmdaiki bu kanu
nun, bu umumi kanunun, mülkiyet hakkının, 
yeni Anayasamızda bütün şümulü ile yer almaş 
•olan mülkiyet hakkının özüne tesir ettiği -mü
lâhazası ile nıevzubahsolan Kira Kanununun 2 
ve 3 ncü 'maddelerini iptal etmiştir. Şimdi iben
deniz tereddüdetmekteyim. Yine Anayasa Mah
kemesince iptal tehlikesini muhtevi !bir tasarı 
hazırlanmıştır. Kanunlaştığı takdirde yine ip
tal ile, iptal tehlikesi ile karşı karşıya buluna
caktır 'kanaatindeyim. 

Şilindi, Anayasa Mahkemesi ne diyor? Bu 
mahkeme sadece 6570 sayılı Kanunla konulan 
kira rejiminin devam ettirilmesini adaletsiz ve 
mülkün gelirin'den sahibinin yararlanmanın] en-
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gelliyen aşırı bir sınırlama ve bunun da mülki
yet hakkının özünü zed diyeceğimden bu 'iptal 
hususunu terviç etmiş ve bu sebeple bu tasan 
önümüze gelmiş ıbulunmaktadır. Şimdi, acaba 
yine mülkiyet hakkının özüne tesir etmiyor mu
yuz? 

Kanaaatimce Anayasa Mehkemesi bu hükmü 
verdikten sonra diyor İki, ikinci kısımda, «Dev
letçe konut 'mevzuuna ait tedbirler ahnmahd.ır.» 

Şimdi, bu tedbirler kanuni tedbirler midir? 
Yani kiraları tesbit edecek, kira hadlerini tes-
bit edecek Ibir kanun mudur? Yoksa konut ka
nunu gi'hi, yahut (konut yaptıracak kimseleri 
sübvansjyone edecek tedbirlerden ,mi bahsetmek
tedir? Bunu sarahaten evvalâ tesbit- etmek 'lâ
zım gelir. Bu tereddüt Geçici Komisyonda da 
hâsıl olmuş ki, Anayasa Komisyonundan bir (fet
va almak lüzumunu hissetmiştir. Vakıa Anaya
sa Komisyonu böyle bir fetva veriyor, ama, 
Anayasa Komisyonu da kaani değildir. Mefhu
mu muhalifi ile bu yol kapanmadığına göre. açık 
telâkki ederek bu fetvayı veriyor. ** 

Şimdi, ıbenim kanaatim, Anayasa Mahkeme
si'nin görüşü, kiraları ta mam iyi e serbest bırak
mak merkezindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan değerli arkadaşlarım plânın kira mevzu
unda tahdidler koyduğundan (bahsettiler. An
cak, Beş Yıllık Plânda esas prensibi bütün pi
yasada serbestçe arz ve talep kanununa tabi hu
susun tekevvünü merkezindedir. 

Şimdi bu esası vaz'ettikten sonra, plân itti-
zah edilecek kiralara müteallik ittihaz edilecek 
«hususları istisnai olanak zikretmektedir. Yani 
plân esas itibariyle kiraları serbest (bırakmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarını; mevzuun daha zi
yade, bir yönü iktisadi, bir yönü içtimaidir. 
Şimdi, ağırlık merkezini iktisadi ucu teşkil et
mektedir. İktisadi ucu, bu mevzuun, konut 
mevzuunda kiracıyla kiralayan arasında, birisi
nin aleyhine, diğerinin lehine haksız kazançlar, 
rantlar peyda etmesini önlemek ve âdil bir mu
vazene kurmaktır. Âdil muvazene nasıl kurulur? 
Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, serbest pi
yasada âdil muvazene, serbest iradelerle kuru
lur. Kiralıyan ve kiracı bakımından serbestçe iz
har edilecek kararlar ve mukaveleye intikal ede
cek netice en âdil muvazene olsa gerektir. Bu, 
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iktisadi ölçülere de uygundur. Anayasa Mahke
mesi, mülk sahiplerinin haksız olarak tazyika 
mâruz kaldıklarım ifade etmektedir. Plân da 
aynı şekilde demektedir ki; «mülk sahiplerinin, 
tazyika mâruz kalmalarını önlemek, keza kira
cıların haksız bir tazyika mâruz kalmalarını ön
lemek ve bu suretle muvazeneyi kurmak mec
buriyetindeyiz.» Bu suretle, Plânlama ile Anaya
sa Mahkemesinin kararı bir noktada birleşmek
tedir. Şimdi bu arz ettiğim, gerek Anayasa Mah
kemesinin kararı, gerekse; plânın bu esas pren
sibi muvacehesinde tekrar Anayasada derpiş 
edilen mülkiyet hakkını zedeliyecek bir istika
mette kanunun tedvini, zannediyorum ki; neti
cede, sözlerimin başında da arz ettiğim, bir ip
tal keyfiyetinin vâridolmasmı davet eder. Plân
da kiraların, ücretlerin, fiyatların nasıl kontrol 
edileceği zikredilmektedir. Yalnız bu ibarelerin, 
hu beyanların esasına nüfuz edildiğinde, bunla
rın her biri bir istisnai hükümdür, esasa mües
sir değildir. Esası, bu mevzuun serbestçe tesbi-
tinden ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, serbest bir kira reji
mi hilâfına kontrollü bir kira rejimi getirdiği
miz takdirde ve bu kaidelerle plânın derpiş et
tiği konut adedini artırmak suretiyle halkımıza 
birer sosyal mesken edinme imkânını ve mesken 
adedini artırmak suretiyle mesken kiralarını dü
şürmek, ancak mümkün olacağı hepinizce kolay
ca tehtmiin edilebilir. Eğer biz (kiraları ıtaıhdidede-
cek olursak ve kirada serbestçe taayyün edecek 
bir fiyata mâni olursak, şüphesiz ki konut ade
dinin yaptırılması caziıbalımalkten çıkar, 

Piyasanın esası, serbest piyasa rejiminin esa
sı serbest kaldığı müddetçe, cazip olduğu müd
detçe, sermayenin bu istikamete kayması müm
kün olur ve Konut Kanununun arzu edilen isti
kamette konut imkânları halkımız için hazır
lanmış olur. Şimdi, bendeniz bu kanunla getiril
mek istenen tekmil kontrolün aleyhinde deği
lim. Hangi dereceye kadar kontrol kurulabilir? 
Arz ettiğim prensipleri ihlâl edecek bir kontrol 
şüphesiz k i ; konut yaptırmanın aleyhine olur 
ve bu istikametteki siyasete olumsuz tesir eder. 
Bunu önlemiyecek bir kontrol nasıl tesis edi
lir? Bunu önlemiyecek bir kontrol ancak Konut 
Kanununun getirmiş olduğu espri muvacehesin
de düşünüldüğünde sağlanabilir. Aksi takdirde, 
konut kiralarının, ticarethanelerde dâhil, tespi
tinde fayda değil, mahzur meydana gelir. Ve 
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arzu ettiğimiz konut adedinin, ticarethane ade
dinin artması mümkün olmaz. Anayasanın me-
nettiği, Anayasa Mahkemesinin bu suretle ip
tal ettiği mevzu da karşımıza çıkar. Ve kontrol-
la mülkiyet hakkını tahdit etmiş oluruz. 

Mülkiyet hakkının bütün hukukta bahis 
mevzuu olduğu gibi, hukuk literatüründe mül
kiyet hakkının kayıtsız kullanılması diye bir 
bahis mevzuu olamaz. Ancak bundan evvelki 
tatbikatta mülkiyet hakkı o derece tahdit edildi 
ki, ve bunun neticesi konut yaptırma ve ticaret
hane yaptırma imkânı, yani yaptıranların lehi
ne eski bina sahiplerinin, eski mülk sahipleri
nin aleyhine tecelli etti. Aynı evsafta iki bina
dan birisi 15 sene evvel yaptırılmış, 20 sene ev
vel yaptırılmış birisi yeni yaptırılmış. Şimdi, 
ikisi arasında, aynı iktisadi değere sahip iki 
kimse, iki mülk sahibi arasında bir haksız mu
vazene, şüphesiz ki, tervieodilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarıda yine bir 
mahkeme yolu açılmış olmakla beraber, iyi 
hâtıra bırakmamış komisyonların faaliyetlerine 
uygun bir husus da göze çarpmaktadır. Bundan 
evvel kiraları tesbi't eden günlerdeki komisyon
ların hâtıraları iyi değildir. Bu komisyonların 
tesbitleri sırasında bir çok kimsenin haklı veya 
haksız şüphe altında kaldığı ve bu tarz komis
yonların hiç de kabule şayan bir faaliyet göster
mediği, cümlemizin malûmudur. 

Şimdi, mahkeme yolu birinci safhada açık 
tutulmaktadır. Fakat mahkemenin nasıl karar 
vereceği katiyen belirtilmiş bulunmamaktadır. 
Burada mahkeme neye baş vuracaktır? iki veya 
5 kişilik bilirkişi heyetleri seçecek veyahut da
ha evvel tesbit edilmiş bilirkişiler marifetiyle 
emsal değerlere göre kıymetlendirme cihetine gi
decektir. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, komisyonlardaki, 
hatırladığımız tehlikeler, ithamlar, iddialar ay
nen bunda da vâridolacaktır. Mahkemeyi öyle 
objektif esaslara göre karar verecek halde bu
lundurmalıyız ki, eski hâtıralar tekrar hortla
masın. 

Muhterem arkadaşlarım; arkadaşlarım dedi
ler ki, konut mevzuunda, ticarethane mevzuun
da, kiracı ve kiralayan arasında şiddetli bir ih
tilâf vardır ve mevzuun terkedilmiş olması teh
likeli fragmanlar meydana getirmiştir. Bendeniz 
bu kanaatte değilim. Kiralar noktasındaki kana
atim, Anayasa Mahkemesinin bu mevzundaki 
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kararını mütekıp, kiralar düşmektedir, aziz ar
kadaşlarım, serbest piyasa rejimi tesirini icra 
etmekte kiraları düşürmektedir. Hepiniz miişa-
hade buyuı-nıuşsunuzdur, kiralar yer yer düş
mektedir. Ve l)iı devam etmektedir', aziz arka
daşlarım. 

Şimdi alacağımız, ittihaz edeceğimiz bir 
kontrol kanunu ile bu halin devamına mı, yok
sa tekrar kiraların yükselmesine mi tesir edece
ğiz? Hepimizin günlü kiraların düşmeye devam 
etmesini ister. O halde konut kiralarının düşme
si cereyanını durdurmak değil hızlandırmak lâ-
zımgelir. Kanuna da bu istikamet bir vasıf ka
zandırmak zannediyorum ki, vazifemiz olmak 
lâzımgelir. Yalnız, ticarethaneler mevzuunda 
bendeniz arkadaşlarımdan ve Karma Komisyon 
raporundan ayrılmaktayım. Ticarethaneler ki
ralarının serbest bırakılması, kanaatimce doğru 
değildir. Ticarethanelerin yüksek kira vermele
ri, aziz arkadaşlarım, ticaret yapan kimseler 
üzerinde kalmamakta, fiyatlara aktarılmamak
tadır. Fiyatlara akseden bu kiralardan da şüphe
siz ki müstehlik müteessir olmaktadır. Bu ba
kımdan bölgevî bir kontrolün, ama objektif esa
sı muhtevi kontrolün ticarethane mıntıkalarında 
tatbikinde yalnızca fayda mülâhaza etmekte
yim, bu arz ettiğim istikamette. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın îmar ve İskân 
Bakanı. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI CELALETTİN 
ÜZER (Eskişehir) — Muhterem Başkan, muhte
rem arkadaşlar. 

6570 sayılı olup gayrimenkul kiralarını tama
men tahdide tabi tutmuş bulunan Gayrimenkul 
kiraları hakkındaki kanunun gayrimenkullerin 
kira bedellerini belediye encümenlerince takdir 
esasına isnat ettirmiş bulunan 2 ve 3 ncü mad
deleri Anayasa mahkemesinin 26 . 3 . 1963 günü 
ve 963/3 esas ve 963/67 karar sayılı hükmüyle, 
Adalet ve eşitliğe aykırı durumlar yarattığı ve 
bu yüzden gayrimenkul sahibi yurttaşlar arsın
da huzursuzluk doğurduğu, bu takdir keyfiye
tinin ûbj'öktif esaslara iıstinaldeıtıtiri'lmediği çeşit
li eşya fiyatları yükselmiş olduğu halde, bina 
kiralarının bu tempoya uymadığı, esbabı muei-
besiyle Anayasaya aykırı olduğundan iptal edil
miş ve bu iptal hükmünün karar gününden baş-
lıyarak altı ay sonra (26 . 9 . 1963 günü) yürür r 
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lüğe girmesine karar verilmiş bulunması üzerine 
Bakanlığımız koordinatörlüğü altında Adalet, 
içişleri, Maliye Ticaret ıbaikamlıMarfiyle Devlet 
Plânlama Müsteşarlığı temsilcileri tarafından 
IBırna kiraları hakkımda kanun tasarısı hazırlan
mış bulunmaktadır. Esasen Kalkınma Plânımız
da kira değerlendirme ölçülerimiz yeniden ele 
alınmaması içindir. Tasarı halihazır arsa ve bina 
değerlerinin kiralara intibakı esasından hareket 
olunmuş tahmin ve takdire dayanan sübjektif 
kıstaslar yerine objektif esaslara göre hesabedi-
len itibari maliyet esas alınmış ve konuta yatırı
lan sermayenin % 10 nu senelik kira bedeli ola
rak kabul edilmiştir. İtibari metrekare bina ve 
arsa bedeli tesbiti için ayrıca bir teşkilât kurul
masına lüzum görülmemiş yalnız arsa fiatının 
tesbiti için bir komisyon kurulmuştur. Tasarı 
7 bölüm 24 madde ve iki geçici madeden ibaret
tir. 

Tasarıda kira sözleşmelerinin yazılı olması 
ve hilâfına sarahat bulunmadığı takdirde bir 
sene müddetle olması kabul edilmiştir. 

Ayrıca kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
kirada bulunan veya bu tarihden sonra kiraya 
verilecek konutların kira bedellerinin bu karar
daki esaslara göre kiralıyanla kiracı arasında 
anlaşma ile veya bunlardan birinin müracaatı 
üzerine mahkemece tesbit edileceği, anlaşma ha
linde kira miktarının taraflarca serbestçe tâyin 
olunacağı kabul edilmiştir. 

Tahliyeye ait 6570 sayılı Kanundaki sebep
lere tasarıda aynen yer verilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
kiraya verilecek iş yerlerinin kira sözleşmele
rinin serbestçe yapılabileceği kirada bulunan 
iş yerlerinde taraflar bedel hususunda anlaşa
madıkları takdirde kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 2 ay içinde mahallî sulh hukuk 
mahkemesine müracaatla o iş yeri için ölçülü 
kira bedelinin tesbitini talebedebilecekleri ve 
iş yerinin nitelik ve mahal bakımından muadil 
iş yerleri için serbestçe teşekkül eden piyasa ki
rasını almadığı takdirde ölçülü kira bedeli ad
dolunacağı kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Tümü hakkında vermiş olduğum bilgi çerçe
vesi içinde bâzı hususları da aydınlatmak arzu
sundayım. 

Çok kıymetli arkadaşımız İsmail Hakkı Te
kine! Beyefendi dediler ki; bu kira kanununun 
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hazırlanmasında mühendisler başjbaşa gelmişler, : 
Ticaret Bakanlığının ve diğer bakanlıkların mü
talâalarını almadan gelişi güzel bir çalışma yap
mışlardır. Böyle bir şey varit değildir. Bu ka
nun, üzerinde 1959 dan beri çalışılan bir kanun
dur. 1960 da esaslı şekilde ele alınmış, plânlı 
devreye girildikten sonra ;bir kere daha üzerin
de çalışılmıştır. Bütün bu çalışmalar içinde mü
hendisler, mimarlar, hukukçular, ticaret erbabı > 
ve bütün mütehassıslar iş birliği yapmışlardır, j 
Binacnaleyih kanunu yalnız mühendisler yapma- ' 
mıştır. Kira kanunu bu esaslar dâhilinde hazır- j 
lanmıştır. İsmail Hakkı Tekinel arkadaşımızın j 
bu hususta biraz tereddüdünü izale ettim sanı
rım. I 

Sayın Giritüoğlu arkadaşımız, ilçe mevzuu : 
üzerinde dediler ki: Arnavütköydeki dikkân sa- j 
hibi ne yapacaktır? O, belediye hudutları dışın-
da değildir ki, hunun da Sarıyer Belediye hu- j 
dutları içerisinde olduğu aşikâr, istanbul Bele- j 
diyesinin hudutları içinde Sarıyer değil, ama be- j 
lediye hudutları içerisindedir. O da bu kanun ! 
hükümleri dahilindedir. j 

Eğer bir yanlışlık varsa, belki de yanlış ol- | 
muştur. Düzeltilebilir. 

Şimdi Sayın Savacı arkadaşım, kendisi tica- j 
rethanelerin tamamen serbest bırakılmasını isti- \ 
yor. j 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — ; 
Tamamen aksi efendim. 

İMAR VE ISKAN BAKANI CELÂLETTlN , 
TTZ10T?, (Devamla) —• Aksini istiyorsunuz. j 

Şimdi, Plânlamanın tesbit etmiş olduğu esas- j 
kırda, ticarethane kiralarının tamamen serbest I 
bırakılması istenmiş. Buna rağmen biz zaten ko
nutları dahi muayyen bir zaman için kontrol 
altına alıyoruz, ondan sonra konut kiraları dahi 
serbest bırakılacaktır. Plânlamanın bu teklifine 
rağmen, iki yene müddetle bir anlaşmazlık olma
sın diye burada bir tahdit konmuştur. Yani kı
saca izah etmek istediğim husus şudur; Kira Ka
nununun ufak tefek aksaklıkları olabilir, zaten 
bunu ben hazırlamış değilim, bizim Komisyonu
muz da, imar ve iskân Komisyonu da ele almış 
değildir, ayrı bir komisyonda ole alınmıştır. Ama 
dalha evvelki çalışmalara şahit bulunduğum için, 
bu konuşmaya kendimi yetkili buldum, imar vo 
iskân Bakanı olarak, bu kanunun ufak tefek -ak
saklıkları olmakla beraber, bugünün ihtiyaçları
nı karşılayacağına inanıyorum. Arkadaşlarım 
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mâkul teklifleriyle bunu düzeltmek suretiyle çık
masına yardımcı olacaklarına kaaniim. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Komisyon Başkanı Sayın Uyar. 
ŞEPtK İNAN (Çanakkale) — Komisyon da

ha sonra konuşamaz mı? 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi var. 
ŞEFİK ÎNAN (Çanakkale) — Yeterlik öner-

sinin aleyhinde söz istiyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA UYAR (izmir) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım, şehirlerde yaşı yan bütün va
tandaşlarımızı ilgilendiren bir kanunun müza
keresine geçmiş bulunuyoruz. Kanunun tümü 
üzerindeki müzakereler seib.eibiy.le görüşlerini ve 
bilhassa tenkidlerini lütfeden arkadaşlarımıza, 
Komisyon adına teşekkür etmekle söze başlıya-
cağız. Gerekçemizde de izah ve ifade ettiğimiz 
gibi, lı'içbir zaman huzurunuza getirilmiş ortan bu 
tasarının tam, müstakil, hatadan salim, bütün ih
tiyaçlara cevap veren, noksansız bir tasarı oldu
ğu iddiasında değiliz. Esasen hiç kimse, her han
gi bir eserinde böyle bir iddiada bulunamaz, in
sanız, aklımız noksan olabilir, herşeyi kavrama
mıza imkân yoktur. Ancak tasarının gerek Hü
kümet tarafından, gerek Komisyon tarafından 
alelacele hazırlanmış olduğu 'hususunda fikir serd 
eden arkadaşlarıma cevap olarak şunu söyliyece-
ğiz ki; bu arkadaşlarımız, bize yönelttikleri nok
sanlıkla, kusurla yani tasarıyı tam tetkik etme
den, esaslı surette tetkik etmeden tasarının ge
tirdiği prensipleri, yenilikleri, esasları anlama
dan umumi mahiyette, tasarı kifayetsizdir, tasa
rı aceleye getirilmiş, tasarı ihtiyaçlara cevap ver
mekten uzaktır, şeklinde afakî teııkidlerde bulun
muşlardır ki, bunlar objektif bir tenkidin icap
larından uzak bir noktada bulunanların işi ol-
maklâzımgelir kanaatindeyiz. Hükümetin bu ta
sarıyı ne şekilde hazırlamış olduğunu, hazırlıyan 
arkadaşlarımız izah ettiler. Bendeniz de Komis
yonun çalışmaları üzerinde biraz sizleri aydın
latmak isterim. Hatırlarsınız, 1963 Eylülünde 
Meclis açıldı, Meclise geldik. Yüksek Meclisiniz-
ce Geçici Komisyon kuruldu, ilgili komisyonlar
dan gelen oniki arkadaştan müteşekkil olan Ko
misyon Eylül ayı içinde devamlı olarak 16 top
lantı yapmıştır. 16 toplantı yaparak bu tasarıyı 
uzun uzadıya müzakere etmiş, hattâ tenkid ko
nusu yapmıştır. Bir husus hakkında da Anayasa 
Malhkemesinin mütalâasını almışızdır. Tasanyı 
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yalnız, imar ve iskân Bakanlığından gelen tek
nik elemanlar ile Komisyonda müzakere eıtmedik. 
Tasarıyı, Adalet Bakanlığından gelen hukukçu 
ve hakim arkadaşlarımızın da hazır bulunması, 
icabında diğer bakanlıklar ile ilgili konular ko
nuşulurken bu bakanlıklardan da temsilci çağır
mak suretiyle ve plânlamadan da mütehassıs 
çağırmak suretiyle, aklımızın erdiği kadar, şikâ
yetleri önliyecek bir şekilde huzurunuza getirme
ye çalıştık. Onun için tasarının Komisyonumuz
da hazırlanması, müzakere edilmesi aceleye geti-
tirilmiş değildir. 

Şimdi esasa geçiyorum. 
Hepinizin malûmu olduğu üzere, Anayasa 

Mahkemesi 6570 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerini şu gerekçe ile iptal etmiştir; Mevcut Ki
ra Kanununa göre gayrimenkul] erin kiralarını 

'tesbit etmekle görevli olan Belediye Encümenle
rinin hu, kira bedellerimi taifedir etme- 'keyfiyeti! 
aşırı bir sınırlandırma!, gayrimenkull halkları 
üzerindeki .şahsın tasarruf hakkına, ımülkiyet 
hakkına aşırı bir sınırlandırma ve mülkiyet 
hakkının önüne dokunur ıbir mahiyet arz et
tiği için, Yüksek Anayasa Malhkctneısi iki ve 
üçüncü maddeleri iptal etmiştir. Ipital eder
ken mülkiyet ıhalklkının. sahibine bahşettiği hak-
lar ne şekilde kullanılmalıdır ve kira rejimi 
ne şekilde halledilmıelidir, sorulanını da müna
kaşa etmiş ve Hükümete, Meclise 'burada bir 
ışık 'da tutmuştur. Anayasa Mahkemıesi; «Ha
yat pahalılığı*, toplumda huzursuzluk yaratan 
•bir olaydır, toplumu buna karşı 'korumak .ama
cı ile Devletıçe' tedıbir aliıınmasının kamu yara-
rroa bir müdahale teşkil ettiğinden şüphe edi-
leımeız. Aynı amaçla. kiralarım 'kontrol .altlara 
aluntfnası da kamu yararına o'lan tedlbirler cüm
lesinden sayılmak icaıbeder. Devletin, bu konu
daki müdahalesi mülkiyet <hakkımıın kamu ya
ranı amaciyle sınnrlandıraıbileceğimi öngören 
Anayasanın 3!6 inci maddesimin kapsamına. girer. 
Bu sebe.pleı göz önünde tutularak ımeimleketi-
mizde gayrimenkul darlığı devam ettiği süre
ce kanun koyucumun kira konusunun düzen
lenmesinin ve bu alanda sınırlama yapmanın 
.mülkiyet halkkının özüne dokummaımafc tşıar-
tiyle caiz bulunduğu ve bu müdahalenin ka
mu yararına olduğu hususunda .görüş birliği
ne varılmıştır.» demektedir. Şu halde hayat 
pahalılığı devam ettiği •müd'detçe Hükümet, 
kiraları kontrol .altına alacak prensipler fcoy-
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nıalkla görevlidir, vazifelidir. Beş Yıllık Kal
kınma Plânında konut kiraları ele almmaıştiT. 
Bunu burada arkadaşlarımız okudular; ben 
vakitlerinizi isra'f eıtırmemek için okumuıyoruım. 

Şimdi, .arkadaşlarıımızın/ tenkidlerine mıad-
d.e madde cevap vermeğe çalışaeağıım, 

(C.KJM.P. Orulbu .adına konuşan Seyri öz-
türk arkadaşımız tasarıyı umumiyetle benim
sediklerini, ufak tefek tadilleri olacağını, 
ancak konut ile 'işyerleri kiralarının ayrılma
sının doğru olmadığını veya daıha doğru bir 
ıtabir ile, işyerleri kiralarının bir sene sonra 
tamamen serbest (bırakılmasının doğru oiuıı-
yacağını, bunun • hiraz daha uzıajtılm'ajsunın 
gerektiği tezini ifade ettiler. 

Sırası gelmişken şunu (belirteyim k i ; ko
misyon çalışmıalarımıiz devam ©derken, hatta 
çalıışimalarımızı bitirdiğimiz gün Ankara Tica-
ıret ve Sanayi Odası Başkanlığından, o odada 
bu konuda toplanıtılya davet 'edildim, gittim. 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası mensubu ar-
kad aşlar ima z in tasarı hakkındaki görüşlerini 
dinledim. umumiyetle ticaret ve sanayi erba
in tasarıyı benimsemiştir. Ancak, üzerinde 
durdukları nokta, ticarethane kiralarının altı 
ay sonra veya bir sene sonra' tamaımen ser-
ıbesıt bırakılmasının piyasayı altüst edeceği 
endişesi 'idi. Mademki kiraların ayarlanması, 
kiraların yeniden düzenlenmesi, plân emri 
•mucibince eski ve yeni bina farkı olmadan, ki
ralar yeniden düzenlenecektir, hiç olmazsa 
ilk 5 Yıllık Plânım tatlbik.ii süresince işyerleri ki
ralarınım da taihdid'edilrmesi, bir sene sonra 
serbest bırakılmaıması teklifimde bulundular. 
Bunun dışında ticaret erbabınım kanundan (bir 
şikâyetleri olmadığı, ayrıca îzımıir ve istanbul 
Ticaret odalarındanl yazılar geldi, istanbul1 

Ticaret Odasından mümessiller geldi. Bu ka
nunla ilgili fikirlerimi .dinledik, ona göre ta
sarıda gerekli değişiklikler yapmaya çalıştık. 
Bu itibarla C. K. ıM. P. sözcüsü arkadaşımızın 
bu konudaki görüşlerini ilgili maddesi gelince 
.müzakere ederiz ve şikâyetleri önliyecek bir şe
kilde tarihi geriye 'doğru atalbiliriz, bunda hiç
bir mahzur yoktur. 

A. P. Grupu adına konuşan kıymetli arkada
şım ismail Hakkı Tckinel'in, hazırlanış mevzuun
daki tenkidlerine biraz evvel cevap verdiğim için, 
esasa geliyorum, 
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Gerekçeyi tekid ettiler. Gerekçede kira bedel

lerinin yetkisiz ve indî sebeplerle takdiri Anaya
saya aykırıdır, Anayasa Mahkemesinin bozma 
sebeplerinde böyle bir şey yoktur, dediler. Ko
misyonu bu konuda yetersiz bulduklarını anlıyo
ruz. 

Arkadaşlarım, bizim gerekçemizde «Anaya
sa Mahkemesi böyle demiştir» diye, şimdi oku
duğum ismail Hakkı Tekinel arkadaşımızın ge
rekçesini almış değiliz. Biz gerekçemizde şöyle 
demişiz: «Kira bedellerinin dondurulması veya 
yetkisiz kurulların indî düşüncelerle kira bedel
lerini takdir etmesi de Anyasaya aykırı bir ta
sarruftur.» Bu Anayasa Mahkemesinin bozma 
sebeplerinden değil, bizim görüşümüz, komis
yonun görüşüdür. Kira bedellerinin dondurul
ması doğru değildir, diyoruz. Kira bedellerini 
yeniden takdir edeceğiz, bunu Hükümet olarak 
murakabe edeceğiz. Takdir işini belediye encü
menlerinde al bir başka kurula var. Eğer bu işi 
encümenlere havale edersek bu encümenlerin ya
pacağı takdirler indî olur, hissî olur ve Anaya
saya aykırı olur, demek suretiyle Anayasa Mah
kemesinin kararını biz de benimsemiş, destekle
miş, ona uyduğumuzu göstermek için bu cüm
leyi buraya koymakta fayda mülâhaza etmişizdir. 
Yoksa, Anayasa Mahkemesi böyle demiştir, de
mek istemiyoruz. Bir yanlış anlaşma olabilir. Bu 
şekilde tavzih ve tashih ediyoruz. 

İkinci madde üzerinde arkadaşımız, kanun 
tekniği bakımından tatbikatta, aksaklıklar, hu
zursuzluklar getireceğini söylediler ve ikinci 
maddedeki tarifler kanunun tatbikatında ak
saklık ve huzursuzluk yaratacaktır, buyurdular. 
Biz aksi kanaatteyiz, ikinci maddede yerini bu
lan tariflerin kanun tatbikatçılarına ışık tuta- ' 
cağı kanaatindeyiz. Kanun tatbikçileriııin yan
lış işlemlerine mani olacağı kanaatındayız. Şöyle j 
ki; kanunun bâzı yerlerinde veya birçok maddele- j 
rinde «inşaat »abası itopkıin» ıbâıbiri geçmektedir. ! 
Nedir bu inşaat sahası foplaımı? Kanunu tatbik ı 
edecek olan şahıs, inşaat sahası toplamı teriminin 
mânasını (kanunda ibulaımazsa tatbikatta yanlışlık- ' 
lar doğar. Onun için ikinci maddede tarif etmişiz: [ 
inşaat sahası toplamı son imar mevzuatına göre ; 
âzaımi kalt adedi ile binanın işgal eJttiği ısaılııanın 
çarpımından elde edilen yüzölçümüdür" demişiz. 

itibari metrekare arsa bedeli. Bunu da. Arsa 
takdir komisyonunca konutların bulundukları \ 
(mahaller için tayin ve tesbit edilen (metrekare 
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değerinin arsanın metrekare yüzölçümü ile çar
pımından elde edilecek miktar inşaat sahasına böl
ünmek suretile bulunur diye tarif etmişiz. Bu 
tarifler, kanunun tatbikini kolaylaştıran, tatbik-
cilere ışık tutan tariflerdir. Misal vereyim. Kul
lanışlı inşaat sahası. Bu da bir terimdir. Ve bu
nun da tarifi vardır. Demişiz. Kiracının müstakil 
istifadesine terk edilen üstü örtülü kısımların 
dıştan dışa ölçülen mesahasının tamamiyle çıkma, 
yani açık balkon mesahasının yarısı toplamıdır. 
kullanışlı inşaat sahası. Bunu tarif etmişiz. Hep
imiz (kiracıyız. Veya iben şahsan kiracıyım, bir 
apartman dairesinde oturmaktayım. Nedir benim 
kullanışlı inşaat saham? Benim oturduğum apart
man dairesinin dıştan dışa olan ölçülme ile elde 
edilen mesahaî sathiyesi. Eğer oturduğum apart
man dairesinde dışa doğru çıkan üzeri açık bal
konlar varsa, bu balkonunda yarısının, mesahaî 
sathiyesinin yarısının ötekine ilâvesiyle elde edil
en metrekare kullanışlı inşaat sahasıdır. Kira 
bedelinin tesbitinde bunlar esas unsurlar olarak 
ele alınmaktadır. Onun için bu tariflere zaruret 
vardır, ihtiyaç vardır, lüzum vardır. 

İtibari metrekare bina değeri «yönetmelik 
esaslarına göre Bayındırlık ve imar ve iskân ve 
Bakanlıklarınca tesbit ve .ilân edilen miktardır» 

Esasen bu her sene Bayındırlık Bakanlığınca 
ilân edilmektedir. Bunu bu kanun münasebetiyle 
imar ve iskân Bakanlığının müştereken yapma
sını faydalı bulduğumuz için bu şekilde getir
dik. 

Yıllık kira bedeli nasıl bulunacak? «İtibarı 
metrekare arsa bedeli f itibari metrekare bina 
değeri». Bu ikisini toplıyacağız, çarpı, konut 
olarak kiralanan kısmın kullanılan inşaat sahası. 
Bu çarpımının % 10 u yıllık kira bedeli ola
rak tesbit edilecektir. Binaenaleyh, tariflerin 
tatbikatta huzursuzluk yaratacağı, müşkülât do
ğuracağı endişesi varit olmamak lâzımgelir ka
nısındayız. 

Yine ismail Hakkı Bey arkadaşımız, «6570 
sayılı Kanunun şikâyet konusu tek taraflı tes
bit idi, bu kanun da tek taraflı tesbiti getir
mektedir» der. Arkadaşlar, bu kanunda tek ta
raflı tosbit yoktur. Bu kanunun esprisi, kirala
rın taraflar arasında serbestçe tesbit edilme-
sindedir. Serbest kira rejimi kaidedir, istis
nası, anlaşma olmaz ise, taraflar anlaşamazlar 
ise, o zaman kiraların Ibu kanunun getirdiği esas-
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lar dâhilinde, mahkeme tarafından, işte şu ob
jektif kıstaslara göre, esaslara göre tesbitine 
gidilecektir. Binaenaleyh, bir bina yaptırdım, 
daha evvel kiracı gelmeden mahkemeyi çağır
dım, gel şu binanın kirasını tesbit et, diye bir 
hüküm yoktur tasarımızda. Böyle bir hüküm 
yok. Taraflar anlaşamadıkları takdirde mah
kemeye müracaat edecekler, mahkeme o zaman 
müdahale edecek. Tek taraflı tesbit yoktur. 

Mahkemeler esastan ayrılacaktır, deniyor. 
Mahkemeler esastan ayrılmıyacaktır arkadaşlar. 
Mahkeme esastan ayrılmıyacaktır. Mahkeme 
huzuruna gelen bir dâvayı şu şekilde halledecek
tir; farzı muhal 1000 lira ile oturulan bir gayri
menkulun kiracısı, bu bin lirayı çok gördü, dâva 
etti. Kira bedelini teslbit etmek için mahkemenin 
yapacağı, objektif bilirkişiliktir. Nasıl yapacak 
bunu mahkeme? Yine kanundaki esas ve usullere 
göre tesbit edilmiş olan, kanunun yürürlüğe gir
diği tarihinden itibaren iki ay zarfında tesbit 
edilecek olan arsa bedellerinin listesini o binanın, 
dâva ikonusu olan ıbiınanın, ibuluınlduğu adadaki 
veya parsel, gurupundaki, mmtakadaki listeyi 
belediyeden istiyecektir. Bina inşaat değerlerini 
de Bayındırlık Müdürlüğünden istiyecektir. Bir 
keşif yapacaktır. Kullanışlı inşaat sahasını tesbit 
edecektir. İtibari metrekare arsa bedeli ile, itibari 
metrekare bina değerini toplıyarak kullanışlı 
inşaat sahası ile çarparak % 10 nu alacak, yıllık 
kirası budur diyecektir. Binaenaleyh, ölçü objek
tiftir. Burada indî veya şahsi mütalâaya yer 
yoktur. Gelecek tarafların gözü önünde kullanışlı 
inşaat sahasını ölçecektir. Bu ölçmede (bir yanlışlı
ğa imkân yoktur. 100 metrekarelik bir yer 150 
olamaz, veya 48 e inmez. Binaenaleyh mahkemenin 
bu işi nasıl halledeceği veya halledemiyeceği, 
mahkemenin içinden çıkamıyacağı şeklindeki 
tereddütler de vârid değildir. Maddelerin müzake
resine geldiğimiz zaman bu arsa bedellerinin 
ne şekilde tesbit edileceği, Ibina inşa değerlerinin 
ne şekilde tesbit edileceği hususundaki arkadaş
larımızın bütün tereddütlerini cevaplandırmaya 
hazırız. 5917 sayılı kanunun tatbiki hatalıdır, 
buyuruluyor. Arkadaşlar, bilâkis faydalı olduğu 
kanısındayız. Hiçbir sebep olmadan boş duran 
bir evine kalkar ve hotbehot girer ve burada 
kıracıyım derse, kiracı olarak oturacağım derse, 
o zaman mal sahibi ne yapacak? Mahkemeye 
meni müdahale dâvası mı açacak, yoksa kira
nın tesbitine mi gidecek? Belki kiraya vermi-
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yccek. İşte bu sualleri cevaplandırmak ve bu 
yollara başvurulduğu takdirde mal sahibi aley
hine uzayacak zamanı kısaltmak için 5917 sa
yılı Kanun imdadımıza yetişmektedir. İdari 
makam derhal, sen burada ne sıfatla oturuyor
sun? Efendim, kiracı olacağım. Hani mukave
len? Yok. Çık dışarı deyip idari huzursuzluğu 
giderecek ve huzuru temin edecektir. 5917 sa
yılı Kanunun, bu kanunun içerisinde yer al
ması, tatbik edilmesi huzursuzluğu giderici se
beplerden birisidir, arkadaşlar. 

Reşit Ülker arkadaşımızın tenkidlerine ge
lince ; kanunun prensibi nedir, pek anlıyanıa-
dım, derler. Serbest midir değil midir? 

Arkadaşlar, kabul ettiğimiz Beş Yıllık Plâna 
paralel olarak bu tasarı hazırlanmıştır. Kanu
nun prensibi, esprisi, kaidesi «Kiralar serbesttir, 
taraflar arasında serbest anlaşma ile taayyün 
eder.» Bu, kaidedir, prensiptir. Kanunun temel 
prensibi budur. Ama anlaşma olmazsa veya 
yapılan anlaşmada taraflardan birisi şu ka
nunun getirdiği esaslara göre yanıldığını, al
dandığını anlarsa, bir sene sonra dâva etmek 
suretiyle bu yanılmasını giderecek ve kirayı 
tesbit ettirecektir. Binaenaleyh, kanunun pren
sibini tesbit ve tâyinde esas olan serbestidir, 
Bunu burada tescil ettiriyoruz. Konut ve iş
yerleri kiralarının ayrılması. Birkaç arkadaşı
mız temas etti bu noktaya. Konut ve işyerleri 
kiralarının kanunda ayrılmış olmasının sebebi 
şudur, arkadaşlar. Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
konut kiralarından bahsedilmiştir, işyerleri ki
ralarından bahsedilmemiştir. Biz bu kanunu 
Geçici Komisyonda müzâkere ederken, arka
daşlarımızın duyduğu endişeyi aynen duy
duk. Çünkü demin arz ettiğim gibi, Ticaret 
ve Sanayi Odalarından mümessiller geldi, on
ları da dinledik. Bu endişeyi aynen duyduk ve 
Plânlamadan yetkili mütehassısları çağırdık. 
Suali sorduk;, soruyu sorduk : «Niçin işyerle
riyle, konut ayrılmıştır. Konutları tamamen ser
best bırakıyorsunuz veya 6 ay sonra, tasa
rıya göre 6 sonra serbest bırakacaksınız, konut
lar bu şekilde bir ölçü ile icabında tesbit edi
lecek.» Verilen cevap şu; «Plân işyerleri kira
larını tamamen serbest bırakmıştır. Plânda 
ancak konutların kira bedellerinin tesbiti üze
rinde durulmuştur. Ticaret nasıl serbest ise, 
kanuni hudutlar içinde ticaret nasıl serbest 
ise, ticaretin oynadığı mahal olan mevzuu 
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olan dükkân kiralarının da, işyerleri kiraları
nın da serbest olması plânın hedeflerinden
dir, plân kabul etmiştir.» Biz onun için bu ta
sanda, Hükümete daha evvel de söylediğimiz 
gibi, ticarethane kiraları hakkında kısıtla
yıcı hükümler getirmedik. Ancak tyir kısıtla
yıcı durumdan tamamen serbest bir duruma 
geçerken, o aradaki boşlukta bir teşevvüş 
olur, bunu önlemek için işte ölçülü kira be
delini getirdik, diye teşevvüşü önleyici mad
deyi izah ettiler ve biz de böylece, plânın 
(hedeflerine uyma maksadıyla bu esas içerisin
de işyerlerinin kiralannı daimî olarak tesbit et
meyi faydalı bulmadık. Ama demin arz etti
ğim gibi, belki 31 . 12 . 1964 tarihi kısa ola
bilir, az olabilir. Bunu bir sene sonraya, 2 
sene sonraya veya Beş Yıllık Plânın tatbik sa
hası <olan 1967 yılının sonuna talik etmeyi dü
şünebiliriz. Bu, Yüce Heyetinizin vereceği ka
rara da biz uyacağımızı, şimdiden arz ederiz. 

Reşit Ülker arkadaşımız, sözleşmelerin 
kontrolünü göremedim, dediler. Kanunun ge
tirdiği yeniliklerden birisi de, kira akdinin, 
kira sözleşmesinin mutlak surette yazılı olması 
prensibidir. Kira sözleşmesi yazılı olacaktır. 
Bunun 'hilâfına (hareket edildiği tekdirde, ce
za kısmında müeyyideler vardır, cezai hüküm
ler kısmında müeyyideyler vardır. (Orta sıra
lardan, yüz lira sesleri) Az ise Yüksek Heyeti-
tiniz çoğaltır. Ama müeyyidesiz değildir. Mü
eyyide vardır. Müeyyideyi az buluyorsanız 
bunları artırmak Yüksek Meclisin elindedir, 
biz bunlara karşı gelecek değiliz. 

Kanun plânın ilkelerine uygun değildir, 
buyuruyor Reşit Ülker arkadaşımız. Arz etti
ğim sebeplere binaen plânın ilkelerine uygun
dur kanısındadır komisyon. 

Son olarak Reşit Ülker arkadaşımız, Ada
let Komisyonuna havale edelim, der. îsmail 
Hakkı Tekinel arkadaşımız, komisyon tasa-
nyı alsın, der. 

Arkadaşlar, tasarıyı alacağız, biz ne yapa
cağız? Bize dediniz k i ; şu madde yanlıştır, 
Ibu şekilde olsun. Bu ımadde yanlıştır, bu şekildıeı 
olsun. Kiralar serbest bırakılmasın, getirdiğiniz 
ölçü yetersizdir, şu şekilde 'olsun. Demediniz. 

Umumi ve afaki konuştunuz. Ama lütfedin, 
maddi bir fikir getirin. Onu teemmül edelim. 
Biz sizi tatmin edemezsek, hiç şüphe yok ki 
yüksek fikirleriniz.den mülhem olarak ilgili 

28 . 3 . 1964 O : 1 
maddeyi yeniden tedvin etmek için komisyon 
geri alacak ve Meclisin temayülüne uygun hü
küm getirmeye çalışacaktır. İllâki, bu hüküm 
kabul edilsin, diye İsrarımız yok. Maksadı
mız; en iyisini veya en az zararlısını yap
maktır. Bunu elbirliğiyle yapacağız arkadaş
lar. Binaenaleyh, bu şekildeki tadil teklifleri, 
maddeler hakkındaki tadil tekliflerimiz gelme
den, bizim komisyon olarak tasarıyı geri al
mayı düşündüğümüz yok, Adalet Komisyo
nuna havale edilmesine zaruret de yok. Çünkü 
bu tasarıyı hazırlıyan Geçici Komisyonun içe
risinde Adalet Komisyonundan arkadaşları
mız da bulundu. Binaenaleylh, Adalett Komis
yonuna havale edilmesi veya demin arz etti
ğim belli değiştirge teklifleri olmadan Geçici' 
Komisyona havale edilmesi, işi uzatmaktan 
başka, işi çıkmaza sürüklemekten başka bir ne
tice doğurmaz. Lütfedin değiştirge önergele
rinizi, fikirlerinizi getirin. Biz tetkik edelim, sizi 
tatmin edemezsek, maddeyi alır, istediğiniz isti
kamette metni getiririz arkadaşlar. 

Fahir Giritlioğlu arkadaşım, tasarı iyi ha
zırlanmamış dediler. Cevabını verdim. 

İşyerlerinde çalışanlar, yani kiracılar bu 
yeri kıymetlendirmiştir, işyerleri hükme bağ
lanmamıştır, dediler. Bu konuya da cevap ver
dim. 

Yine Fahir Giritlioğlu arkadaşım, Konut Ka
nunu ile bu kanunun zıt fikirler taşdığmı ileri 
sürdüler. Muhterem arkadaşlanm, hassaten şu
nu arz edeyim ki, bendeniz Konut Kanununu 
hazırlıyan Geçici Komisyonda da bulundum ve 
bu fikir Geçici Komisyonda da ileri sürüldü. 
Onun için Konut Kanununu da hazırlarken, bu 
kanun imkân nisbetinde nazan itibara alınmış
tır. Esasen Konut Kanununun bu kanunla ilgi
si yoktur. Konut Kanununun bu kanuna fayda
sı olacaktır. Konut Kanunu çıkıp, sosyal mes
kenler yapılınca arz ve talep kanuna göre kira
nın kendiliğinden azalması temin edilmiş olacak
tır. Antrparantez şunu da ilâve edeyim; 

Konut Kanunu iki gayeyi istihdaf etmektedir. 
Birisi belediye il özel idareleri, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri, bankalar gibi âmme hükmî şahıs
larına - Devlet hariç - vazife vermektedir, mü
kellefiyet yüklemektedir. Siz, müesseseler, bün
yenizde çalıştırdığınız evsiz personele, kiracı 
personele ucuz kiralı mesken yapacaksınız, de
mektedir. Bu onların mükellefiyetidir. 
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ikincisi, dar gelirli vatandaşlara, mülk ola

rak ev yapmak istiyen vatandaşlara para yardı
mı, nakdi yardım, arsa yardımı yapmak sure
tiyle konut inşasını hızlandıracak hükümler ge
tirmektedir. Bu ise, kiracı ile mal sahibi arasın
daki ihtilâfları önliyecek bir kanundur, onunla 
bir ilgisi yoktur. Ama bu kanun tatbikatının o 
kanuna faydası alacağı, huzursuzluğu giderecek 
sebeplerden birisi olacağı muhakkaktır. Bina
enaleyh ikisinin müştereken tetkik edilmesinde 
yeniden gözden geçirilmesinde amelî bir fayda 
mülâhaza etmiyoruz. 

Şimdi kanun, il ve ilçe belediye sınırları içe
risindeki binalara uygulanacaktır. Bâzı arka
daşlarımız sordular; İstanbul'un bilmem ne bu
cağı, İzmir'in bilmem neresi. Aynı endişeyi ko
misyonda biz de duyduk. Hükümet tasarısında
ki hüküm doğrudan doğruya belediye sınırları 
içerisindeki binalara ait idi. Yani bir köy bele
diyesi sınırları içerisindeki binalar da bu kanu
na muhatabolsun, bu kanun bunlara da tatbik 
edilsin mahiyetinde idi. Biz komisyonda bunu 
uzun uzadıya düşündük. Esas itibariyle kira
cıyla, kiralayan münasebetleri İzmir, İstanbul, 
Ankara, Bursa gibi büyük şehirlere münhasır
dır. Binaenaleyh, bütün Türkiye'ye teşmil ede
rek, köylere de götürmiyelim, dedik. Onun için 
il ve ilçe belediye sınırları ile iktifa ettik. Eğer 
İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi vilâyet 
belediye sınırlarının, belediye hizmetlerinin gir
diği sınırlar içinde şube belediyeler varsa, ona 
da tatbik edilecektir. Ama ayrı bir köy beledi
yesi mahiyetinde ise, nahiye belediyesi mahiye
tinde ise, müstakil bir bütçe ile idare ediliyorsa, 
meselâ Pendik misalini verdiler, bu kanuna mu-
hatabolmıyacaktır. Ben Pendik'in İstanbul'la 
olan münasebetini bilmem. Eğer Pendik müs
takil bir belediye ise, müstakil bir belediye Baş
kanı seçiyorsa, İstanbul Belediyesinin hizmetle
ri oraya kadar uzanmıyorsa, bu kanun Pendik'e 
gitmiyecektir. Arzu ederseniz Hükümetin getir
diği şekilde, bütün belediyelere teşmil edilebilir, 
Takdir Yüksek Heyetinizin olacaktır. Ama biz 
böyle gördük. 

Sabahattin Savacı arkadaşım, «tasarı kanun
laşırsa iptal edilir» dediler. Aşırı sınırlama, 
mülkiyet hakkının özünü zedeler demiştim, söz
lerime başlarken. Bu kanunun, çıktığı anda ve
ya çıktıktan sonra iptal edileceği kanaatinde 
değilim. Anayasa Mahkemesi üyeleriyle de, bu 
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kanunun tedvini sırasında, Komisyon çalışmala
rımız sırasında, gitmiş görüşmüşümdür. Ana
yasa Mahkemesinin gösterdiği ışık altında bir 
tasarı getirdiğimize kaaniiz. İptal edilmesine 
bir sebep yoktur. Çünkü mülkiyet hakkının özü
ne dokunmamaktadır. Aşırı bir sınırlama yok
tur. Arkadaşımız kiraların tamamen serbest ol
ması fikrindedirler. Bu fikirdir, esasen bu ka
nun o maksatla gelmiştir. Kiralar tamamen ser
best mi olmalıdır? Yoksa sınırlayıcı, kayıtlayıcı 
hükümler hayat pahalılığı devam ettiği müddetçe 
olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Biz komisyon ola
rak bunun müzakeresini yaptık. Mülkiyet hak
kının özü ve esasına dokunmadan getirilecek bir 
sınırlamanın faydalı olacağı inancına vardık ve 
bu tasarıyı getirdik. Yüksek Heyetiniz toptan 
reddederse tamamen serbest bırakılsın, böyle bir 
kanuna lüzum yoktur derse, biz kıyameti kopa
racak değiliz. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Ama her iki fikrin lehinde ve aleyhinde muh
telif fikirler ve müdafaalar ileri sürülebilir. Şu
nu da antrparantez söyliyelim, durmadan mek
tuplar, telgraflar alıyoruz. Binaenaleyh kiracı 
ve mal sahibi anlaşmazlığı vardır ve bunu halle
decek bir hüküm bulunmalıdır. Tamamen ser
best kira rejiminin henüz bizim memleketimizde 
câri olmasının mahzurlu olduğu kanısındayız. 
Kontrollü rejim gelince konut yaptırma durur 
diyor, arkadaşımız. Biz durmıyacağı kanısın
dayız. Ve esasen büyük şehirlerde hakikaten ko
nut darlığı bugün yoktur. Fakat fiyatlarda he
nüz göze görünür bir inme tesbit edilmemiştir. 
Ama konut yapılmaktadır, yapılacaktır. Bu reji
min gelmesi konut yapımını engelleyici bir du
rum yaratmıyacaktır. 

Yeni «mahkeme yolu, eski kira tesbit komis
yonlarını hortlattı» dedi, Sabahattin Savacı ar
kadaşımız. Mahkemenin bu işi nasıl halledece
ğini cevaplandırmakla endişesini giderdi
ğini sanıyorum. Eski tesbit komisyonlarının ve 
onların havasını yaratacak bir şey yoktur, tasa
rıda. 

Tenkid eden arkadaşlarımızın tenkidlcrine, 
tesbit edebildiğimiz nisbette, cevap verdiğimi sa
nıyorum. Tatmin edilmiyen arkadaşlarımız var
sa, sual sordukları takdirde cevap vermeye ha
zırım, hürmetlerimi arz ederim, hepinize teşek
kür ederim. 
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BAŞKAN — Sorular var. Buyurun efendim. 
ÎSMAtL HAKKI TEKÎNEL (istanbul) — 

Sayın Mustafa Uyar arkadaşımıza verdiği ce
vaptan dolayı teşekkür ederim. Bizim yapmış 
olduğumuz tenkidlerin mânasını kendilerinin 
iyi kavrıyamamış olduğunu anladım. Maddeler 
geldiği zaman bunlara lâyık olduğu cevabı ver
meye çalışacağım. Yalnız arkadaşımla usul ko
nusunda anlaşmak istediğim bir husus var. Ben 
demiyorum ki, bu tasarıyı komisyona iade edelim. 
Burada maddeler üzerinde görüşmeler yapılsın, 
takrirler gelsin. Ve bunun heyeti umumiyesi 
komisyona tevdi edilsin. Prensibe tallûk eden 
hususlarda komisyonla bir anlaşmaya varılırsa 
bu kanun daha mükemmel bir şekilde çıkarıla
bilir. Vakit de kazanmış oluruz. Tekliflerimiz 
samimîdir. 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
UYAR (Devamla) — Yanlış anlaşılmasın özür 
dilerim. Aynı samimiyetle, aynı şeyleri kabul 
ediyoruz. 

NlHAT DÎLER (Erzurum) — Bir soru so
racağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
NlHAT DlLER (Erzurum) — Sayın Komis

yon Başkanı, «Anayasa Mahkemesince, 6570 sa
yılı Kanunun yalnız iki maddesi kaldırılmıştır», 
buyurdular. Halbuki 7 nci maddenin (e) bendi
ni de iptal etmiştir. 

Bu şartlar altında kanunun diğer hüküm
leri meriyette midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Tabiî meriyettedir. 6570 sa
yılı Kanun meriyettedir. 

NlHAT DlLER (Devamla) — Verdikleri 
izahata göre 4 ncü maddede birtakım fennî, 
teknik tâbirler vardır. Bunun mukabili olan di
ğer tarifler objektif esaslara dayanmaktadır. 
Binaenaleyh, tesbit komsiyonlannm daha evvel 
mâruz kaldıkları güçlükler artık burada vâki 
değildir. Bunların semti, durumu, güneş alıp al
madığı, geniş olup olmadığı v. s. bakımından 
birbirinden tefrik edilmeleri lâzımdır. Komis
yon lütfen izahat versin. 

BAŞKAN — Bunları soru haline getirip so
runuz. 

GEÇtCl KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Bu konudaki maddenin mü
zakeresine geldiğimiz zaman geniş izahat vere
ceğim Nihat Bey. 
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SABRI VARDARLI (istanbul) — Usul hak

kında mâruzâtta bulunmak istiyorum Başkanım. 
BAŞKAN — Neyin usulü hakkında? 
SABRI VARDARLI (istanbul) — Bu tasa

rının komisyonu iade edilip edilmemesi mevzu
unda usul hakkında bir teklifimiz olacaktır. 
Belki Meclisin çalışmasını çok kolaylaştıracak
tır. Onun için söz istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurduğunuz husus usul ile 
alâkalı değil. Tasarının komisyona havale edil
mesi hakkında bir önerge var. O zaman konu
şursunuz. 

SABRI VARDARLI (istanbul) — Tasarının 
tümü üzerinde konuşan arkadaşlara hâkim olan 
kanaat bu tasarının komsiyona iadesi merkezin
de toplanıyor. Binaenaleyh, hepimizin tasarının 
her maddesi üzerinde düşüncelerimiz vardır. 
Riyaset münasip görürse toplu halde önergele
rimizi tevdi edelim, bunları komisyon tezekkür 
etsin. Bu şekilde olursa Yüksek Meclisi fazla 
işgal etmemiş oluruz. 

BAŞKAN — Maddeler üzerindeki teklifleri
niz hazır mı? 

SABRI VARDARLI (istanbul) — Gayet ta
biî hazır efendim.... 

BAŞKAN — Diğer arkadaşların teklifleri 
de hazır mı? 

SABRI VARDARLI (istanbul) — Onu bil
mem. 

BAŞKAN — Şöyle olur. Biz tasarıyı komis
yona veririz.. Komisyon önergelerle birlikte ta
sarıyı al ir... 

SABRI VARDARLI (istanbul) — Millet 
Meclisine yarın saat 10 a kadar verebiliriz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Komisyona havale teklifini 
arkadaşlarımız şu şekilde sınırlandırıyorlar, an
ladığıma göre. Her maddeyi müzakere ederken 
o maddeye ilişkin takrirleri vererek ve tasarı
nın tümünün bu şekilde müzakeresi bittikten 
sonra komisyon mevcut takrirleri müzakere et
mek için tasarıyı geri alırsa ve mevcut değiştir
ge önergelerinin ışığı altında düzeltmeye gider
se, uzar, deniyor. Bir kısım arkadaşlarımız 
Yüksek Meclis olarak bu kanunun değiştirilme
si lâzımgelen taraflarını bilen, tesbit eden, tes
bit etmiş olan arkadaşlar olarak değiştirge 
önergelerimiz hazırdır, şu anda verebiliriz, der
ler. 
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Eğer ben şahsan, Komisyon olarak böyle bir 
talep Meclisin çalışmaları bakımından, usul ba
kımından uygun ise bizce bir mahzur yoktur. Ar
kadaşlar ne gibi değiştirge önergesi verecekse, 
hangi maddelere ait önerge vereceklerse hepsini 
versinler. Yarından itibaren Komisyonu toplar 
'haftaya yüksek huzurunuza getiririz. 

BAŞKAN —• Esasen tasarının Komisyona ve
rilmesi hakkında bir önerge vardır. Eğer önerge 
kabul edilirse o zaman maddeler üzerine değiş
tirme önergesini Komisyona verirsiniz. Komisyon 
önergelerin ışığı altında maddeleri hazırlar, geti-
riı*. 

Bunun başka türlüsü olamaz. Eğer komisyona 
verilmesini kabul etmezseniz o zaman maddelere 
geçeriz. Maddeler üzerinde önergeleriniz olursa 
verirsiniz. Bunları komisyon alır veya almaz. Ora
sı ıayrı. 

Sayın Blnay, 
SADİ BÎNAY (Bilecik) — Muhterem arka

daşlar, bu kanun hemen bütün Türkiyede 6 ay-
danberi, 9 •aydanberi geniş bir' alakayla beklenen 
bir kanundur. 6570 sayılı kanunun bir ve ikinci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılmasından son
ra, son altı ay zarfında »ov sahipleri kiracılara 
protesto çekmişler^ binayı tahliye et, kiralar ser
besttir şeklinde. Aralarında türlü şekilde anlaş
malar yapmışlardır. Bunların bir çoğu da tahak
kuk etmiş ve tıpkı serbest kira rejimi gibi arada
ki farkların mühim kısmı tahakkuk .ettirilerek 
alınmıştır. Yalnız muhterem arkadaşlar, büyük 
şehirlerde yaşıy anlar in çoğunuzun şahidolduğu 
gibi, muhtelif kanunlar sebehiyle türlü ihtilaflar 
olmuş, kiracı ve sahibi bir türlü anlaşamamış, 
her anlaşmazlık sonunda da maalesef geniş bir 
kiracı zümresi zarardide olmuştur. Çünki ov sahi
binin imkânı daha geniş olmuştur, avukat tutmuş, 
masraf yapmış, bunun, dışında ev sahibi olması 
da ayrı bir avantaj sağlamıştır. Kiracı aman ev 
sahibine uymıyalım, ne olursa olsun istediğini 
vereyim, demiştir. 

Muhtelif yolları, istiyerek, istemliyerek, sırf 
yerlerinden uzaklaşmamak, kışın kömürünü ya
zın seyahati, çocukların mektebi yakınlığı ve 
uzaklığı sebebiyle bu şekilde büyük çapta zarara 
uğrayanlar da maalesef kiracılar olmuştur. Bunun 
dışında zarara uğrıyan ev sahipleri olmamış mı
dır? öyle kiracılar olmuştur ki, 20 sene evvel gir
miştir, yahut sabit bir kira elde etmiştir, o kirayı 
bugüne kadar getirmiştir, her türlü kiracılık ve-
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cibelerini yerine getirmemiştir, eve iyi bakmamış
tır, kapının kilidini, pencerenin camını kırmıştır. 
Evi tahribetmiş olmasına rağmen kanun bunla
ra bir şey yapaimamıştır. Şu halde öyle bir yol 
bulmalı ki, çünkü bu anlaşmazlıklar devam ede
cektir, bir çok ihtilâflar yine olacaktır, Ibu kanun 
bunları 'asgari hadde indirebilsii). Fakat muh
terem arkadaşlarım peşinen şunu arz etmek is
terim ki, kanun metinlerinde, tasarı metin ki
rinde bilhassa kiracıyı himaye eden rü'kümler 
bulunmadığı müddetçe bu şikâyetler elbette ki 
dinmiyecektir. 

Arkadaşlar, ev sahipleri, bilhassa ticarethane 
sahipleri bakıyor, bunu görüyoruz, biliyoruz, pi
yasa rayiçleri artmış, dükkanın önünden asfalt 
•geçmiş, dükkan piyasa merkezi haline gelmiş, 
onun için kiracıyı dükkândan çıkarmak istiyor. 
Nasıl? Oğlum ticaret yapacak diyor. îki sene boş 
tutmayı göze alıyor, yahut oğlu namına bir suni 
ortaklık kurmak istiyor, haddizatında içeri gi
ren kiracı bütün parayı ödüyor. Ortaklık diye 
bir şey yok. Kiracıya lüzumlu kanuni tazyikleri 
yapınca kiracı tutuyor gayrimeşru olan bir pa
rayı, yani hava parası dediğimiz parayı, 100 000, 
200 000, 300 000 lirayı havadan veriyor. Hattâ 
bunu Türkiye'de Bankalar da yapmıştır. Bu iki-
yüz bin lira hava parası demek 400 000 lira res
mî kira demektir. Çünkü, gelir vergisine tabi ol
muyor. Bundan Hazine de zarar ediyor kiracı 
da zarar ediyor. Ev sahibi de gayrimeşru servet 
elde etmiş oluyor. Bunun, hattâ canlı misallerini 
de gördük, öyle devreler gördük ki, sıkışmışsınız, 
içeri gireceksiniz, o günkü piyasaya göre lâzım-
gelen kirayı verebiliyorsunuz. 500 lira istemiştir 
kira olarak, şuraya yerleşeyim diyorsunuz. Fakat 
ev sahibi, bir kâğıt veriyor, boş bir kâğıt uzatı
yor. O kâğıtta evsahibi, istediğim zaman seni çı
karabileceğim diyor. Kış gelmiştir, aynı yerde 
oturmak mecburiyetindedir, ev sahibinin canı is
tediği zaman, 200 lira fark ister, vermedi mi, 
bal gibi kiracıyı sokağa atmaktadır. Millî Ko
runma Kanunu fevkalâde Ahval Kanununun 
müeyyideleri dahi buna mâni olamamıştır. 

Arkadaşlar, bunun dışında sadece hususi şa
hıslar değil, resmî bâzı teşekküller de öyle acayip 
formasyonlara girmişlerdir ki, bir tanesinin mi
salini sizlere vermek istiyorum. 

Ankara Belediyesi, şu Ulus'ta kira dükkân
ları yaptırdı. Belediyenin hemen yanı sıra. 
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Bunları hiçbir zaman artırma suretiyle ve
yahut "da kura ile kiraya vermedi. Bunla
rın kiralarını .arkadaşlarım, tesadüfen bir 
pastırmacıya girmiştim, tetkik ettim ve ar
kadaş »en buraya ne veriyorsun, dedim. 3 000 
lira veriyorum ,dedi. Arkadaş dedim, bunun 
parasını pastırma peynir satmakla ödeyebi-
liyor musun Ne gezer efendim dedi. Peki, na
sıl veriyorsun parasını Belediyeye, dedim. 
İşletmeye ortak Belediye işletmeye ortak dedi. 
Nsıl ortak? Mukavele yaptık ben senin orta
ğınım. Ortaklık parası icar parası olarak bana 
üç bin lira vereceksin dedi. Ne oldu dedim. 
ik i ay ödedim, içeride yüzde 15 teminatımız 
1,5 senedir duruyor Ödemiyorum neyimi ala
cak hiçbir şeyi mi zaten ne emlâkim var, ne 
bir şeyim, dedi. 

Böylece arkadaşlar, gayrimeşru nizamın 
içine bizzat resmî teşekküller de girmiştir. Bu 
kanun kiraları serbest halde bırakır veya bu 
şekilde telâkki edilince, hepimiz biliyoruz, bir 
•kiraya yüzde yedi yüz nisbetinde zam ya
pılmıştır. Bunu da Vakıflar gibi, Çocuk Esir
geme Kurumu gibi hattâ Kızılay gibi bâzı 
müesseseler yapmışlardır. Elbette ki, LâleliMe-
ki Çocuk Esirgeme Kurumunun apartman
larında elli lira kira ile oturulmaz. Katiyen 
bunu müdafaa etmiyorum, Eminönü'ndeki Va
kıf hanında 150 eski kira ile oturulmaz. Bu
rada oturanlardan birçoğu, buraya gelmiş
tir. Elli liraya, yüz liraya oturulmaz biz de 
biliyoruz, yedi, sekiz misli değil ama dört 
misli artırma ile oturmaya razıyız, diye Dev
let Vekiline söylemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu girişi yaptık
tan sonra, şu kanunun heyeti umumiyesin-
den anladığım mâna şudur : Esas prensip, 
espri, anlaşma. Gayet güzel, iki tarafı, yani 
kiracı ile mal sahibini evvelemirde bir an
laşma potası içine koyuyor. Her ikisini de 
hüsnüniyet sahibd farz ediyor. Bu iki grupta 
mütalâa ediliyor. Bir tanesi ikametgâh, ko
nutlar, diğeri ise işyerleri. Esas merkez sık
letin ikametgâhlar teşkil ediyor. Haalbuki, 
kanaatimce esas sıklet merkezinin işyerleri ol
ması lâzımdır. Çünkü ihtilâflar, hava paraları 
ve saire bilhassa oralarda dönüyor. 

Şimdi, tasrınm gerekçesinde üç büyük şe
hirde halen 25 bin tane ikametgâhın kiracısız 

28 . 3 . 1964 O : 1 
boş bulunduğu bildiriliyor. Ankara'yı bili
yoruz, 8 - 10 bin tane boş mesken var, bun
ların hepsi lüks değildir. Bir arkadaşımız bah
setti, dedi ki, kiraları yüksek olan yerler, boş
tur. Arkadaşlar kiraları yüksek olan yerler, 
daha ziyade ecnebiler için yapaılmış lüks, ge
niş yerlerdir. Bunun dışında bendenizde bili
yorum ki, pek çok yerler, 300 ilâ 400 lira ara
sında yüzlerce, binlerce mesken boş durmak
tadır. Neden? Arz talep meselesi. Fazla arz 
var. Talebi karşılıyor. Ama her sene 50 000 
civarında Ankara'ya akın oluyor. Gelecek 
sene belki olmaz. Yahut bu husustaki yatı
rımlar azalır, yine bir fikdana düşeriz, başka. 
Ve esas dâva, şu anda gözüken manzaraya 
göre arz ediyorum, esas dâva meskenlerde 
değil, bilhassa işyerlerinde. Meskenlerdeki 
ihtilâf da anlaşmak suretiyle halleedilebilir. 
Anlaşma olmadığı takdirde, kontrol hitamın
dan 45 gün evvel kendisine tor tebligat ya
pılacak. Bunu mütaakıp 15 gün içinde mah
keme açılacak ve kaza mercii ehlivukuf tâyini 
suretiyle kirayı tesbit edecek. Peki arka
daşlar, bu bir sene geçecek, ben bilhassa bunu 
anlıymadım. Gerek 'komisyon Başkanının, ge
rekse Bakanın izahatından bunu maalesef anlıya-
ınadım. Bir sene geçti, mahkeme bunu teslbit etti. 
Oturuyoruz. Bir senenin hitamından evvel ev sa
hibi veya kiracı tekrar müracaat edebilir 
mi? Yani ibu kira ebedî midir, ilânihaye gide
cek midir? Bu hususta tasarıda bir hüküm 
bulamadım. 

Muhterem arkadaşlar, bunun yanında iş
yerleri kirasının tamamiyle serbest olduğu 
anlaşılmaktadır. Bunun kısıtlayıcı bir tarafı 
yoktur. Tasarıya göre 31 . 12 . 1964 den sonra 
tamamiyle hudutsuz olarak serbestir. Ama o 
da serbest olduğuna ve ölçülü bir tesbit ya
pıldığına göre, her halde mustakardır; bir ke
reye mahsustur, rayiçler değişsin, ne olursa 
olsun, anladığıma göre değişmiyecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 31 . 12 . 1964 
tarihine, aşağı - yukarı dokuz ay var. Bu 
tasarının ne zaman çıkacağını şimdiden söy
lemek mümkün değildir. Onbeş gün olur, bir 
ay olur. iki ay içerisinde çıktığı takdirde, 
mahkemeye müracaat edecekler ekseriyette 
olacaktır. Hâkim bunu ne zaman karara 'bağ
lıyacaktır. 2 ayda mı, üç ayda mı? Ben daha 
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ziyade, prensip itibariyle, bu işin belediye tak
dir komisyonlarından alınarak mahkemelere 
vermenin işi pratikleştireeaği kanaatinde de
ğilim. Tasarının birçok hükümleri olmakla be
raber, mahkemeler yoliyle anlaışmamazlıkla-
rın giderilmesi kargısında, esasen mahkemele
rin işi dolmuş taşmıştır, bunların altından 
kalkamıyacaktır. Binaenaleyh arkadaşlar, 
31 . 12 . 1964 tarihini bir intikal devresi ola
rak kabul edersek, bu müddet gayet kısa
dır. Maddesi geldiği zaman bu husustaki fi
kirlerimizi arz edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak şunu 
arz ediyorum; kendim hukukçu değilim, fa
kat Büyük Mecliste çok kıymetli hukukçtı 
arkadaşlarımız var her partiden, bunlardan 
ve Heyeti Umumiyeden benim şahsan, gelir
lerinin çok mühim bir kısmını ,belki dünyada 
pek az yerlerde görülebilecek nis-bette çok 
mühim bir kısmını, barınmak için harcıyan 
ve umumiyetle zengin olmadığımıza göre, fakir 
hattâ orta sınıflı halkın umumiyetle maaşının, 
gelirinin % 40 nı tahsis ettiği şu kara mevzuun
da ezilmemeleri için, ev sahipleri veya mülk 
sahiplerinin aleyhine bir şey söylemek iste
miyorum ,bilhassa kiracıları himaye edecek, on 
l an mahkeme kapılarında süründürmiyecek 
pratik çarelerin hükümlerin tasarıya konma
sını bilhassa istirham ediyorum. Hepinize te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır. 
Okutuyorum. 

Millet M-eclisi Sayın Başkanlığına 
Kira kanunu tasarısının tümü üzerindeki 

görüşmelerin yeterliğinin oya arzını teklif 
ederim. Saygılarımla. Ankara 

t. îmirzalıoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu yeteri kadar konuşulmuştur. Tartış

manın yeterliğini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Zühtü Pehlivanlı 

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Kifayet aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde, buyurun Sa
yın Diler. 

NÎHAT DlLER (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar? daha evvel kıymetli arkadaşlar kendi 
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fikirlerini bildirirken, bu kanunun topyekûn ko
misyona iade edilmesini ve yeniden gözden geçi
rilmesini ileri sürdüler, birçok noksanlıklarla 
dolu olduğunu bildirdiler. Arkadaşların büyük 
bir kısmının fikirleri bu merkezde olduğuna göre,. 
meselenin tam mânasiyle aydınlandığı mevzuu-
basolamaz. Hakikaten birçok müphem maddeler 
var. Tasarı maddeleriyle tümünün imtizaçetmi-
yen hususları var. Yeniden gözden geçirilmesi 
gibi bir durum mevzuubahsolduğu anda, öbür ar
kadaşlara bu kanun üzerinde kendi fikirlerini ser-
detmelerine imkân bırakılmazsa, bu kanunun bir
birine mübayin, birbiriyle imtizaç halinde çık
ması ihtimali vardır. Bunun zararını cemiyeti
miz görecektir. Bu bakımdan, hiç olmazsa di
ğer arkadaşların da bu hususta kendi fikirlerini 
bildirmelerine imkân verilmesi lâzımdır. Bir" 
kıymetli arkadaşım takririni verdikten sonra, 
«Artık gına geldi» diye söylediler. Ben kendi
lerine her halde böyle bir tarizde bulunmıyacak-
tım. Zannederim ki, bu arkadaşlar kanunun 
maddelerinde ve tümü üzerinde hangi hususlar 
vuzuha kavuştu diye sorarsa, burada gelip tam 
bir açıklık, tam bir katiyetle sizleri ikna edici 
şekilde konuşamıyacaklar. Bu bakımdan arka
daşlara, hiç olmazsa, 10 nar dakika müddetle 
fikirlerini beyan etmeleri için imkân verilmesini 
arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde bir 
kişi konuştu. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Lehinde ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin lehinde 
konuşulmaz .efendini. Siz İçtüzüğü büirsiniz,. 
çok kürsüye çıkarsınız. (Gülüşmeler) 

Yeterlik önergesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İki tane daha önerge vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının yapılan tekidler göz önünde tutu

larak tekrar gözden geçirilip tanzim edilmesi 
için Geçici Komisyona havalesini ve 15 günlük 
bir müddet kaydiyle bu havalenin yapılmasını 
arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 
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Sayın Başkanlığa 

Tasarının kira konusunun Borçlar Kanunu 
hükümlerine terk ile 6570 sayılı Kanunun kaldı
rılmasını temin edecek şekilde hazırlanmasını 
mümkün kılmak üzere komisyona iadesini arz 
ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — îki önerge de aynı mahiyettedir. 
Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA UYAR (izmir) — Arz ettiğim sebepler 
dolayısiyle Komisyon katılmıyor efendim. 

ILYAS SEÇKİN — (Ankara) — Oylamadan 
evvel, usul hakkında söz rica ediyorum. Sözcü
ye arkadaşların sordukları suallerin ışığı altın
da, bir usulsüzlük yapılmaktadır, bunu izah 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ILYAS SEÇKİN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, kira kanunu tasarısının tümü üzerin
de altı arkadaşımız Iburada konuşduktan sonra, 
arkadaşlarımız kifayet önergesi verdiler ve bu 
kifayet önergesini Büyük Meclis kabul buyur
du. Şimdi biraz evvel Komisyon Başkanr muh
terem Mustafa Uyar arkadaşımız burada (konuş
masını yaptıktan sonra, bâzı arkadaşlar, komis
yon sözcüsünden sual .sordular, dediler iki; (be
yanlarınız arasında bizim yaptığımız konuşma
larda ileri sürdüğümüz fikirleri önerge olarak 
hazırladı. Bunları Riyasete tevdi edelim, bunla
rı da alın gidin, Karma Komisyonda yeniden gö
rüşün, tekrar gelin.) Şimdi okunan önergeler 
kabul buyurulduğu takdirde, arkadaşlarımızın 
sözcüye sual sorarken ifade ettikleri gibi, ha
zırladıkları önergeler Meclis Riyasetine verile-
eek, sözcü de bunları götürüp komisyonda görü
şecek. Bu olmaz. 

BAŞKAN — Olmıyacağmı esasen söyledik 
Sayın Seçkin. 

ILYAS SEÇKİN (Devamla) — Onun için 
bir yanlışlık olabilir. Sözcü de galiba kabul et
meye mütemayil görünüyor. Arkadaşlar burada 
hazırladıkları önergeleri, maddeler 'konuşulur
ken verebilirler. Meclis kabul eder veya etmez. 
Tasarı Komisyona havale edilirse arkadaşların 
Komisyona gitmeleri ve fikirlerini izah etmeleri 
lâzımdır. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Efendim ben ibu hususu izah 

etmiştim. Galiba Sayın Seçkin dikkat buyurma-
mış olacaklar. 

önergeler İkabul edilir ve Komisyon da ta
sarıyı geri alırsa; Komisyona gidilir, görüşülür 
icabı teemmül edilir, önergeler 'kabul edilmez
se maddelerin müzakeresi sırasında verilecek 
önergeleri kabul eder veya etmez. O ayrı mesele. 

Hakkı Bey, önerge üzerinde mi söz istiyor
sunuz ? 

İSMAİL HAKKI TEKlNEL (istanbul) — 
Hayır efendim. Usul 'hakkında. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. 
Komisyon önergelere 'katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

UYAR (izmir) — Katılmıyoruz efendim. 

ALI DİZMAN (Tokat) — Sayın Başkan, 
önergemin gerekçesini izah için söz işitiyorum 
efendim. 

" BAŞKAN — Gerekçesi var, Sayın Ali Diz
man. Hem oylamaya geçtik efendim. 

ALI DlZMAN (Tokat) — Gerekçesi var 
diye nasıl dersiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Peki efendim. Gelin gerekçesi
ni izah edin. Ali Dizman arkadaşımız her halde 
uzun konuşmazlar. 

ALt DlZMAN (Tokat) — Saym Başkan be
nim âdetimi biliyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer verdiğim tak
rir üzerinde başka bir arkadaş fikirlerime mü
şabih fikirler arz etmiş bulunsa idi, şüphesiz ki, 
huzurlarınızı işgal etmezdim. Ben, tamamen bu 
kanunun kaldırılmasını ve Ikira konusunun 
B'orçlar Kanunu hükümleri çerçevesi içerisinde 
serbestiye hemen intikalini istiyorum. Benim 
gönlüm bunu arzu ediyor, her ne kadar mülk 
sahibi, emlâk sahibi değil isem de, bugün Türki
ye 'de kira konusunda bir keşmekeşin mevcudi
yeti şüphesizdir. Bu keşmekeş yürürlükte bu
lunan bir kanunun bir, iki maddesinin tadilin
den neşet etmiş, Yüce Mecliste bunun yerine 
ikame edebilecek bir kanunu çıkarma yoluna 
tevessül etmiş olduğu içindir ki, bir kararsızlık 
bu keşmekeşi geliştirmiştir. Doğru. Türkiye'de 
bilhassa dar gelirliler bakımından, kira bedeli
nin, kazancın yüzdesi itibariyle, çok yükseğin
de olduğu da bir gerçektir. Ve nihayet Sadi 
Binay arkadaşımın pek güzel izah ettiği gibi, 
halen mal ısahibi yönünden veya kiracı yönün-
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bir önergenin oylanmasına lüzum yoktur. Çünkü 
maddelere geçilmesini kabul buyurursanız zaten 
mesele kalmaz. 

ALI DlZMAN (Tokat) — Sayın Başka
nım, bu kanunun reddedilmesiyle hemen ser
bestiye gitmek mümkün olamamaktadır. Mer'i 
olan bir kanun vardır. Bu itibarla önergem ka
bul edilirse tasarı komisyona gidecektir. Ona gö
re yeni bir tasarı hazırlanacaktır. 

BAŞKAN — Ben şunun için sormuştum sayın 
arkadaşlar, önergeler mahiyeti itibariyle aynı mı
dır, değil midir, diye. Şu hale göre aynı olmu
yor. Yani Sayın Ali Dizman'ın önergesi ile Sayın 
Fahir Giritlioğlu'nun önergeleri aynı değil. 

Aykırı olan Ali Dizman'ın önergesini tekrar 
okutuyorum. 

(Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA UYAR (izmir) —Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Eetmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Giritlioğlu arkadaşımızın önergesini tekrar 
okutuyorum. 

(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA UYAR (izmir) — Katılmıyoruz efendim. Se
beplerini izah ettik. 

M. Meclisi B : 77 
den fevkalâde adaletsizliklerin mevcudiyeti de 
ortadadır. Ancak biz bu veya 'buna benzer bir 
kira kanunu çıkarmakla adaletsizlikleri orta
dan 'kaldırabilecek miyiz? Bu nolkta çok şüp
helidir. Sistemimiz serbesti olduğuna göre, müda
hale ancak iki bakımdan zorunlu olabilir. Birin
cisi, mesken buhranını telâfi etmek için vatan
daşlara ihtiyacınızdan fazla bulunan meskenleri
nizi ihtiyacı olan vatandaşlara tahsis edin diye 
bir müdahale yoluna gideriz ki, kanunumuz böy
le bir müdahale yoluna gitmemektedir. Böyle bir 
lüzum da görmemektedir. Şu hale göre müdahale
si sadece pahallığa mâni olmak ev kiralarının 
yüksekliğine mâni olmak gayesini gütmektedir. 

Bu kanun gayesine ulaşacak mıdır? Ulaışa-
mıyacaktır. Bugün Millî Korunma Kanununa 
dayanan bir kira kanunu Türkiye'de mevcut ol
masına rağmen, hepimiz biliyoruz ki, çok evvel
den kiraya girmiş, bir binaya girmiş olması do
layısiyle, ucuz fiyatla oturanlar müstesna, sair 
mevzularda bir serbestiyet rejimi kurulmuştur. 
Bugün kiralar bina maliyetinin onda birinin, bir 
senelik kira karşılığı olan ücretin üzerinde de de
ğildir. Sadece iş yerlerinde böyle bir adaletsizlik 
vardır. Çünkü arkadaşlar pek güzel izah ettiler, 
sadece bina maliyet değil, oranın piyasa yeri ol
ması dolayısiyle hava parası mevzuu vardır. Bu
na mâni olmak üzere Borçlar Kanununa hüküm
ler konabilir. Bâzı memleketlerin kanunlarında 
bu kabîl hükümler vardır. Yani kısaca arz et
mek isterim ki, biz bu kanunu çıkarmakla bugün
kü Millî Korunma Kanunu dışında kendiliğinden 
teşekkül etmiş kiralardan daha düşük bir kira 
bedeli getirme imkânına sahip değiliz; gelmiye-
cektir. Şu hale göre bu kanun gayesine ulaşamı-
yacaktır. Üstelik halen müdahaleci bir sistem ta-
kibetmemiz dolayısiyle, vatandaşları beyhude ye
re mahkemelerde ve huzursuzluk içinde bırakmak
tan başka bir netice elde edemiyeceğiz. Elbette 
takdir Yüce Meclisindir. Ben de görüyorum ki, 
umumi kanaatin aleyhinde konuşuyorum ama, ne 
var ki, samimî inancım budur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Dizman ayrıl
mayın. önergenizde şöyle bir hüküm var: (Ta
sarının, Kira Kanununun, Borçlar Kanununun 
hükümlerine terk ile 6570 sayılı Kanunun kaldı
rılmasını temin edecek şekilde hazırlanmasını 
mümkün kılmak üzere komisyona iadesini). Böyle 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Komisyona verdik. 

Efendim bu tenkidler muvacehesinde tetkik 
edip 15 gün içinde tekrar getireceksiniz. 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA UYAR (izmir) — Peki efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bundan 
sonra icra ve iflâs Kanununun görüşülmesi lâ
zım. Fakat salonda kâfi miktarda arkadaş göre
miyorum. 

29 Mart 1964 Pazar günü saat 14 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saa t i : 18,20 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betil ve 25 arkadaşının, Cumhuriyet Se
natosu üyeleri seçimi kanununun değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet ve Anayasa 
komisyonları raporlan (2/630) (S. Sayısı : 642) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 3 .1964] 

X 2. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/632) (S. Sayısı: 
616) [Dağıtma tarühi : 25 .2 .1964] 

3. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (& Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

X 4. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi,: 28 . 12 . 1963] 

X 5. — özel öğretim kurumlan kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 

müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

6. — Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargı
lama usulü ve disiplin suçlan ve cezalan hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/548, C. Senatosu 1/314) [Dağıtma tarihi: 
19.2.1964] (M. Meclisi S. Sayısı: 497 ye 1 
nci ek, C. Senatosu S. Sayısı: 368) 

7. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa-
nsı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ün aldı'-
nın, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 
17. 8 .1963] 

8. — Bina kiralan hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı: 458 ve 458 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 1 . 10 . 1963] 

9. — Istanoul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa-



rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonlan raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963} 

11. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

12. — istanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
y ansan'in, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi içişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 3 .1.1964] 

13. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Peride'den 
doğma 11.10.1942 doğumlu Veysel Aslan'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/775) 
(S. Sayısı : 579) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 .1964] 

14. — Uşak Merkez Aybey mahallesi hane 
143, cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu ismail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptml-

2 — 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/792) (S. Sayısı : 580) 
[Dağıtma tarihi : 10 .2 .1964] 

15. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu, Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/804) 
(S. Sayısı : 581) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 .1964] 

16. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık Köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1934 doğumlu Mehmet Aksoy'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/805) (S. Sayısı : 582) [Dağıtma tarihi : 
10 . 2 .1964] 

17. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü, hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/806) (S. Sayısı : 583) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2 .1964] 

X 18. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/625) (S. Sayısı: 
617) [Dağıtma tarihi: 26 .2 .1964] 

X 19. — 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3.1.1961 tarihli 
ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/623) (S. Sa
yısı: 631) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 20. — Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasansı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, tç-



işleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(S. Sayısı: 632) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

21. — İktisadi Buhran Vergisi Kanununa 
Ek Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/629) 
(S. Sayısı: 633) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 22. — 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/634) (S. Sayısı: 635) [Da
ğıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 23. — 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er* üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/633) (S. Sayısı : 636) [Dağıtma tarihi : 
4.3.1964] 

X 24. — Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/628) (S. 
Sayısı: 638) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

25. — 5442 sayılı il idaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının O. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
(M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 1/251) (M. Mec
lisi'S. Sayısı: 325 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 181) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 . 1964] 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : : 5.9.1963] 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı: 391) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı : 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvakkat 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/268) (S. Sa
yısı : 394) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 . 1963] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

6. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maüiye ve Plân 
komisyonları raporları ve Millî Eğitim Komisyo
nunun mütalâası (2/325) (S. Sayısı: 396) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 



7. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nm, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/327) (S. Sayısı : 397) [Dağıtma ta
rihi : 14. 9 .1963] 

8. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demirin, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanım teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı: 441) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldınm'ın 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat. vo Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu-

4 — 
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 

; eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâü̂  mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/380) (S. Sayısı: 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9.1963] 

13. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü madesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. Sa
yısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

14. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 saylı Ka-

ı nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya-
| pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
j Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
| (2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
I 20.9.1963] 

15. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 

i ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
i kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 

5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
! hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plâk ko-
! misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 

[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 
16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 .1963] 

17. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğüu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi VÛ 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

18. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetlerinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra-



sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkındaki kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve ismail Sarı-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarına dair 4007 sayılı Kanun ile ,bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil înal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkındaki kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 . 1963] 

19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3.10 . 1963] 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

21. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tâbi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

22. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla meseileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

24. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 10 . 1963] 

25. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En-
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

26. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

27. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

28. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) EDağıtma tarihi : 4 . 10 .1963] 

29. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lemesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 .10 .1963] 

30. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
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İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8.10.1963] 

31. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı işçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9 . 10 . 1963] 

32. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşını, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

33. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

34. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı : 512) [Dağıtma tarihi : 
21 . 10 . 1963] 

35. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/406) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma tarihi : 
24 . 10 . 1963] 

36. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonları raporları (2/363) (S. Sayısı : 518) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

37. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

38. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/107) 
(S. Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi 1 . 11 . 1963] 

39. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı : 523) [Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1963] 

40. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan zirai maddeler Andlaşmasmda 
yeniden yapılan değişikliklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/421) (S. Sa
yısı : 506) [Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

42. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ile 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini ta
dil eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/469) 
(S. Sayısı: 540) [Dağıtma tarihi: 26 .12 .1963] 

43. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 
6138 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Ko&ıisyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı: 572) [Dağıtma tarihi: 29. 
1.1964] 

X44. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1960 
bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayışştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1960 bütçe yılı Kesiıîhesap 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/665, 1/114) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 2 .1964] 



46. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
linde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
20 . 6 . 1963 tarih ve 372 numaralı kararma 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 . 1 1 . 1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı 
Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 
(5/75; C. Senatosu 4/59) (M. Meclisi S. Sayısı : 
605, 0. Senatosu S. Sayısı : 372) [Dağıtma ta
rihi : 21.2 .1964] 

46. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarihli 371 numaralı Karanna kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/76, 
O. Senatosu 4/60) (M. Meclisi S. Sayısı : 606) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

47. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarih ve 374 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka
ran ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/77, 
0. Senatosu 4/61) (M. Meclisi S. Sayısı : 607) 
[Dağıtma tarihi : 22.2 .1964] 

48. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6.6.1963 tarih ve 391 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/78, 
O. Senatosu 4/62) (M. Meclisi S. Sayısı : 608) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

49. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
13. 6.1963 tarih ve 397 numaralı Karanna kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tajih, esas 231 ve 282 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/79, 

ı O. Senatosu 4/63)) (M. Meclisi S. Sayısı : 609) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

50. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdareci üyelerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa 

I bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe 
Komisyon raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıklan tezkereleri (M 
Meclisi '2/624, C. Senatosu 2/122) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 613, C. Senatosu S. Sapsı : 401) [Da-

i ğıtma tarihi: 24.2.1964] 
| 51. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
! Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 ncü 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Kamisyonu raporu (2/344) 

i (S. Sayısı : 570) [Dağıtma tarihi : 28 .1.1964] 
52. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 

Yılmaz ve 4 arkadaşının, 3005 sayılı Meşhut suç-
, larm Muhakeme Usulü Kanununun 1 nci mad

desine bir bend ilâvesine dair kanun teklifi ve 
i Adalet Komisyonu raporu (2/458) (S. Sayısı : 
! 568) [Dağıtma tarihi : 31.1.1964] 
1 

I 53. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma ile 
j Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, sporla 

ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza gören
lerin affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko-

I misyonu raporu (2/434) (S. Sayısı : 618) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 2 .1964] 

54. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü hakkın
da Anayasa Komisyonunun benimseme raporu 
(2/379) (S. Sayısı: 346 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 29.2.1964] 

X 55. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün. 1960 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay. 
Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikle
ri Genel Müdürflüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/567, 1/130) (S. Sayısı: 625) [Dağıtma ta
rihi: 29.2.1964] 

X 56. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 196(3 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
nsı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/650, 
1/133) (S. Sayısı: 626) [Dağıtma tarihi : 

l 2.3.1964] 



X 57. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı kesinhesabma ait uygunluk bildirimi- , 
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez- ! 
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe ; 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko- i 
misyonu raporu (3/529, 1/134) (S. Sayısı: 627) 
[Dağıtma tarihi: 3.3.1964] | 

X 58. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhesabma ait s , 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış- j 
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift- ' 
likleri Genel Müdürlüğü 1961 Bütçe yılı Kesin- ! 

hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu , 
raporu (3/743, 1/414) (S. Sayısı: 628) [Dağıt- J 
ma tarihi: 2.3.1964] j 

X 59. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi | 
Genel Müdürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhe- j 
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna j 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1961 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/746, 1/465) 
(S. Sayısı: 629) [Dağıtma tarihi: 2.3.1964] | 

X 60. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi J 
Genel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve < 
Sayıştay Komisyonu raporu (8/566, 1/120) i 
(S. Sayısı: 630) [Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

61. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Eylül, Ekim ve Kasım ay
ları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/81) (S. Sayısı : 639) [Da- j 
ğıtana tarihi : 11, 3 .1964] 

62. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun
larla aldıkları disiplin cezalarının affına dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (2/621) (S. Sayısı: 641) [Dağıtma tari
hi : 12 .3 .1964] 

63. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1962 yılı 
Kesinhesabı hakkında Meclis Hesapları İncele
me Komisyonu raporları (5/70) (S. Sayısı : 643) 
[Dağıtma tarihi: 16 . 3 . 1964] 

64. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu- j 
nun 20.11.1963 tarihli haftalık karar cetve

lindeki 962 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (M. Meclisi 5/82, C. Se
natosu 4/65) (M. Meclisi S. Sayısı: 645, O. Se
natosu S; Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 
24.3.1964] 

65. — Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında ka
nun tasarısının C. Senatosunoa değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (M. Meclisi 1/544; C. Senatosu 1/311) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 457 ye 2 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 328) [Dağıtma tarihi : 25.3.1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 

Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 
296) [Dağıtma tarihi: 2.7.1963] 

X 2. — Bursa. Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6.7.1963] 

X 3. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı: 353) [Dağıtma tarihi: 
15.7.1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
mi Incesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnce ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı: 370) [Dağıtma tarihi: 20.8.1963] 

X 5. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963] 

X 6. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'-
ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/576) (S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 
18 .10 .1963] 



7. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı: 
513) [Dağıtma tarihi: 23.10.1963] 

X 8. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasansı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demirln Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı: 516) [Dağıtma tarihi: 
24.10.1963] 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/304) (S. Sayısı: 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5 .1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Dağıt
ma tarihi: 26.6.1963] 

11. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı: 252) [Dağıtma ta
rihi: 12.6.1963] 

12. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem Özcan'ın, ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sa
yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/295, 2/169) (S. Sayısı: 23 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi: 4.7.1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/439) (S. Sayısı: 299) 
[Dağıtma tarihi: 4.7.1963] 

14. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4.4.1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4.6.1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek-

9 — 
i lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/410) (S. Sa

yısı : 301) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 
X 15. — Kat mülkiyeti kanunu tasansı ile 

Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi: 11.11.1963] 

16. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/280) (S. Sayıu : 461) [Dağıtma tarihi : 
5.10.1963] 

17. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 .11.1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasansı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı: 525) [Dağıtma tarihi: 11 .11 .1963] 

18; — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasansı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonlan raporlan (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi: 18 . 6 .1963] 

X 19. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarih-
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair Sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, Mil
lî Savunma ve Millî Eğitim komisyonlan rapor
lan (1/306) (S. Sayısı: 289) [Dağıtma tarihi: 
3.7.1963] 

20. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Ticaret, Tanm ve Plân komisyonları raporlan 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

21. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair ka
nun tasansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporlan (1/374) 
(S. Sayısı : 240) [Dağıtma tarihi: 8.6.1963] £ 

X 22. — Erzurum MilletveMli Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik-

I ret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
] Karaca ve izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
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tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan ı 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve içişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1963] 

23. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağh (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Pilân komisyonları rapor
ları (1/311)( S. Sayısı: 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1963] 

24. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik Öğretim Müsteşarlığı, Meslekî ve Tek
nik Öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları 1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26.6.1963] 

25. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de- ı 
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili îlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

26. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sa
yısı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 196&] | 

27. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da- | 
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklin ve I 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporlan (2/33) 
(S. Sayısı: 294) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 . 1963] 

X 28. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı: 298) [Dağıtma 
tarihi : 3.7.1963] 

X 29. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu- | 

lunmasma dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı: 332) [Dağıtma tari
hi : 9.7.1963] 

X 30. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/97) (S. Sayısı: 333) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

X 31. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/98) (S. Sayısı: 334) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 7 .1963] 

X 32. —Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

X 33. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının 
uygun buluduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonlan raporları (1/428) 
(S. Sayısı: 336) [Dağıtma tarihi: 9 . 7 . 1963] 

X 34. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporlan (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

35. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 .1963] 

36. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka-
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nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/419) 
(S. Sayısı: 344) [Dağıtma tarihi: 11 . 7 .1963] 

37. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma ta
rihi: 11.7.1963] 

38. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/457) (S. Sayısı: 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8.1963] 

39. — Türk Parmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/271) (S. Sayı
sı : 366) [Dağıtma tarihi: 16 , 8 . 1963] 

X 40. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demirin, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi : 
2 . 9 . *963] 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 .4 .1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi : 
3.9.1963] 

42. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
ve üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/185) (S. Sayısı: 373) 
[Dağıtma tarihi: 4.9.1963] 

43. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

44. — Nakdî Tazminat Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/440) (S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi : 
5.9.1963] 

45. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâaları (2/177) (S. Sayısı: 384) [Dağıt
ma tarihi: 9.9.1963] 

46. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı: 385) 
[Dağıtma tarihi: 9.9.1963] 

47. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayı
sı: 388) [Dağıtma tarihi: 13.9.1963] 

48. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
özerin, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı: 400) [Da
ğıtma tarihi: 14.9 .1963] 

49. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

50. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'in, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonları raporları (2/423, 
2/424) (S. Sayısı: 442) [Dağıtma tarihi : 
19 .9 .1963] 

51. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
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lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı: 444) 
[Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

52. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 
7 ve 3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı: 
460) [Dağıtma tarihi: 1.10 .1963] 

53. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi: 4.10.1963] 

54. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletve
kili Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 
237 sayılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu 
kanunun 7 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân ko
misyonları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayı
sı: 475) [Dağıtma tarihi: 5.10.1963] 

55. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (2/231) (S. 
Sayısı: 490) [Dağıtma tarihi: 7.10.1963] 

56. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacı
lardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmak
ta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Ankan'm hekimlere aylık hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları raporları (1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) 
[Dağıtma tarihi : 8 .10 .1963] 

57. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Re

habilitasyon) tesislerine verilecek döner serma
ye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı madde
ler eklenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesi-
nin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta-

| sarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
j Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hak-
j kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar-
] dım, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
I (1/481, 2/278) (S. Sayısı: 491) [Dağıtma ta

rihi: 9.10.1963] 
58. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-

cı'nm 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı: 501) [Dağıt
ma tarihi: 15.10.1963] 

59. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporları (1/475) (S. 
Sayısı: 520) [Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

X 60. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (1/433) (S. Sayısı: 266 ve 266 ya 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

61. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı: 268) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 

62. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/435) (S. Sayısı: 269) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 

63. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
Özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa* 
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı: 

I 350) [Dağıtma tarihi: 12 . 7 .1963] 
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64. — Askerî memnu mmtakalar Kanunu

nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S, Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi: 19.7.1963] 

X 65. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, eklerinin Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Ga
ranti Andlasması ve bu Andlasmanm II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, İttifak Andlas
ması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasmın uygulanması için imza edilen And
lasmanm, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

66. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

67. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi :19 . 6 .1963] 

68. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

69. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu 
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12 . 7 .1963] 

70. — C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nın, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayısı: 509) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

71. — Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/417) (S. Sayısı : 510) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

X 72. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi: 18 . 12 . 1963] 

X 73. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporları (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 74. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 .12 .1963] 

75. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı: 533) [Dağıtma tarihi: 3 .12 .1963] 

X 76. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
sının ıslahı dolayısiyüe 19 Ocak 1963 tarihinde 
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı : 505) [Dağıtma tarihi : 
18 .10 .1963] 



X 77. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/493) (S. Sayısı: 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

X 78. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

79. — 2 .7.1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/538) (S. Sayısı : 538) 
[Dağıtma tarihi: 25.12.1963] 

X 80. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasma mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştiril
mesine dair protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(1/264) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma tarihi : 
26 .12 .1963] 

81. — Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demiryolları 
işletme Umum Müdürlüğü memur ve müstah
demlerinin ücretlerine dair Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 4620 numaralı Kanuna ek 
kanun teklifi ve Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/564) (S. Sayısı : 542) [Da
ğıtma tarihi : 27 . 12 . 1963] 

82. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Bor
saları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 271) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1963] 

83. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu ra
poru (1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

84. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, silâh taşıyan ve bulunduranların affına 
dair olan 28 . 6 . 1960 tarih ve 5 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/431) (S. Sa
yısı : 566) [Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1964] 

85. — O. Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunha
sanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/525) (S. Sayısı : 567) [Dağıtma tarihi : 
28 . 1 . 1964] 

î 86. — Ödemişli, Ahmetoğlu Ali Orhan îlk-
kurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 
577) [Dağıtma, tarihi : 7 . 2 .1964] 

87. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 . 1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21 . 12 . 1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 nci 
maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300 e 1 nci ek ) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

88. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, 4 Teşrinievvel 
1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 288 ve 290 ncu maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/510) (S. Sayısı : 585) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

89. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
izmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak 
Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana 
Milletvekili ibrahim Tekin'in Sendikalar Ka
nununun 20 nci maddesinin 4/a bendinin 22 
nci maddesinin 1 nci bendinin, 25 nci madde
sinin 1 nci bendinin, 27 nci maddesinin 1 nci 
ve 3 ncü fıkralarının, 31 nci maddesinin 10 
ncu bendinin ve 2 nci geçici maddesinin düzel
tilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Ko
misyonu raporu (2/629) (S. Sayısı : 586) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1964] 

90. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma tari
hi : 12 . 2 . 1964] 

91. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
izmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Mil
letvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Mil
letvekili ibrahim Tekin'in, Toplu iş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununun 7 nci maddesinin 
2 nci bendinin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesinin 
çıkarılması, 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasının, 
19 ncu maddesinin 2 nci bendinin 5 nci fıkra
sının, 20 nci maddesinin 12 nci bendinin, 25 nci 
maddesinin (c) bendinin 1 nci fıkrasının, 62 
nci maddesinin 2 noi fıkrasının ve 2 noi geçici 
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maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek- I 
lifi ve Adalet ve Çalışma komisyonları raporları 
(2/628) (S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1964] 

92. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (S. Sayısı : 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

93. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezalann affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile îçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] | 

94. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları I 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : I 
25.2.1964] I 

95. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] I 

• • < • > 

96. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret Komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

97. — Kaş ilçesinin, İslâmlar köyü hane 11, 
cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı Isaoğlu Ru-
kiye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/827) (S. Sayısı: 623) [Dağıtma tarihi: 
29 . 2 .1964] 

98. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4) (S. 
Sayısı: 634) [Dağıtma tarihi: 9.3.1964] 

99. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, 7334 sayılı İktisat ve Ticari İlimler Akade
mileri Kanununa bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/641) (S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 
12 . 3 .1964] 

100. — C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'ın, 7033 sayılı Kanunun birinci madde
sine ekli (l/A) sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/615) (S. Sayısı : 644) 
[Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1964] 

* * 



Toplantı : 3 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : 521 e | nciek 
Bulgaristan'ın istanbul'daki Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu 
Varbanoğlu Georgi Varbanof Çolakof'un cezasının affı hakkında 
kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi Adalet 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/555; C. Senatosu 1/399) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 424) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 25 . 3 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3523 -1/399 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 28 . 2 . 1964 gün ve 6994 - 39771 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Varban (Virban, Verban) 

oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verbanof) Çolakof'un cezasının affı hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan meteni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 3 . 1964 ta
rihli 54 ncü Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Enver Aka 

Not : Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Birinci madde açık oya arz edildi. 
Açık oy neticesi : (88) 

Kabul : 84 
Ret : 4 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 23 . 3 . 1964 
Esas No. : 1/555 
Karar No. : 73 

Yüksek Başkanlığa 

Bulgaristan'ın istanbul'daki Başkonsolosluğu muavin Konsolosu iken memleketimiz aleyhine iş
lediği casusluk suçundan dolayı Ankara Garnizon Kumandanlığı Siyasi Mahkemesince 8 Aralık 
1959 tarihinde 959/10 esas, 959/31 karar sayısı tahtında Askerî Ceza Kanununun 56/2 ve T. C. 
Kanununun 31 ve 33 ncü maddeleri gereğince 15 sene ağır hapis cezasiyle mahkûmiyetine karar 
verilen ve ahiren Askerî Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 9 Mayıs 1960 tarihli 960/1430 
esas, 960/1719 karar sayılı hükmiyle işlediği bu suçtan dolayı kesin olarak 12 sene 6 ay ağır ha
pis cezasiyle tecziye edilen Georgi Varbanof (Virbanof, Verbanof) Çolakof'un cezasının affı hak-



kında kanun tasarısının Millet Meclisi Genel Kurulunda müzakeresi tammalandıktan sonra görü
şülmek üzere Cumhuriyet Senatosuna tevdi edilmesi ve Cumhuriyet Senatosunda yapılan müza
kere sonunda Millet Meclisince kabul edilen kanun metninin birinci maddesinde değişiklik yapıl
ması üzerine Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 25 . 3 . 1964 tarih ve 3523 - 1/399 sayılı yazısı
nın Millet Meclisi Başkanlığı vasıtasiyle dolayısiyle birlikte komisyonumuza tevdi edilmesi üze
rine Hükümet adına gelen Hariciye Vekâleti temsilcisi de hazır olduğu halde komisyonumuzda ya
pılan müzakere sonunda : 

Cumhuriyet Senatosunda yapılan müzakere sonunda Millet Meclisince kabul edilen 1 nci madde
ye T. C. Kanununun 101 nci maddesi gereğince mahkûmiyet hükmünün on seneyi aşması ve ceza
nın ağır hapis vasfında olması sebebiyle kanunun sevk gerekçesindeki gayenin bihakkin tahakkunu 
temin için gerekli ilâvenin yapılmış olduğu ve Millet Meclisince kabul edilen Kanunun 2 nci ve 3 ncü 
maddelerinin Cumhuriyet .Senatosunca da aynen kabul edilmesi sebebiyle 2 nci ve 3 ncü madde
lerin kanuniye t kesibettiği anlaşılmış 've müzakere konusu değişikliğe (taibii tutulan 1 nci maddeye 
hasredilmiştir. 

Kanun tasarısının gerekçesinde (bu tasarının kanımlaşmasiyle gerekçede isimlleri yapılı ve 
Bulgaristan siyasi mahkemelerince mahkûm edilmiş ve halen cezalarını çekmekte bulunan sekiz 
Türk vatandaşının hürriyetlerine mütekabiliyet esası içerisinde kavuşturulması amacı güdülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince Ibu ıgaye ile affedilmesi düşünülen hükümlü Georgi Var-
banof Çolakof'un katî mahkûmiyet hükmü 12 sene 6 ay ağır hapisten ibaret olup on seneyi aş
maktadır. 

'Gerçekten T. 'C. Kanununun 101 nci maddesi (Müeblbet 'veya on seneden fazla ımulvakkat ağır 
hapis cezaları hususi af İle azaltıldığı ıveya ortadan kaldırıldığı surele buna dair olan kanun 
veya kararnamede buna ımuJhalif sarahat olmadıkça "mahkûm üç sene müddetle 'Emniyeti Umu
miye nezareti altına alınır) hükmünü vaz'etmiş bulunmaktadır. 

Millet Meclisince kabul edilen birinci madde metninde ısrar edildiği takdirde kanunda 
101 nci maddeye uygun bir sarahat .bulunmaması hasebiyle adı geçen bükümlünün aynıca üç se
ne müddetle Emniyeti Umumiye nezareti altına alınması *ve binnetice Türkiye hudutlarından 
dışarıya çıkmaması ve bu fer'î ve mütemmim cezanın da infazı gerekecektir. Bu bakımdan 
kanunun gerekçesinde ileriye sürülen gaye mütekabiliyet esasına istinaden hükümlünün Bul
garistan'a teslimine imkân veremiyeceği »cihetle gerçekleşeımiyecekt'ir. 

Komisyonumuz bu (gerekçeye istinaden Cumhuriyet Senatosunca ilâve yapılmak sunetiiyle de
ğiştirilerek kabul edilen birinci madde metninin Millet Meclisi Genel Kurulunca da aynıen (be
nimsenmesi mütalâasmdadır. 

(Kanunun ıgerekçesinde izah edildiği veçhile ve hazır bulunan Hariciye Vekâleti temsilcisinin 
viermiş olduğu munzam malûmata istinaden mütekabiliyet esasına ait anlaşmaların müddetinde 
tahakkukunun Itemini için gündemde mıevcut işlerin çokluğu da nazara alınarak diğer işlere 
tıercîlhan ve öncelikle ,görülşülımiesi hususunun da mazbataya dereme karar 'verilmiştir. 

Gereğinin ifası ricasiyle (ve Genel Kurula sunulmak üzere işbu mazbata Yüksek Başkanlığa 
takdim kılmımuştır. 
Adalet Komisyonu* Başkanı Başkanvekiü Sözcü Kâtip 

İstanbul Kars îzmir Mardin 
/ . H. Tekinel K. Kaya M. Uyar T. Oğuz 

Çanakkale içel Kayseri Kayseri 
B. Arat M. Arikan M. Göker A. H. Araş 

Kırklareli Tekirdağ Sinop 
A. Altuğ T. Kut M. Kaplan 

M. Meclisli (S . Sayısı : 521 e 1 nci efe ) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu 
eski Muavin Konsolosu Varban (Virban, Verban) 
oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verbanof) Ço-
lakof'un cezasının affı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bulgaristan'ın İstanbul'daki 
Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Filibe 
(Plovdiv) nüfusunda kayıtlı Varban (Virban, 
Verban) oğlu Stayonka'dan (Stoyanka) doğma 
1925 doğumlu Georgi Varbanof (Virbanof, Ver
banof) Çolakof'un Ankara Garnizon Kuman
danlığı Siyasi Mahkemesinin 8 Aralık 1959 ta
rihli 959/10 esas, 959/31 karar sayılı ve Askerî 
Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 
9 Mayıs 1960 tarihli, 960/1430 esas, 960/1719 
karar sayılı ilâmlariyle hükümlü bulunduğu 
12 sene 6 ay ağır hapis cezası affedilmiştir. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METlN 

Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu 
eski Muavin Konsolosu Varban (Virban, Verban) 
oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verbanof) Ço
lakof'un cezasının affı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bulgaristan'ın İstanbul'daki 
Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Filibe 
(Plovdiv) nüfusunda kayıtlı Varban (Virban, 
Verban) oğlu Stayonka'dan (Stoyanka) doğma 
1925 doğumlu Georgi Varbanof (Virbanof, Ver
banof) Çolakof'un Ankara Garnizon Kuman
danlığı Siyasi Mahkemesinin 8 Aralık 1959 ta
rihli 959/10 esas, 959/31 karar sayılı ve Askerî 
Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 
9 Mayıs 1960 tarihli, 960/1430 esas, 960/1719 
karar sayılı ilâmlariyle hükümlü bulunduğu 
12 sene 6 ay ağır hapis cezası affedilmiştir. 

Adı geçen hakkında, Türk Ceza Kanununun 
101 nci maddesi hükmü uygulanmaz. 

..*~ »>-•« 

M. MeclM (S. Sayısı : 521 e 1 nci ek ) 



Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 458 e | nci ek 

Bina kiraları hakkında kanun tasarısı ve Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca'nm, 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden tedvini ile 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine dair Geçici 
Komisyon tezkeresi ve Anayasa Komisyonu mütalâası (1 /513, 2 /526) 

Geçici Komisyon tezkeresi 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 3.9. 1963 
Esas No. :• 1/513 
Karar No. : 2 

Meclis Başkanlığına 

27 . 8 . 1963 tarihli tezkerenizle komisyonumuza havale edilen Bina kiraları hakkında kanun 
tasarısının müzakeresi esnasında, 

Tasarının 1 nci maddesinin 2 nci bendinin Anayasaya uygun olup olmadığı hususu tartışılmış ve 
neticede : Kamu yararı düşüncesi ile ve kişilerin mülkiyet haklarının özüne dokunmamak şarcı 
ile sınırlı bir kira rejiminin devamı hususunda yasama organının kabul ettiği bir kanunu kısmen 
veya tamamen uygulamadan kaldırmak yetkisinin yürütme organının takdirine terk edilmesinin, 
Anayasamıza uygun olup olmadığının bir kere de Anayasa Komisyonunca tetkik ve mütalâasının 
talebine karar verilmiştir. 

Gereğine tavassutlarınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

Geçici Komisyon Başkanı 
îzmir 

Mustafa Uyar 

Anayasa Komisyonu mütalâa raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 17 . 9 . 1963 

Esas No. : 1/513 
Karar No. : 44 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz, 13 Eylül 1963 günljü Birleşiminde, Bina kiraları kanunu tasarısını incelemekle 
görevli Geçici Komisyon Başkanlığının bu tasaıının 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasının Anayasaya 
uygun olup olmadığı konusundaki 3 Eylül 1963 tarihli, Esas No.,: 1/513 ve Karar No. : 2 sayılı 
mütalâa talebini, Hükümet adına Adalet Bakanlığı ile imar ve İskân Bakanlığı temsilcilerinin hu
zurunda incelemiş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : 

1. Anayasanın 5 nci maddesi,- yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine aidolduğunu 
ve bu yetkinin devredilemiyeceğini belirtmektedir. 
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Yasama yetkisinden maksadın, genel ve ilkel bir yetki olarak, genel, objektif ve gayrişahsi 

hukuk kuralları koymak olduğu ve bu nitelikteki kurallara ve bunları değiştiren veya kaldıran 
kurallara «kanun» dendiği malûmdur. Anayasa, bundan başka, genel, objektif ve gayrişahsi olma
makla beraber bâzı hukuk kurallarının da kanun yoliyle konulmasını veya ancak kanun yoliyle 
konulabileceğini belirtmektedir, «kanun», Anayasaya göre, kaideten 92 nci maddede gösterilen 
prosedüre istinaden çıkarılır; bütçe kanunları 94 ncü ve Anayasayı değiştiren kanunlar da 155 nci 
maddede gösterilen özel prosedürlere tabidir. 

Bir kanun, genel, objektif ve gayrişahsi kurallar ihtiva ettiği vakit, gerek maddi, gerek şeklî 
anlamında kanun vasfını taşır. Buna karşılık, bir kanunun ihtiva ettiği hukuk kuralları bu nite
likte değilse o kanun sadece şeklî anlamında bir kanundur. . 

Anayasa, 107 nci maddesinde, kanunun uygulanmasını göstermek veya kanunun emrettiği iş
leri belirtmek üzere tüzük; ve 113 ncü maddesinde de, kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağla
mak üzere yönetmelik çıkarma yetkisini yürütme organına tanımıştır. Bu suretle, yürütme orga
nı da bâzı hallerde, maddi anlamında «kanun» sayılabilecek yani genel, objektif ve gayrişahsi nite
likte hukuk kuralları koyabilmektedir; ancak bu hukuk kuralları şeklî anlamında kanun sayıla
maz ; Anayasa Mahkemesinin murakabesine değil; fakat istisnaen adlî yargının görevli olduğu hal
ler hariç, idari yargının murakabesine tabidir. 

Anayasamızın 6 nci maddesi gereğince, yürütme görevi, yasama ve yargı yetkilerinin aksine; 
genel ve ilkel bir yetki olmayıp, ancak bir kanuna istinadedebilir. Yürütme organı, bir kanun 
hükmü veya - Anayasa da bir kanun olduğu cihetle - hukuk nizamında doğrudan doğruya tesir ic
ra eden bir Anayasa hükmü mevcudolmadıkça, her hangi bir hususu idari tasarruflarla, ezcümle, 
tüzük ve yönetmelikle düzenlemek yetkisine sahip değildir. 

Buna mukabil, yürütme organı bir hususu düzenlemek için kanuni yetkiye sahibolduğu vakit, 
bu yetkisini, tüzük veya yönetmelik yoliyle kullanabileceği gibi Anayasa Mahkemesinin 11 Mayıs 
1963 tarihli ve 11 400 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 16 Ocak 1963 tarihli, Esas No: 1962/232 
ve Karar No: 1963/9 sayılı kararında belirtildiği üzere, diğer «umuma şâmil nitelikte hukukî ta
sarruflar» yoliyle de kullanması mümkündür. 

işte, söz konusu tasarının 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında Bakanlar Kuruluna verilen yetki 
böyle bir yetkidir. Bakanlar Kurulunun, bu yetkisini, idare hukuku tatbikatımızın değişmez bir 
kuralı icabı, bir kararname yani Cumhurbaşkanının iradesini ihtiva eden bir idari tasarruf şek
linde kullanacağı şüphesizdir. 

2. îmdi, bu noktada incelenmesi gereken husus, kanun gereğince uygulanan hükümlerin bir 
idari tasarrufla kaldırılıp kaldırıılımıyacağı ve .kaldırılmasının yasama yetikislinün devri anlamı
na gelip 'gelımiyeceğidir. 

Anayasa Malhkemesinin yukarda zikri geçen Sararı ilıe yine Anayasa MalhkemesMim 24 Ocak 
1963 tarihli ve 11316 sayılı Eesmî Gazetede yayınlaman 10 Aralık 1962 tarihli, Esas N_o. 1962/198 
ve Karar No. 1962/111 sayıl] kararımda da (belirtildiği gibi, «Yasama organı, kanun yaparken, 
bütün ihtimalleri göz önünde (bulundurarak teferruata ait hükümleri de t'eslbit etmek yetkisini1 

ıhaiz ise de ; .zamanın igereklerime göre ışık sık değişik 'ted'biirlcr alınmasına veya alınan tedbirler 
in kaldırılmasuna ve yerine göre tekrar konmasına lüzum görülen Ihal'lerde, yasama organının 
yapısı bakımımdan ağır işlemesi ve günlük olayları i'zliyerek zamanımda tedibirler 'almasının güç
lüğü karşısında, kanun koyucunun, esasflk (hükümleri tesbit ettikten sonra, ühtı/sas1 rve idare 
tekniğine taallûk eden Ihusus'lann» düzenlenmesi için Hükümete yetki vermesi, yasama yötkisinî 
küllanmaktan baişka bir şey değildir.ı» ve «Şu Jıale ıgöre, bu durumu, yasama yetkisinin yürüt
me onganma bırakıldığı anlamıma almak doğru olmaz.» . 

3. Yukarda 2 nci paragraftaki anlam içerisinde, yasama onganmın 'bâzr zaruri hallerde,. 
çıkarılacak idari tasarrufu alanı veya unsurları bakımi'ndan sıkı Ibir ışekiMe slnırlııyarak veya 
belli bir süre ısıonunda bu idari tasarrufun Ibir 'kanun tasarısiyle yasama 'origamıniın »onayıma su-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 458 e 1 nci ek ) 
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•nulmasMiı yani bu idari tasarruf yoliyle 'kanunda yapılan" değişikliğin IkanunlaşnıasHiı şart fco-
§aralk, yürütme oılgamma bâzı düzenleyici yetkiler vermesi de, asılında, yasama organının ya-' 
sama yetkisini kuLtanmasmdan başka fbir şey değildir. Esasen (bunu, bir kanun (hükmünün, 
yine o kanun fgereğinice 'çıkarılacak 'bir idari tasarrufla değiştirilmesi 'anlamında değil; fakat 
o kamun hükmünün yine o kanun uyaranca yürütme organının takdirine göre değişen bir 
seyyaliyet ara eder, tarzda sevkedilmiş bulunduğu tarzında anlamak daha doğru olur. Gerek 27 Ma
yıs 1960 tan önceki, gerek Millî Birlik Komitesi ve Kurucu Meclis devrindeki, gerek bugünkü tat
bikatımızda, ezcümle gümrük mevzuatımızda, buna benzer yetkiler, pek çok devletlerde görüşüldüğü 
üzere, kanunla yürütme organına tanınmıştır. 

1946 İtalyan Anayasasiyle 1958 Fransız Anayasası da, öteden beri Batı Avrupa'daki 'gelişme
lere ayak uydurmak suretiyle, bu yolu açıkça kabul etmişlerdir. 1961 Türk Anayasası da, 1924 
Anayasasınclan bu konuda haddizatında farklı hükümler 'getirmemekte olup, bu yoldaki tatbikat 
hukuk düzenimizde öteden beri itirazsız yerleşmiş bulunmaktadır ve bu bakımdan, -bu hususun 
Anayasa, metninde tasrihi de lüzumsuzdur. 1961 Anayasasını bu gerçeğin ışığı altında ıgaî bir yo
ruma tabi tuttuğumuz vakit, Anayasanın zamanın ve maslahatın kesin zaruretlerini bir tarafa 
iten bir anlam taşıyamıyacağı açıkça anlaşılır. 

Gerçekten, aslında, yasama yetkisinin devredilmesinden maksat, - Fransız Parlâmentosunun 
yetkilerini 10 Temmu^ 1940 tarihli Kanunla Mareşal Petain'e devretmesi gibi - yasama organının 
Anayasanın 92, 94 ve 155 nci maddelerinde yer alan kanun yapma prosedürlerini kullanmaktan 
vazgeçmesi hali olup, söz konusu ettiğimiz şıklarda böyle bir durumun .bahis konusu olmadığı ve 
bu gibi idari tasarruflar yoliyle «kanun» sevk' edilmediği; çünkü, bu idari tasarrufların bir idari 
tasarruf olmanın bütün niteliklerini taşırmaya devam ederek - Anayasa Mahkemesi dışındaki - nor
mal yargı organlarının ve kaideten Danıştaym murakabesine bağlı kaldığı aşikârdır. 

4. Kaldı ki, Bina kiraları kanunu tasarısının 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında bahis konusu 
olan yetki, yakardaki 3 ncü paragrafta yer alan şıkka dahi tekabül etmemektedir. Gerçekten, 
Bakanlar Kurulu bu yetkiyi kararname ile kullandığı vakit, her hangi bir kanun hükmünün 
seyyal muhtevasını bir noktada tesbit etmek gibi bir tasarrufta bulunacak değildir. Bakanlar 
[Kurulu kararnamesiyle bu şıkta yapılacak olan tasarruf, belli bir konuda (yani bina kiralan 
konusunda) önceden kanunla belirtilmiş bir statünün, belli bir sebeple (yani konut darlığının 
sona ermesi sebebiyle) belli bölgelerde bütünüyle kaldırılmasından ibarettir. Bir kanuni statünün 
kanunla belirtilen hangi hallerde uygulanmıyacağmı tesbit etmek ise, kanunlarla yürütme organı
na tanınan takdir yetkilerinin bellibaşlılanndanbirini teşkil eder. Nitekim, başka memleketlerin 
bina kiralarına dair mevzuatının incelenm'esinden, bu yolun bu planda genel olarak istimal edildi
ği açıkça anlaşılmaktadır. 

5. Ayrıca, bu suretle çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle, ancak kanunla (yani ka
nunun verdiği yetkiye dayanılarak) sınırlandırılabilecek olan mülkiyet ve sözleşme haklarına göz 
konusu Bina Kiraları Kanunu ile vaz'edilen daha ağır kayıtların kaldırılması ve Medenî Kanu
nun normal kayıtlarının uygulanması bahis ko nusudur ki, böyle bir tasarrufun - aksi dahi müm
kün olabileceğine göre - yapılamaması için.hiçbir sebep ileri sürülemez. 

6. 'Komisyonumuz, yukardaiki mülâhazalar muvaeelheısinde, söz konusu Bina kiralan kanunu 
tasarısının 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasını Anayasaya uygun bulmuş; ancak, her ne kadar, idare 
hukuku tatbikatımızda «Bakanlar Kurulu karan» terimi öteden beri daima «kararname» yani 
Cumhurbaşkanının iradesini ihtiva eden tasarruf olarak anlaşılmış ise de, bu hususu tasrih etmenin 
kanun tekniği bakımından daha uygun olacağını düşünerek, bu madde metninin, «konut darlığının 
sona erdiğinin İmar ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararnamesiyle tesbit , 
edilmediği yerlerde belediye sınırları içerisindeki binaların kiralanmasında ve kirahyanla kiracı 
arasındaki münasebetlerde bu kanun hükümleri uygulanır.» tarzında değiştirilmesinin uygun olaca
ğı sonucuna ulaşmıştır. 
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7. Havalesi gereğince, Bina Kiraları Kanunu tasarısını incelemekle görevli Geçici Komisyon 

Başkanlığına arz edilmesi ricasiyle, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

AnayasaKomisyonu 
Başkanı 
Tekirdağ 

II. Mumcuoğlu 

Afyon Karahisar 
Â. Yılmaz 

Sözcü 
istanbul 
C. Kırca 

Bitlis 
N. Giray 

İmzada bulunamadı 

.4. 
l îrıa 

Akan 

Bu Rapor Kâtibi 
Kars 

K. Güven 

Konya 
F. Özfakih 

Afyon Karahisar 
/ / . N. Baki 

Malatya 
A. Ak§it 
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Dönem : 1 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Bina kiraları hakkında kanun tasarısı ve Erzurum Milletvekili Gıyaset-
tin Karaca'nın, 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden tedvini ile 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyonu 

raporu (1 /513 , 2 /526) 

T. G. 
Başbakanlık 17 . 7 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1985/3574 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İmar ve îskân Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Ku
rulunca 12.7.1963 tarihinde kararlaştırılan «Bina kiraları hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle 
birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

i> 

Bina kiralan hakkında Kanun 

GHEHEKÇE 

Memleketimizde hususi hukuk hükümleri haricinde kiraları tahdit ve kiracı, Hralıyan münasebet
lerini tanzim eden ilk Kanun Birinci Dünya Harbi içinde (kabul edilmiş olan «Süteena için icar ve 
isticar olunan mahallerin icar bedelâtı hakkında Kanun) dur. 

Bu kanun yürürlükten kalkdıktan sonra kira sözleşmeleri hususi hukuk hükümleri ve mukavele 
serbestisi dâhilinde cereyan etmiştir. îkinci Dünya Harbi başında kabul edilen 3780 sayılı Millî Ko
runma Kanununun 30 ncu maddesi ile bir kısım kiraların gerek kira bedeli gerek kira müddeti ba
kımından tahdidi cihetine gidilmiştir. Bu kanun Jlükümetçe tâyin edilecek mahallerde kiraların 
dondurulması ve müddeti biten kira akitlerinin uzatılması esasını kabul etmiş ve muhtelif koordi
nasyon heyeti kararları ile evvelâ vilâyet merkezi olan şehir ve kasabalarda ve sonradan kaza merkezi 
olan şehir ve kasabalarda tatbiki cihetine gidilmiştir. 3780 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi 3954, 
4180, 4648, 5020, 6084 sayılı kanunlarla değiştirilmiş ve bu maddeye ilâveler yapılmış 6570 sayılı 
Kanun ile de 30 ncu maddenin tadil ve ekleri kaldırılarak gayrimenkul kiraları hakkmd'a müstakil 
bir sistem kabul olunmuştur. 6084 sayılı Kanun, kira tahditlerim kademeli olarak kaldırmayı derpiş 
etmiş ve fakat 6444 sayılı Kanun ile 6084 sayılı Kanunun tatbiki tehir olunmuştur. 5020 sayılı Kanun 
yeni inşa edilen binaları tahdit dışı bıraktığı halde 6570 sayılı Kanun belli mahallerdeki gayrimen-
kulleri tamamen tahdide tabi tutmuştur. Yukarda bahis konusu edilen kanunlar muayyen tarihler
deki kira bedellerini dondurmuş ve bu kira bedellerine belli nisbette ilâveler yapmış ayrıca müddeti 
biten kira akitlerinin bir sene uzatılmasını kabul etmiş ve ancak belli olayların tahakkuk etmesi ha
linde kira akitlerinin sona ereceğini belirtmiştir. 

6570 sayılı Kanun 1939 yılı kira bedelleri mukavele ile belli olan aynı yıl kira bedelleri muka
vele üe belli olmıyan, 1939 yılından sonra inşa edilen, 24.2.1947 tarihinden sonra inşa edien gayri-
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menkuller hakkında kira bedelini tâyin bakımından farklı sistemler kurmuş ilk iki grupa giren 
gayrimenkuUerin 1939 rayicini esas tutarak muayyen nisbetlerde zam derpiş etmiş, üçüncü grupa 
girenler hakkında yarisâfi irada göre tesbit edilen kiralara zam yapmış, dördüncü grupa giren gay
rimenkuUerin kirasını 12.5.1953 tarihindeki kira bedelinde dondurmuştur. îki ve dördüncü grupa gi
ren gayrimenkuUerin belli tarihteki rayiçlerini tesbit işini belediye encümenlerine bırakmıştır. Bu 
kanun böylece mühim bir kısım gayrimenkuUerin kira bedellerini takdir esasına istinadettirmiştir. 

Kanun tatbikinde ve bilhassa takdir hususunda farklı sonuçlar verdiği gibi koyduğu esasların 
iktisadi şartlara ve hakikate uygun bulunmaması bakımından da kanun harici serbest kiralamalara 
yol açmıştır. Şöyle ki; halen Türkiye'de tahdide tabi tutulan gayrimenkuller biri 1939 diğeri 1953 
rayici ve üçüncüsü ise serbest olmak üzere üç kira normu teşekkül etmiş bulunmaktadır. 1939 rayici 
üzerinden ödenen kira bedelleri bugünün iktisadi şartlarının çok dununda bulunduğu gibi serbest ki
ralanan gayrimenkuUerin kira bedeli büyük bir fazlalık arz etmektedir. Muhtelif gayrimenkuller 
hakkında 1953 rayicine göre takdir edilen kira bedelleri arasında dahi gayrimenkuUerin vasıfları 
itibariyle mevcut farklarla izah edilemiyecek değişiklikler husule gelmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla kira mevzuatının yeniden tanzimi ve k i n bedellerinin objektif esaslara göre tesbiti 
zaruret halini almıştır. 

Ayrıca Anayasa Mahkemesi 26 . 3 . 1963 gün 963/3 esas 963/3/67 karar numaralı hükmiyle (6570 
sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde öngörülen sınırlaıma'lar, adalete ve eşitliğe aykırı durumlar 
doğurduğu »ve (bu yüzden gayrimenkul sahibi yurttaşlar arasında huzursuzluk yarattığı ve huzursuz
luk, diğer ynJrttbaşİ'ar üzerinde etki lerM göstermekten geri ikalmadığı cilhetle bunların artık kamu 
yararını sağlamadıkları, .bu sebeple Anlayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle) iptal etmiş ve bu üptal 
hükmünün karar gününden Ibaşlıyarak 6 ay sonra (26 . 9 . 1963 günü )yürürlüğe girmesine hükmet
miştir. 

Beş yıllık Kalkınma Plânının konut politikasını tesbit ve alınması lüzumlu görülen tedbirler 
meyanmda «uzun Sürede plânın konut hedeflerinin gerçekleşmesiyle (makul ölçüler içlinde halledi
lecek: olan kira meselesinin, yasalarla düzenlenmesi gelreken bir süre için kiracıyı ve mülfe sahibini 
konut politikasının hedeflerine uygun olaralk koruyacak bir kira politikası uygulanmasını ve bu 
arada kira değerlendiırime ölçülerinin yeniden tesbit edilmesini» karar altına almıştır. 

Bu tasarıda yalnız konut kiralarının düzenlenımesi cihetine gidilmiştir. Yukarıda açıklandı
ğı üzek*e Beş Yıllık Kalkınma Plânı konut hedeflerinin tahakkukuna ıkadar geçici bir süre için 
konutların kirasının ayarfllanmasını 'öngörmüş iş yenlerinli nazara allmamışltlır. 

Anayasla Mahkemesi Kararında da «Millî Korunma Kanuniyle (konulan tahditler meyanında 
'kiraları da içine almış fakat bilâtharla diğer iselktörlerden devletçe 'alınmış olan1 tedbirler ve yapılan 
smıırlaimaJlar kaldırılmış (bu suretle daha geniş kazanç imkânları sağlanmış, buna karşılık mülk 
sahiplerinin gayrimenkullere yatırdıkları sermaye gelİrierinin değişmez klalması gibi bir durum 
hâsıl olmuştur. Bu durum tgelirlerin dağılışında mail sahipleri zararına bir değişiklik doğunmuş-
tur.» deınilmektedir. Diğer sektörlerde olduğu gibi kiralarımı tamiaımen serbest bırakılması, dev
letçe konut mevzuunda alınacak tedbirler gerçekleşinceye 'kadar »geçici blir süre için kiraların sınır
lanacağı, iş yerleri için ise böyle biîr darlık: olmaması dolayısiyle mülkiyet hakkının sınırlanma
sında bir lüzum ve zaruret bulunaımamıştır. 

Ancak, serbestiye intikalde ımuayyen tedbirlerin alınması da düşünülmüş, iş yerleri değerlen
dirilmesinin çok değişik faktörlere (bağlı bulunuşu dolayısiyle esasen mütecanis olmıyan ve! Anayasa 
Mahkemesince kaldırılmış olan bir sistem üzerine işlem yapılması da mümlkün görülemediğinden, 
yapılan incelemeler Sonunda 1960 yılımda iş yeri kira tahdidinin kaldırılmasına ait Batı - Almanya 
Cumhuriyeti Kanununda nazara alınan ve ımüsbet sonuç vermiş lolan tedbirler en uygun (bulunarak, 
serbest kiralamayı tahditli olarak ayarlıyan ölçü kira bedeli elsıası ve tahliyeyi önleyici tedbirler 
tasarıya alınmıştır. 

Konut ihtiyacının nüfus adedi ile mütenasip olarak artması ve içtimai sebeplerle inşaatın artan 
ihtiyacı karşılamıyacak durumda bulunması 'karşısında iktisaden zayıf- dunumda olan kiracıları 
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himaye için konut darlığının bulunduğu yerlerde mülkiyet hakkının özüne dokunmamak şartiyle 
kira (bedellerinde sınırlama yapüLması icabeder. Bu hususta sevkedilecelk kanunun kira bedelini 
objektif esaslara göre belirtmesi ve kira bedelinin yeni inşaata mani olaanıyacak bir miktarda 
bulunması, diğer bir ifade ile gayrimenkule yatırılan sermayenin makul rantını teşkil etmesi 
lâzıımSdır. , 

Bugün Fransa, (Batı - Almanya, İsveç, İtalya, Yunanistan gibi Batı memleketlerinde dahi kira
ların kısmen tahdit rejimi cereyan .etmektedir. Bir kısım devletler muayyen tarihteki kira (bede
lini dondurmak ve muayyen zamanlarda buna ilâveler yapmakla iktifa etmişlerdir. (Bir kısım 
devletler hakiki maliyeti kira bedeline intikâl ettirmişlerdir. Bir kısım devletler ise binaların 
cins ve vasıflarına göre beher metrekare kira bedelini kararnamelerle (belirtmişlerdir. Batı - Al
manya, Belçika, İngiltere, Avusturya gibi bir kısım devletlerde ise kısmen veya tamamen ser 
bestliğe gidilmiştir. 

Yapılan çalışmalarda kiraların tâyini bakımından tesbit edilen beş sistem üzerinde 'durulmuş
tur : 

1. Belli bir tarihteki mukaveleye müsteniden kir'a bedellerini muayyen nisbetlerlde arttırmak 
suretiyle kiranın tesbM. 

'6570 sayılı Kanunun da esasını teşkil etmekte olan bu sistemde gerek kirası takdire esas alına
cak senenin tâyini gerekse sonradan husule gelecek değişiklikleri kiralara intikâl ettirmek için 
yapılacak zam nisbetlerinin tesbiti tamamen sübjektif kalmaktadır. Aynı sene içinde aynı evsafta 
yapılmış konutlar çeşitli sebepler etkisi altında değişik miktarlar üstünden kiraya verilmiş bulun
duğundan bunlara tatbik edilen zam nisbetleri 'de değişik neticeler verecektir. Bu hal ise, mal 
sahibini de kira'cıyı da ister istemez kanun dışı davranışa sevk edecek, dolayısiyle kiracı ile ki
ralayan arasındaki münasebetler matlûp şekilde düzenlenemiyecektir. 

2. Gayrisafi irada göre kiranın tesbiti : 
Bu sistemde iradın salhilh olarak tesbitine bağlı bulunmaktadır. Hallbulki Bina Vergisi Kanunu, 

Vergi Usul Kanunu ve mükelleflerin beyanları ile takdir komisyonları kararları tetkik edildiğinde, 
gayrisafi iradın tahmin ve takdire istinadettiği ve bunun da sıhhat derecesinin tâyinine imkân 
olmadığı ezcümle 1953 yılından evvel yapılan gayrisafi iratların buigünkü değerlerinin çok üstünde 
tesbit edildiği görülür. Yeni tahrir ise uzun zamana ve ç'ok masrafa mütevakkıftır. 

'3. Tapu sicilindeki kiymetlere göre Mra tesbiti : 
Gayrisafi iradın esas alınması halinde karşılaşılacak müş'külât aynen bu sistemde de vakidır. 

Zira kıymetleri muhtelif sebeplerle düşük tescil ettirildiğinden sahih olmıyan bu kıymetlere müs
tenit bir kıstas vaz'etmek de esasında hatalı olacaktır. 

4. ıŞehirleri:. muhtelif semtlere ayırdıktan sonra ve binaların da gerek inşaat gerekse kulla
nışlılık ve konfor bakımından ayrı ayrı sınıflandırdıktan sıonra inşaat maliyetlerine ait vasati fi
yatlardan hareketle kiraların hesaplanması : 

Gerek semtlerin ayrılması ve gerekse binaların sınıflandırılmasında ikesin kıstaslar »bulmak müm
kün o'lmıyacağından ve sübjektif olacağından bu sistemde kiracı ile kiralıyan arasında ihtilâfa 
yol açacaTttır. 

5. Konutun metrekare esasına göre itibari değerlerin hesaplanması ve bu değerin 10 senelik 
kira bedeli olarak kabul edilmesi : 

Bu tasarıda yukarda yazılı sistemlere itibar edilmemiş hali hazır arsa ve bina değerlerinin kira
lara intikali esasında hareket olunmuştur. Tesbitte tahmin ve takdire dayanan sübjektif kıstaslar 
yerine teknik ve objektif Esaslara göre hesabedilen itibari maliyet esas alınmıştır. Gayrimenkulun 
semt itibariyle hususiyeti arsa kıymetinde kendisini göstermekte bina değeri ise,inşaatın vasfına, 
sınıfına ve ihtiva ettiği tesisata nazaran değişiklik arz etmektedir. 

İşbu tasarıya nazaran evvelâ arsaların semt ve sair vasıfları itibariyle ortalama kıymetleri ob
jektif olarak tesbit edilecek ve bu değerlerde inşaat sahasının beher metrekaresine düşecek kıy
met itibari metrekare arsa kıymeti olarak ele alınacak, saniyen inşaatın vasıf, sınıf ve ihtiva ettiği 
tesisat bakımından vasati maliyet bedeli tesbit edilecek ve bu bedelden beher metrekare kullanışlı 
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sahaya isabet eden itibari kıymet göz önünde tutulacak itibari metrekare ama bedeli ile. itibari met
rekare inşaat bedeli toplamı kiralık yerin kullanışlı saha miktarı ile çarpılarak elde edilen sonuç, ki
ra bedeline esas teşkil edecektir. 

Prensip itibariyle metrekare arsa kıymeti ile metrekare inşaat kıymetinin tesbitinde her bina 
ayrı ayrı göz önünde tutulınıyaeak, semt semt, ada da veya ada şeritleri itibariyle vasati arsa kıymet
leri vasıf, sınıf ve ihtiva ettiği tesisat itibariyle kul lanışlı metrekare vasati inşaat rayiçleri objektif 
olarak tesbit edildikten sonra bu esaslar kiralık yerlere tatbik olunacaktır. 

Konut bir yatırımdır. Ve diğer bir deyimle bir sermayedir.-Her yatırım ve sermayede olduğu 
gibi konutun da mâkul sayılabilecek bir gelir sağlaması icabeder. Bu gelir sermayenin mâkûl ran
tından aşağı düştüğü takdirde konut inşaatı durur ve binnetice konut sıkıntısı artar. Bu gelir 
normal sermaye rantının üstünde tutulursa kiracıların külfeti artar ve sermayenin diğer iş saha
larından çekilerek konuta yatınlmaamı icabettirir. Bu tasarıda konuta yatınlan sermayenin % 10 u 
senelik kira bedeli olarak kabul edilmiştir. Bu esas hiçbir zaman sermayenin 10 senede itfa edi
leceğini göstermez. Bir defa gerek arsa ve gerek bina maliyetinin hesabında hakiki maliyet nazara 
alınmamıştır. Vasati rayiçler - göz önünde tutulmuştur. Diğer taraftan gayrisâfi gelirden bir 
kısmı vergi, resim, tamir masrafları gibi mal sahibinin mükellefiyetlerine ayrılacağı düşünülmek 
lâzımdır. Konut kısmen ödünç alınan para ile yapılmış ise ödünç paranın faizleri ele elde edilecek 
kira bedellerinden düşülecektir. Tamamı konut sahibinin kendi imkânlariyle inşa edilmiş bir bi
nadan yukarıdaki esaslar dâhilinde alınacak kira bedeli vergi ve diğer resim ve masraflar göz-
önünde tutulduğu takdirde, sermayeyi ancak, 14 - 15 senede itfa edebileceği hesaplanmıştır. Bu 
takdirde kira bedeli sermayenin, 5 - 6 rantını teşkil edecektir binaya yatırılan sermayeden yarısı
nın % 9 faizle temin edildiği kabul olunduğu takdirde gayrisâfi irattan diğer masraflar düşül-
mese dahi borç para ve faizi ve bina sahibinin yatırdığı sermaye ancak 13 - 14 senede itfa oluna
bilecektir. Bu gibi binalar mal sahibinin ödemeye mecbur olduğu vergi, resim ve diğer masraflar 
nazara alındığı takdirde itfa 20 senede dahi mümkün olamıyacaktır. Bu itibarla itibari maliye
tin % 10 u senelik kira bedeli olarak kabulü halinde konut sahibine mâkul haddi asgarisi nisbetinde 
bir irat temin edilebileceği düşünülmüştür. 

itibari metrekare bina değeri ve itibari arsa bedeli tesbiti kolay ve herkes tarafından bulun
ması mümkün olduğundan ayrıca bir teşkilât kurulmasına lüzum görülmemiş, yalnız itibari metre 
kare arsa bedeline esas teşkil eden arsa fiyatının tesbiti için bir komisyon kurulmuştur. 

Tasarının diğer hükümleri mer'i kanundan bâzı değişiklikler yapılmak suretiyle alınmıştır. Ta
sarı 7 bölüm, 24 madde ve 2 geçici maddeden ibarettir. 

Birinci bölüm genel hükümleri, ve bu meyanda kanunun nerelerde tatbik edileceğini ve kanun
da geçen terimlerin mânalarını, ikinci bölüm kiranın tesbitindeki usul' ve esasları, üçüncü bölüm 
kira mukaveleleri, kira sözleşme süresinin uzatılması, kiracının fesih yetkisi, dördüncü bölüm 
uyuşmazlıkların çözümü, yetkili mahkemeyi, beşinci bölüm tahliye sebeplerini, altıncı bölüm ceza 
hükümlerini ve yedinci bölüm son hükümleri ihtiva etmektedir. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Bu madde kanunun nerelerde uygulanacağını göstermektedir. Prensip itibariyle 
kanun il ye ilçe belediye sınırları içindeki binalara uygulanacaktır. Kira tahdidi ancak, konut 
darlığı bulunan mahallerde söz konusu olabilir. Böyle bir darlık bulunmıyan yerlerde kira bedel
leri arz ve talep kaidesinin normal cereyaniyle kendi kendine ve mâkul bir şekilde taayyün eder. 
Her il ve ilçe belediye sınırlan içinde konut darlığının bulunduğu düşünülmez. Bu itibarla mad
dede, öyle bir darlık bulunmıyan veyahut darlığın sona erdiği yerlerde kanunu tatbikten kaldır
maya Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bu büküm mahallî teşkilâttan alınacak malûmata isti
natla imar ve iskân Bakanlığının teklifi üzerin e tatbik olunacaktır. Tasan mer'i kanunda olduğu 
gibi il ve ijçe belediye sınırları dışındaki yerlerde kiraların tahdit ve kontrolü cihetine gitme
miştir. 
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Madde 2. — Bu madde kanunda geçen terimlerin izahına taallûk etmektedir. Maddenin (a) 
bendinde (bina) tâbiri açıklanmıştır. Bu tâbir ile konut ve iş yeri ve bunların müştemilâtı ola
rak kullanılmaya elverişli üstü kapalı yerler kasdolunmuştur. 

Maddenin (b) bendinde (konut tâbiri) açıklanmıştır. Bu tâbir oturma ve barınma için kullanı
lan binaları ihtiva eder. Mücerret ikamet maksadına tahsis edilen yerler konut sayılır. Ayrıea 
iş yeri bulunan bir kimsenin mesleğine taallûk eden bir işi arızi olarak konutunda yapması o ze
ri konut olmak durumundan çıkaramaz. Meselâ bir terzinin tatil zamanında bir kısım dikişlerini 
meskeninde dikmesi veya bir avukatın lâyihalarını konutunda hazırlaması veyahut bir mimarın 
projelerinden bir kısmını konutunda yapması o yerin konut vasfını ihlâl edemez. Ancak, o kim
senin ayrıca bir iş yeri bulunmuyorsa ve müşterilerini konutunda kabul ediyorsa o yer iş yer. ola
rak kullanılmış sayılır. 

Maddenin (c) bendi ile (iş yeri) terimi tarif edilmiştir. îş yerleri bu tasarıda belirli htikal 
tedbirleri ile serbest bırakılmıştır. İş yeri tâbiri ile ticaret ve meslek faaliyetinin yapıldığ bina
lar kasdolunmuştur. Bu bentte sayılan yerler tahdidi değildir. Bunlara benziyen ve kazırç mak-
sadiyle bir faaliyetin cereyan ettiği yerler kısmen oturma ve barınma için kullamlsahr dahi iş 
yeri addedilir. 

Maddenin (d) bendi (zemin katı) tarif etmektedir. Bu tarif mücerret olarak bu taşırının tat
biki bakımından sevk edilmiştir, imar kanun ve talimatnamelerindeki tâbirle alâkalı dğildir. Bu 
bentteki tabi dış zeminden hissedilen mâna ise imar ve belediye mevzuatının o konut için kabul 
ettiği zemin seviyesidir. 

Maddenin (e) bendi bu, tasarının tatbikme münhasır olmak üzere (birinci bodrunu) tarif et
mektedir. Bendin son fıkrası hususi bir hali derpiş etmiştir. Şöyle k i : Zemin veya >odrum kat
larında bulunan bir dairenin kat farkı itibariyle bâzı mahalleri zemin ve bâzı mahsleri bodrum 
sayılabilecek durumda bulunuyorsa zemin tarifine giren kısma ait kira bedeli zemin olarak, bod
rum tarifine giren kısma ait kira bedeli -bodrum katı olarak bu tasarıda yazılı esalar dâhilinde 
tesbit edilecektir. 

Maddenin (f) bendi (inşaat sahası toplamı) terimini açıklamaktadır. İnşaat salası imar mev
zuatına göre âzami kat adedinde binanın işgal ettiği sahanın çarpımından elde eilen yüz ölçü
müdür. 200 metre kare inşaat sahalı bir konut için beş kata müsaade edilmiş is* inşaat sahası 
toplamı 1 000, metrekaredir. Kat adedi hesaplanırken kalorifer, kömürlük, çaroşırlık, sığmak 
gibi kullanışlı sahaya dâhil cdilmiyen kısımlardan ibaret bodrum katları nazara, ammaz. Yalnız 
itibari bina değeri bulunurken bunların sahası değeri orantı olarak bina metrekar değerine ilâve 
edilir. Bodrum katta konut veya iş yeri olarak kullanılan bir kısım mevcut ise nşaat sahasının 
hesabında o kısmın yüz ölçümü hesaba dâhil edilir. 

Maddenin (g) bendi itibari metrekare arsa bedelini tarif etmektedir. Kira bedeLnin hesaplanma
sında esas tutulan kıymet işbu itibari metrekare arsa bedelidir. Yani itibari metrkare arsa bedeli
nin kullanışlı saha ile çarpımından elde edilecek miktarın % 10 u arsadan dolayı »nelik kira bedeli
ne akseden kısım olacaktır. İtibari metrekare arsa bedelini tâyinde imar tatbikatı 'apılan yerlerle 
imar tatbikatı olmıyan yerler ayrı ayrı mütalâa edilmiştir.. Şöyle ki; imar tatbikti olan yerlerde 
11 nci maddede açıklandığı üzere bir semt, ada veya ada şeridindeki arsaların mekiine, inkişaf du
rumuna ve imar mevzuatının sağladığı imkânlara, çevresinin iş yeri, sanayi, ticart veya konut böl
gesi olması, ana caddelerle alâka ve münasebeti gibi hususiyet ve şartlarına ve knunun neşri tari
hindeki mahallî rayice göre komisyonca tesbiıt edilecek metrekare arsa fiyatının, arsanın yüz ölçümü 
ile çarpımından elide edilecek miktarın inşaat sahası toplamına bölünmesi ile eld edilen miktar 
itibari metrekare arsa bedelini teşkil eder. 

(g) bendinin ikinci fıkrası imar tatbikatı olmıyan yerler hakkında arsadan İraya intikal edecek 
kısmın hesaplanmasını göstermektedir. 

Maddenin (h) bendi itibari metrekare bina değerini tarif etmektedir. Esasa bu tasarıda kirala
rın tesbiti için itibari metrekare arsa bedeli ile itibari metrekare bina değerin' esas tutmuştur. Her 
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iki unsur objektif olarak ve umumi mahiyette tesbit edilecektir. Metrekare bina değerinin hesabı 
imar ve iskân Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmeliğe 
göre Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları esas alınmak suretiyle ve tashih unsurları ile birlikte tes
bit edilecektir. 

Maddenin (i) bendi kullanışlı inşaat sahasını tarif etmektedir. Kullanışlı saha kiracının müstakil 
istifadesine terk edilen örtülü kısımların dıştan dışa ölçülerek bulunan miktarına açık balkon yüz 
ölçianünün yarısı ilâve edilmek suretiyle bulunacaktır, inşaatın bünyesine girmiş olan ve en az 2.20 
nıetıe serbest yükseklikteki asma katların yüz ölçümü kullanışlı saha olarak hesaplanacaktır. 2.20 met
rede* aşağı serbest yüksekliği bulunan asma katlar ile inşaatın bünyesine dâhil ohnıyan ve dekoratif 
mahiyetteki asma katlar hesaba katılmıyacaktır. Kiracının müstakil istifadesine terk edilen kısımla
rın «İşındaki 'merdiven, klömürllülk ve çamaşırlık gibi tesislerin kapladığı saha değerleri kiralanan 
yerin sahasına orantılı olarak ilâve edilir. 

Ma&lenin (j) bendi tesisatı tarif etmektedir. Bunlar binanın bünyesinde bulunan ve işler vazi
yette olîn sıhhi tesisat ile ısıtma, havalandırma, elektrik, otomat, havagazı ve asansör gibi unsurlar
dan ibarttir. Yukarda bahsi geçen itibari metrekare bina maliyeti cetvellerimde bu tesisatı kısmen 
veya taınaımen ihtiva. 'elden veya etmiiyen ibinıal'ar için ayrı ayrı Ibiriım'ler ıgösterilecekıtir. 

İKlNCl BÖLÜM 

Bu bölim konutlara ait kiranın tesbitinde göz önünde 'tutulacak usul ve esasları beli ritmikte
dir. ' ' • 

Madde '. — Bu madde kanun yürürlüğe girdiği zaman kirada bulunan veya yeniden kiraya 
verilecek kıratların kira bedellerinin yeniden tesbit edileceğini (göstermektedir. Halen oturanlar 
bu kanundu gösterilen esaslara göre anlaşarak, anlaşamadıkları takdirde (birinin (müracaatı ile 
mahkeme vsıtasiyle tesbit olunur. Bunun dışında kira esaslarına bakılmaksızın kiracı ile 
kiralayan ansında serbestçe kira tâyin olunabilir. Gerek esaslara göre anlaşarak, gerekse serbest 
olarak yapıkı sözleşmelerde ilk yıl hitamından 15 gün zarfında kiranın tesbiti için mahkemeye 
başvurabilirle. Mahkeme süresince kira bedeli eski kira ile ödenmeye devam eder. Yalnız, dâva 
tarihinden snraki kira bedeli farklı ödenir. -

Madde 4. — Bu madde komutların kira bedelini hesaplamak şeklini göstermektedir. Kiranın 
tesbitinde gerk arsanın ve gerekse üzerindeki konutun metrekare itibari değeri nazarı itibara 
alınmıştır. Knutun kira bedelini tesbit için evvelâ itibari arsa bedeli tesbit edilir. Yukarda 
izah olunduğu üzere evvelâ madde 11 de arsa fiyatı takdir Komisyonu tarafından şehrin muh
telif semt, ad'g ve ada şeritlerini rayice .göre 'metrekare arsa fiyatı tesbit edilir. Kirası tesbit-
edilecek binanı umum arsasının bu fiyattan kıymeti bulunur. Bu bulunan kıymet imar plânı 
olan yerlerde âamıi kat adedine göre bulunacak inşaat sahasına, olmıyan yerlerde ise mevcut 
binanın inşaat abasına taksim edilmek suretiyle itibari metrekare arsa bedeli bulunmuş lolunur. 
itibari metrekaB bina ise Bayındırlık Bakanlığı kanunun neşri tarihindeki birim fiyatları esas 
alınmak suretiyl Bayındırlık ve imar ve îsfcânBakanlığı • tarafından tesbit olunur, itibari 
metrekare arsa bdeli ve itibari metrekare bina değeri toplamı konutun 'kullanışlı inşaat sahası 
ile çarpımı sonuda binanın değeri bulunur. Bunun % 10 u senelik kira bedelini teşkil etmek
tedir. Bu j % 10 şayri safi gelir olup fciralıyanatahmil edilen vecibeler (vergi, resim, sigorta, 
onarım, aydınlama) nazarı itibara alınınca ibu değeri % ö - 6 ya düştüğü görülür. 

itibari metrekre bina değerini belirten cetvellerde merkezî ısıtma ve sıcak su tesisat mas
raflarından ımetokare inşaat sahasına isabet eden kısım ayrı ve bu tesisatın işletme masrafın
dan dolayı metrekre kullanışlı inşaat sahasına isabet eden kısım ayrı olarak gösterilecektir. 
Bu tesisatı ihtiva-den- binaların kira bedeline kullanışlı inşaat sahası miktarı göz önünde 
tutularak işletme aasrafları ilâve olunacaktır. B u tasarıda kat, manzara, ışak alma v.s. sebeplerle 
kiralarda bâzı indime ve ilâveler derpiş edilmiştir. Merkezî ısıtma sıeak su işletme masrafla
rından kiraya ilâve edilecek miktar bu indirme ve artırmalara tabi tutulmıyacaktır. 
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İtibari metrekare konut değerinin hesaplanması ve bunlara ait cetvellerin tanzimi ve itibari 

metrekare arsa (bedelinin teshiti ve bunların tasdik ve ilân şekilleri yönetmelikte belirtilecektir. 
Kiracı kendi müstakil istifadesine terkedilen mahallin yüzöçümü nisbetinde kira bedeli 

ödemekle beraber konutun diğer kısımlarından örf ve adete göre istifade edecek ve o kısımlar 
için ayrıca kira bedeli ödemiyecektir. meselâ konutla bitişik arsa, bahçe, bostan gibi mahalleri mev
cut bulunuyorsa ve bunlardan kiracının bedelsiz olarak istifadesine mahallî örf ve âdet tecviz 
etmiyorsa kiracının bu yerleri kullanmak istemesi halinde o kısımlar için ayrıca kira bedeli öde
mesi lâzımdır. O kısımların kira bedeli kiracı ile kiralıyan arasında yapılacak anlaşma ile ser
best olarak tâyin olunur. 

Kiracının müstakil istifadesine terk edilen kısım üzerinden hesaplanacak kira bedeline konu
tun bakım, sigorta, müşterek kısımların aydınlatma ve temizlik masrafları binaya ve kiralıyana 
terettübeden her türlü vergi ve resimler dâhildir. Diğer bir ifade ile bu vergi, resim ve masraflar
dan dolayı kiralıyan kiracıdan ayrıca bir para talebedemiyecektir. Ancak, yukarda izah edildiği 
üzere merkezî teshin tesisatı olan binalarda kiracı itibari metrekare bina maliyeti cetvellerinde 
gösterilen ve beher metrekare kullanışlı sahaya isabet eden işletme masrafını ödiyecektir. 

Madde 5. — Bu madde kat, manzara, ışık alma gibi hususiyet ve şartlarda mevcut farklar 
sebebiyle aynı konutun muhtelif ve müstakil kısımları arasındaki kira bedellerinin hangi esaslar 
dâhilinde ayarlanacağını göstermektedir. 

Bir konutta mütaaddit konut kısımları bulunduğu takdirde bu kısımlar arasında kat, manzara 
ve ışık almak gibi hususiyetler itibariyle fark bulunur. Bu takdirde bütün kısımların kira bede
lini aynı esaslar dâhilinde hesaplamak muadelete uygun düşmez. Birinci katta ve cadde üzerinde 
bulunan bir daire ile dördüncü katta bulunan ve yine cadde üzerinde bulunan bir daire ile aynı 
katta caddeye cephesi olmıyan bir daire arasındaki kira bedelleri farklı olmak icabeder. Bina
nın kat, manzara ve ışık alma bakımından üstün durumda olan kısımları ile diğer kısımları ara
sındaki kira bedeli bu maddede gösterilen esaslar dâhilinde ayarlanacaktır. Şöyle k i ; her kısmın 
kira bedeli evvelâ dördüncü madde uyarınca tesbit edilecek, kısımlar arasındaki üstünlük farkı 
nisbetinde üstün olan kısmın kirası artırılacak buna mukabil üstün durumda olmıyan kısmın 
kirası indirilecektir. Bir kısım hakkında artırma veya indirme o kısmın üçüncü madde uyarınca 
tesbit edilen kira bedelinin % 10 unu geçmiyecektir. Aynı bina içinde eh kötü durumda olan kı
sım ile en üstün durumda olan kısmın metrekare kira bedeli arasında ancak, % 20 nisbetinde bir 
fark olacaktır. 

Bu maddenin tatbikinde merkezî ısıtma tesisatı olan binalar için tesisatın işletme masrafından 
dolayı konut maliyet cetvelinde gösterilen şekilde metre kira bedeline ilâve edilecek miktardan 
bir artırma veya indirme yapılmıyacaktır. 

Madde 6. — Bu madde kiracının kiralıyan ile birlikte oturması halinde kira bedelinin ne şekil
de tesbit edileceğini belirtmektedir. Müstakil konutun bir kısmını kiralıyan konut olarak kullan
makta devam ettiği halde bir kısmını başkasına konut olarak kiralamış ise kiracının müstakil 
istifadesine terk edilen kullanışlı saha miktarına göre, üçüncü madde uyarınca kira bedeli tesbit 
edilecek ve bu bedele % 50 ilâve yapılacaktır. Bu maddenin tatbik edilebilmesi için mutfak, 
hela, banyo, giriş yeri gibi servis mahalleri kiracı ile kirafıyan arasında müşterek bulunması icab
eder. Kiralıyan o mahalli mal sahibinden kiraya tutmuş ve bir kısmını üçüncü bir şahsa kiraya 
vermiş bulunuyorsa % 50 den fazla kiranın yarısı mal sahibine aidolacaktır. Bu madde beraber 
oturmak üzere kiralamaları teşvik maksadiyle sevk edilmiştir. Kiracının müştereken kullanılan 
kısımlar hakkında ayrıca kira bedeli ödemiyeceği düşünülürse % 50 artırmanın mâkul ve nor
mal olduğu kabul edilir. 

Madde 7. — Bu madde aynı sayaçtan geçip 'bir binanın muhtelif kısımlarına giren su bedel
lerini o kısımlarda 'oturanlar arasında ne şekilde bölüneceğini göstermektedir. Prensip itibariyle 
su sarfiyatı bedeli kiracıya ait bulunmaktadır. Her kısım ve dairenin ayrı ayrı su sayacı bulun
duğu takdirde müteaddit kısım ve daireleri işgal edenler arasında bu yüzden bir anlaşmazlık çık
ması mümkün değildir. Müteaddit kısım veya daireleri bulunan konutun suyu aynı sayaçtan geıçi-
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yorsa bu takdirde su sarfiyat bedeli o kısım ve daireleri işgal edenlerim nüfus sayısına göre arala
rında paylaştırılacaktır. Nüfus sayısının hesabında kısım veya daireleri daimî şekilde işıgâl edenler 
göz önünde tutulacak muvakkat bir zaman için meselâ misafir olarak bir müddet oturanların sayı
sı hesaba katılmıyacaktır. 

Madde 8. — Mer'î Kanunun dördüncü maddesine tekabül eden bu maddede mobilyalı yerlerin 
kiralanması halinde mobilya için ödenecek kira bedelinin tesbitindeki esaslar gösterilmiştir. Bu 
maddenin tatbikinde kullanılması mutad oimıyanmöbilyalar nazara alınmıyacaktır. Bu hususta 
mahallî örf ve âdet, o mahallin kiralama maksadı gözönünde tutulacaktır. Mobilyanın kira bedeli 
bir mobilya bedeli değeri o mahallin yıllık kirası olmak üzere iki bakımdan tahdit edilmiştir şöy-
leki: Mobilya için alınacak yıllık kira bedeli mobilya bedelinin % 20 sini ve o mahallin yıllık kira 
bedeli tutarını geçeniiyecektir. Mobilyanın bedeli faturalar ve sair vesikalarla ve nihayet kirala
ma tarihindeki emsalinin rayicine göre tâyin edilir. 

Madde 9. — Merkez ısıtma ve kat kaloriferli binalarda bunların işletilmesi kiralıyan tarafın
dan temin edildiği takdirde işletme masrafından dolayı beher metre kare kullanışlı saha itibariyle 
kira bedeline ilâve edilecek kısım 4 ncü maddenin 15 ncü fıkrasında gösterildiği üzere konut maliyet 
cetvelinde belirtilecektir. Ancak yakıt fiyatlarında bir değişme husule geldiği takdirde bu deği
şikliğin bina maliyet eedvelinde gösterilen ve işletme masrafından dolayı kira bedeline ilâvesi 
lâzım gelen birime inikas ettirilmesi lâzımdır. Bu madde işbu inikas nisbetinm Sanayi Bakanlı
ğının mütalaası alınmak suretiyle İmar ve İskân Bakanlığınca teslbit ve ilân olunacağın] belirtmiş
tir. 

Madde 10. — Tasarı prensip itibariyle kira bedellerini belirli zamandaki arsa ve inşaat rayiç
leri üzerinden dondurulmasını derpiş etmiştir.Ancakı para kıymetinin ve geçim şartlarının kira
ların dondurulduğu tarihteki durumu muhafaza edeceği düşünülemez. Bu şartlarda artma veya 
eksilme olabilir. Bu cihet istatistik Genel Müdürlüğü yıllık bültenlerinin geçim endeksleriyle tes-
bit edilir. Kira bedellerinin dondurulduğu tarihteki şartların geçim endeksi bakımından değişmesi 
halinde dondurulmuş kira bedelinde ısrar edilmenin manası kalmaz. 

Bu sebeple işbu maddede geçim endekslerinde % 20 den fazla artma ve eksiltme hâsıl olduğu 
takdirde dondurulan kira bedellerinde dahi artırma ve eksiltme yapılacağı derpiş edilmiştir. 
Ancak, kira bedelindeki artırma veya eksiltme geçim endekslerindeki artma veya eksilme nis-
'betinde folmıyacaktır. Bu hususta geçim endeksinin artma veya. eksilımesine müessir <alan unsurlar 
göz önünde tutulacak ve arsa kıymetleri ve bina inşaat maliyetlerindeki değişikliğin ıgeçim en
deksine tesiri nisbetinde dondurulmuş kira bedellerinde değişiklik yapılacaktır. Bu hususa Ticaret 
Batkınlığımın mütalâası aHındıkıtaın sanıra İmar ve iskân Bakanlığınca dondurulmuş kira bedellerin
de bir değişiklik yapılacaksa bunun nisbeti tesbit ve ilân olunacaktır. 

Oöçim endekslerinde % 20 veya daha az bir artma veya eksilme bulunma halinde kira bedel
lerinde bir değişiklik olmıyaca'ktır. 

Madde 11. — Bu madde arsa fiyatını tesbit edecek komisyonun kimlerden teşekkül edeceğini 
ve vazifelerini belirtmektedir. Komisyona iştirak edecek üyelerin bir kısmı esasen Devlet memu
rudur. Bir kısmı ise seçim suretiyle belediyelerden, gelecektir. Komisyon bina değerinin tes-
bitinde mühim bir unsur olan arsa fiyatını tesbit edecektir. Bu hususta kıymet ve imar mevzu
atının sağladığı inşaat imkânları birbirine yakın semt, ada ve ada şeritleri nazara alınarak kıy
metler konacaktır. Bu değerin tâyininde arsaların mevkii inkişaf durumları iş yeri, sanayi ve 
ticaret veya konut bölgesi olması, ana caddelerle alâka ve münasebeti gibi hususiyet ve şartları 
göz önünde tutulacaktır. Komisyonların tesbît ve tâyin ettiği kıymetler imar plânı veya şehir ve 
kasaba haritası üzerine işaret edilecektir. Üyelerin nizami bilirkişi ücreti verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Madde 12. — Borçlar hukukuna göre kira âkidlerdnin mutaberiyeti yazılı şekle bağlanmıştır. 
Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununa «öre miktarı elli lirayı geçen a'kidlerin ispatı yazılı şekli ile 
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mümkündür. Ancak, kiraların tjafhdüt ve kontrolüne ait bu tasarının .getirdiği mahsus hükümler 
muıvaeehesinde kira sözleşmelerMaı yazılı olarak yaplnıası icafoetmektedir ki, sözleşmeleri yazılı 
olmadıkça kiraların tahdidine ve feontrolüne ait hükümlerin yürütülemiyeeeği âşikârdir. Bu 
sebeple işbu maddede bu tasarının uygulanacağı yerlerde ve tasarının kapsamına giren binalar hak
kında kira sözleşmelerinin muteber tutulmasını yazılı şekle bağlamıştır. Mukavelenamelerin belli bit 
tip uyarınca tanzimi mecburiyeti konulmamıştır. Yazılı şekli yeterli görülmüştür. 

Madde 13. — Bu madde kiracıya kiralanan yeri kısmen veya tamamen başkasına kiralamak ve 
mukaveleyi başkasına devretmek ve kendisi konutu bırakmış olduğu halde başkanınım işgal ettir-
memek mükellefiyeti yüklemektedir. Bu madde mer'i kanunun 12 nci maddesine tekabül etmekte
dir. Ancak, kira mukavelenamesinde kiracıya o yeri kısmen veya tamamen başkasına kiralamak is
tifade hakkı veya mukavelesini -başkasına devretmek yetkisi tanınmış ise o yoldaki mukavele İnik--
mü muteber tutulur. Bir yer, otel, pansiyon ve talebe yurdu gibi kullanılmak üzere kiralanmış ise. 
ve bu suretle kira akdinin maksat ve gayesi esasen başkalarının kiralanmasını icabettiriyorsa bu 
takdirde kiracı o yeri mûtat şekilde başkasına kiralayıp işgal ettirebilir. Fakat bütün binayı baş
kasına devredemez. Kiralıyamaz. 

Bu madde hükmüne aykırı olarak binaya kiracı ve devralan sıfatiyle girenler veya binayı işgal 
edenler hakkında tahliye dâvası açılabilir. Bunlar hakkında 5917 sayılı Kanun hükümleri de uygu
lanabilir. 

Madde 14. — Borçlar Kanununa göre mukavele ile tâyin edilen müddetin sununda kiracı aley
hine tahliye dâvası açılabileceği gibi müddeti belli olmıyan kira akitleri iki taraftan birinin belirli 
mehillere riayet şartiyle ve diğer tarafa ihbarda bulunmak suretiyle akdi feshe salâhiyeti mevcut
tur. Mukavele ile tâyin edilen müddetin hitamında taraflar sükût ederek akde devam eyledikleri 
takdirde kira akdi müddeti belli olmıyan şekilde uzatılmış sayılır. Bu madde Borçlar Kanununun 
bu hükümlerini tahdit rejimi içinde tatbik edilemiyeceğini belirtmiş bulunmaktadır. Bu maddeye 
göre esas itibariyle mukavelede tâyin edilen müddete hem kiralıyan ve hem kiracı riayete mecbur
dur. Bu müddet içinde taraflardan hiçbiri akdi feshedemez. Mukavele müddeti bittiği takdirde bir 
yıl uzatılmış sayılır. Her yılın sonunda aynı hüküm cereyan eder. Taraflardan biri Borçlar Kanu
nunda belirtilen ve bu tasarıdaki hükümlere aykırı olmıyan vecibelerine riayet etmediği takdirde 
ve Borçlar Kanunu bu hali akdin feshi için bir sebep sayıyorsa karşı taraf akdi feshe yetkilidir. Me
selâ : Kiracı kira bedellerini zamanında ödememiş ise, kiralıyan otuz gün mehil tâyini ile bu mehil 
içinde kira bedelleri ödenmediği takdirde akdi feshedeceğini kiracıya ihbar edebilir. Bu müddet için
de kira bedeli ödenmediği takdirde akdin feshini ve kiralanan yerin tahliyesini istiyebilir. Kiracı
nın vecibelerine riayet etmemesi yüzünden akdin ne şekilde feshedileceği ve kiralanan yerin tahli
yesi cihetine gidileceği Borçlar Kanununda belirtilmiştir. O hükümler tahdit rejimi cereyan eden 
yerlerde dahi aynen tatbik edilir. Fakat kira müddetinin hitamında kiralanan yerin tahliye edilece
ğine dair olan Borçlar Kanunu ve mukavele hükümleri bu yerlerde cereyan etmez. Müddet itibariy
le tahdit rejiminin bir neticesi olarak mer'i kanunda olduğu gibi bu tasarının 10 acı maddesinde de 
hususi tahliye sebepleri sevk edilmiştir. 14 ncü maddede kiracının şahsına ait hususi sebeplerden do
layı müddetin hitamından önce kiracıya akdi fesih salâhiyeti tanınmıştır. 

Esas itibariyle kiracı kira mukavelesinde yazılı müddetin veyahut bu tasarı uyarınca uzatjlr.ıı 
müddetin bittiği tarihte kiralanan yeri tahliye etmek kararında bulunuyorsa keyfiyeti noter v.ısı-
tasiyle kiralıyana bildirmiş olması lâzımdır. Bu bildirme müddetin bitmesinden en az bir, en çok iki 
ay evvel yapılacaktır. Bir ayklk müddet kiralıyan İlenine iki 'ayiılk ımüdklet kiracı lehine olmak 
üzere tasarıya alınımıştır. «Meri kanundu kiracı lehine böyle (bir müddet konulmuş değildir. O 
yoldaki hüküm lek'siıkldğıi muvacehesinde kira akdi sırasında kiracının elinden tahliye taaihıhüdü-
nü İhtiva eden bir vesika a&ıınımak suretiyle kanunun müddetin umtılımaısrnıa daür o'iam ıhükiimieri 
bertaraf edilmek istenmektedir. Tasanda 'kiracı lelhine iki aylık 'bir müddet konulmuş (rtmakla 
tatbikatın bu yoldaki suiistimali önlenmek istenmiştir. Mii'ddeırln 'bitmesine tekaddüm 'elden İki 
aydan öme-e yapılian Mdirmeier /kiracı aleyhine talhlüye sebebi sayılamaz. Bildirme tarithi ile 
müddetin bitmesi tarihli anasında bir ay 'geçmemiş "bulunuyorsa (kürahyam askde devamı a. kiracıyı 
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iclfoar edelbilir. Kbnultlarlda 'ölen kiracı ile (binlikte oturan (mirasçıları vleya nıirascı tolmıyan ulsul 
ve füruu (ölen kiracı üe (birlikte 'oturmuş olmak ş/artiyle) .aleyhine 'de (tahliye dâvası acılamaz. 
Ancak, (bunların 'kira mukavelesinin ve Borçlar Kanununun bu tasarıya aykırı olmryan vecibele
rine tamamen riayet etme'ieri şarttır. 

16 ncı maddenin (F) (bendinde 'bina sahihinin memuriyet veya muvakkat 'bir Üş içlin veyahut 
yazlığa veya 'kışlığa ığiibm'ek mıalksaıdiıyle 'ayrıldığı meskenini 6 ayı gefçimeımek üzere kiralaması 
halıi' derpiş 'edilmiştir. Bu rfcakldirde mukave'le ile .belirtilen müddetlin h'itm esinde /bir yıll uzatıllma 
hükmü ceryan letnıez, 

DÖRDÜNCÜ BÖDÜM 

Bu holüm. kiralıyan il'e 'kiracı arasında çıkacak ve çözüknesi 'adalet mıâhkenMerine aöıt >aniaş-
mazlıkliann ihanigi ımâhkeımiede ıbalkıliacağını imler "i kamunun 10 ncu maddesine tekalbü<i etmek üze
re helirtilen hükmü ihtiva etmekte ve hir ımjadded'en ilbaret (bulunmaktadır. 

Madde 15. — Bu tasarıya ıgıöre .açılateak tahliye dâvalarına ktimalanan (binanın lbülıunduğu yer 
sulh mdhkeımlelslnde bakılacaktır. Bu tasarının âtılf yaptığı Borçlar Kanununun Ibu tasarıya ay
kırı îoılımjyan hükümleri uyarımca 'açılacak talhliye dâvalarında dalhi 'aynı esas göz önünde tutu
lacaktır. Geçici (birinci ım'adde'de dahi vazife ve salâhiyete ait hüküm mevcuttur, 

Mer'i kanunda olduğu gfifbi '25 nci ımaldde uyrmea tahliye dâvadan ile 'beralbar Iküra 'bedelin
den alacak veya tazminat dâvası tsulllh mahkemesine açılmış ise alacağın mikltian 'her neye (baliğ 
olursa lol'suh sulh mahkemesi vazilfesiızliık 'kararı veremiyeceği ıgihi 'bu dâvanın 'asliye ımalhlkemesi-
ne açılmış 'olıması halinde ide ıbu mahkeme vazife'sizılk 'karan vereımiıyecelkltiir. (Bu hükmün tat
biki İçlin alacak veya tazminat dâvasının tahliye dâvaiSi ille heralber açılmış 'olması şarttır. Yalnız 
alacak veya tazıminaft dâvası açılmış fee vazife nreısel'e'si umumi 'hüküm'ler 'daireslimde hallllediılir. 

! ; . v V . . . . : . . : ' BEŞİNÖÎ BÖLÜM 

Tahliye 

Bu bölümde müddet talkımından taıhdit rejiminin talbiî (bir sonucu lolan (husmsi talhliye se-
bep'leri sevk 'edilmiştir. Umumi hükümlerin cereyan ettiği /yerlerde 'kira müddetinin (bitmedi ha
linde veya ak'id şartlarının ve Borçlar Kanununda •belirtilen vecih elere riayelt olunmaması' tak
dirimde o hükümler dairesinde kiracı aleyhine tahliye dâvası açıüalb'ilr. 'Tahdit rejiminin cere
yan ettiği yerlerde iıse lalkit şartlarına ve Bıorçjlar Kanununun 'bu tasarıya aykırı (olmıyan hüküm
lerine riayetsizlik halinde tahliye dâva-sı açılıabil'e'oelktir. Işlbu 'bölümün ilik maddesi ayrıca ^hu
susi tahliye 'sebeplerinin 'tahdidi şeklinü de 'belirt nektedir. 

Madde 16. — Kiracı 'kira şartlarına ve Bıorçlar Kanununun Ibu tasarıya aykırı otknıyan hü
kümlerine 'riayet *etmiş tolsa dahi (bu maddede yazılı sebeplerden dolıayı kiralayan talhliye dâvası 
açabilir.. Bu madde mer ' i kanunun 7 nci maddesi yerinıe ıgaçmek üzere 'kaliteme lalınmıştır. 7 nci 
ımaddeniıı slon fıkrasında yazılı hâl tasanda tahliye selbehi sayılmamıştır. 

Kiracının veya IbirüJikte yaşadığı eşlinin veya usul ve 'füruunun ulhdelsinde kayıtlı 'oturabilecek 
meskeni (bulunması /ve Mrailaduğı yerde «oturmasını muhik kılan hür slelbep de lolmamaisı hali hir 
tahliye ısejbebi olarak kabul edilmiışltir. 

öayrimenkul tapu'da kayıJtlı 'ollmıasa dahi hir yapı kooperaitiflinoe 2İiıkri geçienllıere aidiyeti mu
kayyet hulunımıaısı hali de tahliye içıin kâfli ıgörülmüışıtlür. Burada mühim 'olan Iböyl'e Ibir mesken 
bulurum asına rağmen, 'karacının IkiraJladığı Ibir fgayrimenkull'de loturmakta defamı, feend'iisintiin veya 
heraher yaşadığı ailesi fertierinin 'samât, meslek veya mûtat işleri, m'elkltep vaziyetlleıri ve sılhhi 
durumlarının jtevlidettiği ımedburiyetlier 'gilbi muhik sıelbeplerden illeri 'geliyorsa tahliye dâvası m'es-
mu 'Oİımıyacalktır. 

Maddenin (a) bendi 14 ncü maddenin ilk fıkrası ile ilgili bulunmaktadır. Kiracı mukavelede 
yazılı veya bu tasarı uyannca uzatılan müddetin bitmesinden en çok iyi ay önce kiralanan yeri 
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tahliye edeceğini bildirdiği takdirde bu tasarının müddet itibariyle tahdide dair olan hükümlerin
den faydalanmak hakkını kaybeder. O yolda ve noter vasıtasiyle bildirmeye rağmen kiralanan 
yeri tahliye etmezse kiralıyan akit müddetinin bitmesinden itibaren en geç bir ay içinde tahliye 
dâvası açabileceği gibi maddenin son fıkrası uyarınca doğrudan doğruya icra dairesine müra
caatla tahliye istiyebilir. 

Maddenin (b), (c) bentleri kiralıyana ait şahsi sebeplerden (ç) bendi kiralanan yerde yapıla
cak inşa, tevsi ve tadil ameliyesinden, (d) bendi ise kiralıyan yerine geçen kimselerin şahıslarına 
ait sebeplerden, (e) bendi kiracıya atfedilen sebepten dolayı kiralıyana hususi tahliye yetkisi ta
nıdığı gibi (f) ve (g) bentleri müddet itibariyle tahdide tabi olmıyan akitleri tahliye bakımın
dan hükme bağlamıştır, (b) bendine göre kiralıyan kiralanan yeri kendi veya eşi veya çocukları 
için mesken olarak kullanma ihtiyacında kaldığı takdirde (c) bendine göre kiralıyan, kiralanan 
yeri kendisinin veya eşinin veyahut çocuklarının bir meslek veya sanat veyahut ticaret bizzat icra 
etmesi için kullanma ihtiyacında kalması halinde akit müddetinin hitamından itibaren bir-ay için
de tahliye dâvası açabilir. Bunun için en az bir ay önce kiracıya noter vasıtasiyle keyfiyeti ihbar 
etmesi şarttır. İhtiyaç sahibinin şahsı ıbu bentlerde tahdidi şekilde zikredilmiştir. Bunlardan biri
nin ihtiyacı tahliye sebebi teşkil edebilir, (d) bendi kiralıyan yerine geçen kimse için kira müd
detinin bitmesinden önce dahi tahliye istemek yetkisini tanımıştır. Şöyle ki : Kiralıyan ölmüş, 
kiralanan yer mirasçısına intikal etmiş veya kiralıyan o yeri başkasına satmış ise mirasçı veyahut 
satmalan kimse kendisi veya eşi veyahut çocukları için o yeri tamamen veyahut kısmen konut 
olarak veyahut meslek, sanat veya ticaretin bizzat icrası maksadiyle iş yeri olarak kullanma ihti
yacında ise kira müddetinin bitmesi için daha fazla bir zaman bulunsa dahi iktisap tarihinden 
bir ay içinde kiracıya noter vasıtasiyle ihbar etmek şartiyle iktisabı takibeden 6 ay sonra tahliye 
talebinde bulunabilir. Bu takdirde tahliye istiyebileceği günden itibaren 1 ay içinde dâva açılma
lıdır. Kira akdi tapu siciline şerh edilmişse bu müddetin hitamından önce tahliye dâvası açıla
maz. "' *' ' 

Kiralanan yeri yeni iktisabeden kimse kira müddetinin bu bentte yazılı sürelerden evvel bit
mesi halinde (b), (c) bentlerinde yazılı hükümler dairesinde yazılı ihbar şartlarına riayet ederek 
tahliye talebinde bulunmak hakkını dahi haizdir. 

Maddenin (ç) bendi mer'î kanunun 7 nci maddesinin (k) bendinden değişiklik yaparak alın
mıştır. Bu bentte 1. Kiralanan yerin yeniden inşası, 2. îmaT maksadiyle tevsii, 3. imar maksa
diyle tadili göz önünde* tutulmuş bu ameliyenin icrası esnasında kiralanan yerde oturmak veya 
mahallî iş yeri olarak kullanmak mümkün olmadığı fennen tesbit edildiği takdirde kiralıyana 
kira müddetinin hitamından itibaren bir ay içinde tahliye dâvası açmak yetkisi tanınmıştır. Bu
nun için müddetin hitamından bir ay önce noter vasıtasiyle kiracıya haber vermek lâzımdır. Bu 
bent 17 nci maddenin 3 ncü fıkrasında belirtildiği üzere muvakkat tahliye hükmünü ihtiva et
mektedir. Yemden inşaa tadil veya tevsiden sonra eski kiracının bu tasarıya göre tesbit edilen 
kira bedeli mukabilinde o yeri tercihan kiralama hakkı vardır. Maddenin (e) bendi mer'i kanu
nun 7 nci maddesinin (E) bendinden aynen alınmıştır. Yalnız (1 yıl) ifadesi (bir kira yılı) ola
rak açılmıştır. (F ve Gr) benltleri mahiyet itibariyle uzatılması icabetmiyen kira akitleri hak
kında yeni hükümler sevk etmiştir. Şöyle ki : Bina sahibi memuriyet veya muvakkat bir iş için 
veyahut yazlığa veya kışlığa gitmek maksadiyle 'meskeninden ayrılmış ve o meskeni 6 ayı geçme
mek üzere başkasına kiralamış ise mukavele ile tâyin edilen müddetin 'hitamından itibaren en 
geç bir ay içinde tahliye dâvası açabileceği gibi doğrudan doğruya icra dairesine müracaatla 
talhliye istiyebilir. Bu hüküm muvakkat sebeplerden dolayı konutundan ayrılan bina sahibini 
konutu kiraya vermeye teşvik edici mahiyette bulunmuştur. Tasarının 6 nci maddesinde kiralı-
yanla birlikte oturmak üzere kiralanan yerler hakkında hususi bir hüküm sevk edilmiştir. Bu 
gibi hallerde kiracı ile kiralıyan bir aile hayatı yacıyacakları için o nevi akitler müddet bakı
mından tahdit ve kontrole tabi tutulmamış ve bu suretle o yoldaki akitlerin çoğalması dolayı-
siyle mesken sıkıntısının kısmen haıMletihnesi düşünülmüştür. Kiralıyan kendi oturduğu yerin 
bir kısmını kiracı ile birlikte oturmak şartiyle kiralamış bulunuyorsa kira müddetinin hitamın-
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dan en geç bir ay içinde tahliye dâvası açabileceği gibi doğrudan doğruya icra dairesine müra
caatla tahliye isteyebilecektir. Ancak, bu takdirde en az bir ay evvel noter vasıtasiyle kiracıya 
haber vermesi lâzımdır. Bir aydan daha kısa müddetli akitlerde ihbar mecburiyeti fiilen ye
rine 'getirilemiyecektir. 

(B) bendi mal sahibinin muvafakati olmaksızın kiracı tarafından mecurun kiralananı maksat 
dışında kullanılması halinde, (i) bendi aynı şehir veya belediye sınırları içinde kendisinin veya 
eşinin uhdesine kayıtlı oturabileceği konutu olan kiracı hakikında tahliye istek ve yetkisini tanı
mıştır. 

Bu maddenin tatbikinde ta'hliye dâvası açma yetkisi geldiği günden itibaren bir ay içinde 
dâva açılmaz. Veyahut, (a), (f) ve (g) bentlerinde yazılı sebeplerden dolayı icra dairesine müra
caat edilmez ise tahliye dâvası açmak veya tahliye istemek hakkı ortadan kalkar. 

Madde 17. — Bu madde 16 IMI maddenin (B), (C), (Ç) ve (D) bentlerinde yazılı sebeplerden 
dolayı açılacak tahliye dâvalarında ileri sürülen sebeplerin ciddî olmasının saklamak, hakiki bir 
sebebolmadıkça o maddeye dayanılarak tahliye dâvası açılmasını önlemek maksadiyle mer'i ka
nunun 15 nci maddesi yerine geçmek üzere bâzı değişiklikler ile yeniden kaleme alınmıştır. Ki-
ralıyanın veya onun yerine geçenlerin kendilerinin veya eşlerinin veya çocuklarının ihtiyaçları 
sebebiyle kiralanan yer tahliye edilmiş ise tahliyeden itibaren 2 sene müddetle eski kiracısından 
başlkasına kiralanamıyacaktır. Konut sıkıntısı bulunan yerlerde konutun uzun müddet boş tu
tulması doğru görülmediğinden mer'i kanundaki 3 senelik müddet iki seneye indirilmiştir. Ye
niden inşa veya imar maksadiyle tevsi ve tadil sebeplerinden dolayı tahliye edilen konut dahi 
eski hali ile 2 sene müddetle eski (kiracısından başkasına kiralanamıyacaktır. Tahliye edilen ki
racının yeniden kiralamaktan imtina etmesi veya başkasına kiralanmasına razı olması işbu 
memnuiyet cereyanına engel olamaz. Mücbir sebebin bulunması hali müstesnadır. Meselâ, konut sa
hibinin ihtiyacı için boşaltılan yere konut sahibinin ihtyacı sonradan zail olmuş ise memnuiyet hük
mü cereyan etmiyecektir. Yeniden inşa, tevsi veya tadil sebebi ile bir konut boşalmış olduğu halde fev
kalâde bir halin sonradan meydana çıkması ile bu ameliyenin yerine getirilmesi imkânsız hale gelmiş 
bulunuyorsa memnuiyet hükmü uygulanmıyacaktır. 

Yeniden inşa veya imar maksadiyle tevsi ve tadil sebeplerinden birinden dolayı konut tahliye 
edilmiş ise inşa, tadil ve tevsiyeden sonra o yeri kiralamaya tahliye edilen kiracının hakkı vardır. Bu 
takdirde konutun yeni haline göre bu tasarıda gösterilen esaslar dairesinde tesbit edilecek kira bede
lini tercih hakkını kullanan eski kiracı ödemeye mecburdur. Tercih hakkının kullanması imkânını 
sağlamak için inşa, tadil veya tevsiin bittiği tarihten itibaren eski kiracıya noter marifetiyle teb
ligat yaptırmak mecburiyeti kiralıyana yükletilmiştir. Kiracı bir ay içinde tercih hakkını kullanmadığı 
takdirde kiralıyan serbest kalaca.ktır. Eski kiracının tercih hakkı bu maddede yazılı usul dairesinde 
bertaraf edilmedikçe bina iki yıl müddetle başkanına kiralanamıyacaktır. Bu madde hükümlerine 
aykırı hareket eden bina sahibi veya mümessili hakkında 21 nci madde ile ceza hükümleri sevk edil
miştir. 

Bu maddenin uygulanmasında tahliyenin mahkeme hükmüne veya icra muamelelerine istinadet-
miş olması şart değüdir. Mahkemeden tahliye hükmü istihsal edildikten sonra kiracının icra yoiiyle 
tahliyeyi beklemeksizin kendiliğinden binayı boşaltma halinde dahi aynı hükümler cereyan edeceği 
gibi kiralıyan ile kiracının tahliye sebebini belirtmek suretiyle beraberce tanzim ettikleri yazılı bel
ge üzerine o yerin, tahliye edilmiş olması takdirinde dahi aynı hükümler uygulanacaktır. Meselâ, 
kiralıyan binayı konut olarak kullanmak ihtiyacında bulunduğunu kiracısına bildirir ve kiracısı da 
o yoldaki ihtiyacın mevcudiyetini kabul ederse ve keyfiyet yazılı olarak tesbit olunup kiralıyan ile 
kiracının imzası ile tevsik edilirse de o yer bu belgeye isttinatla tahliye edilmiş olursa kiralıyan o 
yeri bizzat işgal etmeye mecburdur. îki sene müddetle başkasına kiralıyamaz. 

Madde 18. — Bu madde 14 ncü maddenin ilk fıkrasında sevk edilen hükme mütenazır bir kaide 
tesbit etmektedir. Bu kaide mer'i kanunun 8 nci maddesi yerine geçmek üzere kaleme alınmıştır. Kira 
bedellerinin tahdidi ve kira akidlerinin kontrol altına alınması kanuni bir sebep olmadıkça kiracı 
aleyhine tahliye dâvası açılamaması neticesini doğurur. Bu maddeye göre kiracı aleyhine tahliye 
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dâvası açüamıyacaktır: Ancak bu tasarının 17 nci maddesinde, belirtilen sebeplerin bulunması halinde 
veya Borçlar Kanununda .gösterilmiş alup da bu tasarıdaki hükümlere aykırı olmıyan hallerde kira
cının tahliyesi cihetine gidilebilecektir. Kira mukavelesinde aksine konulan şartlar muteber değildir. 

Madde 19. — Gerek bu tasanda ve gerek Borçlar Kanunda kiralıyan veya kiracıyı temerrüde 
ve sair hukukî mesuliyete sevk edecek ihltar, ihbar ve tebliğler söz konusu edilmiştir. 

Bürkısım ihtar, ihbar ve tebliğlerin ne şekilde yapılacağı bu tasarıda ayrıca açıklanmıştır. O 
nevi ihttar, ihbar ve tebliğ yapıldığı tasanda açıklanan şekillerde isbat edilmesi zaruridir. Bu 
tasarıda ayraca açıklama olmıyan yerlerde gerek bu tasarıya gerek Borçlar Kanununda yazılı ih
tar, ilhbar ve tebliğlerin yapıldığı belhemal yazılı delil ile ispat edilmek gerekir. Bu hususta şa
hit dinlenemez. Yeni olarak sevk edilen bu hüküm dâvaların ciddî ve sağlam sebep ve delillere 
istinat etmesini ve binnetice süratle hükme varılmasını sağlıyacaktır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Madde 20. — Tasarının 12 nci maddesi kira sözleşmelerinin yazılı olarak yapılmasını belirtmiş
tir. 20 nci madde ile yazılı kira mukavelesi yapmadan binaya kiracı almak yasak edilmiştir. Bina 
sahibi veya mümessili yazılı mukavele yapmadan binasına kiracı almış ise bu maddede gösterilen 
ağır para cazası ile cezalandırılacaktır. 

Madde 21. — Tasarının 16 nci maddesinin b, c, (;, d, bentlerinde kiralıyana ve kiralanan yere ait se
beplerden dolayı o yerin tahliye ettirebileceği 17 nci maddesinde ise o sebeplerden dolayı boşaltılan yeri 
iki sene müddetle boşaltılan kiracıdan başkasına kiralanamıyacağı belirtilmiştir. O suretle boşalan 
yeri iki sene geçmeden başkasına kiralıyanlar hakkında bir aya kadar hapis bir senelik kira be
deli tutarında ağır para cezası tertibolunmuştur. Bu maddenin uygulanması için tahliye hükmü
nün icra marifetiyle infazı şart değildir. Hükümden sonra kiracı kendiliğinden o yeri boşaltmış 
olsa dahi bu madde hükmü tatbik edilebileceği gibi 17 nci maddenin son fıkrasında belirtildiği 
üzere kiralıyan ile kiracının müştereken tanzim ettikleri belge üzerine kiracı tarafından boşaltı
lan yer hakkında da bu madde hükmü uygulanacaktır. 

YEDÎNCt BÖLÜM 

Geçici Madde 1. — Bu madde kanunim yürrürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay zarfın
da bütün sözleşmelerin üçüncü maddedeki esaslara göre yeniden düzenleneceğini göstermektedir. 
Tasarı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde kiralıyan ile kiracı bir araya gelerek 
kira anlaşmalarının esaslarını yazılı olarak tesbit ve o yolda mukavelename tanzim edeceklerdir. 
Aksi takdirde taraflar arasında bir kira anlaşması bulunduğu ileri sürülemiyecektir. Kiralıyan 
binaya mukavelesiz olarak kiracı almış, kiracı ise binayı fuzulen işgal. etmiş durumuna geçecektir. 
Kiralıyan ve kiracı sözlü anlaşmayı yazılı mukavele ile tesbit etmek istediği halde karşı taraf 
buna yanaşmazsa sulh hâkiminden sözlü akit şartlarının tesbit edilmesi talebolunmalıdır. Sulh hâ
kimi kanun hükümlerine göre sözlü akdin esas ve şartlarını tesbit ile karara bağlıyacaktır. Bu 
karar taraflar arasında yazılı kira mukavelesi yerine geçecektir. 

Geçici Madde 2. — Bu kanunda konut darlığı ddlayısiyle kiraların sınırlanmasına gidil
miş iş yerleri serbest bırakılmıştır. Yalnız halen kirada bulunan iş yerlerinin serbest bırakılması 
halinde muayyen bir müddet muhtemel spekülatif hareketlerin önlenmesi için intikali tedbirler 
konulmuştur. Buna göre halen kirada bulunan iş yerlerinin kirası 1 . 3 . 1965 yılından itibaren 
serbest olacaktır. Yalnız bu müddet zarfında kiı-acı ile kiralıyan iş yeri kirası üzerinde yeni bir 
anlaşma yapacaktır. Anlaşamadıkları takdirde mahallî sulh mahkemesi kanunun neşri tarihin
den itibaren iki ay zarfında evsaf, mahal bakımından muadil iş yerlerinin kira rayiçlerine göre 
kirayı tesbit edecektir. Kiracı bu bedeli kabullendiği takdirde kiralıyan kiracıya tahliye ettîremi-
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yecektir. Bu suretle kiralıyanın dilediği gibi kira bedeli istemesi ve bu sebeple de kiracıyı tahliye 
ettirilmesi önlenmiş bulunmakla beraber makul kirasını alması da sağlanmış olacaktır. 

Madde 22. — 6570 sayılı Kanun ile eklerinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir. 
Madde 23. — Tasarının yürürlüğe gireceği zamanı göstermektedir. 
M mide 24. - Kanunu yürütmekle görevli mercii tâyin etmektedir. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkemesin
ce iptal edilen 2 ve 3 neti maddelerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak

kında kanun teklifi (2/526) 

13 Haziran 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddenin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim, gerekçesiyle birlikte 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile rica ederim. 
Erzurum 'Milletvekili 

Gıyasettin Karaca 

UMUMit fiElREKÇE 

•6570 sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 ncü maddeleri Anayasaya aykırılık sebebiyle Yüksek Ana
yasa Mahkemesinin 903/3' esas, 963/67 karar ve 26 . 3 . 1963 sayılı ilâmı ile iptal edilmiş ve bu 
iptal hükmünün Anayasanın 152 nei maddesinin ikinci fıkrası gereğince iş bu karar gününden 
başlıyarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir... 

Mazur sebepler muvacehesinde hiç şüphesiz ki toplum düzenini ilgilendiren en mühim mesele
lerimizden birisi de kira mevzuudur. 

Dar mânada mal sahibi ile kiracı arasında bir hukukî muamele ve münasebet olarak telâkki edi
len kira mevzuatı haddizatında yalnız bu kişileri değil, cemiyetin sosyal ve iktisadi bünyesiyle -çok 
yakînen ilgili bulunan mezkûr dâvanın Anayasamızın ışığı altında 'halledilmesi artık kaçınılmaz 
bir igeriçek haline gelmiştir. 

Anayasa Mahkemesi kararının münderecatmdan da anlaşıldığı üzere kiraların azami aylık üc
retlerinin tahdidi hususu mer'i Anayasamıza aykırı ıgörüLmemiş, ancak muayyen bir tarihin meb
de olarak alınması suretiyle kira bedellerinin 1953 yılına ıgöre dondurulması, mer'i ve cari ana hu
kukumuza aykırı olarak kabul ve mütalâa edilmiştir ki, aynı görüşe biz de iştirak ediyoruz... 

Zira kiraların bu suretle dondurulmasına karşılık mahkeme ilâmında da belirtildiği ıgibi; inşa
at maliyetleri, bakım ve idare giderleri daha fazla artmış, Türk parasının kıymeti Hükümetçe alı
nan kararlarla düşürüldüğü gibi ayrıca zamanla artan fiyat kon joriktürleriyle, değişen hayat şartla
rı karşısında eşya fiyatları yükselmiş, bina vergilerine de Devletçe zamlar yapılmıştır. 

Anayasanın 11 ve 36 ncı maddelerinde ifadesini bulan mülkiyet hakkının özüne dokunulma-
ması kaydiyle, Devletin bu konudaki müdahalesi, mülkiyet hakkının kamu yararı amaciyle sınır
lanabileceği esasını kabul etmiş. Esasen Yüksek Anayasa Mahkemesi kararında da bu husus açın
ca belirtilmiştir. 
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Hal böyle iken bâzı sınırlamalarla kiraların dondurulmuş olması da, gayrimenkul sahiplerinin ge

lirlerini, değişen şartlara yöre ayarlamak imkânı ve bu suretle elde ettikleri ıgelirlerde, diğer sek
törlerdeki kazançların çok altında kalmıştır. 

Saniyen fevkalâde ahval sebepleriyle öteki sektörlerdeki sınırlamalar kaldırıldığı ve iktisadi şart
lar büsbütün değiştiği halde 6570 sayılı Kanunla konulan kira rejiminin devanı ettirilmesi cari 
mevzuata aykırı, adaletsiz ve mülkün gelirinden sahibinin yararlanmasına da engel teşkil edilmiştir. 

İçinde bulunduğumuz iktisadi ve içtimai hayat şartları, plânlı kalkınmada mesken dâvamız, arz 
ve talep kanunları muvacehesinde; hayat pahalılığının kısmen olsun önlenmesi, gayrimenkul darlı
ğının (giderilmesi, mesken ve işyerlerinin inşaasmı teşvik amaciyle mal sahibi ve kiracı arasında gü
nün şartlarına /göre daima iki tarafın da menfaatlerini düzenliyen ve bir başka yenilik olarak da 
Emlâk alım vergisi Kanununa Igöre vergi kaçakçılığını da önliyen iş bu kanun tasarısının tedvinine 
mâruz sebeplerle lüzum görülmüştür. 

ERZURUM MÎLLETAflEKÎLÎ GIYASETTtN KARACA'NIN TEKLİFİ 

6570 say ıh Kira Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü maddeleri
nin yeniden tedvini ile 4 ncü maddenin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü mad
delerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — A) 23.2.1963 gün ve 198 sayılı Kanundan sonra satınalınan ve 1 nci madde 
metninde tasrih edilen gayrimenkullerin âzami kira bedelleri Emlâk Alım Vergisi Kanununa esas 
olan vergi matrahının tamamı 10 yıl üzerinden hesaplanarak; beher takvim yılına düşen hisse
nin aylık tutarını geçemez. 

B) 1 nci maddede yazılı ve 198 sayılı Kanundan önce yapılan ve satınailınanlarla, sonradan 
yapılan bilcümle gayrimenkullerin kira aktinin inikat ettiği tarihte; o gayrimenkulun mevkii, ar
sanın kıymeti, inşadaki konfor ile metrekare esasına göre halihazırdaki durumları itibariyle elde 
edilecek gerçek maliyet fiyatı üzerinden yukarı fıkrada yazılı esaslar dairesinde hesabedilir. Hiç
bir suretle âzami kira bedeli bu miktarı geçemez. * -

0) Ancak yıllık gayrisâfi gelirleri yüz bin liranın üstünde olan iş yerleri ile, yiiz metrekare 
ve daha fazla satıhta inşa edilen kaloriferli, şömineli ve fayanslı, asansörlü her nevi lüks meskenler 
bu hükmün dışındadır. 

Madde 3. — A) Yukardaki madde gereğince taraflar arasında tâyin ve tesbit edilen kira 
bedeli, o yerin âzami kira bedelinden yüksek olduğu kanısına varıldığı takdirde, kiracı dilediği 
takdirde akdin yapıldığı tarihten itibaren 45 gün içinde kiralananın bulunduğu mahal belediye
sine dilekçe ile itirazda bulunabilirler. " "' ".* 

Belediye encümenleri talep hakkında en geç bir ay içinde oy çokluğu ile karar verirler. 
B) Belediye encümenleri, kiralanan yerlerin kiralarını tâyin ve tesbit işinde kendi veya bele

diye encümen azalarından seçeceği üç, hariçten alacağı iki inşaat mühendisi, bulunmadığı tak
dirde iki inşaat kalfasına tetkikat yaptırılır. Bü vazifeli heyetler hazırlıyacaklan raporları encü
mene tevdi ederler. o s * »• • *• 

C) Tetkikat yapmak üzere vazifelendirilecek belediye meclisi veya encümen üyeleri beher iş 
için on lira, mühendisler elli lira, kalfalar ise 20 şer lira ücret alırlar. 

E) Masraflarla ilgili paralar müracaatçı tarafından belediye veznesine yatırılır. Bir günde 
birden ziyade iş yapılması halinde, görülen işler aynı yerde olduğu takdirde yalnız naMl vasıtası 
ücretleri müracaat sahipleri arasında eşit hisselere taksim edilir. 

Madde 4. — Mobilyalı olarak kiraya verilen gayrimenkullerin kira bedelleri her türlü tahdi
din dışında tarafların serbest iradeleriyle tâyin ve tesbit edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu: Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 

Esas No. ;: 1/513, 2/526 
Karar No. : 3 

26 . 9 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısı (1/513) ile Erzurum Milletvekili Gıyasetttin Karaca 'nm, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden 
tedvini ve 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/526) Komisyonumuzu havale 
edilmiş olmakla, ilgili Bakanlıkların temsilcileri hazır olduğu halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarı, 6570 sayılı Kanunu tamamen yürürlükten kaldırıp, bugünün şartlarına uygun yeni 
hükümler getirmekte olduğundan, Komisyonumuzun müzakeresine esas "alınmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakerelerde, bilhassa, kiraların tamamen serbest bıra
kılması veya bırakılmaması konusu tartışılmıştır. 

Filhakika, kiralar hakkında yeni bir hüküm getirilmediği takdirde durumun ne olacağı, so
rusu özellikle müzakere edilmiştir. Bu takdirde hiç şüphe yok ki, Borçlar Kanununun (248 - 298) 
maddelerinde hükme bağlanmış olan kira akdi hükümlerinin uygulanacağı gerçeği tereddütsüz 
kabul edilmiştir. Borçlar Kanununun kira akdi hükümleri, sözleşme serbestîsine dayandı
ğından, mülkiyet hakkı ve dolayısiyle mal sahibinin iradesi esas alınmıştır. Yani mal suhibinin 
istediği bedeli vermiyen kiracıyı tahliye ettirebilmek yetkisi vardır. 

Komisyonumuz bu yola gidilmesini uygun bıılınıyarak tasarının gerekçesinde 'de 'belirtildiği 
gibi yeni bir kanunun tedvinine lüzum görmüştür. Çünkü : 

3. Anayasa Mahkemesi, 6570 sayılı Kanunu toptan yürürlükten kaldırmış değildir. Bu Mah
keme sadece 6570 sayılı Kanımla konulan kira rejiminin devam ettirilmesini adaletsiz ve mülkün 
gelirinden sahibinin yararlanmasını engelliyen aşırı bir sınırlama ve bunun da mülkiyet hakkı
nın Özünü zedeleğinden, kira bedellerini belediye encümenlerinin takdir edeceğine dair olan 2 
ve 3 ncü maddelerini yürürlükten kaldırmıştır. 

Anayasa Mahkemesi bu kararı ile aynı zamanda, toplumda huzursuzluk yaratan hayat pa
halılığının devam ettiği müddetçe, buna karşı korunmak tornacı ile Devletin gerekli tedbirler al
masının ve bu meyanda kiraların kontrol allına alınmasının mülkiyet hakkının özüne dokun
madan kamu yararına bir müdahale teşkil edeceğini de kabul etmiştir. 

2. Kira, bedellerinin. dondurulması veya yetkisiz kuralların indî düşüncelerle kira bedelini 
takdir etmesi de Anayasaya, aykırı bir tasarruftur. 

3. Bunların yarımda yıllardan beri devam edogelen tatbikat sonucu olarak mal sahihi - kiracı 
husumetini de iki zıt kutup olmaktan çıkarmak lâzımdır. 

4. Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda da kir:ı 1 arıu serbest rejime tabi tutulması esası kabul 
edil m'iş bulunnıaktadır. 

5. Bir mukayese imkânı için. 1960 nüfus sayımının sonuçlarına .göre yinmi hüyük şehrimizde 
özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir ıgibi konut darlığının devam ettiği üç. büyük şehlrdieki mal 
sahibi ve kiracılık üniteleri aşağıda gösterilmiştir: 

Yirmi 'büyük 'şehrimizde : 
a) Mesken ünitesi sayısı 
b) (Dolu '(oturulan) mesken sayısı 
e)1 Boş meskeni sayısı 

Üç büyük şehrimizde : 
a) Mesken ünitesi ıs ayısı 

794 21'5 % 100 
769 391 % 96,88 
24 SM % 3,12 

4/86 448 % 100 
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b) Dolu (oturulan) mesken sayısı 
c) Boş mesken sayısı 
Bunların oranları da şöyledir 

473 469 % 97,34 
12 979 % 2,06 

3 şehirde 17 şehirde 

1. Mesken ünitesi % 61,214 % 38,76 
2. Dolu mesken sayısı % 61,50 •% 38,47 
3. Boş mesken (sayısı % 52,28 % 47,72 
Konutlarda oturanlann sıfatına göre durum: (20 şelhirde) 
1. 'Mal sahibi oturuyor 379 556 % 49,33 
2. Kiracı oturuyor 366 126 . . . . . . % 47,58 
3. Diğer şekiller 23 709 . . . . . . % 3,9 
Üç büyük şelhirde 
1. Mal sahibi oturuyor 194 906 . , . . . . % 41,16 
2. Kiracı oturuyor '264 350 . ' . . . . . % 55,83 
3. Diğer şekiller 14 213 % 3,01 

Demek oluyor ki, 20 büyük şehrimizde kendi evinde oturanların nisbeti % 49 ve kiracı olarak 
oturanların nisbeti ise % 47 dir. Bu nisbet üç büyük şehrimizde mal sahipleri için % 41 e düşmek
te ve kiracilar için ise % 55 e yükselmektedir. 

Bütün bu sebeplerden dolayı esas prensibolarak konutlarda kirayı serbest bırakmakla beraber, 
taraflar anlaşamadığı takdirde, kanunun bir hal çaresi bulması zaruretine komisyonumuz inan
mıştır. 

Ticarethane kiralarının da serbest olması, Kalkınma Plânına paralel olarak kabul edilmiştir. 
Ancak komisyonumuz, bir intikal devresi olarak kabul edilen kanunun yayımından itibaren ilk 

iki ay içinde taraflar anlaşamazlarsa mahkemeye müracaatla o iş yerinin nitelik ve mahal itiba
riyle benzeri iş yerlerinin serbestçe teşekkül eden kira piyasasını aşmıyacak şekilde (ölçülü kira 
bedeli) ni tesbit ettirebilecekleri usulü kabul edilmiş ve bu şekilde tesbitlerin de 31 . 12 . 1964 te 
sona ereceğini uygun bulmuştur. 

Madde gerekçeleri : 
Madde 1. — Kanunun kapsamından bahseden bu maddenin ilk fıkrasına, gerekçeye paralel ola

rak (İl ve ilçe) kelimeleri ilâve edilmiştir. 
Konut darlığının sona erdiği yerlerde bu kanunu tatbikten kaldırmaya, Bakanlar Kuruluna yet

ki veren, ikinci fıkra, ilk bakışta bu kanunu Bakanlar Kurulunun yürürlükten kaldırabileceği an
lamı çıkmakta ise de, bu konuda Anayasa Komisyonundan mütalâa alınmak suretiyle, bunun Anaya
saya aykırı olmadığı üzerinde komisyonumuzda da görüş birliğine varılmış olmakla beraber, komis
yonumuz, (serbest kira rejiminin esas olması ve anlaşmazlık olmıyan yerlerde kanunun kendili
ğinden fiilen yürürlükten kalkacağı ve en külfetli iş olan kanunun yayınlandığı ilk iki ayda esasen 
her ilçede arsaların metrekare itibari değerlerinin tesbit zorunluğu) sebepleriyle bu fıkranın madde 
metninden çıkarılmasını uygun bulmuştur. 

Bunun yerine tatbikattaki her türlü tereddütleri gidermek için, 6570 sayılı Kanunda olduğu 
gibi «Mabetler kiraya verilemez» cümlesi ikinci fıkra olarak eklenmiştir. 

Madde 2. — Tariflerden bahseden bu maddenin a, b ve c bendlerinde bina, konut ve iş yerleri
nin tarifleri kısaltılarak sadeleştirilmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesindeki açıklık karşısında «zemin kat» ve «birinci bodrum»'u tarif eden 
(d) ve (e) bendleri maddeden çıkarılmıştır. 

Çıkarılan bu bend harfleri teselsül ettirilmek suretiyle, insicam sağlanmış, böylece tasarıdaki 
(f) bendi (d) bendi olmuştur. İlâhin... 

İnşaat sahası toplamı ve itibari M2 arsa bedelinden bahseden (yeni) (d ve e) bendleri aynen 
kabul edilmiştir. 
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itibari M2 bina değerinden bahseden (f) bendi, madde metninde görüleceği üzere daha fazla 

açıklık ve tatbikata kolaylık vermek üzere tarif genişletilmiştir, (d) bendinde (açık) tâbiri yerine 
(çıkma) tâbiri yazılmak suretiyle küçük bir değişiklik yapılmıştır. 

Bu değişiklikle binanın esas ana duvarını aşarak dışarı çıkmış olan inşaat kısımları (balkon) la-
rın anlaşılacağı derpiş edilmiştir. 

(k) kendi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Tarafların anlaşamamaları halinde mahkemeye başvurmalarından bahseden, 3 ncü 

fıkra daha ziyade açıklığa kavuşturulmak ve karşı tarafa bir aylık bir hazırlık müddeti vermek 
amaeiyle ihbar müddeti (ilk yılın bitiminden evvelki 45 gün içerisinde ve en az 30 gün kala) olarak 
sınırlandırılmak, suretiyle değiştirilmiştir. 

Maddenin son fıkrasının ilk cümlesi aynı fıkra olarak muhafaza edilmiş ancak ikinci cümlesi 
beşinci fıkra olarak tatbikatta karşılaşılması umulan aksaklıkları gidermek için şu şekilde değişti
rilmiştir : 

Maddenin ilk fıkrası (Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kirada bulunan ve yürürlükten son
ra kiraya verilecek olan konutların kira sözleşmelerinin bu kanundaki esaslara göre tesbit edile
ceğini) âmir bulunduğundan, her iki halde de mahkemeye baş vurulduğu takdirde, dâva devam et
tiği müddetçe hangi kira bedeli ödenecektir sorusuna cevap verebilmek için (mahkemece takdir 
edilecek muvakkat kira bedeli) nin ödeneceği ve böylece birikmiş kira bedeli farkları kira bedelin
den doğan bir alacak olduğundan,. Borçlar Kanununun 260 ncı maddesinin bu alacaklar hakkında 
uygulanacağını göstermek suretiyle tatbikata ışık tutulmak istenilmiştir. 

Madde 4- — Bu maddeye yeni bir ikinci fıkra eklenerek, kiraların tesbitinde, (eski ve yeni) bi
na farkı gözetilmiyeceği sarahaten zikredilmiştir. 

Maddenin mevcut iki ve üçüncü fıkraları, ikinci maddenin, «f» bendinde yapılmış olan deği
şikliğe paralel olarak esasa ve tashihe ait unsurlar tesbit edilmek suretiyle yeni üçüncü fıkra ola
rak düzenlenmiştir. 

Dördüncü fıkranın başındaki «merkezî» ve 5 nci fıkranın ilk satırındaki (onarım) kelimeleri 
haşiv telâkki edilerek metinlerden çıkarılmıştır. 

6 ncı fıkranın başındaki (Konuta bitişik olmak şartı ile) kelimeleri ile (şu kadar ki, mahallî 
örf ve âdete göre, kiracının kullanması icabeden arsa kısmı ayrıca kiraya tabi tutulmaz.) diyen son 
cümlesi de haşiv telâkki edilerek fıkradan çıkarılmıştır. 

Madde 5. — Bu madde aynen kabul edilmiş olmakla beraber, başlığı madde metnine ve ikinci 
maddenin (d ve e) .bencilerinin kaldırılmış olması şekline uygun olarak (kat, manzara ve ışık fark
ları) şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Maddenin başlığının başındaki ve madde başındaki (kiralayanla) ve ilk satırında
ki (giriş yeri) kelimeleri haşiv telâkki edilerek metinden çıkarılmıştır. 

Madde 7. — Madde aynen kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Maddeye mefruşatı da ilâve etmek suretiyle açıklık verilmiş ve başındaki (kulla

nılması mûtat) kelimeleri haşiv kabul edilerek metinden çıkarılmıştır. 
Madde 9. — Bu maddenin başındaki (merkezî) kaldırılmış ve (kat kaloriferi olan) kelimeleri 

yerine de (ve sıcak su tesisatı bulunan) kelimeleri ilâve edilmek ve yakıt masraflarmdaki vâki de
ğişikliğin doğrudan doğruya kira bedeli değil de (işletme masrafları) d ol ayı siyle kira bedeline ak
sedecek kısmı belirtilmek suretiyle maddeye vuzuh verilmiştir. 

Madde 10. — Bu maddedeki (İstatistik Genel Müdürlüğü) yerine (Devlet İstatistik Enstitüsü) 
kelimeleri getirilmiştir. 

Madde 11. — Maddenin birinci fıkrası aynen kabul edilmiştir. İkinci fıkra sadelik ve açık
lık bakımından yeniden redakte edilmiş ve belediye encümenlerince seçilmesi gereken üyenin o 
beldede varsa, (Ticaret veya Tiearet Sanayi Odalarınca) bu odalar yoksa belediye encümenlerince 
seçileceği esası konulmuştur. 3 ncü fıkraya, ikinci fıkradaki gibi (Ticaret veya Ticaret ve Sana
yi Odaları) kelimeleri eklenmiştir. 
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4 ncü fıkradaki (ücretler) kelimesi (ücretleri hakkında) olarak değiştirilmiş ve (ile sair hu

suslarda) kelimeleri kaldırılarak fıkraya vuzuh verilmiştir. 
Beşinci fıkra gerekçeye ve birinci maddede yapılan redaksiyona paralel olarak (il veya kaza 

sınırlarına giren) kelimeleri yerine (il veya ilçe) olarak kısaltılmak suretiyle tashih edilmiştir. 
Altıncı fıkradaki (ortalama) kelimesi çıkarılmış ve ikinci cümledeki (imar plânı veya haritası 

yoksa) kelimesinden sonra (belediyesince kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 
hazırlanacak) kelimeleri ilâve edilmek suretiyle fıkraya açıklık verilmiştir. Fıkranın son cümle
sindeki (arsa değerleri) kelimeleri (arsa değerlerinin tesbiti) olarak değiştirilmiş ve (mahkeme
lerce) kelimesinden sonra (veya ilgililerce) kelimeleri de ilâve edilmek suretiyle yapılan arsa de
ğer tesbitlerin ilgililerin öğrenme imkânı sağlanmıştır. 

Madde 12 ve 13 ncü maddelerdeki değişiklik Türkçeleştirmekten ibarettir. 
Madde 14. — Madde aynen kabul edilmiştir. 
Madde 15. — Yetkili mahkemeyi belirten bu maddenin ilk fıkrasına (Kira tesbiti dolayısiyle 

açılan dâvalarda, ihtilâf halinde, itibari metrekare arsa bedelinin tesbitine mahkeme yetkilidir.) 
cümlesini ilâve ederek arsa tesbitine karşı, ancak bu mahkemelerde ve kira bedelinin tesbiti için 
açılan dâvalar sebebiyle, itiraz edilmek suretiyle bakılabileceği hükme bağlanmıştır. (Bu dâvalar
da bilirkişi adedi üçtür) şeklinde yeni bir ikinci fıkra ilâve edilmiş ve mevcut ikinci fıkra da 
vuzuh ve sadelik bakımından tashih edilerek 3 ncü fıkra olarak tedvin edilmiştir. 

Madde 16. — Tahliye sebeplerinden bahseden bu maddenin (a) bendi, 14 ncü maddeye mütena
zır olarak (akdin bitmesinden bir ay önce başlıyan süre içinde) ibareleri (akdin bütününden en az 
bir en çok 2 ay önce) şeklinde değiştirilmiştir. 

(ç) bendine de (tevsi veya tadil) kelimelerinden sonra (veya esaslı tamir) kelimeleri de ilâve 
edilmek suretiyle mer'i kanundaki bu sebep de tasarıya alınmıştır. 

(e) bendinin (haklı olarak) kelimelerinden sonra (kira müddeti bir yıldan az ise kira süresi, 
kira müddeti bir yıl veya daha fazla ise) kelimeleri eklenmek suretiyle, bir yıldan az olan kira sü
relerine teşmili sağlanmıştır. 

(f ve h) bendlerinde redaksiyon tashihleri yapılmış ve son cümledeki «(a, f) ve (h)» harflerin
den (h) harfi tasarıdan çıkarılarak «(a) ve (f)» şeklinde tertibedilmiştir. Çünkü (h) bendindeki 
tahliye sebebindeki (muhik sebebin) takdiri icra memuruna değil hâkime aittir. 

Madde 17. — Birinci fıkradaki (ç) harfi (c) olarak düzeltilmiştir. 3, 4 ve 5 nci fıkralar, ser
best kira rejimi câri olacağından, maddeden çıkarılmıştır. 

Maddenin son fıkrasındaki (12) rakamı (21) olarak düzeltilmiştir. 
Madde 18 - 19 ve 20 de Türkçeleştirme tashihleri'yapılmıştır. 
Madde 21 deki (16) rakamı (17) olarak düzeltilmiştir. 
Geçici madde 1. — B u maddenin 3 ncü fıkrasının başındaki (yazılı mukavele bulunmadığı ve) 

kelimeleri haşiv olduğundan fıkradan çıkarılmış ve işgale dair) kelimelerinden evvel (fuzulî) kelime
si ilâve ve (sözleşmesi) kelimesi çıkarılmak suretiyle maddeye açıklık verilmiştir. Mevcut geçici 
ikinci madde geçici 3 ncü madde olarak değiştirilmiş bu tasarı ile bütün kira sözleşmeleri iki ay 
içinde ve yeniden yapılacağından, şayet varsa tahliye sebepleri; sebebiyle mal sahibinin tahliye dâ
vası açabilmesini sağlamak maksadiyle (6570 sayılı Kanundan doğan ve akdin hitamında açılabi
lecek olan tahliye dâvaları bu kanunun yayımından itibaren bir ay zarfında ihtar edilmek şartiyle 
ihtarı takibeden iki ay zarfında açılır) şeklinde yeni bir geçici ikinci madde getirilmiştir. 

G-eçici madde 3. — Bir ve ikinci fıkraları aynen kabul edilmiş ve ancak, üçüncü fıkranın başlı
ğı mahiyetinde olan (ölçülü kira bedeli) kelimeleri başlığı kaldırılmış ve üçüncü fıkrada tarifini 
bulan ölçülü kira bedeli, sadeleştirilerek yeniden tedvin edilmiştir. 

Dördüncü fıkradaki 1 . 3 . 1965 tarihli; tacirlerin malî yılbaşı ile ilgileri olmayıp daha ziyade 
bilanço ve hesap kapama tarihleri olan 31 . 12 . 1964 olarak düzeltilmiştir. 

Madde 22. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 23. — Kanun yürürlüğü, yayımı tarihinde olarak düzeltilmiştir, 
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Madde 24. — Aynen kabul edilmiştir. 
Yukardan beri arz ve izahına çalıştığımız tasarı, öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel '.Ku

rulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon 

Başkanı Sözcü Kâtip 
îzmir Erzurum Kütahya Ankara 

M. Uyar G.Karaca S. Sarpaşar Muhalefet şerhim 
İmzada bulunamadı ilişiktir 

Z. Pehlivanh 
Diyarbakır Zonguldak îzmir Sivas 

II, Güldoğan Söz hakkım mahfuz Söz hakkım mahfuzdur R, Günay 
8. Müftüoglu A. Ertunga 

Balıkesir 
Muhalefet şerhimi iliştirdim 

A. A. Bölak 

24.9.1963 
Bina kiralan Kanunu Geçici Komisyon Başkanlığına 

İlgili tasarının 2 nci maddesi (f) fıkrası ve bununla ilgili 4 ncü maddenin ('3) ncü fıkrası 
için yazılı muhalefetim aşağıdadır. 

Gereğini rica ederim. 
Geçici Komisyon Üyesi 

Ankara Milletvekili 
Zühtü Pehlivanlı 

(Bayındırlık ve İmar ve İskân Vekâletlerinin müşterek tesbit ve ilân edecekleri ortalama iti
bari metrekare birim inşaat bedelleri bütün il ve ilçelerdeki aynı-evsafta kiralık binalara uygu
lanacak tek rakam olacağı için tatbiki gayrimümkün neticeler verecektir. 

Meselâ: İstanbul, Ankara, Kırşe'hir, Çorum, Erzincan illerinde ve bu illere bağlı Silivri, Kes
kin, Çiçekdağ, Alaca, Palu kazalarında aynı metrekare ve aynı evsafta konutlar için adlî makam
larca bulunacak kira bedelleri aynı olacak veya arsa bedellerinden dolayı aradaki fark âzami 
% 10 u geçmiyecek. 

Gaipten Şarka doğru bilhassa iktisadi faktörün büyük farkları düşünülürse istanbul'da 500 
lira olan bir kiranın Erzincan veya Palu'da da 500 lira bedelle kira düşünülmesi kabili tatbik 
değildir.) 

Kira Kanununa muhalefet şerhi 

Kanun tasarısı ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki cevaz hükmüne istinaden fertle
rin "hususi hukuk münasebetlerine (kamu yararı) düşüncesiyle müdahale edilmektedir. 

Kanunun koyucuyu ve icrayı smırlıyan ve kamu yararını geniş, mânada tahakkuk ettirmeye 
matuf tedbirler mecmuası olan Kalkınma Plânı (konut) problemi, silkintisi ve çareleri hususun
da ilkeler ve tedbirler sevk etmiştir. 

Komisyonda şifahen arz ettiğim gibi tasarıda plân esaslarına aykırı olarak v$ ekonomik iıststk-
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rar anlayışı dışında narlhlı kira rejimine iltifat edilmektedir. Halbuki plân, kredi ve vengi politi
kasının mesken meselesinin hallinde ana tedbir olduğunu ifade etmiştir. 

Komisyon müzakerelerine iştirak eden plânlaoıa müşavirinin konuşmalarından: 
a) Kredi politikasının, 
b) Vengi politikasının, 
Plân esaslarına göre yürütülmediğini ve geçim endekslerinin % 5 nisbetinıde tezayüdü sebebiy

le yatırım potansiyelinin bu nisbette tenezzül ettiğini teyidetmiş bulunuyoruz. 
Sosyal mesken yapımını teşvik eden veya gerçekleştiren esaslar tahakkuk etmeden narhlı bir 

rejimle plânın tesbit ettiği ana ilkelere ulaşmanın imkânsız olacağına inanıyorum. 
He»k_en meselesinin hallinde yegâne çare olan halk tipi evlerin yapımını temin edebilmek için 

de âmme gelirlerinden olan gayrimenkul iradının sıhhatli olarak vergilendirmenin ana çare oldu
ğu kanaatindeyim. 

Tasan bu istikameti ile ayrıca '% 20 nisbeti içinde bir seyyaliyeti de ihtiva etmektedir. Ge
çim endekslerinin unsurlarının yönetmelik miktarlarına ve hususi hukukun serbest mukavele pren
sibine ne nisbette intikal ettirileceğini anlamak mümkün olmadığı gibi bu marjın içinde kalan 
yatırım sahiplerinin mâruz kalacağı durumun, Anayasa Mahkemesinin iptal sebepleri içine gire
ceği aşikârdır. Kira bedellerinin Hükümet eli ile sık sık değiştirilmesi yolunda yapılacak müda
haleler de plânın derpiş ettiği (narhsız piyasa) esasının tezelzülüne sebebolacaktır. 

Kanaatimce aslolan rantı tahdit yerine rantın tam vergilendirilmesi ve rantı tevlideden serma
yenin akımının, kredi ve vergi politikası ile düzenlenmesidir. 

Kanun tasarısı, ihtiva ettiği hükümler itibariyle 6570 sayılı Kanunun tesis ettiği sistemin ye
rme çok d,aha mudil ve mal sahibi ve kiracıyı davamlı adlî mercilere götürecek zafiyeti de nef
sinde toplamış bulunuyor. 

Komisyon da arz ettiğim sebepler muvacehesinde de tasarının aleyhindeyim. 

Balıkesir 
A. A. Bölak 
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* HÜKÜMETİN TEKLtFt 

Bina kiraları hakkında kanun tasarın 

BÎRÎNOI BÖLÜM 

Genel hükümler . 

Kanun kapsamı 

MADDE 1. — Belediye sınırları içerisindeki binaların kiralanmasında ve kiralayanla kiracı 
arasındaki hukukî münasebetlerde bu kanun hükümleri uygulanır. 

Konut darlığının sona erdiği yerlerde bu kanunu tatbikten kaldırmaya îmar ve îskân Bakan
lığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Tarifler 

MADDE 2. — Bu kanunun tatbikinde : 
a) Bina tâbüri ile: Konut veya iş yeri ve bunların müştemilâtı olarak kullanılmaya elverişli 

üstü kapalı yapılar. 
b) Konut tâbiri ile : Oturma ve barınma için kullanılan binalar. 
c) iş yeri tâbiri ile : Ticaret ve meslek faaliyetlerinin yapıldığı dükkân, ticarethane ve yazı

haneler ile resmî daire, öğrenci yurdu, dernek, kulüp, depo vesaire gibi kısmen veya tamamen 
konutlardan gayrı maksatlarla kullanılan binalardır. 

d) Zemin kat tâbiri ile : Dışarıya bakan bütün pencereleri önünde 2,50 metre ilerisine kadar 
toprak, duvar ve set gibi görüşe engel bulunmıyan ve tavan seviyeleri tabiî dış zeminden 2,00 
metreden fazla olan yerlerdir. 

e) Birinci bodrum tabiriyle : Dışarıya bakan pencereleri önünde 2,50 metre ilerisine kadar top
rak, duvar ve set gibi görüşe engel bulunmıyan ve tavan seviyeleri tabiî dış zeminden 1,20 metl 
reden 2,00 metreye kadar yüksek olan yerlerdir. 

Birinci bodrumun altında bulunan katlarda yukarı fıkradaki şartları haiz olmıyan bodrumlar ve 
bunun altındakiler ikinci bodrum, üçüncü bodrum şeklinde isimlendirilir. , 

Zemin ve bodrum katlarında bulunan dairelerin bâzı mahalleri zemin ve bâzı mahalleri bodrum 
şartlarını haiz olduğu takdirde, bu mahaller ayrı, ayrı nazara alınır. 

f) inşaat sahası toplamı : Son imar mevzuatına göre âzemi kat adedi ile binanın işgal ettiği 
sahanın çarpımından elde edilen yüzölçümüdür. 

g) itibari metrekare arsa bedeli : Arsa takdir komisyonunca konutların bulundukları mahaller 
için tâyin ve tesbit edilen metrekare değerinin, arsanın metrekare yüzölçümü ile çarpımından elde 
edilecek miktarın, inşaat sahası toplamına bölünmek suretiyle bulunur. 

îmar plânları olmıyan yerlerde, arsa ve binanın fiilî durumlarına itibar olunur. Bu halde in
şaat sahasının üç mislinden fazla arsa kısmının bedeli hesaba katılmaz. 

h) itibari metrekare bina değeri : Yönetmelik esaslarına göre Bayındırlık ve imar ve iskân 
Bakanlıklarınca tesbit ve ilân edilen miktardır. 

i) Kullanışlı inşaat sahası : Kiracının müstakil istifadesine terk edilen üstü örtülü kısımların 
dıştan dışa ölçülen mesahasının tamamı ile açık balkon, mesahasının yarısı toplamıdır. 

Binaların merdivenleri, sahanlıkları, nizami aydınlık sahaları esas bina dış antresi, varsa arka 
bahçe veya sokağa çıkış mahalleri, sığmak, kalorifer ve yakıt daire ve depolan, kapıcı ikamet yeri 
ve müştemilâtı ve saire sahaları değerleri kiralanan mahallerin metrekare sahalanna orantılı ola
rak ilâve edilir. 

j) Tesisat : Binanın bünyesinde bulunan ve işler vaziyette olan pis ve temiz su gibi sıhhi tesi
sat ile ısıtma, havalandırma, elektrik, otomat, havagazı ve asansör gibi unsurlardır. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞÎŞTİRİŞÎ 

Bina kiraları hakkında Kanun 

BİRİNCİ BÖLÜM " < ' 
Genel hükümler 

Kanun kapsamı 
HADDE 1. — îl ve ilçe belediye sınırlan içerisindeki binaların kiralanmasında ve Mralıyanla 

kiracı arasındaki hukukî münasebetlerde bu kanun ile Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı ol-
mıyan hükümleri uygulanır. 

Mabetler kiraya verilemez. 

Tarifler 
MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasında : a) Bina : Konut veya iş yeri veya konut ve 

iş yeri ve bunların müştemilâtı olarak kullanılmaya elverişli üstü kapalı yapıdır. 
b) Konut: Oturma ve barınma için kullanılan bina. 
c) İş yeri: Ticaret ve meslek faaliyetlerinin yapıldığı dükkân, ticarethane ve yazıhaneler ile 

resmî daireler, öğrenci yurdu, dernek, klüp, depo ve saire gibi kısmen veya tamamen konuttan 
başka maksatlarla kullanılan binadır. 

d) İnşaat sahası toplamı: Son imar mevzuatına göre âzami kat adedi ile binanın işgal ettiği 
sahanın çarpımından elde edilen yüzölçümüdür. 

e) İtibarî metrekare arsa bedeli : Arsa takdir komisyonunca konutların bulundukları mahal
ler için tâyin ve tesbit edilen metrekare değerinin, arsanın metrekare yüz ölçümü ile çarpımından 
elde edilecek miktarın, inşaat sahası toplamına bölünmek suretiyle bulunur. 

İmar plânlan olmıyan yerlerde, arsa ve binanın fiilî durumlarına itibar olunur. Bu halde in
şaat sahasının üç mislinden fazla arsa kısmının bedeli hesaba katılmaz. 

f) İtibarî metrekare bina bedeli: Konutun cinsi (tamkâgir, yanm kagir, ahşap gibi) ve bün
yelerine giren sabit ve müşterek unsurlara göre bulunacak ortalama metrekare inşaat bedeli ile 
mevcut bulunan değişik imalât, inşaat ve tesisata ait ortalama metrekare tashih unsurlarının be
delleri toplamından teşekkül eder. 

g) Kullanışlı inşaat sahası : Kiracının müstakil istifadesine terk edilen üstü örtülü kısımla
rın dıştan dışa ölçülen yüzölçümünün tamamı ile çıkma balkon, yüzölçümünün yansı toplamıdır. 

Binalann merdivenleri, sahanlıkları, nizami aydınlık sahalan esas bina dış antresi, varsa arka 
bahçe veya sokağa çıkış mahalleri, sığınak, kalorifer ve yakıt daire ve depolan, kapıcı ikamet yeri 
ve müştemilâtı ve saire sahalan değerleri kiralanan mahalleri metre kare sahalanna orantılı ola
rak ilâve edilir. 

h) Tesisat: Binanın bünyesinde bulunan ve işler vaziyette olan pis ve temiz su gibi sıhhi te
sisat ile ısıtma, havalandırma, elektrik, otomat, havagazı ve asansör gibi unsurlardır. 
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ÎKÎNCI BÖLÜM 

Konut kiralarının tesbiti 

Usûl 

MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kirada bulunan veya bu tarihten sonra ki
raya verilecek konutların kira bedelleri bu kanunda gösterilen esaslara göre kiralayanla kiracı ara
sında anlaşma ile veya bunlardan birinin müracaati üzerine mahkemece tesbit olunur. 

Anlaşma halinde kira miktarı bu kanundaki esaslara bakılmaksızın taraflarca serbestçe tâyin 
olunabilir. 

Ancak, anlaşma suretiyle yapılan sözleşmelerin ilk yılının bitiminden evvelki 30 gün içerisin
de noter vasıtasiyle diğer tarafa ihbar edilmek şartiyle ilk yıl hitamından itibaren 15 gün zarfında 
kira miktarının bu kanuna göre tesbiti için mahkemeye başvurulabilir. 

Mahkemece tesbit edilecek kira bedeli taraflar arasında dâva tarihinden itibaren uygulanır. 
Mahkeme süresinde sözleşmedeki kira bedeli ödenmekte devam olunur. Yalnız dâva tarihinden son
raki kira bedel farkları hesaplanarak ödenir. 

Esaslar 

MADDE 4. — itibari metrekare arsa bedeli ve itibari metrekare bina değeri toplamının konut 
olarak kiralanan kısmın kullanışlı inşaat sahası ile çarpımı sonunda elde edilen miktarın % 10 nu 
o konutun senelik kira bedeli itibar olunur. 

İtibari metrekare arsa bedeline esas olan metrekare arsa fiyatı ile bu kanunun yayınlandığı tarih
teki Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarına göre bulunacak itibari metrekare bina değerleri kanun 
da gösterilen merciler tarafından tesbit edilir. 

Konutların cinsi (tam kârgir, yarım kârgir, ahşap), vasıfları bünyelerine giren sabit ve müşte
rek unsurlar ile değişik imalât inşaat ve tesisata ait tashih unsurları, ölçü esasları, itibari metre
kare bina değerinin hesaplanması ve tesbiti, bunların tasdik ve ilân şekilleri Bayındırlık ve îmar 
ve îskân Bakanlığınca bu kanunun yayınlandığı tarihten sonra en geç iki ay içinde hazırlanacak 
bir yönetmelikte belirtilir. 

Merkezi ısıtma ve sıcak su tesisatı bulunan binalar için işletme masrafından dolayı metrekare 
kullanışlı inşaat sahasının kira bedeline ilâve edilecek miktar, tashih unsurları cetvelinde ayrıca 
gösterilir. 

Bu maddeye göre hesaplanacak kira bedeline, binanın onarım, sigorta, müşterek kısımları aydın
latma masrafları ile kiralıyanın binadan veya bunun gelirinden doğan her türlü vergi ve resimler 
dâhildir. 

Konuta bitişik olmak şartı ile kiracının kullanma isteği kiralıyanca kabul edijdiği takdirde ki
racının istifadesine terk edilen, arsa, bağ, bahçe, bostan, garaj depo, ser ve saire varsa bunların ki
raları, kiracı ile kiralıyan arasında yapılacak serbest anlaşmaya tâbidir. Şu kadar ki, mahallî örf 
ve âdete göre, kiracının kullanması ipabeden arsa kısmı ayrıca kiraya tâbi tutulamaz. 

Kapıcı parası daireler arasında bölüşülür. 

Kat, manzara, ı§ık şartları ile bodrum ve çatı arası kiraları 

MADDE 5 . - 4 ncü madde gereğince tesbit edilecek konut kira bedelleri bu kısımların birbirine 
nazaran kat, manzara ve ışık alma bakımından üstün durumda olanları ile olmıyanları arasında her 
kısmın kendi esas kirasının % 10 unu geçmemek üzere ilâve veya eksiltme yapmak suretiyle ayar
lanabilir. Serbest olarak verilen kısımların bu kanun esaslarına göre bulunacak kirası ile arada do
ğacak farklar yukarıdaki hesapta nazara alınmaz. 
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İKÎNCÎ BÖLÜM 

Konut kiralarının tesbiti 

Usul * 

MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kirada bulunan veya bu tarihten sonra 
kiraya verilecek konutların kira bedelleri bu kanunda gösterilen esaslara göre kirahyanla kiracı 
arasında anlaşma ile veya bunlardan birinin müracaatı üzerine mahkemece tesbit olunur. 

Anlaşma halinde kira miktarı bu kanundaki esaslara bakılmaksızın taraflarca serbestçe tâyin 
olunabilir. 

Ancak, anlaşma suretiyle yapılan sözleşmelerin ilk yılının bitiminden evvelki 45 gün içerisin
de ve en az 30 gün kala noter vasıtasiyle diğer tarafa ihbar edilmek şartiyle ilk yılın bitiminden 
itibaren 15 gün zarfında kira miktarının bu kanuna göre tesbiti için mahkemeye başvurulabilir. 

Mahkemece tesbit edilecek kira bedeli taraflar arasında dâva tarihinden itibaren uygulanır. 
Bu maddeye göre vâki tesbit taleplerinde, dâva süresince mahkemece takdir edilecek muvak

kat kira bedeli ödenir. Dâva neticesinde kesinleşen kira bedeli ile muvakkat kira bedeli arasın
daki fark hakkında Borçlar Kanununun 260 ncı maddesi hükmü uygulanır. 

Esaslar 

MADDE 4. — İtibari metre kare arsa bedeli ve itibari metre kare bina değeri toplamının ko
nut olarak kiralanan kısmın kullanışlı inşaat sahası ile çarpımı sonunda elde edilen miktarın 
% 10 u o konutun senelik kira bedeli itibar olunur. 

Kiraların tesbitinde eski ve yeni konutlar arasında fark gözetilmez. 
İtibari metrekare bina değerinin hesabına esas alınacak ortalama metrekare fiyatları ve ölçü 

esasları, bu kanunun yayınlandığı tarihteki Bayındırlık Bakanlığının (bütün il ve ilçelerde uy
gulanacak fiyatları gösterir) birim fiyatlarına göre, Bayındırlık ve İmar ve İskân Bakanlıkla
rınca bu kanunun yayınlandığı tarihten sonra en geç İM ay içinde hazırlanacak bir yönetmelikle 
tesbit ve ilân edilir. 

Isıtma ve sıcak su tesisatı bulunan binalar için işletme masrafından dolayı metre kare kul
lanışlı inşaat sahasının kira bedeline ilâve edile sek miktar, tashih unsurları cetvelinde ayrıca 
gösterilir. 

Bu maddeye göre hesaplanacak kira bedeline, binanın sigorta, müşterek kısımları aydınlatma 
masrafları ile kiralıyanın- binadan veya bunun gelirinden doğan her türlü vergi ve resimleri dâ
hildir. ' N 

Kiracının kullanma isteği kiralıyanca kabul edildiği takdirde kiracının istifadesine terk edi
len, arsa, bağ, bahçe, bostan, garaj, depo, ser ve saire varsa bunların kiraları, kiracı ile Mralı-
yan arasında yapılacak serbest anlaşmaya tabi lir. 

Kapıcı parası daireler arasında bölüşülür. 

Kat, manzara, ışık farkları 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kiralayanla birlikte oturmak üzere kiralanan yerler 

MADDE 6. — Kiralayanla mutfak, hela, banyo, giriş yeri gibi servis yerlerini müşterek kullan
mak üzere konutun kısım, kısım kiralanması halinde kira bedeli kiracının müstakil istifadesine terk 
edilen kısma ait kiranın % 50 fazlası ile hesabedilir. 

Su masrafları 

MADDE 7. — Binanın muhtelif kısım ve dairelerinde ayrı su saati bulunmadığı takdirde su pa
raları, nüfus sayısına göre ödenir. ' 

Mobilyalı kiralama 

MADDE 8, — Kullanılması mutad mobilya ile kiralamalarda mobilya için alınacak yıllık kira, 
mobilya bedelinin % 25 ini ve o yerin yıllık kira bedelini geçemez. 

Yakıt fiyatlarındaki değişiklik 

MADDE 9. — Merkezî ısıtma ve kat kaloriferleri olan binalarda kullanılan yakıt fiyatlarında 
değişme olduğu takdirde bu değişikliğin yakıt masraflarından dolayı kira bedeline ilâve edilen kısmı
na inikas nisbeti Sanayi Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle îmar ve tskân Bakanlığınca tes-
bit ve ilân olunur. 

:, Konut kira bedellerinde değişiktik 

MADDE 10. — istatistik G-enel Müdürlüğü yıllık bültenleri geçim endekslerinde % 20 den fazla 
artma veya eksilme hâsıl olduğu takdirde konut kira bedellerine aksedecek nisbet Ticaret Bakan
lığının mütalâası alındıktan sonra imar ve iskân Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur. 

Arsa fiyatı takdir komisyonları kuruluş ve görevleri 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerine göre belli edilecek metrekare arsa fiyatları, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesinde yazılı takdir komisyonlarınca tâyin ve tesbit olunur. 

Ancak, bu komisyonlara arsa fiyatlarının takdirinde aynı kanunun 73 ncü maddesinde yazılı seçil
miş üç üye yerine tapu sicilli muhafızı ve bulunmıyan yerlerde tapu sicilli memuru veya fen me
muru ; belediye imar müdürü, imar müdürü bulunmıyan yerlerde belediye fen işleri müdürü veya 
görevlendirilecek teknik bir memur; belediye encümenlerince seçilecek, arsanın bulunduğu yerde 
arsa alım ve satım işleri ile iştigal eden bu işe vâkıf bir zat, iştirak eder. 

Belediye encümenleri, takdir komisyonu başkanının isteği üzerine en geç bir hafta içinde bir asıl 
ve bir yedek üye seçmeye mecburdurlar. Bu mecburiyet zamanında yerine getirilmezse bu üyeyi 
mahallin en büyük mülkiye âmiri seçer. 

Bu maddede yazılı komisyonların yetkileri, seçilmiş üyenin vasıfları, yemin şekli, nisap, devam, 
görev süresi ve ücretler ile sair hususlarda Vergi Usul Kanununun takdir komisyonu ile ilgili hü
kümleri uygulanır. 

Takdir komisyonları bulundukları il veya kaza sınırlarına giren belediye sınırlan içinde mevcut 
meskûn yerlerdeki metrekare arsa fiyatı takdir işlemlerini bu kanunun yayınlandığı tarihten itiba
ren iki ay içinde sonuçlandırmaya mecburdurlar. 

Arsa değerlerinin tesbitinde arsaların mevkiine, inkişâf durumlarına imar mevzuatının sağ
ladığı imkânlara, çevresinin iş yeri, sanayi veya ticaret veya mesken bölgesi olması ana cadde
lerle alâkalı ve münasebeti gibi hususiyet ve şartlarına ve bu kanunun yayınlandığı tarihteki ma-
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« 
Birlikte oturmak üzere kiralanan yerler 

MADDE 6. — Mutfak, hela, banyo, gibi servis yerlerini müşterek kullanmak üzere konutun 
kısım kısım kiralanması hailinde kira bedeli kiracının müstakil istifadesine terk edüen kısma ait 
kiranın % 50 fazlası ile ödenir. 

Su masrufları 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mobilyalı kiralama 

MADDE 8. — Mobilya ve mefruşat ile kiralamalarda mobilya ve mefruşat için alınacak yıllık 
kira, bunların bedelinin % 25 ini ve o yerin yıllık kira bedelini geçemez. 

Yakıt fiyatlarındaki değişiklik 

MADDE 9. — Isıtma ve sıcak su tesisatı bulunan binalarda kullanılan yakıt fiyatlarında de
ğişime olduğu takdirde bu değişikliğin işletme masrafları dolayısiyle kira bedeline aksettirile
cek kısmı, Sanayi Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle îmar ve İskân Bakanlığınca tes-
bit ve ilân olunur. 

Konut kira bedellerinde değişiklik 

MADDE 10. — Devlet istatistik Enstitüsü yıllık bültenleri geçim endekslerinde % 20 den faz
la artma veya eksilme hâsıl olduğu takdirde konut kira bedellerine aksedecek nisbet Ticaret Ba
kanlığının mütalâası alındıktan sonra îmar ve tskân Bakanlığınca tesbit ve ilan olunur. 

Arsa fiyatı takdir komisyonları kuruluş ve görevleri 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerine göre belli edilecek metrekare arsa fiyatları 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesinde yazılı takdir komisyonlarınca tâyin ve tesbit olu
nur. 

Ancak, seçilmiş üç üye yerine : 

a) Tapu sicili muhafızı veya bulunmıyan yerlerde tapu sicili memuru veya tapu veya kadastro 
fen memuru, 

b) Belediye tmar Müdürü veya imar Müdürü bulunmıyan yerlerde belediye Fen İşleri Mü
dürü veya görevlendirilecek teknik bir eleman, 

c) Tiearet Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası bulunan yerlerde bu odalarca, bulunmıyan 
yerlerde belediye encümenlerince seçilecek arsanın bulunduğu yerde arsa alım ve satımı işlerinden 
anlıyan bir kişi, katılır. 

Belediye encümenleri, Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası, Takdir Komisyonu Başka
nının isteği üzerine en geç bir hafta içinde bir asıl ve bir yedek üye seçmeye mecburdurlar. Bu 
mecburiyet zamanında yerine getirilmezse bu üyeleri mahallin en büyük mülkiye âmiri seçer. 

Bu maddede yazılı komisyonların yetkileri, seçilmiş üyenin vasıfları, yemin şekli, nisap, de
vam, görev süresi ve ücretleri hakkında Vergi Usul Kanununun takdir komisyonu ile ilgili hü
kümleri uygulanır. 

Takdir komisyonları bulundukları il veya ilçe belediye sınırlan içinde bulunan meskûn yer-
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halli rayice göre semt, ada ve ada şeritleri itibariyle ortalama arsa fiyatları tesbit edilir. Varsa 
şehir ve kasabaların imar plânı veya haritası, yoksa krokisi üzerine işaret edilir. Değer tesbit neti
celeri usulü dairesinde belediyelerce ilân ve hıfzolunur. Birer örnekleri İmar ve îskân Bakanlığı
na gönderilir. Arsa değerleri konusunda mahkemelerce vâki soruların belediyelerce bir hafta için
de cevaplandırılması mecburidir. 

ÜÇÜNCÜ-BÖLÜM 

Kira mukaveleleri 

MADDE 12. — Bu kanunun uygulandığı yerlerde bütün konut ve iş yerleri kira sözleşmeleri
nin yazılı olması mecburidir. 

Sözleşmede hilâfına sarahat olmadığı takdirde sözleşmeler bir sene müddetlidir. 

Devir, kısmen veya tamamen başkasına kiralama 

MADDE 13. — Kiracı, sözleşmede hilâfına sarahat olmadıkça, kiralanan yeri kısmen veya 
tamamen başkasına kiralıyamaz. İstifade hakkını veya sözleşmesini başkasına devredemez, ken
disi binayı bırakmış olduğu halde hiçbir sebeple bu yeri kısmen veya tamamen başkalarına işgal 
ettiremez. 

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne riayet etmiyerek binaya ikinci kiracı veya devralan sı-
f atiyle girenler veya binayı işgal edenler hakkında hiçbir ihtara hacet kalmaksızın sulh mahkemele
rinde tahliye dâvası açılabilir. 

Bu dâva tahliye dâvalarının tâbi olduğu usul dairesinde yürütülür. 
Fuzuli şagiller hakkında 5917 sayılı Kanun hükümlerinin tatbiki de istenilebilir. 

Konut kira sözleşmesinin uzaması 

MADDE 14. — Kiracı, kira müddetinin bitmesinden en az bir, en çok iki ay önce binayı boşal
tacağını noter vasıtasiyle bildirmediği takdirde kira akdi aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılır. 

ölen kiracı ile birlikte oturan mirasçılar ve mirasçı olmıyan usul füruu tarafından kira söz
leşmesine ve Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmıyan vecibelerine tamamen riayet ettik
leri müddetçe alevlerine tahliye dâvası açılamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Uiyuşnıa.M.ıfe] anın ÇÖKİMTÜ 

Görevli ve yetkili mahkeme 

MADDE 15. — Bu kanuna göre tahliye ve kira tesbiti hususunda açılacak dâvalara, binanın 
bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde bakılır. 

Gerek Borçlar Kanununa, gerekse bu kanuna dayanılarak ikâme .edilen tahliye dâvaları ile 
birlikte açılmış olan kira alacağı ve tazminat dâvalarında sulh ve asliye mahkemeleri vazifesizlik 
kararı veremezler. 
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lerdeki metrekare arsa fiyatı takdir işlemlerini bu kanunun yayınlandığı tarihten itibaren iki ay 
içinde sonuçlandırmaya mecburdurlar. 

Arsa değerlerinin tesbitinde arsaların mevkiine, inkişaf durumlarına, imar mevzuatının sağla
dığı imkânlara, çevrenin iş yeri, sanayi veya ticaret veya mesken bölgesi olması ana caddeler
le ilgili ve münasebeti gibi hususiyet ve şartlarına ve bu kanunun yayınlandığı tarihteki mahallî 
rayice göre, semt, ada ve ada şeritleri itibariyle arsa fiyatları tesbit edilir. Varsa şehir ve kasabaların 
imar plânı veya haritası, yoksa belediyesince kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün için
de hazırlanacak krokisi üzerine işaret edilir. Diğer tesbit neticeleri usulü dairesinde belediyeler
ce ilân ve saklanır. 

Birer örnekleri îmar ve İskân Bakanlığına gönderilir. Arsa değerlerinin tesbiti konusunda mah
kemelerce veya ilgililerce vâki soruların belediyelerce bir hafta içinde cevaplandırılması mecburi
dir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kira sözleşmeleri 

MADDE 12. — Bu kanunun uygulandığı yerlerde bütün konut ve iş yerleri kira sözleşmeleri
nin yazılı olması mecburidir. 
, Sözleşmede aksine hüküm olmadığı takdirde sözleşmeler bir sene müddetlidir. ' 

Devir, kısmen veya tamamen başkasına kiralama 

MADDE 13. — Kiracı, sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, kiralanan yeri kısmen veya tama
men başkasına kiralıyamaz. İstifade hakkını veya sözleşmesini başkasına devredemez. Kendisi bina
yı bırakmış olduğu halde hiçbir sebeple bu yeri kısmen veya tamamen başkalarına işgal ettiremez. 

Bu maddenin 1 nci fıkrası hükmüne riayet etmiyerek binaya ikinci kiracı veya devralan sıfa-
tiyle girenler veya binayı işgal edenler hakkında hiçbir ihtara hacet kalmaksızın sulh mahkemele
rinde tahliye dâvası açılabilir. 

Bu dâva tahliye dâvalarının tabi olduğu usul dairesinde yürütülür. 
Fuzuli şagiller hakkında 5917 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması da istenebilir. 

Konut kira sözleşmesinin uzaması 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Uyuşmazlıkların çözümü 

Görevli ve yetkili mahkeme 

MADDE 15. — Bu kanuna göre mahkemeye tahliye ve kira tesbiti hususunda açılacak dâvalara, 
binanın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde bakılır. Kira tesbiti dolayısiyle açılan dâvalar
da, ihtilâf halinde, itibari metrekare arsa bedelinin tesbitine mahkeme yetkilidir. 

Bu dâvalarda bilirkişi adedi üçtür. 
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'" " *" Talhliye 

Tahliye sebepleri 

MADDE 16. — Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı ohnıyan hükümlerine 
riayet edilse bile aşağıda yazılı hallerde Mralıyan (kamu idare ve müesseseleri ile, tüzel kişiler 
ve bunlara bağlı teşekküller dâhil) 

a) Kiracı tarafından binanın tahliye edileceği; akdin bitmesinden bir ay önce başlıyan süre 
içinde noter vasıtasiyle bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse akdin bitiminden, 

b) Binayı kendisi veya eşi veya çocukları için konut olarak kullanma ihtiyacında kalırsa en 
az bir ay önce noter vasıtasiyle ihbar ederek kira akdinin bitiminden, 

c) Binayı, kendisinin veya eşinin veyahut çocuklarının meslek veya sanatını veya ticaretini 
bizzat icra etmesi için kulanma ihtiyacında ise en az bir ay önce noter vasıtasiyle ihbar ederek 
kira akdinin bitiminden, 

ç) Binayı yeniden inşa veya imar maksadiyle tevsi veya tadil ameliyesi esnasında içinde ika
met veya 'iştigal mümkün olmadığı fennen anlaşıldığı takdirde en az altı ay önce noter vasıtasiyle 
ihbar ederek bu müddetin bitiminden, 

d) Binayı Medeni Kanun hükümlerine göre iktisabeden kimse, kendisi veya eşi veya çocuk-
lan için tamamen, veya kısmen konut olarak ve yine kendisi veya eşi veya çocukları için meslek 
sanat veya ticaretin bizzat icrası maksadiyle iş yeri olarak kullanmak ihtiyacında ise (b) ve 
(e) bentlerindeki hükümlerden istifade edebileceği gibi iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfın
da kiracıya keyfiyeti noter vasıtasiyle ihbar etmek şartiyle iktisabı takibeden altı ay sonrasın
dan, (kira akdi tapu siciline şerh edilmiş ise akdin bitiminden), 

e) Kira bedelini vaktinde ödememesinden dolayı haklı olarak bir kira yılı içinde kendisine 
iki defa yazılı ihbar yapılan kiracı aleyhine, ayrıca ihbara hacet kalmaksızın kira akdinin biti
minden, 

f) Bina sahibi memuriyet veya muvakkat bir iş için veyahut, yazlığa veya kışlığa gitmek 
maksadiyle ayrildığı konutuna altı ay geçmemek üzere kiralamış ise, ayrıca ihbara lüzum olmak
sızın mukavele ile tâyin edilen müddetin bitiminden, 

g) Gayrimenkul sahibinin muvafakati olmaksızın kiracı tarafından mecurun kiralanan mak
sat dışında kullanılması halinde akdi feshedeceğini noterden gönderilecek ihtarname ile bildir
mek şartiyle tebliğ tarihinden itibaren bir ayın bitiminden, 

h) Aynı şehir veya belediye sınırlan içersinde kendisinin veya birlikte yaşadığı eşinin uh
desinde kayıtlı (tapuda veya yapı kooperatifinde) oturabileceği konutu olan kiracı hakkında, 
kiracı oturmasını muhik kılan sebepler bulunmadığı takdirde, sözleşmenin bitiminden, 

i) Altıncı madde uyarınca konutun kısmen kiralanması halinde en az bir ay önce noter va
sıtasiyle ihbar ederek kira süresinin bitiminden, 

itibaren en geç bir ay içinde tahliye dâvası açabileceği gibi (a), (f) ve (h) bentlerinde ya
zılı sebeplerden dolayı icra dairesine müracaatle tahliye istiyebilir. 
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Geçici Komisyonun değiştirici 

Gerek Borçlar Kanununa, gerekse bu kanuna dayanılarak, akdin feshi ve tazminat dâvaları 
zımnında açılan tahliye dâvalannda asliye hukuk mahkemeleri görevsizlik kararı veremezler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

* • • * * • ' V ' - ' T a h l i y e 

Tahliye sebepleri 

MADDE 16. — Kira şartlanna ve Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmıyan hükümlerine 
riayet edilse bile aşağıda yazılı hallerde kiralıyan (kamu idare ve müesseseleri ile, tüzel kişiler ve 
bunlara bağlı teşekküller dâhil.) 

a) Kiracı tarafından binanın tahliye edileceği; akdin bitiminden en az bir en çok iki ay Önce 
noter vasıtasiyle bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse akdin bitiminden, 

b) Binayı, kendisi veya eşi veya çocukları için konut olarak kullanma ihtiyacında kalırsa en 
az bir ay önce noter vasıtasiyle ihbar ederek kira akdinin bitiminden, 

c) Binayı, kendisinin veya eşinin veyahut çocuklarının meslek veya sanatını veya ticaretini 
bizzat icra etmesi için kullanma ihtiyacında ise en az bir ay içinde noter vasıtasiyle ihbar ederek 
kira akdinin bitiminden, 

ç) Binayı, yeniden inşa veya imar maksadiyle tevsi veya tadil veya esaslı tamir ameliyesi es
nasında içinde ikamet veya iştigal mümkün olmadığı fennen anlaşıldığı takdirde en az altı ay önce 
noter vasıtasiyle ihbar ederek bu müddetin bitiminden, 

d) Binayı, Medeni Kanun hükümlerine göre iktisabeden kimse, kendisi veya eşi veya çocuk
ları için tamamen veya kısmen konut olarak ve yine kendisi veya eşi veya çocuk
ları için meslek, sanat veya ticaretin bizzat icrası maksadiyle iş yeri olarak kullanmak ihtiyacında 
ise (b) ve (c) bendlerindeki hükümlerden faydalanabileceği gibi iktisap tarihinden itibaren bir ay 
zarfında kiracıyı keyfiyeti noter vasıtasiyle ihbar etmek şartiyle iktisabı tâyin eden altı ay sonra
sından, (kira akdi tapu siciline şerh edilmiş ise akdin bitiminden) 

e) Kira bedelini vaktinde ödememesinden dolayı haklı olarak kira müddeti bir yıldan az ise ki
ra süresi, kira müddeti bir yıl ve daha fazla ise bir kira yılı içinde kendisine iki defa yazılı ihbar 
yapılan kiracı aleyhine, ayrıca ihbara hacet kalmaksızın kira akdinin bitiminden. 

f) Bina sahibi, memuriyet yeya muvakkat bir işi için veyahut yazlığa veya kışlığa git
mek maksadiyle ayrıldığı konutunu altı ayı geçmemek üzere kiralanmış ise, ayrıca ihbara 
lüzum olmaksızın sözleşme ile tâyin edilen müddetin bitimlinden, 

g) Gayrimenkul sahibinin muvafakati olmaksızın kiracı tarafından mecurun kiralanan 
maksat dışında kullanılması halinde akdi feshedeceğini noterden gönderilecek ihbarname ile 
bildirmek şartiyle tebliğ tarihinden itibaren bir ayın bitiminden, 

h) Aynı şehir ve belediye sınırları içeri sinde kendisinin veya birlikte yaşadığı eşinin 
uhdesinde kayıtlı (tapuya veya yapı kooperatifinde) oturabileceği konutu olan kiracı hak
kında kiracının oturmasını muhik kılan sebepler bulunmadığı takdirde, sözleşmenin bitiminden, 

i) 6 ncı madde uyarınca konutun kısmen kiralanması halinde en az bir ay önce noter va
sıtasiyle ihbar ederek kira süresinin bitiminden, f;' ' 

İtibaren en geç bir ay içinde tahliye dâvası açılabileceği gibi (a) ve (f) bendlerinde ya
zılı sebeplerden dolayı icra dairesine müracaatla tahliye istiyebilir. 
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Tahliye ettirilen yerlerin başkasına kiralanamaması 

MADDE 17. — Bina sahibi veya mümessili 16 ncı maddenin (b), (ç), (d) bentlerinde yazılı se
beplerden dolayı mahkemece tahliyesine karar verilen binayı mücbir sebebolmaksızın tahliyeden iti 
baren iki sene müddetle eski kiracıdan başkasına kirahyamaz. 

Bina sahibi veya mümessili 16 ncı maddenin (ç) bendinde yazılı sebeplerden dolayı mahke
mece tahliyesine karar verilen binayı eski hali ile mücbir sebebolmaksızın tahliyeden itibaren 
iki sene müddetle başkasına kiralayamaz. 

16 ncı maddenin (ç) bendinde yazılı sebeplerden dolayı mahkemece tahliyesine karar verilen 
ve tahliyeden sonra yeniden inşa veya esaslı şekilde tadil veya tevsi edilen binayı yeni hali ve 
bu kanuna göre tesbit edilen kira bedeli ile eski kiracının kiralamaya tercih hakkı vardır. İnşa, 
tadil veya tevsün bittiği tarihten itibaren bir ay içinde kiralıyan, kiracıya tercih hakkını kullan
ması için noter vasıtasiyle tebligat yapmaya mecburdur. 

Kiracının tercih hakkını tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde kullanması şarttır. 
Bu fıkraya göre tercih hakkı bertaraf edilmedikçe konut iki yıl müddetle başkasına kira-

lanamaz. 
Bu madde ile 12 nci maddenin tatbikinde kiralıyan ile kiracının tahliye sebebini belirtmek 

suretiyle müştereken tanzim ettikleri yazılı belge üzerine tahliye edilmiş olması takdirinde bi
na, o sebepten dolayı hükmen tahliye edilmiş sayılır. 

Açılamıyacak tahliye dâvalwı 

MADDE 18. — Kira mukavelelerinde aksine şart bulunsa dahi bu kanunda veya Borçlar Ka
nununda gösterilen ve bu kanuna aykırı olmıyan haller dışında hiçbir sebeple, tahliye dâvası açı
lamaz. 

İhbar, ihtar ve tebliğlerin ispatı 

MADDE 19. — Bu kanunda başkaca sarahat olmıyan hallerde gerek bu kanuna ve gerek Borç
lar Kanununa göre kiralıyanm veya kiracının temerrüdünü veya hukukî mesuliyetini intaceden 
ihbar, ihtar ve tebliğlerin yazılı delil ile ispat edilmesi lâzımdır. 

ALTINCI BÖLÜM* 

Ceza dıükümleri 

Yazılı kira mukavelesi yapmıyanlar 

MADDE 20. — Yazılı kira mukavelesi yapmak mecburiyetine riayet etmeden binasına kiracı 
alan konut sahibi veya mümessil 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

İki sene kiralamamak mecburiyetine riayet etmiyenler ' 

MADDE 21. — Kiracı; tahliye hükmünün icra marifetiyle infazından evvel binayı boşaltmış 
olsa dahi, bu kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı hareketle boşalan yeri iki senelik müd
det içinde eski kiracısından başkasına kiralıyanlar bir aya kadar hapis ve bir senelik kira bedeli 
tutarında ağır para cezası ile cezalandırılır. 
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Goçici Komisyonun değiştirici 

Tahliye ettirilen yerlerin bankasına kiralanamaması 

MADDE 17. — Bina sahibi veya mümessili 16 ncı maddenin (b), (c), (d) bendlerinde ya-
züı sebeplerden dolayı mahkemece tahliyesine karar verilen binayı mücbir iseîbep olmaksızın 
tahliyeden itibaren iki sene müddetle eski kiracıdan başkasına kiralıyamaz. 

Bina sahibi veya mümessili 16 ncı maddenin (ç) bendinde yazılı sebeplerden dolayı mah-
Tcemece tahliyesine karar verilen binayı eski hali ile mücbir sebep olmaksızın tahliyeden iti
baren iki sene müddetle başkasına kiralıyamaz. 

Bu madde' ile 21 nci maddenin tatbikinde kiralayan ile kiracının tahliye sebebini belirtmek-
suretiyle müştereken tanzim ettikleri yazılı belge üzerine tahliye edilmiş olması takdirinde 
Taina, o sebepten dolayı hükmen tahliye edilmiş sayılır. 

Açılamayacak tahliye dâvaları 

MADDE 18. — Kira sözleşmesinde aksine şart bulunsa dahi bu kanunda veya Borçlar Kanu
nunda gösterilen ve bu kanuna aykırı olmıyan haller dışında hiçbir sebeple tahliye dâvası açı
lamaz. 

ihbar, ihtar ve tebliğlerin ispatı 

MADDE 19. — Bu kanunda başkaca sarahat olmıyan hallerde gerek bu kanuna ve gerek 
Borçlar Kanununa göre kiralıyanın veya kiracının temerrüdünü veya hukukî sorumluluğunu 
gerektiren ihbar, ihtar ve tebliğlerin yazılı delil ile ispat edilmesi lâzımdır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Yazılı kira sözleşmesi yapmıyanlar 

MADDE 20. — Yazılı kira sözleşmesi yapmak mecburiyetine riayet etmeden binasına kiracı 
alan konut sahibi veya mümessili 100 liradan 500 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. 

tki sene kiralamamak mecburiyetine riayet etmiyenler 

MADDE 21. — Kiracı; tahliye hükmünün icra marifetiyle infazından evvel binayı bo
şaltmış olsa dahi, bu kanunun 17 nci maddesi hükmüne aykırı hareketle boşalan yeri iki sene
lik müddet içinde eski kiracısından başkasına ki ralıyanlar bir aya kadar hapis ve bir senelik 
kira bedeli tutarında ağır para cezası ile cezalandırılır. 
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Hoi. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Son hükümler 

GEÇlCl MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kiraya verilmiş bulunan 
konutlara ait sözleşmelerin, kanunun yürürlük tarihinde muteber olmak üzere, iki ay içinde ye
niden yapılması mecburidir. 

Taraflardan birinin • yazılı kira mukavelesi tanzimine yanaşmaması halinde sulh hâkiminden 
akdin tesbiti talep ve dâva olunur. Bu takdirde hâkim tarafları dinliyerek ve gösterdikleri delil
leri inceliyerek akdi durumu tesbit ile karara bağlar. 

Yazılı mukavele bulunmadığı ve iki ay içinde kira mukavelesi tanzim edilmediği veya bu müd
det içinde bu madde uyarınca sulh mahkemesine başvurulmadığı takdirde bu kanunun işgale dair 
hukukî ve cezai hükümleri sözleşmesi uygulanır. 

GEÇÎCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kiraya verilecek iş yerle
rinin kira sözleşmeleri taraflar arasında serbestçe yapılır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kirada bulunan iş yerlerinde taraflar kira bedelini anla
şarak serbestçe tesbit edemedikleri takdirde kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay 
içinde mahallî sulh hukuk mahkemesine müracaat ederek o iş yeri için aşağıdaki esasa göre ölçülü 
kira bedelinin tesbitini talebedebilirler. 

ölçülü kira bedeli 

Bir iş yeri için kiralıyan tarafından talebedilen kira bedeli, bu iş yerinin nitelik ve mahal ba-
. kımmdan muadil iş yerleri için serbestçe teşekkül eden piyasa kirasını aşmadığı takdirde ölçülü 
kira bedeli addolunur. 

Sözleşme süresi daha uzun olsa dahi mahkemece tesbit edilen bu bedel kanunun yürürlüğe gir
diği tarihinden 1 . 3 . 1965 tarihine kadar hüküm ifade edip bu tarihten sonra 1 nci fıkra hük
mü uygulanır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 22. — 6570 sayılı Gayrimenkul kiralar hakkındaki Kanun ile ek ve tadilleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Kanunun yürürlüğe girmesi 

MADDE 23. — Bu kanunun 4 ve 11 nci maddeleri kanunun yayımı tarihinde, diğer hükümleri 
26 Eylül 1963 gününde yürürlüğe girer. 

Kanunu yürütecek merci 

MADDE 24. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

12 . 7 . 1963 

Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Başb. Yardımcısı Başlb. Yardımcısı Başb. "Yardımcısı 
/. inönü E. Alican H. Dinçer T. Feyzioğlu 
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Geçici Komisyonun 4eği§tirişi 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Son hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kiraya verilmiş bulu
nan konutlara ait sözleşmelerin, iki ay içinde yeniden yapılması mecburidir. 

Taraflardan birinin yazılı kira mukavelesi tanzimine yanaşmaması halinde sulh hâkiminden 
akdin tesbiti talep ve dâva olunur. Bu takdirde hâkim tarafları dinliyerek ve gösterdikleri delil
leri inceliyerek akdi durumu tesbit ile karara bağlar. 

îki ay içinde kira sözleşmesi tanzim edilmediği ve bu süre İçinde, bu madde uyarınca sulh 
mahkemesine başvurulmadığı takdirde bu kanunun fuzuli işgale dair hukukî ve cezai hükümleri 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 6570 sayılı Kanundan doğan ye akdin hitamında açılabilecek olan 
tahliye dâvaları bu kanunun yayımından itibaren bir ay zarfında ihtar edilmek şartiyle, ihtarı 
takibeden iki ay zarfında açılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kiraya verilecek iş 
yerlerinin kira sözleşmeleri taraflar arasında serbestçe yapılır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kirada bulunan iş yerlerinde taraflar kira bedelini 
anlaşarak serbestçe tesbit edemedikleri takdirde kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
iki ay içinde mahallî sulh hukuk mahkemesine müracaat ederek o iş yeri için aşağıdaki esasa 
göre ölçülü kira bedelinin tesbitini talebedebîlirler. , ^ | f i#f 

Bir iş yerinin ölçülü kira bedeli; o iş yerinin nitelik ve mahal bakımından muadil İş yer
leri için serbestçe teşekkül eden piyasa kirasıdır. 

Sözleşme süresi daha uzun olsa dahi mahkemece tesbit edilen bu bedel kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihinden 31 . 12 . 1964 tarihine kadar hüküm ifade edip bu tarihten sonra birinci fık
ra hükmü uygulanır. 

* Kaldırılan hükümler 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girmesi 

MADDE 23. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Devlet BaJkanı 
V. Pirinçcioğlu 

Millî Savunma Bıaıkanı 
î. Sancar 

Devlet Bakanı 
B. Aybar 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Devlet Bakanı 
AT. ökten 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Adalet Bakam 
A. K. Yörük 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı. V. 
/ . öktem F. Melen 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
N. Ardıçoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Ulaştırma Bakanı 
/. Ş. Dura 

Sa. ve So. Y. Bakam 
T. Azizoğlu 

Çalışma Babamı 
B. Ecevit 

ti nar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 
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Dönem 
Toplantı : 3 MİLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 5 6 3 © 1 HCİ © ^ 

Eğitim ödeneği kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hak
kında Millet Meclisi Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 

1/601; C. Senatosu 1/393) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 413) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3468 

11 . 3 . 1964 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13 . 2 . 1964 gün ve 7491 - 42241 sayılı yazınıza karşılıktır : 
İlkokul öğretmenleri ödeneği kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuri

yet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 3 . 1964 tarihli 49 ncu Birleşiminde değiştirilerek kabul edil
miş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Değişen ve açık oya arz edilen madde : 
Madde 1 

Açık oy sayısı 
Kabul : 119 
Ret : 7 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

(126) 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Esas No: 1/601, 2/619 
Karar No: 3 

Geçici Komisyon raporu 

25 . 3 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosunun 10 . 3 . 1964 tarihli 49 ncu Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, 
İlkokul öğretmenleri ödeneği kanun tasarısının 1 nci maddesi Millet Meclisinin 11 . 2 . 1964 ta
rihli ve 52 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülüp kabul edilen metinde değişiklik yapıl
mıştır. Millet Meclisi metninde değişiklik yapılması dolayısiyle Geçici Komisyonumuza havale edi
len tasarı, Millî Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle tekrar müzakere 
edildi. 



— 2 — 
Tasarının 1 nei maddesinde ilkokul öğretmenleri ödeneğinin verileceği meslek mensupları ara

sında adı geçen «askerliğini yapmakta olan asil ilkokul öğretmenleri ve köy eğitmenleri» Senato 
tarafından metinden çıkarılmıştır. 

Komisyonumuz, Senatonun kabul ettiği metinde askerliğini yapmakta olan asil ilkokul öğret
menleriyle ilgili gerekçeye uymuştur. Ancak eğitmenlerin ödenekten faydalandırılması uygun mü
talâa edilmiştir. Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığı temsilcileri, 326 sayılı Kanunun 1 nei maddesi 
gereğince eğitmenlerin öğretmenlik fonksiyonu ve statüsü içinde bulundukları cihetle, kendileri
ne ödenek verilebileceği ve tasarıda bulunan köy eğitmenleri kaydının haşivden ibaret olup, eğit
men kelimesinin meveudolmaması halinde de ödeneğe hak kazandıklarını beyan etmeleri üzerine, 
komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metnine uymayı kabul etmiştir. 

Tasarının 2, 3, 4, ve geçici maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Adana 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

Muğla 
Hilmi Baydur 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Aydın 

M. Şükrü Koç 

Gümüşane 
Söz hakkım mahfuz. 
Sabahattin Savacı 

Kâtip 
Sivas 

Âdil Altay 

Çanakkale 
Nihat Akay 

Sakarya 
Yusuf TJlusoy 

Konya 
Rüştü özal 

MÎLLET MECLÎSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

İlkokul öğretmenleri ödeneği 
Kanunu 

MADDE 1. — Asil ilkokul 
öğretmenleri ile, askerliğini 
yapmakta olan asil ilkokul öğ
retmenleri ve köy eğitmenle
rinden (ilköğretim ve ilkokul 
müdür ve yardımcıları ile ceza
evi okullarında ve yetiştirme 
yurtlarında çalışan asil öğret
men, müdür ve yardımcıları 
dâhil) şehir ve kasaba okulla
rında fiilen çalışanlara aylık
larına ek olarak ayda 100, köy 
okullarında çalışanlara da ayda 
150 lira ilkokul öğretmeni öde
neği verilir. Son nüfus sayımı
na göre, nüfusu 2 000 den az 
olan ilçe merkezleri de bu mad
denin uygulanmasında «köy» 
sayılır. 

CUMHURİYET SENATOSU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İlkokul öğretmenleri ödeneği 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Asil ilkokul 
öğretmenlerinden (ilköğretim 
ve ilkokul müdür ve yardımcı
ları ile cezaevi okullarında ve 
yetiştirme yurtlarında çalışan 
asil öğretmen, müdür ve yar
dımcıları dâhil.) şehir ve kasa
ba okullarında fiilen çalışanla
ra aylıklarına ek olarak ayda 
100, köy okullarında çalışanla
ra da ayda 150 lira ilkokul öğ
retmeni ödeneği verilir. Nüfu
su 2 000 den az olan ilçe mer
kezleri de bu maddenin uygu
lanmasında «köy» sayılır. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DE-
ĞÎŞTİRİŞİ 

İlkokul öğretmenleri ödeneği 
Kanunu 

MADDDE 1. — Cumhuriyet 
Senatosu metni benimsenmiş
tir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — Kesin
leşmiştir. 

MADDE 3. 
tir. 

Kesinleşmiş-

MADDE 4. — Kesinleşmiş
tir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 563 e 1 nei ek ) 




