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1 . — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Yapılan yoklama sonucunda yeter çoğunluk 
bulunmadığı anlaşıldığından, bir saat sonra da 
olması muhtemel görülmediğinden 9.2.1965 Salı 
günü saat 15 te toplanılmak üzere (Saat 15,12 
de) Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Yozgat 

Veli Uyar 

Kâtip 
Kastamonu 

Sabri Keskin 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KATİPLER : îsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya Öner (Siirt) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 53 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
Sayın üyeler, lütfen elektrikler yandıktan 

sonra beyaz düğmelere 'bassınlar. 
Yoklama işlemi bitmiştir. Müzakereler için 

gerekli çoğunluk mevcuttur. Müzakereye »başlı
yoruz. 

Sayın arkadaşlarım, bayram sonu dolayısiy-
le olsa gerek, birçok arkadaşlarımız gündem 
dışı söz talebinde bulunmaktadırlar. Bu sebep
le arkadaşlarımızı kırmadan ve fakat Yüce 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GI 

1. — Samsun Milletvekili Mehmet Başaran'-
%n, Bayındırlık Bakanlığının kadrolarında yersiz 
olarak değiştirmeler yapıldığı yolundaki konuş
masına Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'm 
cevabı. 

MEHMET BAŞARAN (Samsun) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım. Sayın Bayın
dırlık Vekili, geçen hafta gazetelerde gördük, 
gazetecilerin bir sorusuna cevaben «klüpçülük 
oynamıyoruz» der ve bu radyo ile umuımi efkâ
ra arz edilir. Meselâ Karayolları Umum Müdü
rü Doktor Tabsin Beyin istifasına karşılık Sa
yın Bakan bu cevabı vermiştir. Bu istifaya mu
vazi olarak 7 nci bölge müdürü Sayın Ba'kan 
tarafından üç ay izinli gösterilmiştir. Aynı za
manda 10 ncu bölge Müdürü de ayrılmak üze
redir. Bu, son hâdiselerin gelişmesidir. Daha ev
vel bu Bakanlığın teşkilâtında büyük değişik
likler husule gelmiş ve bugüne kadar ele alma
dığımız bu durumu bugün Yüce Meclise arz et
mek isterim. Şöyle ki, bir soruma cevaben bu 
Bakanlık camiasından, sivil idareye geçtikten 
sonra, 270 tane teknik eleman ayrılmıştır. Ve 
buna kargılılk 640 'kişi alınmıştır. Muhterem ar-

Meclisi de yormadan bunların is'afı cihetine git
meye çalışacağız. 

Bugün için anca'k iki arkadaşıma gündem dı
şı söz vermek imkânını buluyorum, diğer arka
daşlardan özür dilerim, onları da peyderpey di
ğer günlere sirayet ettirmeye çalışacağım. 

Sayın Mehmet Başaran, Bayındırlık Bakanı
nın teşkilatındaki bâzı tasarruflan hakkında 
söz istemişsiniz, buyurunuz. 

kadaşlar, bilhassa dikkat nazarlarınızı celbet-
mek isterim. Bir Bakanlıkta senelerce çalışmış, 
emek sarf etmiş, mesleki ile, nazari bilgisi ile, 
tatbikatı ile o sahaya kendisini vermiş olan 
insanların 10 - 15 sene çalıştıktan sonra ayrıl
masının ne kadar güç olduğunu takdir edersi
niz. 

Ne olmuş? Bu arkadaşlar ayrılmışlar. Bu 
kıymetli elemanlardan Orta - Doğu Teknik Üni
versitesinde hocalık yapan arkadaşımız var ve 
bu camiada Sayın Bakan bana doktor mühendis 
olarak çalışan birkaç tane isim dahi veremez. 
Ama bu Karayolları Müdürünün 14 sene dur
madan bu teşkilâtta çalıştığını ve hattâ bu teş
kilâtı kurduğunu söylersem ileri gitmiş olmam. 
Ama böyle bir kıymetli elemanın ayrılışına 
üzüntü duyması icabedeı'ken hoşnutluğunu ifa
de eden kişi klüpçülük oyunlarına çevirmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlar, ağraz insanların ko
ruyuculuğuna sığınmak suretiyle Devlet idare
sinin idare edileceğine inanmıyorum. 

Hattâ vekiller gelip geçicidir. Meslekinde, 
ilminde kuvvetli ve bilgili memur arkadaşları 

*EL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B : 5 
takviye etmek ve onlara hürmet etmek memle
ketin menfaati icabıdır. Bunları hiçe sayan 
zümre ve idareler momle'keti sevmiyor ve iyi 
idare etmiyor demektir. Particilik yüzünden, 
seçim 'bölgelerinde «bâzı istediği insanları, kul
lanabileceği küçük görüşlü insanları aralara tâ
yin etmek suretiyle istikbale matuf bâzı kü
çük hesaplarla hareket edilirse o memlekette 
idare ve o millete hizmet çok zor olur. 

Muhterem arkadaşlarım, Senato seçimlerin
den .biraz evvel, Artvin'deki 'seçimlerde birkaç 
teknik arkadaşın da nakledildiğini işittiğimiz 
gibi, .hütçe görüşmelerinde Karma Encümende 
ayrı ayrı görüşüldüğü hakle 'bunlara cevap ve
rilmedi. Ayrıca, mühim noktalardan bir tane
sini arz edeyim, Nafıa Vekâleti Bütçesi Karma 
Bütçe Komisyonunda görüşülürken Sayın Ve
kâlet erkânından bilgi almak üzere Vekâlete 
gitmiştim. Bilgi istediğim zaman vazifeli arka
daşlar Sayın Vekilin yazılı emri olduğunu me
buslara 'bilgi verilmiyeceğini bej^an ettiler. Ken
disine bu durumu sorduğumda 'bana hiçbir ce
vap vermedi ve yarın Yüce Mecliste 'bütçe mü
zakereleri 'başladığı zaman ben ıbir mebus ola
rak Nafıa Vekâletinin harcamalarından 'bilgim 
yoktur. 

Ancak kendi çapumda bulabildiğim bilgiler
le buraya çıkacağım, ama vergiler bahsinde her 
zaman için buraya gelecek Hükümet vergiler 
koyacak, fakir fukaranın •cebinden toplıyacağız 
onları. Veremezse haczedeceğiz ama nerelerde 
kullanıldığı hakkında bir milletin vekili olarak 
ben bilgi edinemiyeeeğim. 

Buna muvazi olarak 3 - 4 tane mebus arka
daş İktisadi Devlet 'Teşekküllerinde bir umum 
müdürün yanma gittik ve bilgi istedik. Bizi ka
bul etmediler, onu da arz ediyorum. O zaman 
Ticaret Vekiline geldik, Vekil bu işi hallede
ceğini söyledi. Ama altı ay geçmesine rağmen 
hirJbir hareket yoktur. 

Şimdi arkadaşlar istirham ediyorum, bugün 
benim başıma gelenler yarın sizlerin de basma 
gelir. Bir mebus Devlet dairesinden bilgi ala
maz, Ibir umum müdürle görüşemezse sıkıntısı
nı lütfen kabul buyurun. Yüksek Huzurlarını
za senede ıbir defa olsun çıkmam ama müsaade 
edin de çıkmışken bâzı mevzular var, ama Mec
lis gündemi çok yüklü olduğu için tafsilâta gir-
miyeceğim. Bunları uzun 'boylu görüşmek üze-
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re bana yazılı cevaplan ile-ve bâzı şifahi ko
nuşmaları ile bir hafta içinde bana verdiği ce
vaplarda birbirini tekzibeden yazıları mevcut 
Sayın Vekilin. Vekilin dalma kendisine boyun 
büken mensupları değil, bilgisi ile, kuvveti ile, 
olmıyaıı «olmıyacak» diyen insanları tutması 
kendi menfaati icabıdır. 

Arkadaşlar Nafıa Vekili her halde bunları 
not edecektir. Kendisiyle ıhususi bir görüşme
miz de olmuştu. 

Devlet dairelerinde bâzı küçük görüşe sahip 
insanlar mevcuttur. Ama, bu meyanda da kuv
vetli memur arkadaşlarımı rencide etmek ve 
acıları mesleklerinden soğutmak yersizdir. El
bette ki, hepsi Sayın Vekilin bilgisi tahtında 
olmaz. Benim kanaatim öyledir. Üç, dört sayfa
lık bir yazıyı okumadan vekil altına imza at
mış olabilir. Banka, bir soruma cevaben teknisi-
yen adedinin çok olduğunu söylediğim zaman, 
«Bu teknisyenlere statik hesaplar öğretildiğini, 
orta mektep ve lise mezunlarının bu şekilde ye
tiştirilmek üzere yetmiş aded alındığını söyle
mektedir. Arkadaşlarım, meslek bilgisinden de 
mahrum olan insanların bu yazısında hakikaten 
şüpheler uyanır ve bunların ciddî çalışmasın
dan da endişe etmekteyim. Statik hesap dendi
ği zannan bir mühendisin ancak dört senede oku
duğu 'meseledir. Bu, yüksek riyaziye kadar ağır 
Ibir meseledir. Bir kurs içerisinde lise mezunla
rına statik hesap öğretil dinliyorsa o hakle bu 
yüksek mühendis ve mühendis denilen mektep
lerini kapatalım, teknik elemanları ortaya ya
yalım. Muhterem arkadaşlarım, bunlara 50 lira 
ile 70 lira arasında ücret verirken ve kıymetli 
ve kuvvetli arkadaşlar istihkaklarda dürüstlük 
yapmak isterken 5 milyonluk, keşif bedeli olan 
işe bir milyon lira iştirak bedeli vermek isti-
yen zihniyeti rencide eden, oradaki kıymetli 
mühendis arkadaşların ayrılmasına vesile olan 
insanları lûtfestin, araştırsınlar, isterlerse isim 
de verebilirim: Ahmet Toprakçıoğlu kaç sene 
çalışmıştır ve Vekâlette tetkik buyursun ve 
hangi mesele için ayrılmıştır, tetkik buyursun
lar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunların da
ha çok geniş v-3 uzun teferruatı vardır, bunları 
bir gün nasibolursa ki, şimdi sözlü soru ola
rak veriyorum, Sayın Vekille enine boyuna. 
konuşmak üzere, tabii vaktimiz olursa, çünkü 
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zaten sözlü sorulara vakit gelmiyor, bu yolu se- I 
çeceğim. Aksi takdirde 'bunları burada anlat
makla bitmez. Hepinizi hürmetlerimle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı, bu
yurunuz. ' 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Başaran'm gündem dışı konuşmasının tümünü 
dinleme imkânını bulamadım. Duyabildiklerim 
kadarına şöylece cevap arz edeyim: 

Burada gündem dışı ileri sürdükleri husus
ların 'hemen % 80 ni Karma Bütçe Komisyonun
da Baıkanlığımm bütçesi görüşülürken arkada
şımız ileri sürmüş ve gerekli cevabı almıştı. 

Şimdi Artvin seçimleri hakkında Artvin'de 
son yapılan Senato seçimi dolayısiyle Sabit Os
man Avcı arkadaşım bir soru sormuştu. Kendi
sine elimizdeki dosyalara göre gerekli (bilgi ve
rilmiş ve arkadaşım da tahmin ediyorum ki, 
tatmin edilmişti. Ama arkadaşım tatmin edilme-
mişse veyahut Mehmet Başaran tatmin edilme-
mişse bunu (bir sözlü soru ile buraya getirebi
lirler, biz de yapmış olduğumuz işleri Yüksek 
Huzurunuzda açiklarız. 

Gündem dışı bir konuşmada böyle çeşitli 
mevzulara temas edilince, kaibul buyurursunuz 
ki, 'bunların hepsini teker teker cevaplandır
mak imkânı yoktur. 

Kaldı ki, Mehmet Başaran arkadaşımız be
nimle bu konuları hususi olarak görüşmemiş
tir. 

Burada ileri sürdüğü iddiaların yüzde sekse
ni, katiyetle ifade ediyorum, indîdir ve hisse 
makrundur. Mehmet Başaran arkadaşımızın 
eski bir mütaaMit sıfatiyle Yapı İmar Daire
siyle işi vardır. Bu işi, arzuladığı şekilde neti-
celendirilmemiştir. Bunun tesiri altındadır. Bunu 
üzülerek arz etmek zorunda ve durumunda
yım. (Soldan gürültüler) 

Arzu ettiği şekilde neticelendirilmediğin-
den hissî hareket etmektedir. Bunu arz etmek 
durumundayım. 

Bir sözlü soru verdiği zaman bunu açıkla
maya hazırım. Gündem dışı 'bir konuşmada bu 
gibi polemiklere girmek istemiyorum. Ama sa
dece ibu kadarını söylemekle yetiniyorum. Daha 
önümüzde bütçe vardır, bütçede de bunu geti
rerek derinliğine ve genişliğine görüşebiliriz. | 

Yoksa burada çıkıp da böyle afaki, şu olmuştur, 
bu memur gelmiş, o memur gitmiş, bu memur 
gitmemiş, (bunlar Yüksek Meclisi tenvir için 
kâfi sebepler değildir ve vesile de değildir. 

Umum Müdürün istifasına gelince; istifa mü
essesesi Anayasada yerini almıştır. Umum Mü
dür, Karayolları Umum Müdürlüğünden istifa 
etmiş yine Bayındırlık Bakanlığında Yüksek 
Fen Heyetine tâyin edilmiştir. 

Şu veya bu memur hakkında burada şu ve
ya bu şekilde konuşmak âdetim değildir. Bugün
lük mâruzâtım bu kadardır. 

2. — Ordu Blilletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun Milliyet Gazetesinde Parlâmentoya ve üye
lerine haksız hücumlar yapıldığına değinerek 
hasın özgürlüğünün kötüye kullanılmasına karşı 
olduğunu açıklıyan konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Pehlivanoğlu, Par
lâmentoya müteveccih bâzı hücumlar hakkında 
buyurunuz. Lütfen kısa olsun. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Muhte
rem milletvekilleri, 

Son zamanlarda, bilhassa bu memleket niza
mının ve bu nizamın temeli olan anamüessese-
lcrin varlığının korunmasında herkesten ziyade 
vazife ve mesuliyet altında olan bâzı matbuat 
mahfillerinde, Yüksek Meclisiniz şahsiyetini 
ve onu temsil edenleri tezyif ve tahkir etmek bir 
teamül haline getirilmek istendiği müşahede 
olunmaktadır. 

Eğer bu büyük Milleti temsil eden yüksek ve 
ulvi şahsiyetinize karşı girişilen bu tezyif ve te
cavüz fiillerine Hükümet ve savcılarımız mevcut 
kanuni müeyyideleri harekete getirerek gerekli 
hassasiyeti göstermiş olsalardı şüphesiz bugün 
huzurunuzu işgal etmiyecektim. 

Bu fiili metodik şekilde şiar edinmiş olan 
Milliyet gazetesinin bir yazarını bugün sizlere 
bir misal olarak arz etmek isterim. 

Çetin Altan adındaki bu yazar, 20 Ocak 1965 
tarihli Milliyet gazetesinin birinci sahifesinde 
(Şey...) başlığını taşıyan sütununda Yüksek 
Meclisimizin mensuplarını ve dolayısiyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisini yine pervasızca tah
kir etmekten zerrece fütur etmemektedir. 

Mezkûr fıkrada aynen şunlar yazılmaktadır: 
«Milletvekilleri önce kendilerini tenkid et

mişler, sonra da zam istemişler... 
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Zaten politikada kalite galiba para ile ters 

orantılı.... 
Birincisinin ne kadar düşük olduğunu ispat 

edersem ikincisini istemeye o kadar hak kazanı
yorsun» dediği fıkrasının başlığına da «yerin
dedir» serlevhasını koymak suretiyle kanaati
ni ve bu yoldaki tecavüzünü bir katiyetle ifade 
etmek yoluna tevessül etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu mesele elbetteki te
ker teker Yüksek Meclisinize mensubolan şahıs
lara karşı yapılmış bir hakaret olmakla beraber 
aynı zamanda Yüksek Meclisinizin şahsiyetine 
ve haysiyetine de bir tecavüzü tazammun et
mektedir. Onun içindir ki hassasiyetle bu me
seleyi huzurunuza getirmeyi münasip buldum. 

Yazar bu fıkrada demek istemektedir ki, 
«milletvekilleri kalitelerinin düşük olduklarını 
ortaya koymuşlardır. Öyle ise kaliteyle ters 
orantılı olduklarına göre birincisini ispat etmiş-
lar ve maaşlarını artırmak istemelerine de hak ka
zanmış oluyorlar.» 

Muhterem arkadaşlar, politikada kalitenin 
tâyinine tek yetkili makam mille'tir. Milletin 
kendini temsile lâyık ve ehil gördüğü kimseleri 
tahkire yeltenmek, millete müteveccih bir hare
kettir. Her yazar, Anayasada milletvekili se
çilmek için aranan anaşartlarm, yeler olup ol
madığı mevzuunu münakaşa edebilir. Umumi 
olarak hiçbir şahsi, yani seçimleri veya seçen
leri zedelemeden durumu tekidcdebilir. 

Burada bütün devletlerin bu konuda takibet-
tikleri yol ve usulü tetkik edebilir. Ancak böy
lece millî iradeyi temsil eden kimseleri toptan 
töhmet veya suizan altında bulunduracak bir 
neşriyat, müesseseyi hırpalamak gayesinden baş
ka neyi ifade eder? Elbetteki mümessilliği sa
dece maddi imkânlarına tamah edilerek elde 
edilmesi cazip bir meslek olmaktan çıkarılma
lıdır. Hepiniz teker teker bizzat kendi durum
larınızla da takdir edersiniz ki, bizim memleke
timizde milletvekilliği bir kazanç ve servet yap
ma yolundan uzaktır. Bu konuyu tâyin edecek 
makam da yine Meclistir. Bu konuda başka 
merci yoktur. Meclis milletvekillerinin maaş 
meselelerini ele alınca her seferinde Parlöman-
terlcri lupculuk çıkarcılık gibi isnatlarla leke-
meye çalışanlar her şeyden evvel kendi durum
larını tetkik etmelidirler. Her akşam viski şi
şelerini boşaltmadan yatamıyanlar, sefahatin 
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her çeşidini hayatlarına hâkim kılanlar bir yan
dan sosyalizmin havarisi kesilirlerken biraz da 
tonkidlerini kendi vicdanlarına tevcih etmeleri
ni tavsiye ederim. (Brova seslen) 

Bu yola tevessül edemiyecek seviyede olan 
faillerin hesabını Hükümet ve savcılarımız sor
malıdırlar. Hükümeti ve Sayın Adliye Vekilini 
bilhassa bu hususta ikaz etmek isterim. 

Eftirmetlerimle. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Diğer gündem dışı söz taleple

rini tervicetmeme imkân yoktur. Bundan son
raki toplantılarda söz vermeye çalışacağım. 

3. — İngiliz eski Başbakanlarından Sir Wins-
ton ChurchilVin, ölümü dolaytsiyle ingiliz Avam 
Kamarasına gönderilen mesaja karşlık mesaj. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, şimdi Sir 
AViııston ChurchilPin ölümü dolayısiyle gönderil
miş bulunan mesaja verilmiş cevabi mesajı oku
tuyorum. 

Sayın 
Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 
Ankara 

Sir Winston Churchill'in ölümü münasebe
tiyle gerek şalısınız gerekse Millet Meclisi adına 
göndermiş olduğunuz taziye mesajından dolayı 
Avam Kamarasının duyduğu derin şükran hisle
rini ifade etmek isterim. Onun karakteri ve 
büyük şahsiyeti hakkındaki derin hürmet ifade
lerinizi Avam Kamarasının resmî belgeleri ara
sında bir vesika olarak muhafaza edeceğimiz 
için iftihar duyuyoruz. Millet Meclisinin üzün
tümüzü paylaştığını öğrenmekle teselli buluyo
ruz. 

Avam Kamarası Başkanı 
Harry Hylton Foster 

4. — Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet 
Sunay'ın Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'-
in ve onun şahsında milletvekillerinin; Millet 
Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in de; Genelkur
may Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın ve 
onun şahsında Ordu mensuplarının bayramlarını 
kutladıklarına dair telgrafları. 

BAŞKAN — Şeker Bayramı dolayısiyle Mil
let Meclisi Başkanından Genelkurmay Başkanı
na ve Genelkurmay Başkanından Millet Meclisi 
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Başkanına gönderilmiş bulunan tebrik mesaj
larını okutuyorum : 

Sayın 
Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 
Ankara 
Silâhlı Kuvvetlerimiz namına şahsınıza ve 

şahsınızda Millet Meclisinin saym üyelerine Şe
ker Bayramı tebriklerimi saygılarımla sunarım. 

Orgeneral Cevdet Sunay 
Genelkurmay Başkanı 

Saym 
Orgeneral Cevdet Sunay 
Genelkurmay Başkanı 
Ankara 
Zatıâlinizin ve şahsınızda Türk Silâhlı Kuv

vetlerinin Şeker Bayramını şahsım ve Millet 
Meclisi üyeleri adına tebrik eder, teşekkürlerim
le saygılarımı sunarım. 

Futd Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

Sayın arkadaşlar, lütfen Meclis salonunu terk 
etmeyiniz. Görüşeceğimiz konular arkadaşların 
mutlak burada bulunmalarını icabettirir mahi
yettedir ve açık oylamalarla ilgilidir. Bu se
bepten ayrılmamanızı rica edeceğim. 

5. Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği seçimi 
BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu üye

liği için seçim yapılacaktır. Müteaddit turlara 
rağmen maalesef şimdiye kadar bir netice elde 
etmek mümkün olmamıştır. Lütfen arkadaşla
rımız oylarını izhar buyursunlar. 

Geçen seçim tutanağını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapı

lan 4 üncü tur seçime (218) zat katılmış ve ne-
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ticede aşağıda isimleri yazılı bulunan adaylar, 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Aarz olunur. 
Üye Üye 

Mardin Diyarbakır 
Talât Oğuz Aadnan Aral 

Üye 
Konya 

İrfan Baran 

Hâkimoğlu Avni 
Durudoğan Fahri 
Yücel Ali Fahri 
Yargıcı Mustafa 
Güyer Yusuf İzzettin 
Alpbaz Mesut 
Özsancak Selâhattin 
Muteber olmıyan oy 
Boş 

157 
29 
9 
8 
6 
4 
3 
1 
1 

BAŞKAN — Tasnif heyeti için kura çekiyo
ruz. 

Sayın Hasan Tahsin Uzun... Burada. 
Sayın Fethi Mahramlı... Burada. 
Saym Hasan Erdoğan... Burada. Lütfen tas

nif heyetine. 
Saym arkadaşlar, bir mühürlü beyaz oy 

puslaları dağıtılacaktır. 

Hangi ilden başlıyacağımıza dair kura çeki
yoruz : Samsun'dan başlıyoruz. 

(Samsundan başlanarak oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu üye

liği için seçimde oyunu kullanmıyan arkadaşı
mız var mı? («Var» sesleri) Lütfen acele edi
niz. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği seçimi için 
oyunu kullanmıyan arkadaşımız var m? Yok.. 
Oylama muamelesi bitmiştir. Lütfen sepetleri 
kaldırınız. 

Komisyon lütfen yerini alsın. 
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5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

lm — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/756; Cumhuriyet Senatosu 1/444) (S, Sayısı : 
811) (D 

BAŞKAN — Raporda öncelikle görüşülmesi 
teklifi mevcuttur, öncelikle görüşülmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon lütfen yerini alsın. Bu tasarı ile 
ilgili komisyondan beyanda bulunacak arkada
şımız lütfen işaret buyursun.. Bütçe Komisyonu 
adına beyanda bulunacak sahibi salâhiyet bir 
arkadaşımız yok mu? (Rüştü özal var, sesleri) 
Buyurun Sayın özal, Komisyon yerine. 

Tümü üzerinde söz istiyen Buyurun Sa
yın Dizman. 

H. ALÎ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlarım, dolaplarımıza bırakılan kâğıtlar, 
<bu konuda iki tanedir. Bir tanesi Millet Meclisi 
sıra sayısı 811 numarasını taşımaktadır ve bun
da Karma Bütçe Komisyonunda kabul edilen 
metnin Cumhuriyet Senatosunca da kabul edil
diği beyan edi-mekte ve Bütçe Komisyonumuz da 
Cumhuriyet Stnatosunca kabul edilen metnin 
aynen Millet Meclisince kabul edilmesini tale-
betmektedir. 

ikinci bir metin; Cumhuriyet Senatosu sıra 
sayısı 526 numarasını taşımaktadır, öyle anla
şılıyor ki, burada görüşmeye esas olması iste
nilen metin budur. Halbuki Cumhuriyet Sena
tosunun Meclis Saatini dinlediğim zaman bu 
metin üzerinde birçok görüşmelerin vâki oldu
ğunu ve hususiyle Başbakanlık Bütçesinin 
13.190 numaralı maddesine konmuş bulunan 
9 bin liralık ödeneğin iki Parlâmento üyesine 
tahsis edilmesinin tenkid konusu edilmiş bulun
duğunu, o itibarla, tasarının komisyona geri git
tiğini ve orada bu miktar tenzil edildikten son
ra tekrar Heyeti Umumiyeye geldiğini dinle
miştim. Halbuki elimizdeki metne göre bu tas-
hihat yapılmış görünmemektedir. Eğer gerçek-

(1) 811 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

ten Cumhuriyet Senatosunda bu tasarı görüşü
lürken bâzı değişiklikler yapıldı ise, bizlerin 
tetkikine o değişikliklerin de arz edilmesi elbet
te ki lüzumlu idi. Böyle bir değişiklik olmuş 
mudur, olmamış mıdır? Sayın komisyondan ri
ca edeceğim, eğer bir değişiklik olmuşsa bu de
ğişiklikler neleri kapsamaktadır? Bunu da gö
rüşmelere geçmeden evvel Heyeti Umumiyeye 
'bildirsinler ki, bu mevzuda bâzı fikirlerimiz ola
cak ise ona göre konuşmamız mümkün olsun. 
Meselâ bir tanesini daıha arz edeyim : 

Benim yaptığım +ûtkikata göre, bu rakam
lar yanlış idi. (X ov-jilerde düşülen miktar 
6 930 500 lira olarak görüldüğü halde eklenen 
6 940 500 lira idi. Böylece rakamlar arasında 
10 bin liralık bir fark vardı. Acaba bu fark 
görülmüş ve tashih edilmiş midir, yoksa edilme
miş midir? Elimizdeki metin tetkike salih bir 
metin olmadığı için, bunu tetkik imkânını bu
lamadım. Komisyondan evvelemirde bu husu
sun aydınlatılmasını bekliyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Bu konuda başka söz istiyen 
var mı? Yok. Komisyon bu hususa cevap vere
cek mi efendim? Buyurunuz Saym özal. 

BÜTÇE KO.MÎSYONU ADINA RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Efendim, sayın arkadaşımı
zın işaret etmiş olduğu, Senatodaki 9 000 li
ralık, 275 sayılı Kanun gereğince Devlet Bası
mevi işçileriyle ilgili uyuşmazlığın halledilmesi 
maksadiyle kurulan Uzlaştırma Kurulu üyele
rine verilecek ücretlerin ödenebilmesi için Mec
lisimizce eklenmesi uygun görülen ödeneğin ka
bul edilmemesine mütedair olan görüşüne Bütçe 
Komisyonumuz katılmıştır ve bütün rakamlar 
bu esasa göre değiştirilmek icabetmektedir ve 
Başkanlığa verilen metin üzerinde de bu değiş
meler yapılmıştır. 

Yine Dizman arkadaşımızın işaret etmiş bu
lunduğu Toprak ve İskân işleri Genel Müdür
lüğü Bütçesinin çeşitli bölümleri arasında 
7 193 500 liralık aktarma yapılmasını derpiş 
eden rakam bu takdirde 6 931 500 lira olarak 
düzeltilmek gerekmektedir. 

Keyfiyet bundan ibarettir, saygı ile arz ede
rim. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş

ka söz istiyen var mı? 
Buyurunuz Sayın Ali Dizman. 
H. ALÎ DlZMAN (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlarım, huzurunuzu işgal etmeden maksat 
ikinci sualime cevap alamadım. Acaba ben mi 
yamlıyorum, yoksa gerçek o mudur diye komis
yonun izahını beklemekte idim. Şimdi anlaşılı
yor ki, kanunun birinci maddesinde 6 931 500 
lira aktarma yapıldığı tasrih edilmiştir ve ekle
nen miktardan da 9 000 lira bu şekilde tenzil edil
miştir. Halbuki bu 9 000 liralık muamele yapıl
mazdan evvel, benim yaptığım hesaba göre, cet
vellerde düşülen miktar 6 931 500, eklenen miktar 
ise 6 940 500 liradır ki, burada 10 000 liralık 
arada bir fark vardı. Böyle bir fark var mıdır 
ve eğer görüldü ise düzeltilmiş midir? Yoksa ka
nunun birinci maddesinde beyan ettiğimiz ra
kam yine birinci maddesinde atıf yaptığımız cet
vellerle hali intibakta değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Efendim, bu husus cetveller
de düzeltilmiştir. 

BAŞKAN — Bu konuda, tümü üzerinde ko
nuşmak istiyen var mı efendim? Yok. Tümü üze
rinde başka konuşan olmadığına göre maddelere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Maddeleri 
okutuyorum. 

1964 yıllı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ili
şik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
6 931 500 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 
(1) sayılı cetvel 

(A/ l ) 
Başbakanlık 

12.000 Personel giderleri bölüm 
toplamı 45 000 
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BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is

tiyen var mı?.. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 

KEMAL OKYAY (Kars) — Efendim, oradaki 
rakam 54 bin olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, bize verilen cetveller
de 45 bin olarak düzeltilmiş. Niçin 54 bin olma
sı gerekiyorsa lütfen izah buyurun, bir önerge 
ile meseleyi halledelim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
KEMAL OKYAY (Kars) — Efendim, demin 
Sayın Ali Dizman Beyefendinin bahsettiği 10 bin 
liralık yekûn hatası buradadır, o bilâhara düzel
tilmiştir. Şimdi de 54 000 lira olarak düzeltile
rek oya konulması lâzımdır. Arz ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel Riyasete 
verilmiş bulunan tasarıda bu bölüm 54 000 ola
rak gösterilmişti. Daha sonra yapılan düzeltme 
ile yine Riyasete verilmiş bulunan tasarıdaki 
düzeltme ile bu rakam 45 000 olarak düzeltilmiş
tir. Şimdi Riyaset tereddüt içindedir; bunu 45 
bin olarak mı, yoksa 54 bin olarak mı oya suna
caktır? Bu hususta bizzat Riyaset lâzım gelen ay
dınlığa kavuşamamıştır. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KE
MAL OKYAY (Kars) — Muhterem arkadaşla
rım, (A/ l ) cetvelinde matbaa hatası olarak 
54 000 lira yazılmıştır. Halbuki 45 lira yazıla
caktı. Ali Dizman Beyefendinin bahsettiği 10 000 
liranın toplam hatası bundan ileri geliyordu. 
Şimdi bizim elimizdeki notda bu rakam 54 000 
olarak yazılmıştı ve bizde böyle biliyorduk. Bu 
bilâhara Maliye tarafından düzeltilmiştir. 54 000 
matbaa hatasıdır. 4 ve 5 rakamları yer değiştir
miştir. 45 000 olarak oyunuza sunulacaktır, onu 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — 45 700 olarak oya arz edilecek
tir biz de onu arz etmiştik. 

Evet şimdi, birinci bölümde 12.000 nolıı per
sonel giderleri bölümü toplam olarak 45 000 lira 
konmaktadır. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Bölüm 45 000 lira ola
rak kabul edilmiştir. 
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en Eklenen 

40 000 

35 000 

40 000 

35 000 

14.000 Hizmet giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 196 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 
12.000 Personel giderleri 50 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
14.000 Hizmet giderleri 5(> 0 0 ° 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
14.000 Hizmet giderleri 139 000 

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

İçişleri Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri bölüm toplamı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
13.000 Yönetim giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
14.000 Hizmet giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
16.000 Çeşitli giderler 

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

Jandarma Genel Komutanlığı 
12.000 Personel giderleri 454 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
13.000 Yönetim giderleri 143 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
14.000 Hizmet giderleri 33 000 

BAŞKAN— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
16.000 Çeşitli giderler 18 000 

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

Maliye Baikanlığ,ı 
12.000 Personel giderleri 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenlei'... Kabul edilmiştir. 
13.000 Yönetim giderleri 600 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenlei'... Kabul edilmiştir. 
14.000 Hizmet giderleri 100 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
16.000 Çeşitli giderler 600 000 

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

Millî Eğitim Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 4 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenle,-... Kabul edilmiştir. 
14.000 Hizmet giderleri 4 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenlc... Kabul edilmiştir. 
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Düşülen Eklenen 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenlei'... Kabul edilmiştir. 
13.000 Yönetim giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
34.000 Hizmet giderlteri 

BAŞKAN — Kabul edenter... Etmiyenlo*... Kabul edilmiştir. 
15.000 Kurum giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenlev... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

Bayındırlık Bakanlığı 
21.000 Etüt ve poje giderleri bölüm toplamı 250 000 

BAŞKAN — Kabul edenlier... Etaniyenleıv.. Kabul edilmiştir. 

Sağlık vo Sosyal Yardım Bakanlığı 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 300 000 

BAŞKAN — Kabul edenlier... Etmiyenleıv.. Kabul edilmiştir. 

îmar vo iskân Bakanlığı 
21.000 Etüt ve proje giderleri 203 500 

BAŞKAN — Kabul edenfev... Etmiyenleıv.. Kabul edilmiştir. 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve ona ^mlan 203 500 

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

(A/3) 

Jandarma Genel Komutanlığı 

I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 260 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenle?... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 715 140 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen'ei'... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 134 860 

BAŞKAN — Kabul ledenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi biraz evvel 
kabul etmiş olduğumuz cetvelleri ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Birinci madde cetvelleri ile bir
likte kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerinden (183 500) lira 
düşülerek ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı ye
niden açılan tertiplere olağanüstü ödenek ola
rak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — İki sayılı cetveli okutuyorum. 



M. Meclisi 
[2] SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

B. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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lcr... Kabul etmiyenler... İkinci madde bağlı 
cetvellcriyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin, ilişik (4) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine (61 140 000) lira ek 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 
Lira 

5 750 

Millî Eğitim Bakanlığı 
15.000 Kurum giderleri 8 000 

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

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
15.000 Kurum giderleri 167 250 

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

Tarım Bakanlığı 

15.000 Kurum giderleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
14.000 Hizmet giderleri 5 750 

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

Millî Eğitim Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul cdihniştir. 

000 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
15.000 Kurum giderleri 167 250 

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

Tarım Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 2 500 

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

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi bağlı cetvelle- j 

riyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden-

[4] SAYILI CETVEL 

Maliye Bakanlığı 

B. Ldra 

12.000 Personel giderleri 11 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

B. Bira 

12.000 Personel giderleri 50 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(3 neü madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — 3 neü maddeyi bağlı okunan 

cetvelleri ile birlikte oyunuza sunuyorum... Ka
bul edenler... Etmiyenler... Bağlı cetvelleri ile 
birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakan
lığı kısmının 14.000 nci (Hizmet giderleri) bö
lümünde (22 Şubat 1961 .tarihli ve 5/853 sa
yılı Kararname gereğince idarece tekabbül edi
len vergiler karşılığı) adı ile yeniden açılan 
14.444 ıncü maddeye (472 460) lira olağanüstü 
ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
istiyen var mı0'... Yok. Maddeyi oyunuza sunu-
nuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... 4 neü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin (Yatırımlar) a ait 
(Taşıt alımları ile ilgili kısmından ilişik (5) 
sayılı cetvelde yazılı kadro ve ibareler çıkarıl
mış, yerine ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı kad
ro ve ibareler eklenmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti
yen var mı?... Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 5 nci madde bağlı cetvelleriyle birlik
te kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmının 12.000 nci (Personel giderleri) 
bölümünün 12.441 nci madde unvanı (Orta ve 
yüksek okullar ders ve asistanlar ücreti), 
12.443 ncü madde unvanı (Her dereceli mesle
kî ve teknik okullar öğretmenleri ders, egzer
siz, şeflik ve asistanlar ücreti) ve 12.446 ncı 
madde unvanı da (Her dereceli güzel sanatlar 
okulları ders ve asistanları ücreti) şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz istT 
yen var mı?.. Yok. 6 ncı maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 6 ncı 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinda söz isti-
yen var mı?.. Yok. 7 nci maddeyi oyunuma su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 7 nei 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 8 nci mal-
de aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar sadedinde söz istiyen var mı?.. Buyu
run Komisyon adına Sayın Rüştü özal. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Muhterem arkadaşlarım, 
1964 senesi bütçesinin 12.441 ve müteakip bölüm
lerinde Yüksek Okulların fazla ders ücretlerini 
ödemeğe imkân verebilecek bir hüküm mevcut 
bulunmadığı cihetle bu ödenek kanununun çık
mış olmasına rağmen, Eğitim Enstitüleri ve 
Yüksek Okulların mensupları bugüne kadar 
müstahak oldukları fazla ders ücretlerini alama
mış bulunmaktadırlar. Filhakka şimdiki tasarı
nın 6 ncı maddesiyle ödeme imkânı açık bir şe
kilde verilmekle beraber kanunun neşrinden ev
velki hak sahiplerinin bu haklarını alamaması 
gibi bir durum doğabilir. Buna imkân verilmi-
yeceği ve Maliye Bakanlığımızın kanunun çı
kışındaki espriye uygun anlayışiylo bunu hal
ledebileceği kanaatindeyiz. Bir kısım eğitim 
enstitüleri mensupları bugüne kadar mal müdür
lerinin anlayışlarına muvazi olarak haklarını ala-
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mamışlardır. Eğer bu anlayışa sadık kalınmak 
üzere çıkacak ol m bu kanundan evvelki hakların 
verilmemesi hali doğacak ise, bundan büyük 
ölçüde zarar görülecektir. Onun için bu cihetin 
zabıtlara geçirilebilmesi ve kanunun esas ru
hunda yüksek okullara da fazla ücret miktarı
nın verilebilmesi gerekmekte olduğundan tatbi
katın bu yolda yapılması lüzumuna işaret etmeye 
zaruret vardır. 1965 bütçesinde filhakika bu şe
kilde düzelmektedir. Çıkmakta olan bu kanun 
ile de sarahat sağlanmıştır. Fakat bundan ev
velki alacakların bir yanlışlığa uğramaması ve 
bu hakların ödenebilmesi için Maliye Bakan
lığının olumlu mukteza tâyin etmesi gerek
mektedir arz ederim. 

BAŞKAN — Kanunun tümü açık oylamaya 
tâbidir. Lütfen arkadaşlarımız açık oylamada 
oylarını kullansınlar. Beyaz oy, kabul, kırmızı 
oy ret, yeşil oy çekinserdir. Kupalar sıralar 
arasında gezdirilecektir. 

2. — Siyasi Partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıİb-
ralıimoğlu'nuu, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (i/560, 2/378; 
2/591) (S. Sayısı : 527) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündemin 
ikinci maddesi siyasi partiler kanun tasarısı
dır. Ancak Yüksek Meclisinizin daha evvel al
mış olduğu karar gereğince Siyasi Partiler Ka
nunu her hafta Perşembe günkü birleşimde 
görüşülecektir. Bu sebeple bu tasarıyı geçmek
teyiz. 

3. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rın ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nm 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi 
S. Sayısı i 458 ve 458 e 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — 3 ncü madde bina kiraları hak
kındaki kanun tasarısıdır. Bina kiraları hak
kındaki kanun tasarısı ve Erzurum Milletveki-

(1.) 458 ve 458 e 2 nci ek S. .Sayılı basmar 
yazı 28 . 3 . 1964 tarihli 77 nci birleşimin so? 
nundadır. , 
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li Gıyasettin Karaca'mn, 6570 sayılı Kira Ka
nunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 
3 ncü maddelerinin yeniden tedvini ile 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi üzerindeki müzakerelere geçen birleşim
lerde devam etmiştik. 

Tasarıdaki 2 nci maddenin tayymdan son
ra, 3 ncü madde, 2 nci madde yerine kaim ol
muş ve o numarayı almış bulunmaktadır. Şim
di üzerinde görüşme cereyan eden madde ise, 
daha evvel sayın üyelere dağıtılmış bulunan 
tasarıda 3 numara olarak zikredilen fakat 2 nci 
maddenin tayyedilmesinden sonra onun yerine 
kaim olarak 2 numarayı almış olan madde üze
rindedir. 

Görüşmeye devam ediyoruz. Bu arada 2 nci 
madde üzerinde görüşmeler Ibitmiş ve değişiklik 
önergelerinin ayrı ayrı okunmasından sonra 
bunların aykırılıkları itibariyle oya konması 
gerekmişti. Şimdi tekrar aykırılıkları itibariy
le ikinci madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini okutacağım ve Yüce Heye
tinizin oyuna sunacağım. 

Lütfen bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısını görüşeceğimiz sırada bu kanunu müdafaa 
edecek komisyon yerini alsın. Aykırılığı itiba
riyle ikinci madde üzerinde verilmiş bulunan 
değişiklik önergelerini okutacağım ve Yüce H e 
yetinizin oyuna sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının üçüncü maddesinin matlâbınm 

kaldırılmasını ve maddenin aşağıdaki şekilde tâ
dilini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
ismail Hakkı Tekinel 

ikinci Bölüm 
Konut kiralarının tesbiti 
Madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihte kirada bulunan ve bu tarihten sonra ki
raya verilen konut kiraları, kiralıyan ile kiracı 
arasında, serbestçe anlaşamadıkları takdirde, 
bunlardan birinin müracaatı üzerine Ibu kanun
da yazılı esaslara göre mahkemece tesbit olu
nur. 

Kira tarafların anlaşmasiyle seribestçe tes
bit edilmişse sözleşmenin müddoti daha uzun 
olsa bile taraflardan her biri bir yıllık kira sü
resinin bitiminden evvelki 30 gün içerisinde, no-
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ter vasıtasiyle diğer tarafa ihbar edilmek su
retiyle, ilk yılın bitiminden itibaren 15 gün 
içinde mahkemeye müracaatla kiranın tesbiti 
dâvası açabilir. Mahkemece tesbit edilecek kira 
bedeli dâva tarihinden itibaren uygulanır. Dâ
va devam ettiği müddetçe sözleşme ile belli ki
ra bedelini ödemeye devam olunur. Dâva sonun
da bir fark husule gelirse kiracılardan tahsil 
veya kiracıya iade edilir. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini okutmuş 
bulunmaktayım. Daha önceki birleşimde bütün 
değişiklik önergelerini okutmuştuk. Bu bakım
dan ayrı ayrı okutmaya lüzum görmüyorum. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇlCt KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA UYAR (izmir) — Bizim yeni getirdiğimiz 
maddede Ibütün bu fikirlerden faydalandığı
mız için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik öner
gesi reddedilmiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üçüncü maddenin birinci fıkrasında (Veya 

bunlardan birinin müracaatı üzerine mahkeme
ce tesbit olunur.) kısmının, Anayasanın 36 nci 
maddesinin ruh ve maksadına aykırı olduğun
dan, çıkarılmasını arz ve rica ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇlCt KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA UYAR (izmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişiklik 

önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarısının 3 ncü maddesinin 2 nci sa

tırına (kiraya verilecek) kelimelerinden sonra 
(işyerleri ve) kelimelerinin ilâve edilmesinin oya 
sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Bolu 
Kâmil inal 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA UYAR (izmir) — işyerleri hakkındaki hü
kümler geçici maddede olduğu için, katılmıyoruz 
efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önergesini oyunuza sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Değişildik önergesi reddedil
miştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının ikinci, üçüncü ve di«-er maddelerin

de konut kelimeleri yanma işyeri kelimesinin de 
konulmasını saygılarımla arz ederim. 

Bolu 
Kâmil İnal 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Aynı mâhiyettedir, ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Aynı mahiyettedir diyorlar. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısının 

üçüncü maddesinin ikinci fıkrasının ( kiralayan 
ve kiracı aralarında anlaşma ile anlaşmadıkları 
halde) ibaresinin bu kanundaki ölcümlük kira 
esaslarını göz önünde tutarak (kiracı ile kiralı-
yan aralarında anlaşamadıkları takdirde) şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANT MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Aynı fikirleri getirdiği
miz maddede tesbit etmiş durumdayız. Onun için 
kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Aynı fikirlerin komisyon tara
fından getirilmiş olan metinde ifade edilmiş ol
duğunu beyan ederek komisyon bu önergeyi ka
bul etmiyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Değişiklik Önergesi reddedil
miştir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 3 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının 

tamamen silinmesini saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe : 
Bu hüküm anlaşma ve sözleşmenin hükümle

rini her ne kadar saklı tutmak istemekte ise de 
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cüz'i kira bedelleriyle mülk sahiplerinin mağdur 
durumda bulun?nların Anayasadaki haklarına 
acık bir tecavüzdür. Yeni kanunun amacı adaleti 
biran evvel verine getirmektir. Ve bu amaca ay
kırı bir zulüm hükmü bu kanunda bulunursa ka
nun kendi adalet amaciylc çelişir. Bu sebeple 
bu kanunla birlikte adalet gecikmeden düzen
lenmelidir. 

BAŞKAN — Komisvon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Anla
şılmadı efendim, tekrar oya sunuyorum: 

Değişiklik önergesini kabul edenler... Etmi
yenler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş bulunan bir 
değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısının 

2 nci maddesi kaldırılarak tasarının 3 ncü mad
desi, 2 nci madde olarak aşağıdaki şekilde Ko
misyonumuzca yeniden tedvin edilmiştir. 

Teklifimizin kabulünü arz ve rica ederiz. 
Geçici Komisvon Başkanı 

İzmir 
Mustafa Uyar 

MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte kirada bulunan konutların kira bedel- -
leri, kiralavan ile kiracı arasında anlaşma ile, 
anlaşamadıkları takdirde, bunlardan birisinin mü
racaatı üzerine bu kanunda yazılı esaslara gö
re, mahkemece tesbit olunur. 

Bu kanunun vürürlü^e girdiği tarihten son
ra kiraya verilecek konutların kira bedelleri ta
raflar arasında anlaşma ile tâyin edilir. Bu 
takdirde, taraflardan her birisi kira süresinin 
bitiminden evvelki 30 gün içerisinde Noter vası-
tasiyle diğer tarafa ihbar edilmek suretiyle belli 
sürenin bitiminden itibaren 15 gün içinde kira 
miktarının bu kanuna göre tesbiti dâvası için 
mahkemeye başvurabilir. 

Mahkemece tesbidedilecek kira bedeli, taraf
lar arasında dâva tarihinden itibaren uygulanır. 

Mahkeme süresinde sözleşmedeki kira bedeli 
ödenmekte devam olunur. Dâva sonunda kesinle
şen kira bedeli ile sözleşmedeki kira bedeli ara
sındaki fark hakkında Borçlar Kanununun 
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260 ncı maddesi uygulanır. Kiralayan fazla kira 
parası almış ise istek ile mahsup edilir. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından düzen
lenmiş bulunan ve tasarıda ikinci madde olarak 
kabul edilebilecek bulunan maddeyi okutmuş bu
lunuyoruz, oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... İkinci madde komisyon tarafından 
getirilmiş şekliyle kabul edilmiştir. 

Eski metinde dördüncü madde olarak yer al
mış ve fakat ikinci maddenin tâyedilmesi suretiy
le şimdi üçüncü madde olması gereken maddeyi 
okutuyorum. 

Esaslar 
MADDE 3. —• İtibari metrekare arsa bedeli 

ve itibari metrekare bina değeri toplamının ko
nut olarak kiralanan kısmın kullanışlı inşaat sa
hası ile çarpımı sonunda elde edilen miktarın 
% 10 u o konutun senelik kira bedeli itibar olu
nur. 

Kiraların tesbitinde eski ve yeni konutlar ara
sında fark gözetilmez. 

İtibari metrekare Ibina değerinin hesabına 
esas alınacak ortalama metrekare fiyatları ve öl
çü esasları, bu kanunun yayınlandığı tarihteki 
Bayındırlık Bakanlığının (bütün il ve ilçelerde 
uygulanacak fiyatları gösterir) birim fiyatlarına 
göre, Bayındırlık ve İmar ve İskân Bakanlıkla
rınca bu kanunun yayınlandığı tarihten sonra 
en geç iki ay içinde hazırlanacak bir yönetmelik
le tesbit ve ilân edilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Yanlış okunuyor efendim, 
tasarıdaki madde okunuyor. Biz ayrı bir me
tin tedvin ettik. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi üçüncü madde 
üzerinde daha evvel müzakere cereyan etmiş 
ve komisyona bu madde iade edilmişti. Şimdi 
komisyon yeni bir metin getiriyor. Fakat, daha 
evvel bu hususta verilmiş olan değişiklik öner
geleri vardır. Bu değişiklik önergeleri oya su
nulup Meclisin temayülü anlaşılmış değildir. 
Bu bakımdan evvelemirde bu madde üzerinde 
verilmiş bulunan değişiklik önergelerini oku
tacağım; onları Meclisin tasvibine sunacağım 
ondan sonra komisyonun getirmiş olduğu yeni 
maddeyi oya koyacağım. Devam ediniz. 

«Isıtma ve sıcak su tesisatı bulunan binalar 
için işletme masrafından dolayı metrekare kul-
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lanışlı inşaat sahasının kira bedeline ilâve edi
lecek miktar, tashih unsurları cetvelinde ayrı
ca gösterilir. 

Bu maddeye göre hesaplanacak kira bede
line, binanın sigorta, müşterek kısımları aydın
latma masrafları ile kiralıyanm binadan veya 
bunun gelirinden doğan her türlü vergi ve re
jimleri dâhildir. 

Kiracının kullanma isteği kiralıyanca ka
bul edildiği takdirde kiracının istifadesine terk 
edilen, arsa bağ, bahçe, bostan, garaj, depo, 
ser ve saire varsa bunların kiraları, kiracı ile 
kiralıyan arasında yapılacak serbest anlaşma
ya tabidir. 

Kapıcı parası daireler arasında bölüşülür.» 
BAŞKAN — Komisyon tarafından daha ev

vel bu madde geri alınmış ve yerine yeni bir me
tin getirilmiştir. Bu metni okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısının 

4 ncü maddesi, 3 ncü madde olarak komisyonu
muzca aşağıdaki şekilde yeniden tedvin edilmiş-
th\ 

Teklifimizin kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Geçici Komisyon Başkanı 

İzmir 
Mustafa Uyar 

Madde 3. — Bir konutun yıllık kirası, iti
bari inşaat maliyeti ile itibari arsa değerinin 
toplamının onda biridir. 

Kira bedeli teslbit edilecek konutun, kiracı
nın müstakil istifadesine terkedilen musakkaf 
olan kısımlarının dıştan dışa ölçülerek yüz öl
çümü bulunur. Buna çıkma balkonların yüzöl
çümünün yarısı eklenir. Bu yüzölçümü topla
mına, (Merdivenler, sahanlıklar, nizami aydın
lıklar, kömürlük, depo ve sığnak ve dış antre 
gibi...) müştemilât payı olarak yüzde onu ekle
nil'. 

Bu suretle elde edilen toplam metrekarenin 
yönetmelikte tesbit edilmiş olan itibari metre
kare inşaat bedeli ile çarpılması suretiyle konu
tun, itibari inşaat değeri tesbit olunur. 

Yukarıki fıkra gereğince tesbit olunan iti
bari inşaat değerinin yüzde yirmibeşi itibari 
arsa bedeli (kamu tesisleri masrafları dâhil) 
olarak kabul edilir. 
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İnşaatın itibari M2, değeri, Bayındırlık Ba

kanlığının (Bütün il ve ilçelerde uygulanacak 
fiyatları gösterir) birim fiyatlarına göre, Ba
yındırlık ve İmar ve İskân Bakanlıklarınca, bu 
kanunun yayınlandığı tarihten sonra, en geç 
iki ay içinde, ölçü esaslarını ve işletme masraf
larını da ihtiva etmek suretiyle hazırlanacak 
bir yönetmelikte tesbit ve ilân olunur. 

Kiraların teslbitinde, eski ve yeni konutlar 
arasında fark gözetilmez. 

Bu maddeye göre, hesaplanacak kira bede
line, binanın sigorta, müşterek kısımları aydın
latma masrafları ile kiralıyanm binadan veya 
bunun gelirinden doğan her türlü vergi ve re
simleri dâhildir. 

Kiracının kullanma isteği kiralıyanca ka
bul edildiği takdirde, kiracının istifadesine ter-
kedilen, arsa, bağ, bahçe, bostan, garaj, depo, 
ser ve saire varsa bunların kiraları, kiracı ile 
kiralıyan arasında yapılacak serbest anlaşma
ya tabidir. 

Kapıcı ve bekçi parası daireler arasında 
bölüşülür. 

BAŞKAN —• Şimdi düzenlenmiş bulunan 
bu madde üzerinde görüşmeye geçiyoruz. 

Söz mü istiyorsunuz Sayın özek? 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Evet, efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka

daşlarım, bu yeni tedvin edilen maddede dahi 
konut olarak kullanılacak bir gayrimenkulun 
isticari halinde taraflar arasında vukua gele
cek kira bedeli üzerindeki ihtilâfın halli zım-
mında bir takım kıstaslara istinadedilerek mah
kemenin bir kira bedeli tâyin ve takdir etmesi 
bahis konusudur. Daha doğrusu takdir değil 
burada tâyin edilmesi lâzımgelir. Çünkü ne 
suretle kira bedelinin tesbit edileceği hususun
da gayet teferruatlı -bir talkım kıstaslar konul
muş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; tatbakatta yarın bun
lar çok geniş ihtilâflara yol açacak mahiyet arz 
'etmektedir. Bu itibarla Komisyonun bunlan 
daha esaslı ve teferruattan içtinabeder mahi
yette derli - toplu bir kıstasa bağlamak suretiyle 
kiranın tâyin ve tesbiti cihetine gidilmesine 
imkân sağlıyacak bir formül 'bulması iktiza 
eder. 

Kaldı ki, burada verilen kıstasların yarın 
mal sahibinin vergi dairelerine ödemekte bu-
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lunduğu vergi matrahı olarak tâyin ve tesbit 
edilen senelik iradı gayrisâfisi şayet ihtilâf vu
kuunda bu kıstaslar üzerinden tâyin ve tesbit 
edilmiş olacak olan kira bedelinden, yani iradı 
gayrisâfi üzerinden mütalâa edilir ve araların
da bu fark husule gelirse bu durum nasıl tas
hih edilecektir? 

Tekrar edeyim muhterem arkadaşlar, farze-
diniz ki, özel idare vergiye matrah olacak gay
rimenkulun senelik gayrisâfi iradını, 'bilfarz 
9 bin veya 12 bin lira olarak tesbit etmiştir, 
aylığı bin liraya geliyor. Aylığını bin lira ola
rak kabul etmiş oluyor ve bu vergide matrah 
olarak mütalâa edilecektir. Esasen edilmiştir-
de. Bu kanunun kabulü halinde birtakım kıstas
lara uyulmak suretiyle yeniden bir irat ve 'bir 
kira takdiri cihetine gidilecektir. İradı gayri
sâfi yüksek tutulmuşsa ve bu kira kanununun 
kabulü halinde bu maddede tâyin ve tesbit edi
len kıstaslara göre tesbit edilen kira ıbedeli 
daha dün ise maliyetini veya özel idare
nin tesbit etmiş olduğu iradı gayrisâfi yani ver
gi matrahı yüksek olacak ama mülk sahibinin 
alacalı kira bedeli vergiye matrah olan meblâğ
dan daha dûn olacaktır. Her halükârda bura
da mal sahibi mutazarrır olabilecektir. Bunla
rın aksi de varidolabilir. Meselâ vaktiyle gay
rimenkulun iradı gayrisâfisi çok düşük olarak 
gösterilmiş veya o şekilde tesbit edilmiştir. O 
miktar üzerinden vergi tarh edilmektedir. Ama 
şimdi binanın eskiliği veya yenilimi kaale alın
maksızın kira bedeli tâyin edilir hükmünü vaz'-
ettiğine göre, bu madde, ihtilâf vukuunda el
bette ki, menfaatine uygun 'bulunca mül sahibi 
gidecek itiraz edecek ve kira bedelini daha yük
sek tâyin edecek. Bu ahvalde Hazine mutazar
rır olacak. Çünkü iradı gayrisâfisi aslında Ha
zinenin takdir ettiği miktar değil, bu kanunun 
tâyin ettiği miktar itibariyle yüksek olacaktır. 
Hazinenin tâyin ettiği miktar dûn olması do-
layısiyle tahsil edeceği vergi miktarı da o nes-
bette az olacaktır. Bunun tashihi imkânı bahis 
konusu edilmemiş. Şu halde muhterem arka 
daşlar ben yeniden tedvin edilmek suretiyle 
getirilen bu maddenin dahi objektif bir kıstasa 
dayanmaktan mahrum ve uzak olduğu kanaa
tini taşımaktayım. İstirham ediyorum, Komis
yonun bu husustaki noktai nazarını öğrenmek 
elbette ki mümkün olacaktır. Sanırım, şimdi 
Komisyon söz alacaklar ve izah edecekler. Ama 
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bu mühim bir cihettir. Bugüne kadar gelmiş I 
geçmiş 'bütün kira 'kanunlarında aynı dunun 
husule gelmiştir. Hazine çoğu zaman zarar et
miştir. Zarar etmiştir, çünkü •gerçek ikira bedeli 
üzerinden vergisini tahsil etmek imkânını bu
lamamıştır. 

Şimdilik maruzatını bu kadardır, Komisyonu 
dinledikten sonra gerekirse tekrar söz alacağını. 
Hünnetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Tekinel 
buyurunuz. 

Sayın Giritlioğlu zatıâliniz de söz mü iste
miştiniz? 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Evet 
efendim. 

İSMAİL HAKKİ TEKİNEL (istanbul) — 
Muhterem arkadaşlarım, tasarının en mühim 
maddesinin müzakeresine yeniden başlamış olu
yoruz. Bu tarihten altı ay »kadar evvel yapılan 
müzakereler sırasında eski 4 ve yeni 8 ncü mad
de olaraik halen müzakere edilen metin üzerin
de söz almış, teknid ve temennilerimizi bildir
miştik. Şimdi Komisyon bu tenkit ve temen
nilerden istifade etmek suretiyle yeni 'bir metin 
hazırlıyarak huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Evvelâ Komisyona eski maddeden farklı ola
rak mahkemeyi şahsiyete ıkavuşturduikları için 
teşekkür ederim. Evvelce ibu konuyu biz dile 
getirmiştik. Bundan istifade edildiği anlaşıl
maktadır. Ancak tasarının ikinci maddesi, yi
ne Komisyonun da kabulü ile Büyük Meclisçe 
tasarıdan çıkarılmıştır. Bu 2 nci madde «Ta
rifler» başlığını taşımakta idi. Şimdi Komis
yon «tarifler» başlığını taşıyan bu 2 nci madde
yi neticeten bu son olarak müzakeresini yapmak
ta bulunduğumuz 3 ncü madde içerisine eklemek 
suretiyle yeniden tariflere ve tatbikatta anlaş
mazlıklara sebebiyet verecek bir usulden ayrıl
mamakta olduğunu göstermiş bulunmaktadır. 

Evvelce bu konuda geniş izahat verdiğim için, 
Yüksek Meclisi yormamak maksadiyle, yine o ta
rihte vermiş olduğum takririm üzerinde duraca
ğım ve izahat verip sizlerin de bu yolda oy kul
lanmanızı istirham edeceğim. Zira komisyonun 
getirmiş olduğu son tadil şekli de hakkaniyete, 
adalete uygun ve yeknasak bir tatbikata imkân 
verecek nitelikte değildir. Biz bu tadil teklifi
mizi verdiğimiz zaman pek çok arkadaşlarımızın 
hali hazırda müdafaasını yaptıkları Temyiz. Mah
kemesinin tevhidi içtihat kararı henüz eıkma-
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mıştı. Bugün memnuniyetle müşahede etmekte
yiz ki, Temyiz Mahkemesinin Tevhidi içtihat Ka
rarı, bizim getirdiğimiz tadil teklifine aynen in
tibak etmektedir. Yargıtay bıı kararını alırken 
hâkimlerden bâzıları, hâkimin sınırlandırmada 
göz önünde tutacağı belli esaslarının bulunmadı
ğı yolunda itirazlarda bulunmuşlardı. Gerçekten 
bugün için bu varittir. Ancak yine hâkim, ka
nunda sarahat olmıyan hallerde kendisini kanun 
Arâzıı yerine koyarak mutlak surette vatandaşın 
dâvasını halletmek zorundadır. 

Bundan istiane suretiyle bilgim kiraların tak
dir ve tesbiti yoluna gidilmiştir. Bunun da kıs
tasını yine Temyiz Hukuk Heyeti Umumiyesi şu 
şekilde tesbit etmiş bulunmaktadır: 

«Akdin, kira parasına ilişkin hükmünün ye
nil onmeyip diğer hükümlerinin yenilenmiş oldu
ğuna, kira parasının sınırlandırılmasına ilişkin 
boşluğun bilirkişilerce tesbit edilecek olağan ra
yice ve bu tesbit edilemezse ekonomi esasları ve 
hak ve nasafet uyarınca bilirkişi tarafından bil
dirilecek kira parası esas alınarak hâkim tara
fından doldurulması gerektiğine..» şeklindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu esas nazarı itiba
ra alınmak suretiyle yine hâkimin sınırlanlırma-
da göz önünde tutacağı boşlukları Parlâmento
nun doldurması lâzımdır.. 

Teklifim şudur : 

Umumi esaslar 
MADDE 4. —- Bu kanuna göre tesbit edile

cek gayrimenkul değerlerinin % 10 ıı konutun 
senelik kira bedeli itibar olunur. Bilirkişiler, 

1. Gayrimenkulun cins ve nevini; 
2. Mesahasını, 
3. Kıymetine tesir edebilecek bütün vasıf 

ve unsurlarını, 
4. Kira tesbitinin yapıldığı yıl içindeki in

şaat fiyatlarına göre yapı maliyetini ve bu mali
yetten düşürülecek yıpranma payını, 

5. Gayrimenkulun emsalinin kira tesbitine 
takaddüm eden tarihteki alım - satım rayicini 
esas tutarak tanzim edecekleri raporda bu hu
susların ayrı ayrı cevaplarını kaydetmek sure
tiyle gayrimenkulun kıymetini takdir ederler. 

Bu maddeye gövv hesaplanacak kira bedeline 
binanın sigorta, müşterek kısımları aydınlatma 
masraflariyle kiralıyan binadan veya bunun ge
lirinden doğan her türlü vergi ve resimleri da-
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nen benimsemiş. Halbuki komisyon, tatbikatı 
örnek almalı idi. Bugün Anayasa Mahkeme
sinin iptalinden sonra bu husus, mahkcmeleri-
mizce nasıl tesbit ve kira takdir edilmektedir'? 
Bu yolu kendilerine rehber ittihaz etmiş olsa 
idiler hem mevzuu eski tasarıda olduğu şekil
den kurtarmış, hem de Yüksek Heyetinizin 
önüne daha pratik, daha kolay tatbik edilen 
bir madde getirilmiş olurdu. 

Kanaatimiz odur ki ; Sayın Tekinel'in bu 
husustaki madde teklifi daha pratiktir, daha 
kolayca tatbiki sağlıyacak bir maddedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde ile bu 
kanunun mekanizması işliyecektir ve Yüksek 
Heyetiniz, mahkemelerimize kira takdirinden 
ölçüler vermektedir. Hangi esaslara göre ki
rayı takdir edeceksiniz? 

Bendeniz, bu kanun tasarısının tenkidi sı
rasında arz etmiştim ki, yeni bir düzen kurul
muştur. Bu düzen suhuletle işlemektedir. Şim
di bu suhuletle işliyen düzene muvazi bir ka
nun maddesi tedvin etmeye mecburuz. Bu ted
vin ne şekilde yapılmaktadır? 
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Iıildir. Kiracının kullanma isteği kiralıyanca ka
bul edildiği takdirde kiracının istifadesine terk 
edilen arsa, bağ, bahçe, bostan, garaj, depo, ser 
ve saire varsa bunların kiraları, kiracı ile kira-
lıyan arasında yapılacak serbest anlaşmaya tabi
dir. 

Kapıcı parası daireler arasında bölüşülür. 
Arkadaşlarım, komisyonun getirdiği tek

lifle bendenizin altı ay evvel teklif ettiğim ve 
halen Riyasette bulunan teklif arasında esas 
itibariyle bariz farklar vardır. Biz, her gay
rimenkulun Anayasa Mahkemesinin iptal kara
rının gerekçesine uygun olarak objektif kıs
taslar dâhilinde ve müşahhas olarak değerinin 
tesbit edilmesini ve emsalinin alını - satım ra
yici, kira rayici göz önünde tutularak kirasının 
tesbit edilmesine taraftarız. Bunu Anayasa 
Mahkemesi de bu şekilde öngörmüş ve o şekil
de, 6570 sayılı Kanunun 2 ve. üçüncü madde
lerini iptal etmişti. Yine Temyiz içtihat ka
ran da bu yolda bir karar vermiş bulunmakta
dır. Bugün Türkiye'de hâkimlerimiz, bu esas
ları nazarı itibara almak suretiyle gayrimen-
kullerin kıymetini tesbit etmekte ve bunun 
karşısındaki kiraları da ayarlıyarak kanundaki 
boşluğu doldurmaktadırlar. 

Bu arada diğer bir fark da, gerek tasarının 
komisyonca değiştirilen 4 ncü maddesinde ve 
gerekse halihazır sunuları yeni tadil teklifinde 
(eski ve yeni gayrimenkuller arasında fark 
yoktur) diyor. Bunun mânasını anlamak güç
tür. Eski gayrimenkul ile yeni gayrimenkul 
bir tutulduğu ve aynı kiraya tabi tutulduğu 
takdirde elbette orta yerde bir adaletsizlik ola
caktır. Binaların yapım tarihi esas alınmak 
suretiyle eskime payları da düşülmeli ve kira 
tesbitinin yapıldığı tarihteki hakiki kıymetine 
göre rayiçler tesbit edilerek kiralar tesbit edil
melidir. Bu takdirde ancak objektif bir kıs
tas bu şekilde olabilir kanaatindeyim. 

Takririmin kabulünü istifham ederim. 
Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı, bu

yurunuz. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Komisyonun getirmiş olduğu tadil edilmiş mad
denin. bu eski 4, yeni 3 ncü maddenin hemen 
değişik bir şeklinden farkı yok. Yani onun 
girift-ve kabili tatbik olmıyan usullerini ay-

Muhterem arkadaşlarım, o defaki konuş
mamda arz etmiş ve demiştim ki, mevzuu tet
kik eden hâkim, tarafları celbetmekte ve işi 
bilirkişiye havale etmektedir. Bilirkişi . de 
şu normları telkin etmektedir: İkiye bölmekte 
mevzuu, olağan rayiç tesbiti ve olağan olmı
yan rayiç tesbiti. Olağan rayiç, her hangi bir 
yerde akitleri e tesbit edilmiş, akde göre bi
lirkişi için elde bir veya birkaç akit vardır, 
bu emsale göre kararını bilirkişi sıfatiyle ra
hatlıkla verebilecektir. Bilirkişi için mümkün-
. olmıyan husus ise, akdin olmadığı hallerde 
bilirkişi nasıl hareket edecektir? O zaman da 
bilirkişi için hak ve nasafet kaidelerine uygun 
hareket düşmektedir. 

Şimdi vaziyet böyle olunca; bizim madde 
tedvinimiz de bu istikamette olmalıdır. Halbu
ki burada mevzu aynen bu maddedeki gibi yi
ne ortalamalara itibar edilmektedir. Muhte
lif, tatbiki güç ve birçok haksızlıkları ve ada
letsizlikleri davet edecek ölçüler ileri sürül
mektedir. Bu ölçüler başka memleketlerde, 
hususiyle Fransa'da uzun müddet tatbik edil
miş ve neticede adaletsizliği sebebiyle terk edil
miş ölçülerdir. Şimdi aynı ölçülerden Fran
sa'da dönülmüş ve bu tarzda arkadaşımın ver-
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eliği objektif ölçülere ve daha ziyade bilirkişi
nin hak ve nasafet ölçülerine göre hareket edil
mesi esas olarak kabul edilmiştir. Dünyadaki 
tatbikatını da nazarı itibara aldığımız takdir
de, maddenin eski tarzına uygun şekilde tadil 
edilmiş şekliyle tedvin edilmesi bugünkü tat
bikata uygun değildir ve yeni ihtilâfların mey
dana çıkmasına sebebolacak ve buna inzıma-
men mahkemelerimiz tarafından kolayca tat
bik edilen bilirkişi marifetiyle teessüs etmiş 
olan usul ihlâl edilmiş olacak. Ne istiyoruz biz? 
Bu kabîl ihtilâfların, kolaylıkla hak ve adalete 
uygun olarak halledilmesini istiyoruz. Ne ki
racının, ne kiralıyanm zarardide olmamasını 
ve hakkın suiistimal edilmemesini arzu ediyo
ruz. Cehtimiz o istikamettedir. Böyle olunca 
bugün tatbik edilen usule paralel bir madde 
tedvin etmenin mecburiyetini tekrar hatırlat
mak isterim. Bunun da örneğini, hem aşağı -
yukarı bendenizin de kanaatime uygun gelmek
tedir, Tekinel arkadaşımız teknik izahatını 
vermişlerdir. Zannederim ki Komisyondaki 
Muhterem Mustafa Uyar arkadaşım da huku
kî bilgisine itimadettiğim bu arkadasın da mev
zuu bendenizin istikametinde kıymetlendirecek 
ve bu teklife iştirak edecektir. Saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Be^it Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ook muhterem 

arkadaşlar, bu en çok üzerinde konuşulan bu 
madde hakikaten kanunun da bel kemiğini teşkil 
etmekte, 

Şimdi getirilen madde evvelki şekline nazaran 
çok daha iyi bir esas içerisinde tedvin edilmiş; 
eksiklikleri de olmakla beraber. Bir defa kira be
deli tesbit edilirken hangi ölçünün ele alınması 
lâzımgelir, bunu, tesbit etmek gerekiyor. Şüphe
siz burada, bütün dünyada kabul edildiği gibi, 
bizde şimdiye kadar kira kanunlarının müzake
resinde maksat olarak ele alman bir noktayı tes
bit edeceğiz. Bu kira, öyle bir kira olacak ki, 
bina yapmak istiyenleri teşvik etsin. Yani mâkul 
faiz haddine uygun, memlekette bina yapmayı 
teşvik edici bir kira esasının bulunması zarure
ti var ve şüphesiz bugün plânlı bir devirde oldu
ğumuza göre plân da bunu ön görmekte. Şimdi 
bugüne kadar tatbik ettiğimiz esaslar içinde öy
le ölçüler bulmuşuz ki, 1939 kirası için ya mu
kavelesi <?]ae"ak y^ya 1953 senesi mukavelesi ola-
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cak, 1939 mukavelesi yoksa encümen takdir ede
cek, bir takdir üzerinden birtakım yüzde zam
lar olacak; 1953 te mukavelesi yoksa encümende 
halledilecek. Hakikaten bunun ilmî bir esası ve 
veçhesi mevcut değil. Şimdi getirilen tasarı, bü
tün dünyada olduğu gibi, sağlam bir esası al
maktadır. Bir binanın bir inşa kıymeti vardır. 
İlmen kabul edilen üç kıymet var; inşa kıymeti 
var, bundan yüzde bir, (belki bizim memlekette 
yüzde iki kabul edilebilir) amortisman payı dü
şülür, bu inşa kıymetidir. Bu bizi ilmen ilgi
lendiriyor. İnşa kıymetiyle doğrudan doğruya bi
zim ilişiğimiz yok. Bir de binanın piyasa kıy
meti var; yani alım - satım sırasında tâyin edilen 
kıymeti. Bu da bizi ilgilendirmez. İstimlâk Ka
nunundaki kıymet, bu kıymettir. Bir de binanın 
verim kıymeti var. Verim kıymeti, o memleket
teki faiz nisbeti olarak ilim sahasında kabul edi
liyor. Şimdi bizim burada araştıracağımız şey 
verim kıymeti; ne inşa, ne de piyasa kıymeti. Biz 
bu verim kıymetini, normal faiz haddini temin 
edebilmek için binanın esas kıymetini bulmaya 
mecbur kalıyoruz. Esas prensip, verim kıyme
tini bulmak. Binaenaleyh, komisyonun prensip 
itibariyle getirdiği esasa katılmamak mümkün de
ğildir. Fransa'da olsun, daha başka memleket
lerde olsun bu esas alınmıştır. Bu esas bugün 
memleketimizde faiz nisbeti yüzde 10 veya yüzde 
10 un üstünde bir nisbeti mal sahibine kira ola
rak yılda kazanmasını temin ettiğimiz zaman bir
çok kimseler bu işe para yatıracaklardır. Aksi 
halde bunun aşağısında tuttuğumuz zaman iki ne
tice hâsıl olacaktır: Kârı normal faiz haddine 
irca etmek için, derme çatma inşaat yapılacak 
veyahut hiç inşaat yapılmıyacaktır. Her ikisi de, 
birisi millî serveti heder edecektir, diğeri de mes
ken buhranını alevlendirecektir ve âdeta onun 
üzerine gaz dökmek gibi bir şey olacaktır. 

Bu sebeple çok kıymetli İsmail Hakkı Tekinel 
arkadaşımızın getirdiği esas piyasa kıymetidir 
yani istimlâk kanunlarındaki satış kıymetidir, 
bedeli ödenecektir kendisine. Bu itibarla o esası 
almamıza imkân olmadığı kanaatindeyim. Usul 
bakımından da almaması lâzımgeldiği kanaatin
deyim. Bugün İstimlâk Kanunundan büyük şi
kâyet vardır, tamamen takdire kalmış birtakım 
unsurlardır. 

Şimdi bu kanunda alman esas yüzde 10 esası
dır, doğru bir esastır. Bâzı noktalarda fazla ç> 
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kışlar olabilecektir. Şunların hesabı yapılırken 
evvelâ binanın bir kıymeti çıkarılacaktır, bu kıy
met çıkarılırken îmar - iskân ve Bayındırlık Ba
kanlığından her yılın metrekare inşaat bedeli, bir 
metrekare betonarme bina kaça mal oluyor, bu 
alınacak. Eski ve yeni arasında fark tutulma
ması, Beş Yıllık Plânın bir emridir. Komisyonun 
bu hususta bir münakaşa hakkı olduğu kanaatini 
taşımıyorum. 

Beş Yıllık Plân eski ile yeni arasındaki farkı 
kaldırmış ve böylece eskiyi teşvik etmiştir. Ye
niye göre eski binalara da yeni bina fiyatında 
değer biçmek suretiyle harabolmuş binaları 
teşvik etmeyi göz önünde bulundurmuştur. Bi
naenaleyh, madde esas itibariyle^ prensipleri 
itibariyle yerindedir. 

Komisyon bir Alman bilgininin metni de ge
tirildi. Bu Alman bilgini mütehassıs olarak 
Ankara'yı ziyaret ettiği zaman Bakanlık ken
disinden bir metin almıştı. Bendeniz -bu komis
yonda komisyon üyesi olarak değil sizler gilbi 
bir üye olarak bulundum, takibettim. Gayet 
karışık birtakım emsaller vardı. Komisyonda 
bu kabul edilmedi. Doğru yapıldı zannediyo
rum. Ben de kabul edilmemesini savundum. Ka
rışık bir formüldü. Burada bizim dahi, teknik 
olması sebebiyle kolay kolay anlıyamıyacağı-
mız bir formüldü. O bir tarafa bırakılrı. 

Şimdi getirilen maddenin çok mühim bir 
özelliği vardır. Bu özellik şu: Bunları evvelki 
Hükümet teklifinde ve komisyonun teklifinde 
kiranın takdiri komisyonların eline bırakılıyor
du. Tapudan bir memur, vergi dairesinden bir 
memurun bulunduğu bir komisyon. Tabiî bu 
komisyon idari bir karar alacak, bu karara Şû
rayı Devlete ve saireye itiraz gibi işi tamamen 
çığırından çıkaracak, mal sahibi ve kiracıyı da 
canından bezdirecek bir formül mevcut idi. Biz 
rica ettik, dedik ki, «Kurtarın, böyle bunun tat
bikatını gördük. Encümenlere havale edilmesi
nin tatbikatını yaşadık. Lütfedip öyle bir for
mül getirin ki, biraz farklı olsun, biraz hatalı 
olabilir ama bu kira işi, şu komisyona^ bu ko
misyona havale edilmesin. Hakikaten bu açı
dan baktığımız zaman artık Ibu madde ile bir 
tapu memuru, vergi memuru, bilmem ne komis
yonu, itiraz Kamisyonu, Temyiz Komisyonu, 
Şûrayı Devlet meseleleri ortadan kaldırılmış
tır. Burada bir tek noktaya bendeniz takılmak
tayım. Belki bu yapılan ölçüde kiracıların al ey-
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hine, mal sahiplerinin lehine bir husus mevcut
tur. Yani ölçüler gayet rahat tutulduğu için 
mal sahiplerinin lehine fakat kiracıların aley
hine tatbikat hataları olabileceği kanaatinde
yim. Çünkü komisyon, arsa bedelini tesbit eder
ken bina bedelinin yüzde 25 ini aldı. Burada 
mütehassıs elemanlar ifade ettiler ki, bunun 
istisnaları olabilir ama aşağı - yukarı yüzde 25 i 
tutmaktadır, dediler. Bendenizin endişesi yal
nızca bu noktadadır. Buna benzer noktalarda
dır. ölçünün mal sahipleri lehine biraz fazla
ca kaçmış olmasındandır. Yoksa madde metni, 
üzerinde uzun münakaşalar olmuş, doluya 
konmuş olmamış, boşa konmuş olmamış, bu 
şekle gelmiştir. Çok kıymetli diğer arkadaşla
rım da iştirak ederlerse, zannederim, iyi bir 
madde çıkar. 

Ama İstimlâk Kanununa gittiğimiz zaman 
bugünkü Temyiz Mahkemesi kararı nasıl bilir
kişiye bu işin mukadderatını teslim ediyor ve 
bilirkişiliğin nasıl suiistimal edilen bir müesse
se olduğu biliniyorsa, eğer istimlâk Kanunun
daki esaslara gidersek aynı suiistimale, karışık, 
dağınık, vuzuhsuz durum içine girmiş oluruz. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer. 
MüSLlHlTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, müzake
resini yaptığımız ve kanunun esas maddesini 
teşkil eden ilgili maddenin üzerinde benden 
evvel değerli arkadaşlarım ıgörüştüler. Şahsan 
Sayın Reşit Ülker tatbikatta 6830 sayılı istim
lâk Kanununun ve bu kanundaki bilirkişi mü
essesesinin ve bizzat bu bilirkişiler vasıtasiyle 
şimdiye kadar tatbik edilmiş olan ve müspet 
neticeler vermiş olan bir kanunu bilirkişilerin 
suiistimal yapabilecekleri endişesiyle derhal red
deder durumda görmelerine şahsan iştirak et
miyorum. Biraz sonra arz edeceğim sebepler 
tahtında objektif esaslara dayanmıyan ve insan
ların fikirlerinde daima şüpheler doğuracak olan 
sayın komisyonun yapmış olduğu tadilâtı de
ğil, bilâkis tatbikat görmüş ve tatbikatta da 
muvaffak olmuş bir kanuna mümasil bir kıymet 
takdirinin nazarı itibara alınması kanısını ta
şımaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanuna göre ko
nutlara muayyen birtakım kıstaslar tanımak su
retiyle kira takdirinde bulunulmakta ve bu ine-
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yanda konutun kıymetinin yüzde 10 ıı senelik 
kira bedeli olarak görülmektedir. Bu hnsnsa 
hiçbir itirazımız yoktur. Yalnız, bilhassa arazi 
kıymeti üzerinde, arsa kıymeti üzerinde mücer
ret olarak yüzde 25 inin kabul edilmiş olması 
mahallî şartlara ve yerin durumuna »öre deği
şebileceği sabittir. Bu durum neticesinde1 akla, 
haklı olarak, birtakım leyhe ve aleyhe şüpheler 
getirilmekte ve sübjektif esastan hareket edil
mek suretiyle bu şekilde bir mücerret rakam 
konmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun bu madde
sini ufak bir tadil şekli ile kabul et m elete şah
san fayda görmekteyim. Bilhassa Sayın Teki-
nel'in tadil önergesi olarak teklif etmiş olduğu 
madde ve bizzat tatbikatta, bilirkişi müessesesi 
olarak kıymet takdirinde muvaffak olmuş İm
kanım diyeceğim 6830 sayılı Kanunun, ilgili 
maddesine de dayanmak suretiyle şu hale göre 
buna mümasil bir kira takdirinin bu kanuna da 
dercedilmesi ve onun umumi prensiplerinin be
nimsenmesinde muhakkak ki fayda vardır. Bun
lar nelerdir : Muhterem arkadaşlarım, bilirki
şiler her şeyden evvel bir kıymet takdirinde, 
gayrimenkulun cinsi ve nevini, mesahasını, kıy
metine tesir edebilecek bütün vasıf ve unsurla
rını, kira tesbitinin yapıldığı yıl içindeki inşaat 
fiyatlarına göre yapı mahiyetini ve bu maliyet
ten düşülerek yıpranma payını ve gayrimenku
lun emsalinin kira tesbitine tekaddüm eden ta
rihteki alım satım rayicini esas tutarak tan
zim edecekleri raporda da dolayısiyle kira tak
dirine esas olacak unsurları bilirkişiler tesbit et
mektedirler. Şu hâl neticesinde bu şekilde süb
jektif olarak muayyen kriterler tesbit ederek 
kira takdiri hususuna gitmektense, tatbikatta 
iyi neticeler vermiş objektif esaslara dayanmak 
suretiyle ve tarafları mağdur etmeden, zamanın 
durumuna göre kira takdirinde bulunmanın 
faydalı olacağı kanısındayım. Onun için bu hu
susta Sayın Tekine! tarafından verilmiş olan 
takririn Yüksek Meclisinizce tasvip görmesini 
ve aynı takriri benimsediğimi huzurunuzda- arz 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 
kıymetli arkadaşlarım; bir noktada benden ev
vel konuşan arkadaşlarımdan ayrılarak sözle
rime başlamış olacağım. Görüşülmekte bulunan 

3 9 .2 .1965 O : 1 
üçüncü madde Hükümetin getirdiği tasarıdan 
biraz farklı olarak komisyon tarafından bida-
yeten kaleme alınmıştı. Kaleme alman şekliyle 
üçüncü maddenin aleyhinde birçok arkadaşla
rımız mütalâada bulundular. Her şeyden evvel 
kaleme almış şeklini beğenmediklerini hemen 
hemen bütün arkadaşlarımız ifade ettiler. Bu 
tenkidlerden sonra komisyon maddeyi yeniden 
tanzim etmek üzere bundan iki evvelki oturu
mumuzda geri aldı, yeni şekli ile maddeyi ge
tirdi. Getirilen şekil, komisyonun bidayeten ka
bul ettiği şekilden fazla farklı değildir. Kana
atimce birinci fıkranın ifadesi yüzde 10 yerine 
1/10 tarzında olması için bâzı değişikliğe tabi 
tutulmuştur. Ve biraz daha cümleler anlaşılır 
hale getirilmiştir. Bu metin üzerinde de tenkid-
ler yaptık, son olarak bugün karşımıza üçüncü 
metin geldi. Bu üçüncü metin ile ikinci me
tin arasındaki fark hemen hemen yok derecede
dir. Cümle arasında sadece bir iki kelime sıkış
tırılmıştır. Binaenaleyh bu vadide komisyonun 
mesaisi lehine maateessüf sitayişkâr bir konuş
ma yapamıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, maddenin şekli, 
kaleme almış şekli, metni üzerindeki tenkidleri-
mizden sarfınazar; esası üzerinde bugünkü tan
zim edilmiş haliyle maddeyi kabul etmeyi uygun 
görememekteyim. Benden evvel konuşan kıy
metli arkadaşlarımın fikirleri de bu merkezde
dir. Maddeye mümkün olduğu kadar objektif
lik vermek zarureti üzerinde muhterem arka-
d aşl a rı m durmuşlardır. 

Ben, üçüncü maddeyi dört nokta üzerinden 
tenkid etmek isterim ve bu dört nokta üzerin
den yapacağım tenkidime paralel olarak dört 
tane ayrı değiştirme önergesi takdim etmiş bu
lunuyorum. Yüksek Meclisin tasvibine mazhar 
olmasını hassaten istirham ederim. 

Maddenin tenkidine girmeden evvel esası 
üzerinde fikrimi özetlemek isterim. Madde ka
nunun bel kemiğidir. Bu maddeye göre, kiracı 
ile kiralıyan arasındaki ihtilâflar halledilmiş bu
lunacaktır. tltilâfm formülünü de madde ver
miş bulunmaktadır. Şöyle ki : 

«İtibari inşaat maliyeti» tâbiri kullanılmış-
| tır. İtibari inşaat maliyeti bulunmak suretiyle 
Ş kira bedeli takdir edilmiş olacaktır. İtibari in-
| saat maliyet nasıl bulunacaktır? Metrekare 
\ fiyatı ile toplam M2 ııin çarpımı. Kiralıyan, kaç 
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metrekare işgal etmiştir, ilşgal ettiği metrekare 
toplamı ile o binanın metrekare fiyatının çarpı-
mı demiştir. Madde bundan ibarettir. Bütün 
fıkraların özü, hulâsası budur. 

Muhterem arkadaşlarım bu kıstas, meseleyi 
kanunla halledilen bir kıstas değil, meseleyi 
yönetmelikle 'halleden 'bir kıstastır. Şöyle ki; ki-
ralıyanm işgal ettiği metrekare ölçüsü malûm, 
'bunda niza, ihtilâf olmaz. Fakat 'metrekare fi
yatı nasıl teslbit edilecektir' 

Elimizdeki metin der ki; metrekare fiyatını 
Bayındırlık: Bakanlığı tanzim edeceği yönetme
likle tesbit edecektir. Şu halde metrekare fiyata 
kanun olarak ve kanun vâzıı olarak bugün bizler 
•sahip değiliz. Bayındırlık Bakanlığının getirece
ği yönetmelik esasına g-öre Türkiye'deki kira 
rejimimizin asıl anaunsuru tanzim edilmiş bu
lunacaktır. Ben, maddeyi bu ıbakımıdan evvel
emirde noksan görüyorum. Ve 'birinci tenkidi
mi detra esasa tevcih ediyorum. 

Mulht ereni arkadaşlarım, kanaatim odur ki, 
belli esasları vâzıı kanun olarak bizler vaz'et-
meliyiz ve çıkarılacak yönetmelikler kanunların 
ruhuna uygun olarak çıkarılınaOıdır. Aslında 
da yönetmelik, hakikaten kanunlara paralel ve 
kanunların maksadına uygun olarak çıkarılma
sı iktiza eder. Biz üçüncü maddeyi Komisyonun 
getirdiği şekliyle kabul ettiğimiz takdirde, yö
netmeliğe kanunun ışık tutacak en ufak bir 
noktası olmamış 'bulunacaktır. 

Binaenaleyh, yönetmelik kendi anlayışı içe
risinde Bayındırlı/k Bakanlığı tarafından çıka
rılmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarımla ifade etmek iste
rim. ki, Bayındırlık Bakanlığı kendi takdir öl
çüleri içeri'siııde bir kira rejimini ve kiranın fi
yatını tanzim etmesin. Çıkaracağı yönetmeliğe 
dördüncü mıaddemiz ışık tutsun, dördüncü mad
demiz, yönetmeliğe direktif versin. Muhterem 
Tekine! arkadaşımızın ve >ona paralel konuşan 
arkadaşlarımızın fikirleri, aşağı - yukarı, budur 
ve 'bir objektif esas üzerine 'mahkemeler kiracı 
ile kiralıyan arasındaki ihtilâfları, yani kira 
bedelini takdir etmiş'bulunsunlar. 

Şimdi, elimizdeki metni ayniyle kanunlaş-
tırdığnmız takdirde Bayındırlık Bakanlığı aca-
<ba ibu ihtilâfları halledebilecek 'bir yönetmelik 
çıkarabilecek midir, çıkaramıyacak mıdır? Ta-
mamiyle meçhuldür. Tamamıiyle Bayındırlık 
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Bakanlığının takdirine, vazife anlayışına ve 
kabiliyetine ıbıtakabileceğimiz bir sistemi 'ben 
doğru bulmadım. Meelis olarak vazifemizi yap
mamış 'sayılırız. Bu itibarla yönetmeliğe ışık 
tutacak 'bâzı esaslı noktaların madde içinde y^v 
almasında şahsan fayda 'mülâhaza etmekteyim. 
Bu esaslı noktalar iki suretle tes'bit edilmiş 'bu
lun abi lir. 

1. — Sayın Tekinel arkadaşımın kıyas yo
luyla temas ettiği husus. Nedir o, kıyas yoluy
la temas ettiği'husus? 

Istmi'lâk Kanununda kıymet takdiri konu
sunda ehlivukuflara objektif davranmaları için 
'bâzı prensipler, bâzı normlar gösterilmiştir. Kı-
yasen onu ele alalım demektedir. Mülayim ge
len bir fikirdir, iştirak ederim. Fakat demek 
islerini ki, kanunlar yapılırken diğer kanunla
ra atıf suretiyle hareketlere tevessü1] ettiğimiz 
mabette tatbikatçılara zorluk vermekteyiz. Bu 
itibarla madem ki müstakil bir kanun yapıyo
ruz, bu objektif kıstasları tahdidi olarak mad
denin metninde zikredelim, bir, iki, üç, dört, 
'beş, şu hususlar dâhilinde yönetmeliğin yapıl
masını emredelim. 

Bu suretle yönetmelik daha sarahat kazan
mış olur. Benim teklifim 5 tanedir. Yönetmeli
ğe konması lâzımgelen bu konular şunlardır : 

1. — Binanın cinsi; kârgir, ahşap ve buna 
mümasil hususlar yönetmelikte zikredilmeli ve 
ayrı fiyatlar tesbit edi İm elidir. 

2. — Binanın vasfı; konforlu, konforsuz ve
ya az konforlu. 

:>. — Binanın mevkii, semti de herhalde bi
nanın bedelinin kıymetlendirilmesinde, kiranın 
takdirinde semtin de bina kadar rolü vardır. 
Bunun da yönetmelikte yer almaşım emrede
lim. 

4. — Binanın manzarası ve havadarlığı. 
5. — Binanın eskiliği ve yeniliği. Ve diye

lim ki; bina şu kadar sene evvel yapılmışsa fi
yat budur, bundan sonra yapılmışsa 'budur. 

Pek muhterem arkadaşlarım, 'bu nokta üze
rinde Plânlamanın fikri ile prensibi ile çelişen 
bir konu çıkmaktadır. Kanaatimce bu vadide 
plânlamanın noktai nazarını 'hâkim kıldığımız 
takdirde esastan ayrılmış oluyoruz. Plânlama 
binanın kira 'bedeli takdir edilirken eski 'bina
lar da, yeni binalar gilbi mutlak surette tercih 
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Ankara dışında bilhassa İstanbul, Ankara, İz
mir'in dışındaki şehirlerimizde on yıllık kira 
bedeli ile bir 'binanın maliyetinin ödendiğine şa-
hidolmadım. Umumiyetle bir 'bina kendi kendi
sini 15 - 20 senede ödemektedir. Benim müşa-
hadem, bir vasat yaştaki arkadaşınızın müşaha-
desi odur ki, Türkiye'nin realitesi yüzde 15 yüz
de 20 nisbet.inde yıllık kira bedelinin ''hesaplan
ması noktasında toplanmaktadır. Biz eğer bu
nu kanunun metninde, maddenin metninde söy
lendiği gibi yüzde on olarak kabul edersek öyle 
zanediyorum ki, Çorum'daki, Samsun'daki Edir
ne'deki kira bedellerini kendi eilmizle Ibüyük 
çapta yükseltmiş olacağız. Kiracı lehine değil, 
fakat mal sahibi lehine formüller vaz'etmiş ola
cağız ve hen bunu âdilâne görmemekteyim. Bu 
'bakımdan ikinci önergemle teklifte bulunuyo
rum. Yüzde 10 kıstasının yüzde 15 olarak, affe
dersiniz onfbeşte bir olarak tashihini teklif edi
yorum. 

Üçüncü tenkid ettiğim nokta: Pek muhterem 
arkadaşlarım; maddenin son fıkrası, sondan bir 
evvelki fıkrasında bir hüküm vardır. Hüküm 
şöyledir: «Bu maddeye göre hesaplanacak kira 
'bedeline, kiralıyanm 'binadan veya 'bunun gelir
lerinden doğan her türlü vergi ve resimler dâ
hildir.» Biz itibari inşaat maliyetine maddenin 
metninde gösterildiği üzere ve 'birim hesapları 
cetveline göre tâyin edeceğiz. Buna ilâveten ver
gileri de zam edeceğiz. Bu vergilerin niçin ilâve 
edildiğinin izahı gerekçesi yoktur. Aslında bina
nın geliri hesaplanmıştır. Binanın geliri hesabe-
dildikten sonra, hu gelire bir de vergileri ilâve 
ettiğimiz takdirde mal sahibini vergiden muaf 
tutmuş duruma geliyoruz. O kadar muaf tutmuş 
duruma geliyoruz ki, mal sahibinin vereceği ver
giyi kiracıya yüklemiş oluyoruz. («Öyle değil» 
sesleri) Benim anladığım 'bu. Bu kira bedeline 
vergiler de dâhil edildiği takdirde mal sahibi 
lehine bir hüküm ihdas edilmiş olacaktır. Kana
atimce bu hükmün tamamiyle maddeden kaldı
rılmasını, vergiden 'bahseden kısmın maddeden 
çıkarılmasını daha uygun bulmaktayım. Bunu 
da arz ve teklif ediyorum. 
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edilsin, aynı fiyatla kiraya verilsin gibi bir 
prensibi atmamıştır, atamaz da. Aksi takdirde 
iobar yolu ile böyle bir fiyat sistemi tanzim et
miş olur. Elimizdeki mevzuat ve bilhassa Ana
yasa hükümleri bu suretle mecbur edici pren
sipleri almamıza mânidir. Eski 'bina, eski 'bina
dır ve eski bina da yeni bina değerinde değil
dir. Satıldığı zaman da aynı değerde değildir, 
kiraya verildiği zaman da aynı değerde olmaz. 
Aklın kabul etmediği bir prensibi Plânlamanın 
hangi mülâhaza ile (iburada, o mülâhazanın mü
nakaşasını yapamıyorum, elbette 'bir mâkul se-
ıbobe dayandırmıştır) hangi mülâhaza ile ka-
ıbul etmediğini 'bilmediğim bir prensiple bağ-
daştıramam. Akıl şunu emreder ki, eski bina
nın fiyatı ile yeni binanın satış fiyatları 'bir ol
maz. 

Satış fiyatları bir olmaz da icar fiyatları 
nasıl bir 'olur? Binaenaleyh, eski binaya eskili
ği nisibetinde birim hesapları yönetmeliğinde 
ayrı bir fiyat kıstası koymanız gerekir. Yeni 
'binaya da yeniliği nisibetinde keza birim hesap
ları yönetmeliğinde ayrı 'bir fiyat koymamız 
gerekir. Bu suretle birim hesaplarının yönetme
liğini Bayındırlık Bakanlığı tanzim ederken, 
demin arz ettiğim üzere 'beş 'konuyu tahdiden 
maddenin içerisinde zikredelim, yönetmelik hu 
beş konuyu, (binanın cinsini, binanın vasfını, 'bi
nanın 'mevkiini yani semtini, binanın manzara 
ve havadarlık durumunu, 'binanın eskiliği ve 
yenilik durumunu birim hesapları cetveline 
dâhil etmiş ibulunsun. Bunu bir kanun hükmü 
olarak maddenin içerisine konulmasında fayda 
görmekteyim. Birinci tenkid ettiğim nokta bu
dur. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci nokta: Yüz
de on nisibetinde tbir 'kıstas kabul edilmiştir. Ya
ni itibari inşaat maliyetinin yüzde onu yılkk 
kira olarak kabul edilmiştir. İtibari inşaat ma
liyetinin yüzde 10 unu prensip itibariyle kira 
bedeli olarak kaıbul ettiğimiz takdirde - etraflı 
ıbir tetkikat yapmadi'm, affınıza sığınarak arz 
edeyim, şahsi fikirlerim ve şahsi görüşlerim 
şeklinde bu sözlerimi ifade ediyorum - Türki-
yemizde 10 senede kira bedelinden kendi mali
yetini çıkartan 'bir mülk sadece Ankara'da gö
rülmektedir. Benim şahsi müşahademdir bu. 
Hata etmiş olabilirim, lütfen hata kısmını da 
kendi ölçülerinize göre tashih ediniz. Fakat ben 

Ve nihayet son teklifim: Muhterem arkadaş
larım maddenin son fıkrasında şöyle bir hüküm 
vardır : 

«Kiracının kullanma isteği kiralıyanca kabul 
edildiği takdirde kiracının istifadesine terk edl 
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len arsa, bağ, ibahçe, bostan, garaj, depo, ser ve I 
saire varsa bunların kiraları, kiracıyla kiralıyan 
arasında yapılacak serbest anlaşmaya tabidir.» 

Ben 'bu fıkrayı mahzurlu görmekteyim. Lü
zumludur fıkra, noksandır. Mahzuru da noksan
lığından gelmektedir. Kiralanan evin bitişiğinde 
bir arsa vardır, bunu kiralıyan kullanacaktır. 
Ayrı bir hesaba tabi tutulsun, bir garaj vardır, 
ayrı 'bir hesalba tabi tutulsun. Ancak ıbir 'bahçe 
vardır ki, kiralanan mülkün mütemmim cüzü 
durumundadır. Bu fıkra 'böyle kaldığı takdirde 
o'bahçeden kiracının istifadesi mümkün değil
dir. Ayrı bir hesap tutulacaktır, ayrı bir pazarlık • 
'konusu olacaktır. Hattâ hattâ kömürlük, kümes 
gibi ufak tefek mülkle çok yakın ilgisi olan ko
nular dahi ayrı bir surette hesaba tabi tutulacak
tır. Binaenaleyh, ben bunu mahzurlu bulmakta
yım. Eğer kiralanan mülkün yanında müstakil 
bir ibahçe, müstakil bir arsa, hakikaten kira ko
nusunun dışında Ibâzı gayrimenkuller varsa bun
lar ayrıca pazarlık konusu edilsin. Ancak kira 
konusu bina ile yakın ilgisi olan kömürlük gibi, 
'bahçe gibi mutad gayrimenkuller kira içerisinde 
hesaıbedilsin. 

Bunu Hükümet tasarısı göstermektedir. Arz ede
yim, aynı maddeye Hükümet tasarısı şöyle bir hü
küm getirmiştir. Fıkrayı söylendikten sonra: (şu 
kadar ki mahallî örf ve âdete göre, kiracının kul
lanması icabeden arsa kısmı ayrıca kiraya tabi 
tutulmaz. Şahsi kanaatim odur ki, Hükümet ta
sarısında yer alan bu fıkranın metinden çıka
rılması doğru değildir, metne ilâve edilmesinde 
fayda vardır. Yalnız Hükümet tasarısı «Şu ka
dar ki* kelimesiyle başlıyan cümlesinde bahçe 
dememiştir, arsa demiştir. Bendeniz arsa tâbiri
ni hatalı bulmaktayım. Bunu bahçe olarak tas
hih ederek aynen Hükümet tasarısındaki (Şu 
kadar ki) kelimesiyle başlıyan hükmünde madde 
metnine ilâve edilmesini ve bu suretle örf ve âdete 
paralel bir şekilde kira hukukumuzun tanzim edil
mesini uygun bulmaktayım. 

Maruzatıma muvazi' olarak ayrı ayrı olmak 
üzere, aynı madde ile ilgili dört tane önerge tak
dim ediyorum. İltifatınıza mazhar olursa müte
şekkir kalırım. Uzun konuşmamla sizleri rahatsız 
ettim, teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Açık oylamada, oylarını kullan- j 

mıyan arkadaşlarımız lütfen oylarını •kullansın
lar. Varını efendim açık oyunu kullanmıyan ar-
daşımız? («Var» sesleri.) Lütfen acele ediniz. 

Buyurun Sayın Kadri özek. 

KADRİ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka
daşlarım, madde üzerinde benden sonra konuşan 
arkadaşlarımın konuşmalarını dinledim. Bu du
rum karşısında tekrar huzurunuzu işgal etmek za
rureti hâsıl oldu. Filhal biraz önce konuşan Saym 
Fahir Giritlioğlu arkadaşımın bir gayrimenku
lun kira 'bedeline yakından müessir olacak bâzı 
faktörleri tadat eden konuşmasına ve buna mu
vazi olarak verdiği önergeye iştirak etmemek 
mümkün değil. Filhal bu maddede mecurun kira 
bedelinin tesbiti için gösterilen kıstaslar gerçek 
kira bedelini tâyin ve tesıbit etmekten 
çok uzak olacaktır. Bunda ibaşlıca ortaya konu
lan kıstas Bayındırlık Bakanlığının her inşaat 
bedelleriyle alâkalı birim fiyatlarını ilân etme
si keyfiyetidir. Muhterem arkadaşlarım, Bayın
dırlık Bakanlığının birim fiyatları serbest piya
sadaki maliyet fiyatlarına 'tamamen tetaıbuk et
mez. Hattâ şu kadarını arz edeyim, Bayındırlık 
Bakanlığı ibirim fiyatlarına istinaden Devlet ta
rafından dahi inşası ihale edilen birtakım inşaat
ların ileride doğması melhuz bulunan inşaat mal
zemesi fiyat farkını da hesaba katmak suretiyle, 
eğer inşaatın yapılması anında malzemelerinde 
fiyata esastan müessir olabilecek bâzı farklar hu
sule gelmiş ise, mütaahhide fiyat farkı talebini 
dahi bahşetmektedir. Ama bu kira bedelinin tâyin 
ve tesbitine mesnedolarak gösterilmek isteni
len birim fiyatlarda böyle bir mesele 'bahis ko
nusu edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, foirim fiyat üzerin
den kira bedeli tesıbiti cihetine gidildiği takdir
de, burada her ne kadar maddenin mütaakıp 
fıkralarında, paragraflarında kira bedeline tesir 
edebilecek veya metrekare itibariyle foirim fiyat 
üzerinden kira bedeli tesbit edildikten sonra 
bâzı artırıcı sebepler kabul edilmek suretiyle 
ilâvelerle kira bedelinin tâyini derpiş edilmek
te ise de, bu da Sayın Fahir Giritlioğlu arkada
şımın beyan ettiği gibi, gerçek kira bedelinin 
bulunmasına müessir olmaktan çok uzaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, aklıma şöyle bir 
şey geldi, hepinizin malûmudur, Emlâk Kredi 
Bankası yapı tasarrufu namı altında bina inşa 
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ettirecek vatandaşlara kredi vermektedir. Ken- I 
dişinin de zannediyorum gene kredinin veril- I 
meşinde mülhem olduğu n'okta ve mesned, (birim I 
fiyatları yani inşaatın metrekare itibariyle ma- I 
liyetirıi nazarı itibara almaktadır. I 

Muhterem arkadaşlar, şehrin «ok dışında I 
'bir binaya Emlâk Kredi Bankası binanın met- I 
rekare miktarını hesaba almak suretiyle orada I 
büyük, ama arsa ıbedeli ucuz ve binanın safi sa- I 
hası geniş olması neticesinde şehir arsalarının I 
en pahalı bulunduğu 'bir yerde inşa edilen bina- I 
ya, kıyasen daha fazla kredi vermektedir. Fil- I 
hal gene Bayındırlık Bakanlığının ilân edeceği I 
'birim fiyatlar üzerinden kira (bedeli tesbit edi
lirse, göreceksiniz ki, ucuz bir arsa üzerinde 
çok geniş 'bir sabada inşa edilen binanın 'birim I 
fiyatlarla hesasbı, arsası çok pahalı bulunan bir I 
yerde inşa edilen bir binanın birim fiyatları I 
üzerinden kirası hesaplandığında, uzak mahal
deki ucuz, haddizatında ucuz ibir gayrimenku- I 
lün kira bedeli çok daha yüksek olacaktır. Şu I 
bal de arz ettiğim sebepler muvacehesinde bu I 
maddede derpiş edilen, hassaten Bayındırlık I 
Bakanlığının birim fiyatları kira bedelinin tâ- I 
yin ve t eslb itinde gerçek ölçü olarak kabulü I 
mümkün değildir. I 

Muhterem arkadaşlar; ibir de şu hususu na- I 
zarı itibara almak Jâzımgeldiği kanaatindeyim. I 
Bugün malûmu âliniz (bu maddenin herşeyden I 
evvel tedvininde ibir binanın münferidolması I 
hali derpiş edilmiş gibi 'bir hava (mevcuttur. I 

Ama, bugünkü durum, realite 'bu değil. Bu- I 
gün 30 katlı, 40 katlı ve 'birçok daireleri ihtiva I 
eden büyük binalar inşa edilmektedir. Şimdi I 
bu durum muvacehesinde, üzerinde durulması I 
gereken bir husus da arsa bedelidir. (Arsa be- I 
deli, binanın ıbirim fiyat üzerinden tâyin edi- I 
len gerçek kıymetinin % 25 ini aşamaz) diyor. 
Mu'hterem arkadaşlar, 30 katlı, 10 katlı, 15 kat
lı bir 'binada arsa 'bedelinin beher katma ve da- I 
iresine isabet eden kıymeti ne suretle hesabedi- I 
lecektir? 

RAHMİ GÜN AY (Sivas) — (Uy et kolay. 
KADRİ ÖZEK (Devamla) — Sayın arkada

şım hiç de kolay değil. Bu mümkündür ki, me
selâ arsa bedeli 200 hin lira ise, 10 katlı bir bi
na inşa edilirse 10 a bölünmek suretiyle beher 
kata onda biri, yirmi ıbin lira isabet ettirilecek
tir. Şimdi istirham ediyorum; tekrar sözü ora- | 
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ya getireceğim, Sayın Fahir (firitlioğlu arkada
şım kira 'bedeline direkt 'olarak tesir edebile
cek 'birtakım faktörleri 'burada, tadadettiler. 

Şimdi, onuncu katta, bir daireye veyahut da 
ibir kata isabet eden arsa bedeli 20 bin liradır, 
'birinci ikinci, üçüncü v.'s. kata da isabet eden 
budur. İstirham ediyoram, tatbikat bu mudur? 

10 ncıı katın getireceği kira bedeli ile onun 
altındaki dairelerin veya katların getireceği ki
ra 'bedelleri müsavi olur mu? Olmaz. Burada 
bir haksızlık husule gelir. Bu itibarla kanaatim 
odur ki, gözüme ilişti, geçici üçüncü maddede 
iş yerleri için, ihtilâf vukuunda, geçici olarak 
kabul edilmekle beraber, esas şekline ifrağın
da hiçibir mahzur yok. Burada bu geçici üçün
cü maddede işyerlerine inhisar ettirilen (kira 
bedelinin tesbitinde (o işyerinin nitelik ve mahal 
'bakımından muadili işyerleri için serbestle te
şekkül eden piyasa kiravsıdır.) diyor. Zaten ser
bestçe teşekkül eden piyasa kirası denildiğine 
göre, burada diğer nitelikleri falan aramaya lü
zum yoktur. Serbest kira ibedeli nedir, 'bunu tes
bit ettikten sonra kira -bedelinin ne olduğu ken
diliğinden belli olur. Bu hükmü esas hüküm 
olarak kalbul ederek, esasen tatbikatta artık 
bugün kanunla ımukayyet bir kira bedeli bahis 
konusu edilemediğine ve edildiği ahvalde ka
naatim şudur, muhterem arkadaşlar, kanuna iti
bar eden yoktur, kiralar tamamen serbest olarak 
tâyin ve tasbit edilmektedir. 

Bunun için birtakım hilei şer'iye yollarına 
sapılmaktadır. Binnetice gerçek kira, Devlete 
vergi ödemekle mükellef bulunan kişi tarafın
dan bildirilememektedir. Ne oluyor neticede? 
Mal sah iplerinin gayrimenkul sermaye iradı üze
rinden ödemek mecburiyetinde bulundukları 
'gerçek vergi de Hazinece tahsil edilememekte
dir. Bence kira bedellerinin takyidi tazammum 
eden, ama tatbikatta hiçbir fayda getiraniyecek 
olan bu maddenin tamamının kal'inde fayda var
dır kanaatindeyim. 

Diğer bir hususa temas edeceğini ama, ben 
maddenin tamamı üzerinde muarız olmakla, 
şimdi Fahir Girİtlioğlu arkadaşımın yanıldığı 
bir cihet var : Maddede sigorta ve diğer masraf
ların kiracıya yüklendiğini beyan ettiler. Ama 
fıkra o şekilde değil, kira bedeline dâhildir de
nildiğine göre 'bunu doğrudan doğruya mal sa
hibi ödemek durumundadır. Bidayette arz et-



M. Meclisi B : t 
fiğim gibi Maliyenin tesbit ettirdiği senelik 
iradı gayrisâfi ile kira bedeli arasında husule 
gelen farkın lehte ve aleyhte tattıassul edeceği 
neticeleri nazarı itibara da aldığımız takdirde 
her haliyle madde faydalı değildir, mahzurlu
dur. Benim maruzatım bundan ibarettir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, üçüncü 
madde üzerinde şimdiye kadar 7 arkadaşımız 
konuşmuştur. Sırada daha iki arkadaşımız kal
mıştır ve bu arada bu madde üzerinde müzake
relerini yeterli görüldüğüne dair bir önerge gel
miştir. Ancak, komisyon henüz konuşmamıştır. 
Müsaade ederseniz bu önergeyi oya koymadan 
evvel komisyona söz vereyim. Daha sonra sıra
dan bir arkadaşa «iSon söz mületveküinindir» 
hükmüne istinaden söz vereyim. Onun akabin
de de yeterlik önergesini oyunuza arz edeyim. 

Buyurunuz Sayın Mustafa Uyar. 
Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkada

şımız var mı? Yok. Lütfen kaldırınız kukayı, 
açık oylama bitmiştir. 

GEÇÎCl KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA UYAR (izmir) — Çok muhterem arkadaş
lar, eski 4, yeni 3 ncü madde olarak teklif et
tiğimiz hükümler etrafında çok kıymetli arka
daşlarımızın fikirlerini dikkatle takibettik. 
Mümkün olduğu kadar kısa olmak üzere ce
vap vermiye çalışacağız. 

Başta Sayın Kadri özek arkadaşımız olmak 
üzereğ hemen hemen, Reşit Ülker arkadaşımız 
hariç, diğer bütün arkadaşlar tesbit ölçülerinin 
objektif kıstaslara dayanması gerektiği üzerinde 
ittifak halindedirler. Reşit Ülker arkadaşımız da 
objektiflik kıstasta hemfikirdir, ancak getirdi
ğimiz metinde objektif kıstas olmadığını diğer 
arkadaşlarımız iddia etmektedir. 

Affınıza mağruren objektiflikten ne anladı
ğımızı izah etmek zaruretindeyiz. Kanaatimizce 
objektiflik ölçüsü, her hâdisede, her şahsa göre 
değişmiyen, bütün hâdiselere ve bütün şalhıslara 
aynı ölçülerle, aynı miktarlarla, aynı esaslarla 
tatbik edilen ölçü olmak lâzımgelir. Komisyo
numuzun objektiflikten anladığı mâna budur. 

Yeni getirdiğimiz metinde bu esaslar var mı
dır, yok mudur? Yeni getirdiğimiz metinde bu 
esaslar vardır. Şöyle ki, ne diyoruz: Kira bede
linin tesbitinde taraflar anlaşamaz, mahkemeye 
müracaat ederlerse, mahkeme şu ölçüye göre, bu 
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kirayı tesbit eder. Şimdi yaz tatilinden evvelki 
bu maddenin müzakeresinde ileri sürülen fikirle
ri bir an hatırlıyalım ve eski teklifimizi şurada 
gözümüzün önüne getirelim. Bir arsa takdir ko
misyonları olacaktı ve arsa takdirleri yapılacak 
ve iki ayda ilân edilecek, şu olacak, bu olacak... 
Bu arsa takdir komisyonları üzerinde Yüksek 
Meclis haklı olarak hassasiyetle durdu, bunun 
objektif esasa dayanamıyacağı fikrini savundu. Ko
misyonunuz da bu fikre iltifat etti, uydu, yeni 
bir esas getirdi. Bu esas herkese, her arsaya, her 
dâvaya şâmil. Her dâva için ayrı, ayrı olmıya-
eak, bütün dâvalar için bir esas olacaktır. Şöyle 
ki; kira bedelinin tesbitinde esas binanın itibari 
inşaat değeridir, Saym Fahir (îiritlioğlu arka
daşımızın izah ettikleri ve ifade buyurdukları 
gibi, inşaat maliyeti değildir, inşaatın itibari 
metrekare değeridir. Bu her sene Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından resmî sektörlerin binaları 
için ihaleye esas olmak üzere tesbit edilmekte ve 
şu şekilde, şu evsafta, şöyle bir bina yapılacaktır, 
muhammen bedeli budur, açık eksiltme şu tarih
te yapılacaktır diye ilân edilmekte ve mütaahhit-
ler Hükümetin tesbit ettiği bu muhammen bedel 
üzerinden yüzde bilmem kaç nisbetinde en fazla 
kırana resmî binanın ihalesi yapılmaktadır. Şu 
halde Türkiye'de binaların cinsine göre, betonar
me, kârgir, ahşap, yarım kârgir ve saire, binanın 
cinsine göre bir maliyeti, bir inşaat değeri Hü
kümetçe tesbit edilmektedir. Bunda Ali'nin bi
nası şöyle, Veli'nin binası böyle, değil, bir esas 
vardır, binanın cinsi betonarmedir, yarı betonar
medir, kârgirdir, ahşaptır, ve saire. Şu halde 
biz binanın yıllık kirasını tesbit ederken bütün 
Türkiye'ye şâmil olan bu objektif esası, kıstası 
esas aldık. Dedik ki, kanun çıktıktan sonra Ba
yındırlık ve imar ve iskân Bakanlıkları müştere
ken binaların cinsine ve nev'ine göre birer ma
liyet, inşaatın metrekare değerlerini tesbit ve ilân 
etsinler. 

Bu tesbit ve ilânı ilgili Bakanlıklar nasıl yap
maktadır? Bu tesbit ve ilânı ilgili bakanlıklar 
birçok kıstasları, birçok unsurları esas alarak tes
bit etmektedir. Hayalî bir tesbit, hayalî bir in
şaat takdiri yoktur arkadaşlar. Meselâ, sabit ve 
müşterek unsurlar; elektrik tesisatı, havagazı, su, 
kanalizasyon, kalorifer tesisatı, sıhhi tesisat, asan
sör tesisatı, hidrofor, sıcak su, soğuk su tesisatı, 
şap kaplama, mozayık kaplama, ahşap kaplama, 
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türmek istikametinde bir hüküm getireceğimiz 
kanısına varmış olmamız icabeder. 

Ne diryor plân: «Uzun sürede plânın konut 
hedeflerinin gerçekleşmesiyle mâkul ölçüler 
içinde halledilecek olan kira meselesinin yasa
larla düzenlenmesi gereken bir süre için kira
cıyı ve mülk sahibini konut politikasının he
deflerine uygun olarak koruyacak bir kira po
litikası uygulanacaktır. Kira değerlendirme 
ölçüleri, yeniden tesbit edilecek, eski ve ye
ni konutlar için aynı kira değerlendirme ölçü
leri uygulanacak ve yeni konutlarda kiranın 
yerleşme izniyle birlikte tesbit ve ilânı sağlaya
caktır.»' Şu halde biz, arkadaşlarımızın tek
lif ettiği gibi, buraya koyar da binanın kira 
bedelini tesbit ederken binanın yaşını hesaba 
katmaya kalkarsak şu hepimizin kabul ettiği 
ve kanunları çıkarırken uymak mecburiyetinde 
olduğumuz Beş Yıllık Plâna aykırı bir hükmü 
bu madde ile, bu kanunu ile çıkarmış olacağız 
ki buna Yüksek Meclisin müsaade etmiyeceği 
kanısındayız. 
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ahşap parke, mozayık duvar, fayans, mermer v. s. 
Bütün bunlar binanın inşaat değeri tesbit edilir
ken esas alınmakta ve Türkiye'ye şâmil olmak üze
re tesbit ve ilân edilmektedir. Şu halde bu hü
küm, bu esas tamamen objektif bir kıstastır ve 
objektif bir kıstasa dayanmaktadır. 

Arsaya gelince; kira bedeli tesbit edilecek 
olan konutun metrekare sahası, mcsahı sathi-
yesi dıştan dışa ölçülmek suretiyle yüzölçümü 
tesbit edilince binanın ilân edilecek yönetme
likteki cinsi ne ise ve o cinse isabet eden met
rekare değeri ne ise onunla çarpılacak, elde 
edilen yekûnun % 25 i bu yekûna ilâve edile
cek. Bu % 25 arsa bedeli olacaktır. Bu % 25 i 
nasıl bulduk ? 

Arkadaşlar bu da bir esasa, bir ölçüye da
yanmaktadır. Türkiye'de yapılan inşaatlar ve 
bu inşa edilen binanın değerine malzeme mas
rafı, inşa masrafı ne kadar gitmiş, arsa mas
rafı, arsa parası ne kadar gitmiştir uzun boylu 
tetkikat yapılmış, Türkiye'de istatistikî bilgi
ler elde edilmiş ve bu bilgilere nazaran umumi
yetle 50 binden az nüfuslu şehirlerde, binanm 
inşa bedeline arsa parası % 20 nisbetindc ka
tılmaktadır. 50 000 - 100 000 nüfuslu yer
lerde % 25 nisbetindc katılmakta, 100 000 den 
fazla nüfuslu yerlerde ise; % 15 nisbetindc ka
tılmaktadır. Komisyonumuz, bu esaslar üzerin
de durmuştur. Ayrıca, bunun elektrik, kana
lizasyon, v. s. gibi kamu tesisleri masrafları da 
vardır. Bunları da ilâve etmek lâzımdır. Biz, 
yuvarlak olarak, % 25 in münsif olacağı kanı
sına vardık. Getirdiğimiz % 25, ceffelkalem 
ortaya atılmış bir rakam değildir, bu esaslara 
dayanmaktadır. Arkadaşlarımızın, bilhassa Sa
yın Tekine! arkadaşımızın teklif ettiği kira be
delinin tesbitinde rol oynayacak unsurların bu 
maddede yer alması,-yani binanın cinsi, inşaat 
fiyatları, yıpranma payı ve diğer unsurlar ya
ni 6830 sayılı İstimlâk Kanunundaki istimlâke 
esas olan unsurların buraya alınması, kanaati
mizce daha ziyade objektifliği ihlâl eder, süb
jektif bir hüküm olur. Kiraların eski ve yeni 
binalarda kira farkının gözetilmiyeceğini emre
den Beş Yıllık Plânın 437 nci sayfasındaki şu 
hükmü beraber okuduğumuz zaman, böyle 
muhtelif unsurların maddeye getirilmesi sure
tiyle, objektiflikten kaçıp sübjektifliğe ve hor 
hâdisede, her dâvada mahkemeye ve hâkime, 
bilirkişiye ayrı ayrı indî mütalâalara doğru gö-

Yine İsmail Hakkı arkadaşımız, çıkarmış 
olduğumuz ikinci maddenin bu madde içine 
sıkıştırılmış olduğunu ileri sürdüler. Hayır! 
Çıkardığımız ikinci maddede 15 - 20 tarih var. 
Bu maddede hiçbir tarif yok. Bu maddede 
bir inşaatın itibari metrekare değeri vardır bir 
de arsa bedeli vardır. İnşaatın itibari metre
kare değerini anlatmışızdır. Kirası tesbit edi
lecek olan konutun, kiracının müstakildi isti
fadesine terk edilmiş ve musakkaf olan kısmı
nı dıştan dışa ölçülmesi suretiyle elde edilen 
yüzölçümüne, açık balkonların da yarısı ilâve 
edilmek suretiyle tesbit edilen kısımdır diye 
tarif etmişizdir. Binaenaleyh ikinci maddenin, 
bu madde içine sıkıştırılması bahis konusu de
ğildir. 

Fahir Giritlioğlu arkadaşımız, «yeni şekil 
eski şekilden pek farklı değil» buyurdular. 
Sözüme başlarken ifade ettiğim gibi, tamamen 
farklıdır. Bilhassa arsa bedellerinin tesbitin
de yepyeni bir usul getirmişizdir ve bundan ev
vel yapılan müzakerelerde şikâyet konusu olan 
arsa takdir komisyonlarını tamamen çıkarmış 
ve değişmez obiektif bir esasa bağlamışızdır. 
Bu itibarla eski metin ile yeni metin arasında 
fark vardır. Sayın arkadaşımız, her halde iyi 
tetkik buyurmamış olacaklar, İnşaatın itibari 
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maliyeti, diye teklifimizde bir tabir yoktur. 
Böyle bir maliyetten bahsetmiş değiliz. İnşaa
tın itibari metrekaresi değerinden bahsediyo
ruz, bu da iki Bakanlığın mütalâası ile ilân 
edilecek. 

Arkadaşımız, kanun yönetmeliğe ışık tutma
lıdır, diyorlar ve ışık tutması için de Sayın İs.-
mail Hakkı Tekinel arkadaşımızın teklif etmiş 
oldukları hususların bu maddede yer almasını 
ileri sürüyorlar ki, biraz evvel vermiş olduğum 
cevapla bu hususu da cevaplandırdığımızı zan
nediyorum. Yönetmeliğin hazırlanmasında Ba
kanlıkların göz önünde tutacağı nokta, rayiç 
bedel olacaktır. Kanunun yürürlüğe girmesini 
takibeden iki ay içinde bu yönetmelik hazırla
nacaktır. Binaenaleyh, bütün binalar o iki 
ay içinde yapılmış gibi hesaplanacaktır. Plâ
nın emrettiği gibi eski bina, yeni bina farkı 
olmıyacaktır kira bedelinde. 

Yine Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın dediği 
gibi, arsaların muhtelif mmtakada olması ve 
Kadri Özek arkadaşımız da buna iltihak ederek 
kat meselesini ileri sürmekle arsaların kat ve 
manzara durumuna göre bina kira bedeline te
sir meselesini ileri sürmüşlerdir ki, buna şu 
şekilde kısaca cevap vermek mümkündür: 

Arkadaşlar, şöyle bir misalle meseleyi izah 
edelim: Farz edelim ki, Kızılay'ın ortasında 
200 metrekarelik bir arsa var. Farz edelim ki, 
Altındağ'ın ötesinde 200 metrekarelik bir arsa 
var. Her ikisine de 5 katlı apartman yapılı
yor. İnşaat değeri, malzeme değeri bakımın
dan fark aynıdır. Neticede ne olacaktır? Bi
zim. getireceğimiz bu tesbit edilecek bedeller, 
bir baz bedeli bir taban bedeli olacaktır. Her 
ne kadar bu iki bina aynı metrekare, aynı cins 
ve aynı evsafta olarak tesbit edilmiş ve farz 
edelim ki mahkemece Kızılay'daki daire ve Al
tındağ'daki dairenin aylık kirası 600 T. L. ola
rak tesbit edilmiştir. Ama Kızılay'da müşteri 
bulacaktır, Altındağ'da 600 T. L. ya müşteri 
bulamıyacaktır. Binaenaleyh, orada ucuz ver
mek mecburiyetinde kalacaktır., Bizim dediği
miz, mutlak surette 600 liraya vereceksin, de
ğil; anlaşamadıkları takdirde, âzami kira had
di budur, diyecektir mahkeme. Binaenaleyh. 
bunun arsa mevzuunu kat ve mevki itibariyle 
aksi istikamette aksettirmenin yanlış olduğu 
kanısındayız. Kaldı ki, yine kanunumuzun bir 
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maddesi vardır, arkadaşlarımızın gözünden 
kaçmış olacaktır; arsalar alınıp satılırken ora
nın imar durumu, inşa durumu göz önüne alın
mak suretiyle alınıp satılmaktadır. Belediye
lerin imar mevzuatına göre bâzı arsalarda 10 

' katlı, 20 katlı binaların yapılması mümkün
dür, bâzı yerlerde üç beş kattan yukarı çıka
mazsın. Şu halde binanın kat adedi fazlalaş
tığı zaman o arsanın değeri de fazlalaşacak, 
kat adedi indiğinde arsanın bedeli de ucuzla
yacaktır. Kaldı ki diğer bir maddemiz de 
- eski 5 nci madde ki - kabul etmişizdir. Kira
lanan binanuı kat ve manzarası, apartmanın 
kat ve manzara durumları, farkları, bu objek
tif esaslara göre tesbit edilecek kira bedeline 
nazaran % 10 nisbetinde artırılıp eksiltme 
mümkün olacaktır. Bu maddeyi daha evvelki 
celselerde, eski 5 nci madde olarak kabul et
miş bulunmaktayız. 

Şu halde, 5 nci katta olması, arka katta 
olması, manzarasmm az veya çok olmasının 
bu madde ile ilgisi yoktur. Bundan sonraki 
eskiden kabul etmiş olduğumuz madde muci
bince bu mesele halledilmiştir. 

Yine bâzı arkadaşlarımız, bilhassa Sayın 
Kadri özek arkadaşımız, «binaların malzeme 
fiyatlarında değişiklik olduğu takdirde ne ola
caktır?» Sorusunu sordular. Tasarının 10 ncu 
maddesi bu soruya cevap vermektedir. «Dev
let İstatistik Enstitüsü yıllık bültenleri geçim 
indekslerinde yüzde 20 den fazla bir artma ve
ya eksilme olduğu takdirde bunun kira bedel
lerine ne şekilde inikas edeceğini ilgili bakan
lıklar tesbit ve ilân edeceklerdir» demektedir. 
Binaenaleyh hayat şartlarında, 'hayat standart
larında geçim seviyesinde vâki olacak değiş
melerin kira bedellerine inikası tasarıda düşü
nülmüş ve bu 10 ncu madde ile cevaplandırıl
mış. 

Sayın Giritlioğlu arkadaşımızdan özür di-
liyerek şu hususu cevaplandırmak isterim. (Bu 
maddeye göre hesaplanacak kira bedeline bi
nanın sigorta, müşterek kısımlarının aydınla
tılması masraflariyle kiralayanın binadan veya 
onun gelirinden doğan her türlü vergi ve re
simleri dâhildir) hükmünü yanlış anlamışlar. 
Tesbit edilecek kira bedeline bir de o binanın 
veya o dairenin vergisinin ilâve edilmesi sure
tiyle kira bedeli çok yükselecektir, buyurmuş
lardır. Maddede böyle bir şey yoktur. Bu tos-
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bit edilecek kira bedelinin içinde vergiler var
dır; Vergileri mal sahibi verecektir. Kiracı
nın vergi ile ilgisi yoktur. 

% 10 meselesine bâzı arkadaşlarımız değin
diler. Arkadaşlar, umumiyetle Türkiye'de bir 
gayrimenkul kendi kendisini 10 yılda itfa et
mektedir. Biz de bu % 10 u, bu esasa göre al
makla beralber, kanun tasarısının gerekçesin
de izah edildiği gibi, her ne kadar yıllık kira 
bedelinin teshirinde binanın % 10 u esas alın
makta ise de bu hakikatte % 10 değil, arkadaş
larımızın izah ettikleri gibi, daha yüksektir. 
Çünkü binanın bakım masrafları, vergileri, si
gortaları, ve sairesi hesabedilinee, binanın itfa
sı İT) - 20 yılı bulmaktadır. 

Bu itibarla bu % 10 un münsif olduğu ve 
aşağı - yukarı Türkiye'nin muhtelif yerlerin
de onbeş ile yirmi sene arasında değişmekte 
bulunduğu yapılan tesbitler ve istatistiklerle 
anlaşılmış bulunmaktadır. Bu itibarla getirmiş 
olduğumuz yeni metnin arkadaşlarımızın üze
rinde ısrarla durdukları hakkaniyet, adalet 
ve bilhassa objektif esaslara göre tanzim edil
miş olduğu kanısındayız. 

Yüksek Meclisinizin iltifat etmesini arz ede
rini 

BAŞKAN — «Son. söz milletvekilinindir.» 
hükmüne göre sırada bulunan Sayın Naci (JIÜ-
ray'a söz veriyorum; buyurunuz. 

NACİ GÜRAY (Elâzığ) — Muhterem ar
kadaşlar, konuşmama başlamadan evvel su hu
susu esefle kaydetmek isterim. Türk efkârı 
Limumiyesinin büyük bir kütlesinin alâkadar ol
duğu bu kanun altı milletvekilinin konuşması 
suretiyle müzakeresinin kesilmesinde büyük 
mahzurlar doğar. Bu öyle bir kanundur ki, eni
ne iboyuna, genişliğine ve derinliğine müzake
re edilmesi lâzmıgclir. Bu noktaya böyle bir 
nokta koyduktan sonra komisyon sözcüsünün 
vermiş oldukları izahata temas ederek fikirle
rimi izaha çalışacağım. 

Komisyon sözcüsü getirmiş oldukları kanun 
teklifinin objektif esaslara istinadettiğini be
yan ettiler ve objektif esası da kendi görüşle
rine göre şu şekilde izah ettiler: «Şahsa göre 
değişmiyecek esaslardır. Aynı ölçüde, bütün 
şahıslara aynı şekilde tatbik edilen hallere ob
jektif esaslar denir», dediler. Şimdi bu tarifi 
esas alarak ve kendi izahlarından hareket ede-
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i rek, yapmış oldukları kanunun objektif esas

lardan ne kadar uzak olduğunu izaha çalışaca
ğım: 

Komisyonun getirmiş olduğu kanun teklifi
nin birinci maddesi i 

«Madde 1. — Bir konutun yıllık kira itibari, 
inşaat maliyeti ile itibari arsa değerinin topla
mının onda biridir.» şimdi kendilerinden soru
yorum: Bir konutun itibari inşaat bedelini na
sıl tâyin edeceksiniz? Nafıa Vekâletinin çıkart
mış olduğu yönetmeliğine istinadedileceğini söy
lediler. Nafıa Vekâletinin çıkardığı yönetme
likteki birimler resmî ihalelere taallûk eden ve 
Nafıa Vekâletinin mühendisinin kontrolü al
tında bulunan inşaatlara aittir. Seri halinde 
apartman dairesini sırf ticaret kasdiyle yapan 
bir şahsı düşününüz. Burada faraza altı daireli 
ibir apartmanı 150 bin liraya malediyorsa di
ğer tarafta sırf ticaret kasdiyle olmayıp ken
di inşaatını yapan, gayet sağlam esaslara göre 
inşa eden şahsın sarf edeceği para arasında as
gari elli bin yüz bin lira fark eder. Ama kira 
esasının tesbitine gelince, her ikisi de aynıdır. 
Şimdi komisyon sözcüsüne soruyorum; bu bir 
objektif esas mıdır? 

İkinci nokta; Ankara'da yapılan bir inşaat
la yurdun nüfus itibariyle kalabalık olmıyan 
bir şehrinde yapılan inşaat arasında muazzam 
bir fark vardır. Burada apartman inşaatı seri 
halde yapılmaktadır, işçiler yetişmiştir, apart
man kalıplarının tahtaları hazırdır,, demiri da-

I ha ucuza maledilmektedirler. Taşrada her ace-
i ınice, her şey pahalıya malolmaktadır. Burada 
| inşaatın metrekaresi 340 liraya malolmakta ise, 
; orada 400 liraya malolacaktır. Bu objektif esas 
I mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktaya daha 
I 1emas etmek istiyorum, komisyon sözcüsünün 
• izahatı karşısında. Binan paranın kıymetinin 
i düştüğünü kabul edelim. Bugün bu kanun tasa

rısına göre tesbit edilecek tavan hattı tâbir et
tikleri kısım 400 lira ise, para kıymeti yüzde 

I yüz düşmüşse, o halde aynı apartman dairesi 
I yine 400 liraya mı gidecek? Bu kanunun 3 ncü 

maddesinin izahına göre, aynı bu şekilde olma
sı lâzımgelir. 

I Bunun dışında İsmail Hakkı Tekinel arka-
1 daşııııızm teklifine temas etmek istiyorum. Her 
j şeyden evvel hâkimlere, bilirkişilere itibar et-
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memiz lâzımgelir. İsmail Hakkı Beyin teklifi 
şu noktalarda toplanmaktadır ve objektif esas
lar da bunlardır. Bir gayrimenkulun bedeli 
takdir edilirken elbetteki cinsine, nevine bakı-
kılacaktır. Cinsi ahşapsa, kâgirse, betonarme 
ise ona göre fiyat takdir edilecektir. Mesahası 
ona göre tesbit edilecektir. Kıymeti bütün va
sıfları bu esas üzerinden yapılacağına göre» İs
mail Hakkı Tekinel arkadaşımızın getirdiği tek-
lii'e itibar etmek yerinde ve en doğru hareket 
olmuş olur. Bu durum muvacehesinde komis
yon raporunun reddini ve İsmail Hakkı Beyin 
teklifinin kabul edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN ~ Yeterlik önergesi var, yeter
lik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti 

hususunun oylanmasını arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Katip T ahir Burak 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesinin aleyhin
de söz istiyobilirsiniz. Yeterlik önergesini oyu
nuza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Bu madde ile ilgili olarak verilmiş bulunan 
değişiklik önergeleri var; bu önergeleri aykırı
lıkları itibariyle okutacağım. 

Yüksek Başknalığa 
Müzakere edilmekte olan Kira kanun tasa

rısının 4 ncü maddesinin kalbulü pratik bir 
fayda temin etmiyeceğinden ve vergi ziyama se-
bebolacağından tasarıdan tamamen <*ıkarılma-
sıru arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Kadri özek 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bina kiraları kanun tasarısının 4 ncü mad

desinin 6 ncı fıkrasının, karışıklığa ve suiisti
male meydan vermesi bakımından metinden çı
karılmasını arz ve teklif ererim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekil

de tadilini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 
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Umumi esaslar 

Madde 4. — Bu kanuna göre tesbit edilecek 
gayrimenkul değerinin yüzde onu konutun se
nelik kira bedeli itibar olunur. Bilirkişiler: 

1. Gayrimenkulun cinsi ve nevini, 
2. Mesahasın^ 
3. Kıymetine tesir edebilecek bütün vasıf 

ve unsurlarını, 
4. Kira tesbitinin yapıldığı yıl içindeki in

şaat fiyatlarına göre yapı maliyetini ve bu ma
liyetten düşülecek yıpranma payını, 

5. Gayrimenkulun emsalinin kira tesbitine 
takaddüm eden tarihteki alım - satım rayicini 
esas tutarak tanzim edecekleri raporda bu hu
susların ayrı ayrı cevaplarım kaydetmek sure
tiyle gayrimenkulun kıymetini takdir ederler. 

Bu maddeye göre hesaplanacak kira bedeli
ne binanın sigorta müşterek kısımları aydın
latma nıasraflariyle kiralıyamn binadan veya 
bunun gelirinden doğan her türlü vergi ve re
simleri dâhildir. 

Kiracının kullanma isteği kiralıyanca kabul 
edildiği takdirde kiracının istifadesine terke-
dilen arsa, bağ, bahçe, bostan, garaj, depo, ser 
ve saire varsa bunların kiraları kiracı ile kira-
lıyan arasında yapılacak serbest anlaşmaya ta
bidir. 

Kapıcı parası daireler arasında bölüşülür. 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Bina Kiraları kanunu tasarısının dördüncü 

maddesinin birinci fıkrasındaki % 10 nisbetinin 
°/c 7,5 a indirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Kesit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bina Kiraları kanunu tasarısının 4 ncü mad

desinin 1 nci fıkrasının sonuna % .1.5 i de işye
rinin senelik kira bedeli itibar olunur ibaresi
nin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan Kira Kanununun 

ikinci bolüm 4 ncü madde 3 ncü fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Zühtü Pehlivanlı 
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«İtibari metrekare bina değerinin hesabına I 

esas alınacak ortalama metrekare ölçümü îmar 
İskân ve Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan 
bir yönetmelikle, itibari metrekare bina değe
ri prim fiyatları, il Ibaymdırlık müdürlüklerin
ce kendi illeri ve ayrı ayrı ilçeleri için Bayın
dırlık ve İmar - İskân bakanlıklarınca müşte
reken hazırlıyaoakları bir çizelgeye göre bu ka
nunun yayınlandığı tarihten itibaren en geç 
3 ay içinde tesbitiyle il ve ilçe merkezlerinde 
ilân edilir.» 

Yüksek Başknalığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin birinci satırı

nın konut kelimesinden sonra «ve iş yeri» ke
limesinin ilâve edilmesinin oya konulmasını arz 
ederim. 

Bolu 
Kâmil İnal 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 ncü maddenin 5 nci fıkrasına aşağıdaki 

a'ükmün eklenmesini arz ederim. 
Edirno 

Fahir Giritlioğlu 

Beşinci fıkraya ek hüküm: 
Bu yönetmelik: 
a) Binanın cinsi (Kârgir, ahşap ve saire) 
b) Binanın semt ve mevkii, 
c) Binanın vasfı (Konforlu, konforsuz, az 

konforlu) 
d) Binanın manzarası, havadarlığı gibi bel

li esasları ihtiva eder. 
Gerekçe: Bayındırlık Bakanlığının çıkarta

cağı yönetmeliğe maddenin ışık tutması için 
tahdidi olmıyan, fakat belli esasları gösteren 
bâzı esasların yönetmelikte yer alacak şekilde 
maddenin tanzimi gerekir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üçüncü maddenin sondan iki evvelki fıkra

sının aşağıdaki şekilde yeniden tanzimini arz 
ederim. 

Edirntf 
Fahir Giritlioğlu 

Fıkra 7. — Bu maddeye göre hesapları çok 
kira bedeline binanın sigorta, müşterek kısım
ları aydınlatma masrafları dâhildir. 

Gerekçe : Vergiler kirahyan üzerinde bıra
kılmalıdır. I 
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Görüşülmekte elan maddenin son fıkrasına 
aşağıda yazılı cümlenin eklenmesini arz ederim. 

Edirno 
Fahir Giritlioğlu 

Şu kadar ki, mahallî örf ve adete göre kira
cının kullanması icabeden bahçe kısmı ayrıca 
kiraya tabi tutulmaz. 

Gerekçe : 
Fıkra, Hükümet tasarısında vardır. Mahallî 

örf ve adetimize uygun bir hükümdür. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üçüncü maddenin altıncı fıkrasının aşağıda 

yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ede
rim. 

Edirna 
Fahir Giritlioğlu 

«Fıkra 7. — Kiraların tesbitinde eski ve ye
ni konutlar arasında fark gözetilir. Eski bina
ların kira tcfclbitinde inşaatın bitiminden itiba
ren her beş yıl için itibari inşaat bedelinden 
% 1 inin azaltılmasiyle bulunur. Bu azaltma 
yüzde 6 dan aşağı inemez.» 

Gerekçe : Eski bina ile yeni bina arasında 
mülkiyet, yani satış fiyatı olduğu gibi eski ve 
yeni binalar arasında icar farkı da vardır. 

Millet Meclisi Başkanlığına . 
Kira Kanununun 3 ncü maddesinin 6 ncı fık

rasındaki; 
«Kiraların tesbitinde, eski ve yeni konut

lar arasında fark gözetilmez' ibaresi yerine» 
«Eski binaların kira tesbiti, inşaatın biti

minden itibaren beş yıl sonra başlayıp, müta-
akıp beş yıllar için, itibari inşaat bedelinin 
% 1 ini azaltarak bulunur. 21 nci yıldan iti-
Ibaren kira bedeli aynen devam eder» 

İbaresinin konulmasını arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 

Gerekço : Binaların yapımından yıkılışına 
kadar aynı kira üzerinden kiralanması, binala
rın eskisi ile yenisini bir tutmak sonucunu do
ğurur. 

Getirdiğimiz teklifle 
I - 5 senelik binada kira % 10 u 
6 - 10 senelik binada kira %9 u 
I I - 15 senelik binada kira % 8 i 
1 6 - 2 0 senelik binada kira % 7 si 
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21 - ilâ senelik binada kira % 6 sı, kira ola

rak bulunacaktır. 
Bu şekil kanaatimizce âdil olacaktır. 
BAŞKAN — Verilmiş bulunan bütün deği

şiklik önergelerini aykırılıkları itibariyle ve sı
rası ile okutmuş bulunmaktayız. Şimdi yine ay
nı önergeleri aykırılıkları itibariyle Yüce Heye
tin oyuna sunacağım. 

(izmir Milletvekili Kadri özek'in önergesi 
•tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA UYAR (izmir) — izah ettiğimiz sebepler
le iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN —• izah ettiğiniz sebeplerle iştirak 
etmiyorsunuz, değişiklik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Deği
şiklik önergesi reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge

si tekrar okundu.) 
REŞlT ÜLKER (istanbul) — Geri alıyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker önergesini 

geri almıştır. 
(istanbul Milletvekili ismail Hakkı TekineP-

in takriri yeniden okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA UYAR 

(izmir) — Efendim, objektif esaslarından mah
rumdur, plâna aykırıdır ve bu madde kabul edil
diği takdirde herkes mahkemeye gidecektir, dâ
valar çoğalacaktır. Bu bakımdan izah ettiğim se
beplerle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... 

KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA UYAR 
(izmir) — Efendim, maddeyi takrirlerle birlik
te geri alıyoruz... (Adalet Partisi sıralarından 
«Oylama esnasında geri alınamaz.» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, komisyon maddeyi her 
hal ve kârda geri almak hakkını haizdir.. (Ada
let Partisi sıralarından gürültüler ve «olmaz, ol
maz.» sesleri.) itiraza mahal yok efendim. 

KADRt EROĞAN (Urfa) — Oylamanın mâ
nası nedir o halde? 

BAŞKAN — Efendim, zaten önerge kabul 
edilmiş olsa dahi komisyon dikkat nazara almak 
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kaydiyle maddeyi yeniden düzenlemek üzere ala
bilir. O bakımdan maddeyi geri almak komisyo
nun her hal ve kârda hakkıdır. Komisyonun ta
lebi üzerine... 

FAHİR GlRlTLlOĞLU (Edirne) — Usul 
hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun, usul hakkında. 
FAHİR GlRlTLlOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, kanaatimce fena bir te
amüle yol açmış olacağız. Maddenin müzakeresi 
yapılırken müzakerenin seyrine göre, henüz oyla
maya başlanmadan evvel Komisyonun maddeyi 
geri almasını akıl ve mantık kabul etmez. Aynı 
akıl ve mantık, Umumi Heyetin reyine müracaat 
edildiği zaman Umumi Heyetin tezahür eden re
yinin nazara alınmasını emreder. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Umumî Heyetin 
reyine arz edilmiştir, tezahür eden kanaate gö
re komisyon maddeyi ancak bu kanaati formüle 
edecek şekilde geri alır. Binaenaleyh, komisyo
nun ne şekilde hareket edeceğini açıkça Riyase
tin tefhim etmesi lâzımdır. Değiştirge önergesi 
kabul edilmiştir veya edilmemiştir demelidir ki, 
komisyon maddeyi ona göre yeniden tanzim etmiş 
bulunsun. Binaenaleyh, oylamayı hiçe sayacak 
tarzda maddeyi geri alıyorum demek, her şeyden 
evvel, saygı mefhumuna uymaz, maksada da uy
maz, kötü bir anane de açmış oluruz. Saygıla
rımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Giritlioğlu'nun 
taam Komisyon için haklı olabilir, fakat Riyaset 
için haklı olamaz. Zira Riyaset münhasıran iç
tüzükle bağlıdır ve içtüzük hükümlerine göre 
Komisyon her an her hal ve kârda maddeyi is
terse geri alabilir. Ancak, Komisyonun bir oy
lama sırasında maddeyi geri alıp alamaması Mec
lise karşı ne şekilde yakışık arz eder onu Yüce 
Meclis ile Komisyon kendi arasında halleder. 

Buyurun Sayın Karaca. Usul hakkında mı? 
KOMİSYON ADINA GIYASETTÎN KARA

CA (Erzurum) — Efendim, hem usul hakkında 
ve hem de arkadaşımızın konuşmasına cevap ver
mek için. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Buyurun. 
KOMİSYON ADINA GIYASETTlN KARA

CA (Erzurum) — Saygı değer, aziz arkadaşla
rım; komisyon sözcüsünün konuşmasından endişe 
odilecek hiçbir şey yoktur. Komisyon sözeüsü, 
Komisyon adına konuşma yaparken en az, bura-
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de kabul edilmiş şeklini baltalamak için önerge
yi geri istemiştir. Çünkü, önerge kabul edilsey
di, o zaman komisyona sorulacaktı; fil'hâl katılı
yor musunuz, diye. Katılmadığı takdirde Komis
yona gidecekti, Fakat tekrar madde buraya gel
dikten sonra o son şekline göre durum kesinleş
miş olacaktı. Şimdi bu halle ne oluyor? Komis
yon maddeyi ve önergeyi geri alıyor, Heyeti Umu-
miyenin kararı belli olmadan geri alıyor. Bura
ya tekrar gelecek, tekrar kendi 'arzusuna uy
mazsa yine geri almak ve böylelikle oyalamak su
retiyle bu teklifin kanunlaşması mümkün olmı-
yacak. Bu önergeler, ilk defa verilen önergeler 
değildir arkadaşlarım. Bu önergeler Komisyona-
verilmiştir, Komisyon bunları mütalâa etmiştir.. 
Binaenaleyh, Komisyonun yaptığı Umunîi Heye
tin kararma uymamak için bir ıhiyleyi şer'iyev 
aramaktan ibarettir. Çünkü arz ettiğim gibi,, 
eğer komisyonların hu yolla hareket etmeleri 
tasvip edilirse o zaman burada hiçbir kanun çı
karmaya imkân yoktur. Ne zaman Umumi He-
yette bir önerge tasvip görecektir, bu önerge ko
misyonun görüşüne uygun olmıyacaktır, o za
man komisyon bunu geri alacaktır ve bu ilâ 
nJhaye devanı edecektir. Onun için bu önerge
nin oylanmasını ye kabul edilip edilmemesinin 
belli olmasını ve bundan sonra Komisyona fil-
ilıal uyup uymadığının sorulması icap eder. An
cak bu yolladır ki, İçtüzük maddelerine uyul
muş ve Heyeti Umumiyenin arzularına da uy
mak kabil olmuş ve kanunlarında çıkması müm
kün olmuş olur. Aksi takdirde demin söylediğim 
gibi mütemadi komisyon bu tarzda durumu yürüt 
mek suretiyle bir maddenin çıkması kanunlaşa-
maz. Çünkü, bugüne kadar defalarca bu mad
deler Komisyona gitmiş ve gelmiştir. Hürmet
lerimle, 
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da en çok saygıdan balhseden arkadaş kadar say
gılı olacağından da kimse endişe etmemelidir. 
Gerek Komisyonun ve gerek Yüce Meclisin.ga
yesi ive m:ak(sıadı tektir. O da; bu mıilılıetinı, 
ibu vataıni'iı hayrına ve ıselamıetine bütün 
dıhtıiyaçları lcarışılaıyaeaık en uıygun 'kanunu çı-
ikarmıaıkbır. (Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Sizin anladığınız kadar Riyaset 
-de anlıyor, beyler rica ederim. Sayın Karaca 
usul hakkında söz aldınız, usul üzerinde konu
şun. 

KOMİSYON ADINA GIYASETTlN KARA
CA (Devamla) — Şimdi arz etmek istediğim şu
dur arkadaşlarım; usul hakkında konuşurken 
işin esasını usulle bağlamak mecburiyeti vardır. 
İsmail Hakkı Tekinel arkadaşımızın önergesini 
okuduk. Arkadaşların temayülünü de gördük. 
Velov bu aksi oyların neticesi alındıktan sonra 
da kabulüne dair bir karar verilmiş dafhi olsa, 
komisyon neticede bunun üzerinde bir görüşme 
yapacak, ya uyacaktır veya yeni bir tedvin şekli 
getirecektir. 

Şimdi arkadaşlar umumiyetle bu önnerıgeyi 
benimser göründüğüne göre, zamanın alınmama
sı ve yeni bir oylamaya ve sayıma geçilmemesi 
için önergelerle birlikte geri alıyoruz. Bunu ih
tiyaçlara uygun bir şekilde yeniden tedvin edip 
getirmek isteriz. Esasen şimdiye kadar, dördün
cü maddeye kadar vâki bütün müzakerelerde de 
maddeler, verilen önergeler sebebiyle komisyon 
tarafından geri alınmış, yeniden tedvin edilip 
getirilmiş ve Yüce Meclis de bunu kabul et
miştir. Binaenaleyh, bu şekil bir hareketle Sa
yın Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın dediği gibi 
bir saygısızlık yoktur. Ve bu sözü arkadaşıma 
yakıştıramadığımı arz etmek isterim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem. Usul 
hakkında. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım; bu gündemimizdeki kanun teklifi 
bir sene 10 ay 13 günden beri görüşülmektedir 
ve bir türlü de neticeye varmak imkânı hâsıl ola
mamaktadır. Şimdi yapılan işlem usule aykırıdır. 
Komisyon evet, her zaman bir maddeyi geri ala
bilir. Ama şu tarzda olmak şartiyle : önerge
ler verilmiştir, Önergeler oya sunulmuştur, oy
lama neticesinde önergenin kabul edileceği anla
şılması üzerine komisyon, sırf Heyeti Umumiye-

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kubat 
HURREM KUBAT (Manisa) — Sayın Baş

kan, İçtüzüğün 118 nci maddesini okuyorum: 
«Birinci ve ikinci müzakerenin cereyanı sırasın
da takdim olunan tadilnamelerin aidolduğu en
cümene havalesini mazfoata muharriri taleheder-
so bu havale medburidir.» Müzakerelerin cereya~ 
nı sırasında diyor. Oylama sırasında demiyor, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, değişiklik önergelerim 
nin oylanması müzakerelerin devamı mahiyetin
dedir. Maddenin oylanması mahiyetinde değil-. 
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dir. Henüz müzakere bitmemiştir, maddenin oy
lanması cihetine gidilmemiştir. 118 nci madde
nin anlamına göre Başkanlık vazife icra etmek
tedir ve encümen mazbata muharriri tarafından 
talebedildiği için bütün tadilnameleri encümen 
mazbata muharririnin taleibi üzerine geri verme
ye mecburdur. 

HURREM KUBAT (Manisa) 
kında son sözü istiyorum. 

Usul hak-

B AŞK AN — Usul hakkında son söz olma^ 
Sayın Kubat. 

Sayın Uyar ısrar ediyor musunuz? 

GEÇlOÎ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Geri aldık efendim. 

BAŞKAN — Komisyonunun talebi üzerine 
değişiklik önergeleri ile birlikte madde geri ve
rilmiştir. (A. P. sıralarından, «Veremezsiniz, 
hakkınız yok.» sesleri) 

Riyaset münhasıran İçtüzükle bağlıdır. Muh
terem arkadaşlarım... 

HURREM KUBAT (Manisa) — Başkan iç
tüzüğü çiğniyorsunuz? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, o aranızdaki müca
deleleri Komisyonla yapınız, Riyasetle değil' 
Kınama varsa, Komisyon kınanır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapı
lan beşinci tur sonucunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapı

lan beşinci tur seçime (242) zat katılmış ve ne
ticede aşağıda isimleri yazılı bulunan adaylar 
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hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Kırklareli Tekirdağ 

Hasan Ta'hsin Uzun Fethi Mahramh 
Üye 
Kars 

Hasan Erdoğan 

Hâkimoğlu Avni 160 
Yargıcı Mustafa 21 
Yücel Ali Fahri 16 
Üstünel Mehmet Salih 9 
Durudoğan Fahri 8 
Alpbaz Mesut 7 
Akıncı Mehmet 4 
Güyer Yusuf İzzettin 4 
özsancak Selâhattin 4 
Peşgircioğlu Mehmet Fevzi 3 
özmo Recai 2 
Yücel Hüseyin Fehmi 1 
Boş 3 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluk sağlanamadı

ğından secim tekrar edilecektir. 
1964 yılı bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
yapılan açık oylamasına (198) arkadaşımız ka
tılmış (13) çekinser, (37) ret oyuna mukabil 
(148) kabul oyu çıkmıştır. Gerekli çoğunluk sağ
lanamadığından oylama muamelesi gelecek bir-
leşimdo tekrarlanacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, vakit çok gecikmiş bu
lunduğu için Birleşimi 10 Şubat 1965 Çarşam
ba günü saat 15,00 te toplanmak üzere kapatı
yorum. 

Kapanma saati: 18,34 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'• 
nun, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin, kuru
luş tarihinden bugüne kadar, tesis masrafının 
ne kadar olduğuna dair yazılı soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem'in yazılı 
cevabı (7/563) 

Millet Meclisi Başkanlığı eliyle 
Millî Eğitim Bakanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla rica ederim. 

1 . 9 . 1964 
Fahir Giritlioğlu 
Edirne Milletvekili 
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Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin kurulps 

tarihinden bugüne kadar tesis masrafı ne kadar 
olmuştur? Bu tesis masrafından ne miktarı 
umumi bütçeden verilmiştir? Ve geri kalan ne 
miktarı nerelerden karşılanmıştır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 26 . 1 . 1965 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı: 260 

Konu: Edirne Milletvekili Fahir 
Giritlioğlu'nun yazılı soru öner
gesi. 

ilgi: Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 1 Karsım 1964 tarih ve 7/563 - 9560/ 
55692 sayılı yazı : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu tarafın
dan verilen, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 
kuruluş tarihinden bugüne kadar yapılan tesis 
masrafına dair yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Dr. İbrahim öktem 
Millî Eğitim Bakanı 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin kuruluş 
tarihinden bugüne kadar Bakanlığımız bütçesin* 
den ayrılan ödenek tutariyle yapılan dış yar
dımlar tutarı. 

1. Orta - Doğu Teknik Üniversitesine Ba
kanlığımız bütçesinden ayrılan ödenek tutan : 

Akçalı yıllar 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Toplam 

Cari ödenek 

3 000 000 
5 000 000 
6 000 000 
12 848 500 
13 122 700 
16 217 700 
21 307 900 
22 799 453 

100 296 253 

Yatırım ödeneği 

1 000 000 
7 500 000 
7 500 000 
6 151 500 
10 877 300 
>L5 782 300 
28 792 100 
19 864 000 

97 467 200 

Toplam 

4 000 000 
12 500 000 
13 500 000 
19 000 000 
24 000 000 
32 000 000 
50 100 000 
42 663 453 

197 763 453 

2. Orta - Doğu Teknik Üniversitesine yapı
lan dış yardımlar. 

Akçalı yıllar Türk Lirası 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

830 740 
920 600 

1 238 700 
2 740 200 
3 847 400 
4 585 100 
7 013 900 
12 386 100 

Toplam 33 562 740 

— 392 — 



M. Meclisi B:53 
Bugüne kadar Orta - Doğu Teknik Üniversi

tesinin yaptığı yatırımlarda dış kaynaklardan 
zikre değer bir yardım alınmamıştır. Dış kay
naklardan elde edilen imkânlardan daha çok dı
şarıdan getirtilen öğretim elemanlarının maaş
ları karşılanmakta, lâboratuvarlarm teçhizat vo 
donatımı sağlanmakta, kütüphanenin geliştiril
mesinde, ayrıca üniversite mensuplarının eğiti- ; 
mi için dış ülkelere gitmeleri hususunda yarar
lanılmaktadır. I 

2. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Malatya'nın Arguvan üresine doktor tâ
yin edilip edilmiyeceğine dair yazılı soru öner
gesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal 
Demir'in yazılı cevabı (7/618) 

15 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Malatya ilinin Arguvan ilçesinde doktor bu

lunmadığını mahalline yaptığımız ziyaret esna
sında öğrenmiş bulunuyoruz. Kış aylarında Ar
guvan ve mülhakatının Malatya ile irtibatı yol
ların kapanması sebebiyle kesilmektedir. Diğer 
mevsimlerde ise, münakale güçlüğü ve Arguvan'-
ın Malatya'ya uzaklığı sebebiyle vatandaş ihtiya
cım karşılayacak ve ıstırabını giderecek imkâna 
sahip bulunmamaktadır. 

Yukarda arz edilen sebeplerin dikkate alına
rak Arğuvan'a acilen bir doktorun tâyin edilip 
edilmiyeceği hususunun Sayın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına müsaadelerini saygı ile arz ede
rim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 20 . 1 . 1965 

Bakanlığı 
Zatişleri ve Muamelât Genel 

Müdürlüğü 
Muamelât Şubesi 

6304 

Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
ilgi: 18 . 12 . 1964 gün ve 7-618/10108 -

58005 sayılı yazıya karşılıktır. 

Arguvan ilçesinin ihtiyacını karşılıyacak ta
bibin tâyin edilip edilemiyeceğine dair Kırşehir 

9.2.1965 O : 1 
Milletvekili Memduh Erdemir'in soru Önergesi 
tarafımdan tetkik olunmuştur. 

Adı geqen kaza Hükümet tabipliğine asker
den terhisine binaen meöburi hizmetini ifa et
mek üzere ve çekilen kur'ası veçhile Dr. Reşat 
Kıran'm tâyini yapılmıştır. 

Arz ederim. 
Dr. Kemal Demir 

Sağlık vo Sosyal Yardım Bakanı 

3. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
İzmir'in Balcova kasabasında müstakil bir polis 
veya jandarma karakolu kurulması konusunda 
ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Orhan öztrak'ın yazılı cevabı 
(7/619) 

16 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi saygı ile rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Şükrü Akkan 

1. İzmir'in Balçova'sı 1960 nüfus sayımına 
göre 3 140 halihazır durumuna göre 12 000 civa
rında nüfusu bulunan ve hor gün büyüyen be
lediye teşkilâtı bulunan, turistik ve çok hareketli 
bir kasabadır. 

Böyle olmasına rağmen Balçova'da ne bir po
lis karakolu ve ne de bir jandarma karakolu 
mevcuttur. Halen Narlıdere Jandarma Karako
luna bağlı bulunan Balçova'da halkın ifadesine 
göre emniyet ve asayiş işleri çok bozuktur. Her 
nevi uyuşturucu içkilerin satılıp içildiği söyle-
nilmektedir. 

Bu sebeplere binaen Balçova'da müstakil bir 
polis veya jandarma karakolu kurulması ısrarla 
talebedilmektedir. 

Bu konuda Bakanlığınızca ne düşünülmekte
dir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 43/162 

28 . 1 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18 . 12 . 1964 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/619 - 10110 - 58051 sa
yılı yazıya. 
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izmir'in Balçova kasabasında müstakil bir I 

polis ve jandarma karakolu kurulması huşu- I 
sunda no düşünüldüğüne dair izmir Milletvekili I 
Şükrü Akkan tarafından Başkanlığınıza sunu- I 
lan ve tarafımızdan yazılı olarak cevaplandırıl- I 
ması istenilen soruya cevabımız aşağıda sunul- I 
muştur. I 

Saygılarımla arz ederim. 
içişleri Bakanı I 
Orhan Öztrak 

Emniyet Genel Müdürlüğünün bugünkü po
lis kadrosu, miktar itibariyle kifayetsiz durum
dadır. Bu itibarla birçok ilçe ve bucaklarımız
da polis teşkilâtının kurulması hakkındaki istek
lerin is'afı mümkün olamamakta ise de 1965 malî 
yılı bütçesi ile ilâve polis kadrosu verilmesi Mil
let Meclisi Bütçe Encümenince kabul ve karara 
bağlanmıştır. 

Genel Kurulca da kabul edilerek kanunlaş
tığı takdirde, Mart 1965 tarihinden sonra Balço
va kasabasında bir polis karakolu kurulması I 
göz önünde bulundurulacaktır. 

Jandarma karakolları il, ilçe ve bucak mer- I 
kezleriyle bölgenin ehemmiyetli görülen köy, 
boğaz veya geçitlerde açılır. Bunun haricindeki I 
yerler, karakollardan çıkarılacak devriyelerle I 
korunur. Vazife ile gidiş ve geliş dâhil olduğu 
halde en çok 8 saat zarfında karakollarına dö- I 
nebilmeleri esası nazarı dikkate alınmıştır. Bu 
itibarla izmir J. Birlik Komutanlığının bölge
sinde bulunan Balçova kasabası, Narlıdere ve 
Yeşilyurt J. karakollarının ortasında ve her iki 
karakola olan mesafesi 6 ilâ 10 Km. olup bağlı 
olduğu Narlıdere J. Karakolundan çıkarılan 
devriyelerle bu yerin emniyet ve asayişinin sağ
lanacağı mümkün olduğundan Balçova'ya ayrı
ca bir jandarma karakolunun açılmasına lü
zum görülmemektedir. 

4. — Aydın Milletvekili Yusuf Aktimur'un, 
yurdumuzda bulunan bilumum çimento fabrika
larının durumuna dair yazılı soru önergesi ve 
Sanayi Bakanı Muammer Erten'in yazılı cevabı 
(7/634) 

22 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı soru cevaplarının Sanayi Ba- 1 

9.2 .1965 O : 1 
kanlığınca yazılı olarak adresime gönderilme
sinin teminine müsaade buyurulmasını arz ve 
rica ederim. 

Adana Milletvekili 
Yusuf Aktimur 

Yurdumuzda bulunan bilumum çimento fab
rikalarının : 

1. isimleri, 
2. Sahipleri (özel sektöre veya Devlete 

aidolup olmadığı şeklinde.) 
3. Bulunduğu il ve ilçenin isimleri, 
4. Kapasitesi, 
5. Yıllık çimento istihsalimizin ve istihlâ

kimizin MiSktan, 
6. Çimento ithal veya ihracatımızın duru

mu, 
7. inşa halinde çimento fabrikası bulunup 

bulunmadığı, 
8. Her hangi bir çimento fabrikası inşası

nın lüzumlu olup olmadığı, lüzumlu ise inşaası-
nm mutasavver bulunup bulunmadığı. 

Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan, Iran, 
Suriye, Irak, israil, Mısır, İspanya. 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 
Sayı : 9/39 

1 . 2 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 25 . 12 . 1964 tarih, Kanunlar Müdür

lüğü 7/634 - 10192 - 58371 sayılı yazınız: 
Yurdumuzda bulunan bilumum çimento fab

rikalarının durumuna dair Adana Milletvekili 
Yusuf Aktimur'un yazılı soru önergesi cevabı 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

Muammer Erten 

Adana Milletvekili Yusuf Afctimir'un, 212.12.1964 
tarihli yazılı önergesi cevabı 

Soru : Yurdumuzda bulunan bilumum çi
mento fabrikalarının; 

1. isimleri, 
2. Sahipleri ('özel »sektöre veya Devlete 

aidoJup olmadığı şeklinde.), 

Not: Yukardaki malûmatı aşağıda isimleri 
yazılı devletler hakkında da vermek imkânı varsa 
ounun da lûtf'edilmesi. 
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3. Bulunduğu il ve ilçenin isimleri, 
4. Kapasitesi, 
5. Yıllık çimento istihsalimizin ve istihlâ

kimizin miktarı, 
6. Çimento ithal veya ihracatımızın duru

mu, 
7. inşa halinde çimento fabrikası bulunup 

bulunmadığı, 
8. Her hangi bir çimento fabrikası inşaası-

nın lüzumlu olup olmadığı, lüzumlu ise inşaası-
nm mutasavver bulunup bulunmadığı. 

Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan, İran, 
Suriye, Irak, israil, Mısır, ispanya. 

Cevap : 
a) Yurdumuzda bulunan çimento fabrika

larının, 1) adları, 2) sahipleri, 3) bulunduğu 
il veya ilçeler, 4) aylık ve yıllık kapasiteleri, 
5) yıllar itibariyle toplam istihsal, ithal, ihraç 

ve istihlâk durumları taiblo 1 ve 2 de gösteril
miştir. 

b) Trabzon çimento fabrikası (Devlet sek
törü) inşa halindedir. 

e) Elâzığ, Adana, izmir ve Ankara Çimen
to fabrikaları tevsi edilmektedir. 

d) Afyon, Söke, Gaziantep, Elâzığ ve Si
vas fabrikaları kuru metoda tahvil edilmekte
dir. 

e) Doğu illerimizin çimento ihtiyacını kar
şılamak üzere Van'da kurulacak çimento fab
rikası için Van'ın 13 Em. güneyinde «Edremit» 
mevkiinde arazi parselasyonu tamamlanmış olup 
arsa mubayaasına başlanmıştır. 

f) Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan, 
Iran, Suriye, Irak, israil, Mısır ve ispanya 
devletleri hakkında aynı bilgilerin verilmesi 
mümkün olamamıştır. 

Yurdumuzda bulunan çimento fabrikalarının adları, kapasiteleri, sahipleri ve bulundukları yer
leri gösterir listedir. 

Fabrikanın adları 

Afyon Çimento F 
Balıkesir 
Bartın 
Çorum. 
Elâzığ 
Gaziantep 
Niğde 
P. Hisar 
Söke 
Ankara 
Sivas 
Adana 
Darıca 
Eskişehir 
izmir 
Kartal 
Konya 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ab. 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 
» • 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tarsus Beyaz Çimento 
fabrikası 
Zeytinburnu 
Fabrikası 

Çimento 

Kapasitesi (Ton) 
Aylık 

7 083 
7 083 

12 500 
7 083 
7 083 
7 083 
7 083 
7 083 
7 083 

15 000 
16 667 
12 500 
25 000 
12 500 
12 '500 
20 000 
.12 500 

625 

18 334 

Yıllık 

85 000 
85 000 

150 000 
85 000 
85 000 
85 000 
85 000 
85 000 
85 000 

180 000 
200 000 
150 000 
300 000 
150 000 
150 000 
240 000 
150 000 

7 500 

220 000 

Sektör Bulunduğu yer 

Devlet Sektörü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

özel 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sektör 
» 
» 
» 
» 
» 

• * 

» 

Afyon İli 
Balıkesir ili 
Bartın İlçesi 
Çorum ili 
Elâzığ İli 
Gaziantep İli 
Niğde ili 
P. Hisar İlçesi 
Söke ilçesi 
Ankara ili 
Sivas İli 
Adana İli 
İstanbul ili 
Eskişehir İli 
izmir ili 
istanbul İli 
Konya ili 

T<-rsus İlçesi 

istanbul İli 

Not : Yukarıdaki malûmatı aşağıda isimleri 
yazılı devletler hakkında da vermek imkânı 
varsa onun da lûtfedilmesi, 
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Yıllar itibariyle Türkiye'nin toplam çiriîento istihsal, ithal, ihraç ve istihlâk dununu 

Yıllar Kapasite İstihsal î'öhalâ/t Satış ihracat istihlâk 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1 700 000 
1 877 500 
1 962 500 
1 962 500 
2 047 500 
2 282 500 
2 432 500 
2 577 500 

1 261 187 
1 516 513 
1 734 147 
2 037 796 
2 035 943 
2 323 263 
2 679 794 
2 939 876 

299 246 
19 831 
2 111 
4 231 
2 530 
2 171 
91 070 
90 867 

1 240 744 
1 494 047 
1 764 394 
2 014 396 
2 033 291 
2 325 553 
2 689 104 
2 935 301 

— 
18 000 
69 309 
1 200 

— 
2 775 

— 

1 539 989 
1 513 878 
1 748 505 
1 949 318 
2 034 621 
2 327 724 
2 877 399 
3 026 168 

5. —• Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un 
toprak tahlil lâboratuvarlarının artırılması için 
bir çalama olup olmadığına dair yazılı soru öner 
gesi ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in yazılı ce 
vabı (7/651) 

8 . 1 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı .hususların Tarım Bakanı ta 

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara 
cılığmızı saygılarımla dilerim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Turhan Kut 

Yurdumuzda 1961 - 1962 Ekim yılında hek
tar başına ortalama 1 Kg. olan kimyevi gübre 
tüketimi 1962 - 1963 Ekim yılında % ikiyüz 
artışla 2,9 Kg. a yükseltilmiştir. 

Hükümetin yerinde ve isabetli, büyük fe
dakârlıkla almış olduğu karar sonucu elde edi
len bu yüz güldürücü neticeye paralel olarak, 
toprak tahliline yeteri kadar önem verilmekte 
midir ? 

Halen yurdun nerelerinde ve kaç aded top
rak tahlili yapan lâboratuvar mevcuttur ve bu 
merkezlerde yapılan toprak tahlili sayısı ne 
kadardır, toprak tahlil lâboratuvarlarının ar

tırılması için bir çalışma var mıdır, varsa neler
den ibarettir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 
özel Kalem Md. 
Sayı: Müşavirlik 36 
Konu : Yazılı soru Hk. 

30 . 1 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 1 . 1965 gmı Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/651 - 10358/59136 sayılı 
yazı : 

Toprak tahlili lâboratuvarlarının adedlerinin 
artırılması için bir çalışma olup olmadığına 
dair Tekirdağ Milletvekili Sayın Turhan Kut'-
un, yazılı soru önergesi tetkik edildi: 

Topraksu Genel Müdürlüğünün Köy işleri 
Bakanlığına intikali ile toprak tahlil lâboratu-
varları çalışmaları da adı geçen Bakanbk bün
yesine geçmiş bulunmakta<lır. Bu cihetle öner
ge cevabının Bakanlığımızca verilmesi mümkün 
olmamıştır. Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Turan Şahin 
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1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar ' 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Oevat Kanpulat 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 148 
Reddedenler : 37 

Çekinserler : 1 3 
Oya katılmıyanlar : 239 

Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Çıüha 
Kamil İnal 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip înal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 

ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Zeki Zer^n 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Haııhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KONYA 
Kemal Ataman 
İhsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
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MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 

ADANA 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BURSA 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ANTALYA 
Ömer Eken 

AYDIN 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy (t.) 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Tahsin Demir ay 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 

Muzaffer Döşemeci 
Nihad Kürşad 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Vedat Ali Özkan 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Hâl dan Kısayol 

KONYA 
İrfan Baran 
Sait Sına Yücesoy 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

[Çekinserler] 
BİTLİS 

Müştak Okumuş 

İSTANBUL 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Şinasi Osma 

KONYA 
Ahmet Gürkan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

Ali Rıza Uzuner 
URPA 

Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanl» 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin; 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

ORDU 
Ata Bodur 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlt* 
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[Oya kattlmty anlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlıı 
Kasım Gûlek 
Melih Kemal Küçtikte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Büstü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı (1.) 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
• Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (İ. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMUŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

Saki Zorlu 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
İlhamı Sanear (B.) 
Selim Sarper 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı ökteım 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 
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KIRKLARELİ 

Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlıı 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Fakih özfakih 
Fakih Özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin. Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 

Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğıızdcmir Tiızün 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RtZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

[Açık ü\ 
Aydın 1 

Erzurum 1 

Hatay .1 
İsparta 1 
istanbul 1 
İzmir 2 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşini Tan 

SİVAS 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

çelikler] 
Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

Orhan Öztrak (B.) 
TOKAT 

Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi Öktem (t.) 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı • 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslin Görcntaş (t. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuaat Ak (1.) 
Kenan Esengin 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
53. BİRLEŞİM 

9 . 2 . 1965 Salı 

Saat : 15,00 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği se
çimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN İŞLER 

X I . — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi: 1/756; 
O. Senatosu: 1/444) (S. Sayısı: 811) [Dağıtma 
tarihi : 29 .1.1965] 

2. — Siyasi Partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülük ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378; 
2y591) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

3. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'm n 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 10.4 . 1964] 

X 4. — Çanakkale Milletvekili Şefik tnan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963] 

5. — Ziraat Odalan 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] 

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

7. — 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] 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/672) (S. Sayısı: 
702) [Dağıtma tarihi: 28.4.1964] 

9. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sa
yısı : 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

10. — 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] 

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

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Umuru belediyeye mütaallik ahkâmı cezaiye 
hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı 
Kanunun bâzı maddelerini muaddil 1608 sayılı 



Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılmasına dair 
olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporlan (2/136) (S. 
Sayısı : 751) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 19641 

13. — 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 . 19631 

14. — 1076 sayılı İhtiyat subaylan ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/535) (S. Sayısı: 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

15. — 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 raporlan 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

16. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
ra bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/651) (S. Sayısı : 725) [Dağıtma tarihi : 
2.7.1964] 

17. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

18. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma 
sı hakkında kanun tasansı ve İçişleri ve Plân 
komisyonlan raporlan (1/566) (S. Sayısı : 
693) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

19. — 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 Tanm ve Plân komisyon
lan raporlan (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 .10 .1963] 

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

21. — Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (1/518) 
(S. Sayısı : 692) [Dağıtma tarihi: 17 . 4 . 1964] 

X 22. — Tanm Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldınlmasma dair kanun 
tasansı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonlan raporlan (1/369) (S. Sayısı : 536) 

23. — Uzman Jandarma kanun tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 7 .1963] 

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

25. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, Bâzı suç ve cezalann 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 cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile İçel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, Bâzı suç 
ve cezalann 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] 

X 26. — 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] 

X 27. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi İn
cesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik tnci 
ve 28 arkadaşının, Balıkçılığın teşvik ve hima-



yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 
370) [Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1963] 

28. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 29. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 

X 30. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko 
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

31. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasansı 
ve MiMî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile İzmir Milletvekili Mustafa üyar'ın, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964] 

X 32. — Bursa Milletvekilli Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları kamın 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 33. — Aydın Milletvekili îsmet 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 34. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanımu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 1963] 

35. — Tarım Bakanlığı vazife ve teşkilât Ka
nununa bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Tarım Komisyonu raporu (1/708) (S. 
Sayısı : 776) [Dağıtma tarihi : 14 .12 .1964] 

36. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
maddi »sinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma ta
rihi : 12.2.1964] 

X 37. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlu ve 82 arkadaşının, Edirne'de 
bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/82) (S. 
Sayısı : 778) [Dağıtma tarihi : 16.12 .1964] 

X 38. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının, Çukurova 
Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/8) 
(S. Sayısı: 779) [Dağıtma tarihi: 16.12.1964] 

X 39. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan ve 123 arkadaşının Diyarbakır'da (Gök-
alp Üniversitesi adı altında) bir üniversite ku
rulmasına dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 
Kominyonu raporu (2/32) (S. Sayısı : 780) 
[Dağıtma tarihi : 17.12 .1964] 

X 40. — Konya Milletvekili thsan Kabadayı 
ve 183 arkadaşının, (Selçuk Ünüversitesi adıyla) 
Konya'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu rapo
ru (2/50) (S. Sayısı : 781) [Dağıtma tarihi : 
17.12 .1964] 

41. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekilleri ibrahim Cemal-
cılar ve Şevket Asbuzoğiu'nun, 7334 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 
444) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

42. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 .2 .1964] 

43. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi 13 . 5 .1964] 

X 44. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve ma-
kinaları ile kimyevi gübre ve ilâçların ithalât ve 
memlekette satışının münhasıran Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu tarafından yapılmasına ve bu 



maddelerin Gümrük Vergisi, resim ve harçlar
dan muafiyatine dair kanun teklifi ile Geçici 
Komisyon raporu. (2/731) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 26 .12 .1964] 

45. — 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 İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/266) 
(S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 .1963] 

46. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/568) (S. Sayısı : 737) [Dağıtma tarihi: 
15 . 7.1964] 

47. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, 1953 sayılı Umumi Hıfzısıhha 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/376) 
(S. Sayısı : 795) [Dağıtma tarihi : 14 .1 .1965] 

48. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 657 sayılı 
Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 3 ncü 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanım tek
lifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma komisv on
ları raporları (2/515) (S. Sayısı : 740) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 7 .1964] 

49. — 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) [Dağıtma 
tarihi : 26 6 .1963] 

50. — 3017 sayıllı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/707) (S. Sayısı: 
796) [Dağıtma tarihi: 14 .1.1965] 

51. — 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teşvik 
Kanununun 8 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/567) (S. Sayısı : 761) [Dağıtma tarihi : 
1 . 12 . 1964] 

52. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi: 
16. 8 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 

tezkereleri (M. Meclisi 1/756; C. Senatosu 1/444) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 526) 

C. Senatosu 
Genel Sekreterliği 25 . 1 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4598 

Karına Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 4 . 1 . 1965 gün ve 1/756-9 sayılı yazınıza karşıllıkltır : 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 

Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumlhuriyet Senatosu Genel Kuruılunun 25 .1.1965 
tarihli 29 ncu Blirl esiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişiktte sunulmuştur. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Bu tasan Genel Kurulun 14, 22, 25 . 1 . 1965 tarihli 24, 28 ve 29 ncu birleşimlerinde gö
rüşülmüştür. 

Açık oy neticesi : (139) 
138 Kabul 

Ret 
Çekinser 

T. B. M. M. 

: 1 

Karma Bütçe Komisyonu 
^sas No : 1/756 C. S. 

Kayıt No : 61 
1/444 

26 . 1 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumlhuriiyot Senatosunun 25 . 1 . 1965 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen «1964 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 
Ali Şakir Ağanoğlu 




