
DÖNEM : V m C İ L T : 12 TOPLANTI : 2 
tpme^nm mm mı*m<m*m*+*m* 

T. B. M. M. 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 
»m<i .+«. 

Yetmiş dokuzuncu Birleşim 

1 .VII. 1948 Perşembe 

*nm 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. — Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad 

Umay'm, Kazanç Vergileri ödenmemiş 
matrahlar üzerinden bir defaya mahsus 
olmak üzere tarh ve tahsil olunacak mü
temmim vergi hakkındaki kanun teklifi
nin geri verilmesine dair önergesi (4/108) 

4. — Sorular vecevaplar 
1. — İstanbul Milletvekili Ali Rıza 

Ari'nin. Ticaret ve Esnafodalariyle Tica
ret Borsası hakkındaki 4355 sayılı Kanu
nun tatbikma dair Ticaret Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/168) 
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Sayfa 
521 5. — Görüşülen işler 

1. — • Belediye geliri hakkında 1/65 
ve Gümrük Tarife Kanununu değiştiren 
kanuna ek 2256 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/228 
sayılı kanun tasarıları ve Geçici Komis
yon raporu 521:555,562,577,578:581 

2. - Noter Kanununun 4166 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan 44, 85 ve 86 ncı 
maddeleriyle 4782 sayılı Kanunla değişti
rilmiş olan 84 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/308) 555:562,562:577 

3. — Millî Korunma Kanununa ek ka
nun tasarısı ve Ticaret ve Ekonomi Ko
misyonları raporları (1/360) 577 



2. - HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

UTANAK ÖZETÎ 

edildi; 
Belediye gelirleri kanunu tasarısının ıuadde-

kiz maddesi kabul olunduktan sonra 
Saat 15 te toplanılmak üzere Oturuma son 

verildi. 

ikinci Oturum 
Belediye gelirleri kanunu tasarısının mad

deleri görüşüldü ve 
Dinlenmek üzere Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Belediye gelirleri kanunu tasarısının madde

lerinin görüşülmesine devam olundu; 
1 . VTT .. 1948 Perşembe günü saat 10 da top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kati]) 
Bingöl Milletvekili İsparta Milletvekili 

F. F. Düşünsel fl. Koksal 
Kâtip 

Urfa Milletvekili 
A. Akan 

İDÎLEN KÂĞITLAR 

1. — GEÇEN T 

Birinci Oturum 
Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı Ka

nunla, değiştirilen 30 nen maddesinin bir fıkra
sının yorumlanması için Geçici Komisyon kurul
ması kabul olundu; 

Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, 
Başbakanlıktan olan iki soru önergesinin görü
şülmesi başka Birleşime bırakıldı; 

Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, Kocae
li'ndeki şeker dağıtımına dair olan sözlü sorusu

na, Ekonomi Bakam; 
Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, 'iskende

run - Malatya asfalt yolu hakkındaki sözlü so
rusuna da Bayındırlık Bakanı cevap verdiler; 

Yüksek Ziraat Enstitüleri Kanunu kabul 
olundu; 

Albay Osman Nuri İnceler'in hükümlü ol
duğu cezanın affına; 

2300, 3276 sayılı Kanunların yürürlükten kal
dırılmasına ; 

1263 sayılı Kanunun birinci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair olan Kanunlar kabul 

önerge 
1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-

lu'tıuu, Dilekçe Komisyonunun 30. VT. 1948 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1203 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi (4/109) (Dilekçe Komisyonuna) ; 

Raporlar 
2. — Balıkesir Milletvekili Eminittin Oe-

liköz ve üç arkadaşının, ilkokul öğretmenleri 
aylıklarının öğrenim durumlarına ve hizmet 
sürelerine göre ayarlanması hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları 
raporları (2/43) (Gündeme) ; 

3. — Erzincan'da yaptırılacak meskenler 

hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/365) (Gündeme) : 

4. — İstanbul Milletvekili Ali Kıza Arı ve 
iki arkadaşının, îş Kazalariyle Meslek Hastalık
ları ve Analık Sigortaları hakkındaki 4772 sa
ydı Kanunun 83 ncü maddesinin yorumlanması
na dair Önergesiyle aynı Kanunun aynı madde
sinin yorumlanması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Geçici Komisyon raporu (4/100 ve 
3/249) (Gündeme); 

5. — Yabancı memleketlere gönderilecek 
öğrenciler hakkındaki 1416 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/325) (Gündeme). 



B İ R İ N C İ OTURTJM 
Açılma saati : 10,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim İncedayı 

KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras (Mardin), Sait Koksal (İsparta), 

13 AŞK AN — Oturum açıldı. 
ALİ RIZA ESEN (Siird) -
BAŞKAN — N e için? 
Ahi RIZA ESEN (Siird) 

Söz istiyorum. 

Belediye Ka

nunu hakkında. 
BAŞKAN — Müsaade, ederseniz daha oraya 

geçilmedi. 

BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad U-
may'ın, Kazanç Vergileri ödenmemiş matrahlar 
üzerinden bir defaya mahsus olmak üz&re tarh ve 
tahsil olunacak mütemmim vergi hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair önergesi 
(4/108) 

yüksek Başkanlığa 
Kazanç Vergileri ödenmemiş matrahlar üze

rinden bir defaya mahsus olmak üzere tarh ve 
tahsil olunacak mütemmim vergi hakkındaki 
kanun teklifimde bazı tadiller yapmak üzere 
geri verilmesini saygılarımla rica ederim. 

Kırklareli Milletvekili 
Dr. Fuad Umay 

BAŞKAN — Tasarıyı geri veriyoruz. 

SORULAR VE CEVAPLAR 

1. -— İstanbul Milletvekili Ali lüza Ari'nin, 
Ticaret ve Esnaf odalariyle Ticaret Borsası hak
kındaki 1355 sayılı Kanunun tatbikına dair Ti

caret Bakanlığından sözlü sorusu (6/168) 
BAŞKAN — Ali Rıza bura da mı? (Yok ses

leri). Geçiyoruz. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Belediye gelirleri hakkmda 1/65 ve Güm
rük Tarife Kanununu değiştiren kanuna ek 2256 
sayılı Kanunun o ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 1/228 sayılı Kanun tasarıları ve geçici 
Komisyon raporu 

BAŞKAN— !), 15 ve 10 ncı maddeler Komis
yona verilmişti, henüz Komisyondan gelmemiştir. 

17 nei maddeden itibaren görüşmeye başlı
yoruz. 

Nakil vasıtaları numara resmi 
MADDE 17. — Resmî ve özel her çeşit araba, 

bisiklet, motosiklet, otomobil, otobüs, kamyon, 
kamyonet gibi kara; sandal, kayık, şarpi, istim
bot ve kotra gibi motorlu motorsuz küçük deniz 
ulaştırma vasıtalarına belediyelerce birer numa
ra plâkası verilir. Bunun karşılığında alınacak 

resmin miktarı iki liradan az yirmi beş liradan çok 
olmamak üzere belediye meclislerince kararlaştı
rılacak tarife ile belirtilir. Hususi binek, motorlu 
kara ve deniz vasıtalarından meclis kararı ile alı
nacak resim iki misline çıkarılabilir. Bu resim, 
ulaştırma vasıtasının kullanma sahası veya şekli 
veya sahibi değişmedikçe tekrar alınamaz. Vapur
lar bu hükümlerin dışındadır. 150 ton üstündeki 
gemiler vapur hükmündedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kara nakil vasıtaları resmi 
MADDE 18. — Belediyelerde kayıtlı bulunan 

kara nakil vasıtalarından aşağıdaki miktarlar; 
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4. 

6. 

8. 

i). 
İÜ. 

B : 79 1.7 
geçmemek üzere belediye meclislerince yapılacak j 
tarifeye göre resim alınır. | 

Kuruş | 

1. Çift hayvanlı kira ve binek araba
larından ayda en çok 200 

2. Tek hayvanlı kira ve binek araba
larından ayda en çok 150 

3. Çift hayvanlı yük arabalarından 
ayda en çok 150 
Tek hayvanlı yük arabalarından 
ayda en çok 100 
Manda ve öküz arabalarından ayda 
en çok 50 
Motörü 12 beygire kadar olan oto
mobillerden ayda en çok 600 
Motörü 12 ilâ 20 beygire kadar olan 
otomobillerden ayda en çok 900 
Motörü 20 beygirden fazla olan oto
mobil ve kamyonlardan ayda en çok 1 500 
(Bir buçuk tonluk kamyonlardan) 1 200 
Motosikletlerden ayda ençok 200 
Bisikletlerden ayda en çok 50 

Zata mahsus çift ve tek atlı binek arabaları 
ile motosiklet ve bisikletler bu resmin yarısına 
tâbidir. 

Arabalardan resim alınmasında bunların 
adedine bakılmayıp hayvanların adedi esas 
tutulur. 

Cumhurbaşkanlığı emrine ve 3827 sayılı Na
kil Vasıtaları Kanununun 2 nci ve 3 ııcü mad
deleri gereğince resmî dairelerde emre veya 
makam hizmetlerine tahsis edilenlerle askerî 
birlik ve müesseselerce ve zabıtaca kullanılan na
kil vasıtaları ve çiftçilerin veya çiftçi kooperatif
lerinin doğrudan doğruya ziraatte ve dolayısiyle 
bununla ilgili işlerde kullandıkları kamyon, oto
mobil ve arabalar bu resimlere tâbi değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı efendim. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim; bu 
19 ncu maddenin 10 ncu bendinden sonra... 

BAŞKAN — 19 ncu maddeyi konuşmuyo
ruz; 18 nci maddeyi konuşuyoruz. 

• CENAP AKSU (Devamla) — Efendim; dün
kü Birleşimde bir madde ilâvesiyle madde numa
raları değişmiş, o bakımdan bu maddenin 19 ncu 
madde olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
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CENAP AKSU (Devamla) — Zata mahsus 

çift ve tek atlı binek arabaları ile motosiklet 
ve bisikietler bu resmin nısfını tâbi tutulmakta
dır. ^vraoaiar için mesele yoKtur fakat motosik
let ve bisikletlerden nısıf ücret alındığı halde ni
çin hususi otom i bi Here tam tarife tatbik ediliyor 
an Uyamıyorum. 

Eiihakıka zenginlerin otomobil sahibi olacak
ları hakkında insana yek nazarda bir fikir gele
bilir. Eakat arkadaşlar, bugün dünyada otomo
bil mûtat vasıtalar meyanma girmiştir. Yarın 
temenni ederim ki Türk milletinden herkes bir 
otomobil sahibi olsun. (Gürültüler, gülüşmeler). 
İleride bir boşluğu kapatmak Dalanımdan... (Boş
luk yok sesleri). Müsaade buyurun efendim; 
motosiklet otonıibilden daha fanta/.i bir vasıta
dır- Bunu nısıf vergiye tâbi tuttuğumuz halde 
otomobili niçin tutmayalım? Otomobillerin bir 
kısmından 900 kuruş alındığı halde binek otomo
billerden 15 lira almıyor. Bu az birşey midir s' 
Bunu bir vatandaş nasıl verir» Çerçi buiün oto
mobil fantazi birşey telâkki ediliyor. Ama ileride 
bu /aruri ihtiyaçlar meyanma girebilir. Bugün bir 
kanını yapıyoruz, ve bu şüphesiz ki bugün için 
değildir. İstikbalde düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Bu itibarla bir önerge veriyorum. Kabulünü rica 
ederim. 

AiIMEJ) VEZtKOCLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın arkadaşlar, nakil vasıtalarında alına
cak belediye resmi hakkındaki hükmü derpiş eden 
1.8 nci maddenin son fıkrasında şöyle bir hüküm 
vardır: Çiftçilerin veya çiftçi kooperatiflerinin 
doğrudan doğruya ziraatte ve dolayısiyle bununla 
ilgili işlerde kullandıkları kamyon, otomobil ve 
arabalar bu resimlere tâbi değildir. 

i]:;ki Belediye Vergi ve îıesimieri kanununun 
23 neü maddesinde bu hükme mütevazi olarak 
[Ziraatoilcrin ziraatte kullandıklarını istisna 
ederken şöyle bir kayıt vardı: Çiftçiler ziraatle 
meşgul olmadıkları mevsimlerde velev bazan kira
cılıkta kullanılsa bile yine resimden istisna edi
lir.] 

Şimdi bu madde hükmü aynen böyle çıkacak 
olursa, ziraat zamanlarından gayri çiftçilerin 
kendi arabasiyle kiracılıkta kullandıkları takdirde 
bunu. gören belediyeler resim tahakkuk ettirme
ye başlıyacaklardır. Eğer muvafık görülürse ben
deniz bir önerge veriyorum : 

Bunlardan yalnız hayvan arabaları velev ha
zan kiracılıkta kullanılsa bile yine resimden, U-
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tisna edilmesi hakkındadır. Takdim edilen öner
gemin kabulünü rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYİ-
DOĞAN (Kars) — Efendim zati bisiklet ve mo-
torsikletleri, gençleri spora teşvik etmek için; 
hem de ileride vatan hizmetinde bunlardan isti
fade etmek için % 50 tenzilâta tâbi tutuyoruz. 

Hususi otomobillere gelince; bir belediye ge
liri mevzuubahis iken ve hususi otomobil gibi 
bir servet karinesi mevcuut iken belediye bun
dan vergi almayıpta bir de buna % 50 kadar bir 
muafiyet tanımayı, bilmem teklifinizi ilham eden 
esaslarla kabili telif görümlüsünüz. Bu bakımdan 
maddenin bu noktadan aynen kabulünü rica 
ederim. 

Veziroğlu. arkadaşımızın teklifine gelince 
ona iştirak ediyorum: Arasıra kiraya da işlese 
hayvan at arabaları... 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Hayvan arabaları. i 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) —Evet . Şöy
le oluyor: Son satırda; İlgili işlerde kullandık
ları arabalar «bu arabalar bazan kiracılıkta kul
lanılsa bile» kamyon ve otomobiller bu resim
lere tâbi değildirler. Şimdi bu vaziyet şöyle olu
yor. Çiftçilikte çiftçi kooperatifi emrinde çalışan 
kamyonlar, jip gibi arabalar çift işlerine çalış
tıkları için muaftırlar. Bunlar arasıra kira işle
rinde çalışırlarsa, kamyon ve otomobiller muaf 
olmıyacaklardır, hayvan arabaları muaf olur. 
Arzettiğim tadil teklifi Veziroğlunu tatmin eder 
ve bu şekilde kabul buyurulursa maksat hâsıl 
olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. İki 
önerge var, arzedeceğim: 

Yüksek Başkanlığa 
18 nci maddenin ikinci fıkrasının (zata mah

sus binek otomobilleri ile çift ve tek atlı araba
lar, motosiklet ve bisikletler bu resmin yarısına 
tâbidir) şeklinde tadilini arz eylerim. 

Kocaeli Milletvekili 
Cenap Aksu 

BAŞKAN — Cenap Aksu'nun bu önergesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle, ta

şarının 18 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fık-

1948 O : İ 
ranm eklenmesini arz ve teklif ederim. 

(Bunlardan yalnız hayvan arabaları, velev 
bazan kiracılıkta kullanılsa bile yine resme tâbi 
tutulamaz.) 

Afyon Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 

YAKUP KALGAY (Samsun) — 18 nci mad
de diye geçiyor. Halbuki değişen madde numa
rasına göre (19) neu madde olmak gerektir. 

BAŞKAN — Bay Veziroğlu, Komisyon söz
cüsünün verdiği izahat sizi tatmin ediyor mııf 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Kabul efendim, muvafıkız. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYİ
DOĞAN (Kars) — Maddenin metninde vardır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu kere içinde cümle ifade etmek, kanunlarda 
görülür bir şey değildir. Kerre usulünden vaz 
geçelim, lıesap dersinde değiliz. 

İHSAN YALÇİN (Bolu) — Vaziyeti daha 
vazıh bir şekilde ifade edebilmek için muvafık 
görürseniz bu maddeyi Komisyona iade edelim. 
Komisyon maddeyi vazıh olarak hazırlasm. 

BASİLİN — Komisyon önerge sahibi ile mu
tabıktır. Metni yeniden hazırlasınlar biz diğer 
maddelerin müzakeresine devam edelim. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bendeniz önergemde arzettiğim metnin mad
de bittikten sonra sonuna ilâvesini rica ediyo
rum. 

«Bunlardan yalnız hayvan arabaları velev 
bazan kiracılıkta kullanılsa bile resme tâbi tu
tulmaz.» Bu teklifim en son kısma ilâve edildiği 
takdirde mesele kalmaz. 

BAŞKAN — Ahmed Veziroğlu'nun önerge
sini tekrar okutup reyinize arzedeceğim. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Ve
ziroğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —- Önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Önerge 
nazarı dikkate alınmıştır. 

Komisyon buna göre maddede değişiklik ya
pacaktır. 

19 neu maddeyi okutuyorum. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — 16 nci madde 

komisyona gitmişti, gelmiştir evvelâ onu müza
kere edelim. 

BAŞKAN —• Gol sin ondan sonra müzakere 
ederiz. 
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Deniz nakil vasıtaları 

MADDE 19. — 
A) Küçük deniz nakil vasıtaları resmi: 
Belediye sınırlan içindeki limanlarda, göl 

ve nehirlerde taşıma işlerinde kullanılan ve be
lediye içindeki liman dairesinde kayıtlı olan is
timbot, motorbot, her nevi kayık, mavna, sala
purya ve duba gibi küçük deniz nakil vasıtaları 
ile özel sandal ve kayıklardan (Münhasıran ba
lık avına mahsus balıkçı sandal ve kayıkları 
ile resmî dairelerin hizmetlere tahsis ettikleri 
taşıma araçları ayrıktır) belediye meclislerince 
düzenlenecek tarifeye göre resim alınır. 

B) Liman İşgal liesmi: 
Belediye içindeki limanlarda boş veya yüklü 

olarak durup denizi veyahut göl ve nehirleri 
işgal eden veyahut depo ve sair surette kulla
nılan büyük küçük deniz nakil vasıtalarından 
belediye meclisince düzenlenecek tarifeye göre 
resim alınır. Bu resim, Liman Dairelerince tah
sil olunarak o yer belediyesine verilir. 

Isırtma, tamir ve kumanya tedariki sebebiyle 
limanlara giren, çıkan veya Devlete ait olup ti
cari işlerde kullanılınryan deniz nakil vasıtaları 
resimden müstesnadır. 

(A) fıkrasında bahsi geçen deniz nakil va
sıtaları bu fıkra hükmüne tâbi değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
19 ncu madde kabul edilmiştir. 

İskele ve rıhtımlardan alınacak geçiş resmi 
MADDE 20. — İskele ve rıhtımlarla herke

sin gelip geçmesine yarıyan kayık ve sandal
dan belediye meclislerince düzenlenecek ve 
3004 sayılı Kanun hükmünce onaylanacak ta
rifeye göre Geçiş liesmi alınır. 3078 sayılı Tuz 
Kanununun 33 ncü maddesi hükmü saklıdır. 

BAŞKAN —• Söz istiyen yoktur. Oyunuza su
nuyorum: Kabul edenler.-. Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

İlân ve reklam resmi 
MADDE 21. — Dükkânlarla Ticarî ve sınaî 

müesseselerin ve serbest meslek erbabının çalış
tıkları yerlerin kapılarına sahiplerinin ad ve 
soyadları ile müesseseleri veya ilgili şahısların 
işini gösteren Türkçe bir levha asmak mec
buridir. Bu levhalara şayet Türkçeden gayri dil 
veya yazı ile yazılmak istenirse bunların geniş-

.1948 0 : 1 
iiği ve puntoları Türkçenin yarısını geçemez ve 
Türkçenin altına yazılır. 

Levhaların renk, şekil, genişlik ve asılış ba
kımından belediyelerin tenbih ve yasaklarına 
tamamen uygun olarak tertip edilmiş ve asılmış 
olması lâzımdır. Aksi halde belediye bunları in
dirmeye ve uygunlarını astırmaya yetkilidir. 

Bu levhalardan belediye meclislerince düzen
lenecek tarifeye göre yıllık bir resim alınır. Lev
haların Türkçeden başka lisan ve yazı ile ya
zılı olan kısımlarından ayrıca ikişer kat resim 
alınır. İrat getirmiyen ve kamu hizmetine tah
sis edilen resmî dairelerin kapılarındaki daire 
adlarını gösterir levhalardan resim alınmaz. 

Meydan, yol ve sokaklarda ve umuma açık 
yerler ile nakil vasıtalarında ve herkesin göre
bileceği ' sair yerlerde asılan, gösterilen ve da
ğıtılan ilânlarla her ne suretle ve vasıta ile olur
sa olsun yapılacak diğer ilân ve reklâmlardan 
belediye meclislerince düzenlenecek esas ve ta
rifelere göre resim alınır. 

Ayrıca blediyelerin yapacağı ve yaptıracağı 
tesisler ve afişler hizmeti karşılığı olarak be
lediye meclislerince düzenlenecek tarifeye jzü-
re ücret almaya belediyeler yetkilidir. 

AİTMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
----- Sayın arkadaşlar, bu maddeye göre bilûmum 
ilânlardan belediye resmi alınması gerekiyor. 
Siyasî partilerin yapacakları ilânların bundan 
istisnasını teklif ediyorum. Kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bir 
önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Belediye gelirleri hakkındaki tasarının, 21 

nci maddesinin 3 ncü fıkrası sonundaki (Esas 
tarifelere göre resim alınır) cümlesinden sonra 
(Siyasî partilerce yapılacak ilânlardan resim 
alınmaz) kaydının, ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA AKİF EYÎ-
DOĞAN (Kars) - - Efendim; Siyasî partiler 
fert gibi hususi teşekküllerdir. Hususi teşek
küllere istisna, tanımak, yani vergilerde öte-
denberi matlup olan bildiğimiz umumiyet ka-
idesiyle ne dereceye kadar kabili telif olacağının 
takdiri Yüksek Heyetinize aittir. 

— 524 — 



B : 79 1.7 
Seçimlere mahsus olmak üzere yalnız Siya

sî partilerin değil; müstakil adayların da el ilân
ları ile, yahut duvara yapıştırılcak ilânlarla 
bir takım reklâmlar yapmaları mükellefiyet 
bakımından bunları bir âmme hizmeti saymak 
ve vergiden muaf tutmak, ondan sonra han
gisinden ne kadar resim alacağız diye beledi
yelerin tam seçimle meşgul oldukları bir sırada 
bir de muafiyet esaslarım tetkik ile meşgul 
etmek ne dereeey kadar muvafık olur? Komis
yonumuz buna pek taraftar değildir. Mamafih 
takdir Yüksek Heyetinizindir, tabiî Yüksek He
yetiniz neyi kabul ederse isabet ondadır. (Reye 
sesleri) 

(Ahmed Veziroğlu'ımn önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir; 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyona verdiğimiz 18 nci madde gelmiş
tir. Kabul buyurduğunuz veçhile düzenlenen 
18 nci maddeyi son ilâvesiyle okutacağım. 

Kara nakil vasıtaları resmi 
MADDE 18. — Belediyelerde kayıtlı bunu-

lunan kara nakil vasıtalarından aşağıdaki mik
tarları geçmemek üzere belediye meclislerin
ce yapılacak tarifeye göre resim alınır: 

Kuruş 

1. Çift hayvanlı kira ve binek ara
balarından ayda en çok 200 

2. Tek hayvanlı kira ve binek ara
balarından ayda en çok 150 

3. Çift hayvanlı yük arabalarından 
ayda en çok 150 

4. Tek hayvanlı yük arabalarından 
ayda en çok 100 

5. Manda ve öküz arabalarından 
ayda en çok 50 

6. Motoru 12 beygire kadar olan 
otomobillerden ayda en çok 600 

7. Motörü 12 ilâ 20 beygire kadar 
olan otomobillerden ayda en çok 900 

8. Motörü 20 beygirden fazla olan 
otomobil ve kamyonlardan ayda en çok 1500 

(Bir buçuk tonluk kamyonlardan) 1200 
9. Motosikletlerden ayda en çok 200 

10. Bisikletlerden ayda en çok 50 
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Zata mahsus çift ve tek atlı binek arabaları 

ile motosiklet ve bisikletler bu resmin yarısına 
tâbidir. 

Arabalardan resim alınmasında bunların 
adedine bakılmayıp hayvnlarm adedi esas tutu
lur. 

Cumhurbaşkanlığı emrine ve 3827 sayılı 
Nakil Vasıtaları Kanununun 2 nci ve 3 ncü 
maddeleri gereğince resmî dairelerde emre ve
ya makam hizmetlerine tahsis edilenlerle as
kerî birlik ve müesseselerce ve zabıtaca kulla
nılan nakil vasıtaları ve çiftçilerin veya çiftçi 
kooperatiflerinin doğrudan doğruya ziraatte 
ve dolayısiyle bununla ilgili işlerde kullandık
ları kamyon, otomobil ve arabalar bu resimlere 
tâbi değildir. Bunlardan yalnız hayvan araba
ları, velev bazan kiracılıkta kullanılsa bile, yi
ne resme tâbi tutulmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
18 nci madde kabul edilmiştir. 

Ölçü ve tartı aletlerinden alınacak muayene 
resmi 

MADDE 22. — Aşağıda yazılı ölçü, tartı ve 
ölçeklerin 1782 sayılı Ölçüler Kanunu ve Tüzü
ğü hükümlerine göre her yıl belediyeye dam
galattırılma sı karşılığında aşağıdaki resimler 
alınır: 

A) Gramların beher parçasından 5 Kuruş 
B) 50 kiloya kadar beher tart ı 

aletinden r>0 » 
C) 50 kilodan yukarı beher ki

lo ve küsuru için 20 » 
D) Oturak terazilerden 50 » 
E) El terazilerinden 20 » 
F) Her çeşit basküllerden ve 

çekilerden 200 » 
G-) Mayiat ve diğer hacım ölçü

lerinin her parçasından 5 » 
H) Uzunluk ölçülerinin her 

parçasından 10 » 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... 22 nci madde kabul edilmiştir. 

Kantar resmi 
MADDE 23. — Tartılmak üzere belediye 

tar t ı veya ölçü aletlerine satıcı veya alıcıla
rından biri tarafından müracaat edildiğinde 
tartılan ve ölçülen her çeşit mal ve eşyanın her 
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yüz kilosundan beş kuruş resim alınır, 

Bu resmin yükümlüsü satıcıdır. 
KÂMÎL COŞKUNOÖLU (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar, bu madde Hükümetin teklif 
etmiş olduğu 21 rıci maddenin karşılığıdır. Ko
misyonca hüküm biraz daraltılmıştır. 423 sayılı 
Kanunun ilk şeklinde de bu hüküm daha vâsi 
olarak kabul edilmişti ve teklifimde arzolunan 
hallerde mahrukatın belediye kantarı ile tartıl
ması mecburi olarak kabul olunmuşken bil âha
ra 1928 tarihli ve 1236 sayılı Kanunla mecburi
yet kaldırılarak ihtiyari şekle tâbi tutulmuştur. 
Yani tasarıda komisyonun vermiş olduğu ihti
yari şekil dağru olmakla beraber bazı madde
lerde bilhassa alıcı ve satıcının hakkını emniyet 
altında tutmak bakımından ve bir taraftan da 
belediyelerin varidatını artırmak maksadiyle 
maddeye bir fıkra eklenmesini rica ediyorum. 
Bu talebim mahrukat hakkındadır, iskele, istas
yonda, umumi depo ve pazar yerlerinde toptan 
olarak satılan mahrukatın belediye kantarı ile 
tartılmasının mecburi olması hakkında madde
ye bir fıkra eklenmesi için bir önerge takdim 
ediyorum. Bu maddeyi baştan başa yeniden 
yazmak suretiyle bu fıkrayı da içine koydum, 
maddenin bu suretle kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Öner
geyi okutuyorum :. 

Yüksek Başkanlığa 
23 neü maddenin aşağıda yazılı şekilde de

ğiştirilmesinin oya konmasını dilerim. 
(Tartılmak veya ölçülmek üzere belediye 

tartı veya ölçü aletlerine satıcı veya alıcılardan 
biri tarafından müracaat edildiğinde tartılan 
ve ölçülen her çeşit mal ve eşyanın her yüz ki
losundan beş kuruş resim alınır. 

iskele, istasyon, umumi depo ve pazar yerle
rinde toptan satılan mahrukatın belediye kan
tarı ile tartılması mecburidir. Bu resmin yü
kümlüsü satıcıdır.) 

Manisa Milletvekili 
Kâmil Coşkunoğlu 

MlTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Efen
dim, bu kanunun su ibaresinde biraz müphemi-
yet görüyorum yüksek komisyon tenvir. etsin: 
Tartılan ve ölçülen her çeşit mal ve eşyanın her 
100 kilosundan beş kuruş resim alınır, deniyor. 
Buradaki atıf hem tartılana hem de ölçülenedir. 
Acaba ölçüde de kilo olur mu? 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKÎF EYÎDOĞAN 

(Kars) — Efendim, Mitat Şakir Al tan arkada
şımızın iliştiği nokta memleketimizde kabul edi
len onda sistemiyle alâkalı bir mevzudur, i Ta
cım de olsun, tulde olsun, tartıda olsun hepsin
de de; alınan, tartılan ve ölçülen ifadesi maksa
dı temin eder. 

Mahrukatuı toptan alım ve satımına gelin
ce: Bu iş eskiden de vardı, yıllardanberi beledi
ye kongreleri temenniyatındandır. Alıcı ile sa
tıcının birbirini aldatmaması için belediyenin 
kantariyle tartılmasını ınüeyyit bir hükümdür. 
Bu bakımdan komisyonun bir diyeceği yoktur, 
takdir Yüksek Heyetinizindir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Kalsın, kalsın, 
sualimden vazgeçtim. 

VEHBÎ SARI DAL (Niğde) — Sayın arka
daşlarını; değiştirme teklifi düşünülecek bir ba
histir. Şöyle deniliyor; "iskele, istasyon, umu
mi depo ve pazar yerlerinde toptan satılan 
mahrukatın belediye kanta Harınca tartıl ması 
mecburidir." 

Pazar yeri her şehirde, her kasabada, hafta
da iki üç gün açılır. Mesel fi, Kadıköy'ünde ve 
civarında kayıklar İskeleye yanaşır ve getirdik
leri kömürleri halka satarlar. Eğer alıcılar be
lediye kantariyle tartılmasını isterlerse zaten 
belediye kantariyle tarttırabilirler. Fakat biz 
mutlak surette belediye kantariyle tartılacağı 
kaydını koyarsak, o zaman halk belediye kan
tarını aramak zorunda kalacaklardır. ' Fakat 
bilhassa bu nokta mühimdir belediye kantarını 
nerede bulacaklar? 

Sonra toptan deniyor; toplanın hududunu 
çizmek mümkün değildir. 100 kilo toptan mıdır, 
yoksa, bin kilo mu toptan addedilecek. Kğer 
toptancıdan kasıt toptan alıcıların mubayaala
rı ise buna bir şey diyemem. Fakat müstehlikin 
birkaç yüz kilo almış olmasına toptan demek 
doğru olmasa gerektir. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen
dim, benim maksadım müstehlike verilen mahru
kat hakkında değildir. Toptan alıcı ve satıcıla
rın istasyon, iskele, umumi depo ve pazar yer
lerinde toptan almış olduğu mahrukat hakkında
dır. Mâruzâtım budur ve teklifim de bu mahi
yettedir. Zaten evvelce de hüküm vardı. Müş
terilerin, vatandaşların hukuku bakımından 
ehemmiyeti olduğu gibi belediyelere varidat sağ
lamak bakımından da mühimdir. Komisvon da 
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buna muvafakat ettiğine göre yüksek tasvibinize 
arzediyorum. 

(Manisa Milletvekili Kâmil Coşkunoğlu'nun, 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeye eklenmesi teklif edi
len önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

23 neü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

Hayvan alım satım resmi 
MADDE 24. — Deve, manda, sığır, öküz, 

beygir, eşek ve katır gibi hayvanların her yaşta 
belediye sınırları içinde her ne şekilde olursa ol
sun alım ve satımlarından satana ait olmak üze
re en çok satış bedelinden % 2,5 nispetinde, ko
yun ve keçiden hayvan başına 10, kuzu ve oğlak
tan 5 kuruş resim alınır. Resim miktarının ve 
alınma şeklinin tesbiti belediye meclisine aittir. 
Trampalar iki taraf için de satış sayılır. Bundan 
alınacak resim yalnız bir kat olarak taraflardan 
eşit miktarda tahsil olunur. 

Alıcı ile satıcı arasında satış bedeli üzerinde 
muvazaalı bir anlaşma olduğu anlaşıldığı takdir
de aradaki farkın resmi iki kat olarak tahsil 
olunur. 

BAŞKAN — Madua hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tellallık resmi 
MADDE 25. —• Belediye sınırı içinde her 

nerede ve her kime ait olursa olsun açık eksiltme 
ve artırma ile satılan her çeşit eşya ile menkul 
ve gayrimenkul mallar bedelinden en çok % 2,5 
nispetinde Tellallık Resmi alınır. 

Resmin miktarını belediye meclisi kararlaş
tırır. 

Her daire veya müessese veya şahıs, yapacağı 
artırma ve eksiltmeyi pulsuz mektupla belediye
ye haber vermekle ödevlidir. Haber verilmezse 
resmin yüzde onu ceza olarak resimle birlikte il
gililerden tahsil olunur. 

Resmî daireler, mahkemeler ve icra dairele
rinde (Orman İdaresince yapılan ihaleler hariç) 
açık artırma ve eksiltme veya kapalı zarf usulü 
ile yapılacak ihalelerden 100 000 liraya kadar 
olanlardan yüzde bir ve 100 000 liradan fazlası 
için binde bir nispetinde resim alınır. Bunlar
dan vahit fiyat üzerinden ihale edilen işlerden 
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istihkaklar ödendikçe resim tahakkuk ve tahsil 

! olunur. 
i Önce açık artırma veya eksiltme veya kapalı 

zarf usulü ile başlayıp ta pazarlıkla neticelenen 
işler de yukarda yazılı resme tâbidir. Bu resmin 
yükümlüsü malı satan veya ihaleyi yapandır. 
Ancak resmî dairelerin satışlarında şartname ve 
sözleşmeler icabı olarak resim müşteriye veya 
mütaahhide yüklenebilir. 

Bu resim peşin verildiği takdirde ihaleyi ya
pan kurul veya dairelerce mütaahhidin ilk istih
kakının ödenmesi sırasında tamamen kesilerek 
ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde belediye
lere hesapları ile birlikte verilir. 

Ancak doğrudan doğruya Bakanlıklar veya 
gen3İ müdürlüklerde yapılan ve bedeli 100 000 
lirayı gecen her türlü ihalelerin Tellallık Resmi 
tiler Bankasında İçişleri Bakanlığı emrine yatı
rılır. Bu fıkra hükmüne göre İçişleri Bakanlığı 
emrinde açılacak hesaba yatırılacak Tellallık 
Resmi ihaleyi yapan daire saymanlığınca tahsil 
edilerek ihalenin yapıldığı ayı kovalıyan ayın 
sonuna kadar İller Bankasına yatırılır. 

3078 sayılı Tuz Kanununun 33 ncü maddesi 
hükmü saklıdır. Bu maddede adı geçen Tellallık 
Resmininden maada hiçbir kimse ve makam tara
fından Tellallık adı ile başka resim alınmaz. 

Satış kıymeti 10 lirayı geçmiyen satışlar bu 
resimden ayrıktır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Eğlence yerleri açılmasına ait ruhsat harcı 
MADDE 26. — 
1. Bar; 
2. Varyeteli veya müzikli lokanta ve gazino 

gibi yerler; 
3. Patinaj yerleri; 
•1. Kişiler ve kurullarca yapılan ve bu mad

de ile resme tâbi eğlenceleri ihtiva eden müsame-
vAcv gibi eğlence yerleri; 

". Tüzüğüne göre üyesine, kurucularına 
vf.s:talı veya vasıtasız kazanç temini mevzuubahis 
olan kulüp ve kulüp şeklinde gazinolar ve bun
ların idaresinde bulunan oteller; 

6. Baht ve talih oyunları; 
7. Girimlik ücretiyle seyredilen her nevi 

maç, müsabaka ve yarışlarla kukla, hokkabaz, 
karagöz, canbaz, panaroma, lunapark ve sirkler; 
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8. Ve bunlara benzİyen eğlence yerleri aç

mak ve işletmek belediyenin ruhsatına ve resnıi-
ıi'. bağlıdır. 

Bu gibi eğlence yerlerinden, bir dei'aya mah
sus olmak üzere açılacakları yerlerin, binalarda 
Bina Vergisi Kanununa göre safi iratlarının 
yüzde beşini ve arsalarda kıymetlerinin binde 
beşini geçmemek üzere belediye meclislerince tâ
yin edilecek nispette açılış Ruhsat Harcı almır. 
Sinema ve tiyatrolar da aynı hükme bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenier... Mad
de kabul edilmiştir. 

Eğlence resmi 
MADDE 27. — Eğlence yerlerinden beledi

ye meclislerince düzenlenecek tarifeye ve belirti
lecek sınıflarına göre işledikleri müddetçe sağ-
lıyacakları gayrisâfi hasılattan: 

A) Sinemalarda % 70 ne; 
B) 26 nci maddede yazılı diğer eğlence yer

lerinde % 35 ne, (Yerli filimlerde tamamen 
gösterilen sinema seanslarmda tiyatro ve konser
lerde % 25 ine) kadar belediyelerce eğlence 
resmi alınır. 

Bu resim hasılatının % 10 u bulunan yerlerde 
Darülaceze hissesi olarak ayrılıp belediyece sözü 
geçen müesseseye ödenir. % 10 u da Verem sa
vaşma ayrılıp belediye sınırları içinde Verem. 
savaş derneği teşkilâtı varsa yardım olarak bu 
derneğe verilir. Böyle bir teşekkül yoksa doğru
dan doğruya belde içindeki veremlilere sarfolu-
nur. 

Bilet kullanılması mecburi olmıyan eğlence 
yerlerinin işlediği müddetçe alınacak eğlence 
resmi belediye meclisince günlük, haftalık veya 
aylık olarak da tâyin olunabilir. 

Gece yarısından sonra açık kalacak bu mad
dede yazılı resme tâbi yerlerden gece yarısından 
sonra her saat için mütezayit bir resim almaya 
belediyeler yetkilidirler. Bu resim esas resmin 
% 50 sini geçemez. 

Aşağıda yazılı eğlencelerden eğlence resmi 
alınmaz. 

1. Orduevleri dernek ve sendikalar, spor ku
lüpleri, okullar, halkevleri tarafından; 

A) Tamamen parasız olmak şartiyle göste
rilen filimler, verilen konserler ve temsiller, ter
tip edilen spor ve at koşuları; 

B) Bulundukları binalarda verilen müsame-
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reler ve belediyeden müsaadesi alınmak ve 
hasılatı tamamen müesseselerine ait olmak üzere 
diğer mahallerde tertip edilen müsamereler ve 
spor müsabakaları; 

2. Millî ve Beynelmilel sergilerde tertip 
edilen bütün eğlenceler; 

3. Bayram yerlerinde ve bayram müddetince 
çocuklara mahsus olarak tertip edilen sinema, 
tiyatro haricindeki eğlenceler. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyeu 
varım 1 

CENAP AKSU (Koceli) —- 27 nci Madde eğ
lence yerlerinden Belediye Meclislerince hası
latı gayrisafiye üzerinden resme tabi tutulmak
tadır. Buna bir itirazımız yoktur. 

Yalınız bunun hemen altında A fıkrasında 
sinemayı hasılatı gayrisâfiyesi üzerinden % 70 
bir resme tâbi tutmakta, halbuki biraz daha 
altında barlar ve eğlence yerlerini % 35 bir res
me tâbi tutmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar, Sinemalar artık Dünya 
ölçüsünde bir terbiye ve âmme müessesesi ha
lini almış bulunmaktadır. Filvaki yerli eserleri 
% 25 bir tenzilâta tâbi tutmuştur. Bu takdir 
de sinemalar daima yerli filimleri tercih ede
cekle)*, fakat dünya şahaserlerinin memleketi

mize gelmesi engellenecektir. Sayın Komisyonda
ki arkadaşlarımızın şifahen izah ettikleri gibi 
% 70 sinema biletinden, yani sinemacının be
delinden ise ona ilâve etmek suretiyle, yani 
50 kuruş ise o 50 kuruşa !% 70 ilâve etmek 
suretiyle bayiinden aJınacaksa ona diyeceğim 
yoktur. Yoksa hasılatı gayrisât'iyenin heyeti 
umumiyesinin % 70 ini alacaksak bu, sinema
ları kapatmaktan başka çare yoktur. Yalnız 
yerli filimler oynatmak mecburiyetinde kala
caktır. Bu güzel bir şeydir, amma diğer ecne
bi t'ilimlerden müstağni kalamayız. O seviye
ye gelinceye kadar % 25 ile '% 40 arasındaki 
farkı almamalıyız... 

Sonra maddenin altında barlar, kafeşantan-
lar için '% 35 resim kabul edilmiştir. Bu tama
men adaletsiz bir hükümdür. Barlardan % 35, 
sinemalardan % 70; bu tamamen hem adalet
sizdir, hemde sisteme aykırı bir hükümdür. 
(Doğru doğru sesleri) 

Dr. M. TALÂT SÎMER (Bursa) — Aziz ar
kadaşlarım; huzurunuza getirilen bu kanunun 
bu maddesinde sağlık politikamız için kayde değer 
bir hususiyet olduğunu tebarüz ettirmek için hu-
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surunuza çıkmış bulunuyorum. Bunun üzerinde 
hepinizce malûm olan verem dâvası biraz müsa-
samahanıza güvenerek teşrih etmek istiyorum. 

Maddenin özelliği arkadaşlar; bugüne kadar 
ne Devletçe ne millî teşkilâtça ele alınmamış olan 
bu verem dâvası ele alınmamıştır. Bu kanunun 
bu maddesi aciz ve küçük olmakla beraber bu 
önemli dâvayı ele almış bulunmaktadır, öyle 
bir dâva ki; memleketin diğer felâket, âfet geti
ren dâvaları kadar muazzam, onlar kadar muh
rik ve onlar kadar acı sıtma, firengi, trahom ka
dar zehirleyicidir..-

Fakat buna rağmen bugüne kadar sosyol ha
yatımızda verem dâvasının Devletçe ve milleteç 
ele alınmadığı hepimizce malûmdur. Bugün dahi 
Devlet hastaneleri, hususi hastaneler veremli 
vatandaşları almaz aldıklarında bünyesinden 
atar. Hastane dışında, sosyal hayatımızda da en 
acı muameleyi veremliye yaparız. Verem dâvası 
bugüne kadar tamamen ihmal edilmiş, yüzüstü 
bırakılmış bir dâva idi. Çok yakın bir tarihte 
bu dâva millîleşti. Millî bir dâva oldu. Dâva
nın ehemmiyetini takdir eden vatandaşlar bu
nunla mücadele etmek için yer yer teşkilât kur
maktadırlar. Devlet de kendi bütçesiyle verem 
dâvasına yer ayırdı. Bugün adedleri çokaz ol
makla beraber sağlık teşkilâtımız içinde verem 
mücadele dispanserleri ve cemiyetin ihtiyacını 
karşılama yolunda esaslı bir adım olmak üzere 
şifahaneler vücuda getirilmiştir. Bu itibarla 
bu noktai nazardan bu maddede bu önemli dâva
nın tebarüz ettirilmesi bir yenilik olur ve mem
leketin içtimai ve sosyal hayatında bir başarı 
olarak tebarüz ettirilmeye değer. Fakat arka
daşlarım derhal şunu arzetmeliyim ki. verem 
dâvasında ilk iş olarak yapılan istatistiklerde 
veremli adedi katî olarak belli olmamakla be
raber verem savaşı, bugüne kadar yaptığımız 
mücadeleler, diğer hastalıklara karşı açtığımız 
savaşların çok üstünde gayret istiyen çok tek
nik bilgi istiyen çok önemli bir .do.vadi;-. 

Kısaca eldeki endeksler üzerinde, mevcut 
veremliler miktarını tetkik edecek olursak, bugün 
Ankara Verem Mücadele Derneğimizin Ankara'
da ilkokullarda ve bazı müesseselerde yaptığı 
tetkiklere göre bulduğu nispet % 4 küsurdur. 
Mektebe geliniydiler, tedkik sahasına gîrmiyon-
leri buna ilâve edecek olursak bu nispet asgari 
% 5 i buluı-. Yani sekel halinde olanlardan 
başka sahnede buluniuiyatılarm adedini buna 
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! ilâve edecek olursanız nispeti % 5 olarak kabul 

edebiliriz. Bu % 5 demek yurt çapında bir mil
yon veremli demektir. Bu vasati hesaptır, Çok 

i mütevazi bir rakamdır. Bir milyon veremlinin 
Devlet kasasından umumî teşkilâttan gördüğü 
yardım ise bin yatağı geçmiyen bir iki sanator-

i yum ile on verem dispanseri olduğuna göre bir 
j sene zarfında hakikaten kendi haline, terkedil-
j miş kendi felâketiyle başbaşa bırakılmış olan bu 
j muazzam veremli kitlesine temin edilecek sıhhi 
i yardımın ne olacağını tahmin etmek çok güç de-
; ğildir. Bu dâvaya yeni yeni katılan Millî şef-
] kat ve hayır müesseselerimizin yegâne istinatgâ-
i hı Milletin şefkat ve hamiyeti olması lâzımgelir-
j ken bu yolu bırakarak bütün işlerini Devlet ka-
I sasından para alarak ekonomik bünyemizdeki 
; varlıklarını iftiharla gördüğümüz büyük fondan-
\ siyonları tahrik ederek bankalara, müessesatı 
| resmiyemize, maliyemize müracaat ederek para 

almak bir Millî dâvayı gütmek istemektedirler. 
I Arkadaşlar; bu gün hangi hayır teşekkülüne 
! bakarsanız bakınız bütçesine bazı özel gelirleri 
• dışındaki gelirlerini Devlet yardımı, belediye 
| yardımı, Özel idare yardımı, resmî banka yar-
', dimi, Eti Bank yardımı Sümerbank yardımı, 
j yardımı yardımı. Bütün bu yardımların r/t 90 

mm Devlet yardımı teşkil eder. Millî hayır ve 
i şefkat müessesesinin yardımları arasında vataıı-
' daşlardan gelen para ise çokaz bir yekûn tutar. 
! Bunun sebeplerini burada teşhir edecek değilim. 
i Uzun ve çok muazzam bir dâvadır. Hayır te-
: şekküllerinin bu günkü durumları dahi tetkika 
! seza, dikkatinizi celbedecek kadar önemli bir dâ-
! vadır. Bunu bırakıyorum. 
! Fakat arkadaşlar; bu kanunun hedefi bele-
I diyelerimize yardım etmek beledi gelirleri ço-
; ğoltmak davasıdır. Bir taraftan bunu temin et-
j mek için tehalükle uğraşırken bir taraftan da 
i henüz ne olduğunu bilmediğimiz hali teşekkül-
ı de olan ve henüz istikametini alamamış 
I 
! bir başa bağlanmamış. Savaş şekli tesbit edilme

miş genel olarak henüz murakabesiz başı boş 
kalmış bir teşekküle para tahsis etmek, bu te
şekküllerin içinde bulunan bir arkadaşınız sıfa-
tiyle söyleyeyim ki, belediyelerin eğlence yer
lerinden alacağı paranın % 10 unu buralara tah-

i sis etmek işi benimsememektir. 
i Arkadaşlar şunu arzedeyim ki, belediyete-
| rin c/o 10 lariyle bu muazzam dâva yürümez. 
| Yereni savaşı bugüne kadar ancak kendilerini 
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bu dâvaya vermiş ve memleketin henüz birkaç 
yerinde bu fedakâr insanların himmetiyle te
şekkül etmiş derneklerle başarılmaz. Aciz içinde 
olan bir belediye alacağı % 10 larla bu işi na
sıl yapar, bilmem. Bugün kurulmuş olan bu 
müesseseler bankaların ve iktisadi teşekküllerin 
verdiği paralarla kendi varlığım idameye ça
lışmaktadır. bir de buna henüz hastaneleri ve 
sıhhi müesseseleri bulunun yan beldelerimizin 
mahallin sıhhi ihtiyaçlarına cevap verecek mü
esseseleri bıılunmıyan yerlerimizin eğlence yer
lerinden alacakları resmin yüzde onu istenmek
tedir. Hu suretle verem savaşma tahsis ettiği
miz paralaı- kanaatimce bir kaç veremlinin yol 
parasına büyük merkezlerdeki büyük müessesele
rin bakacakları bu hastaların masrafına sarfo-
bıçaktır. Verem savaşı bu değildir halbuki: 

Memlekette 186 muayene ve tedavi evlerimiz 
vardır. Bunların vasati olarak beşer yatak
ları mevcuttur. Fakat bu 186 muayene ve teda
vi evinin ancak 18 i bir senede 90 hastayı yatı
rarak bakmıştır. Yatağının ancak yüzde biri iş
lemiştir. Neden bu kadar az hasta yatırılmış
tır? Neden bu kadar fedakârlık yaparak, kaza 
merkezlerimizde açtığımız sağlık merkezlerine 
gerektiği miktarda hasta yatıramıyorıız. Çün
kü bunların iaşeleri mahallî belediyelere bıra
kılmıştır. Halbuki burada yatacak olanların ia
şe bedelini belediyeler verecek durumda değil
dir. Ödeneği yoktur. 

Sonra bir kısım vilâyetlerden gelen arkadaş
larımız hastanelerinin kapanma durumunda ol
duğunu hasta kabul edemediklerini bildirdiler. 
Ben bir kaza merkezinde bir belediye hastanesi 
bilirim ki, buranın merkez ile uzaklığı (160) 
kilometre en uzak köyü de kazaya (100) kilo
metredir. Bu kazanın bu çok kıymetli hasta
nesi tahsisatının azlığından çalışamamaktadır. 
Kazanın her hangi bir hudut köyünden vilâyet 
merkezine gitmek zorunda olan bir vatandaş 
kabul ederseniz 280 kilometrelik bir yolun yü
rüyerek kaç günde gitmesi gerekir bu yolu kat-
edileceğini tahmin edersiniz. Vaziyet böyle iken 
bu belediyelere bir de verem savaşı yükleyenle
yiz. Bu kaza belediye hastanesi her sene, sene-
başmdan sene sonuna kadar- Özel İdareleri sı
kıştırır. (Jenel Bütçeden, para dilenir. Binbir ça
reye baş vurarak, orada, yatan ve arzettiğirı gl-
bi perişan bir durumda bulunan hastalarım te
davi için uğraur durur. Hulâsa arkadaşlar. JJC-
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lediyekTİn bu gibi işleri yüzüstü dururken, dâ
vanın bütün asalet ve ehemmiyetine rağmen arz-
ettiğim bu dâvaya: bu hesaptan bir para vermek 
doğru olma-. Bu vaziyette verilen paralar. Ne 
olacaktır? Veremliler ihtimama muhtaç binler
ce vatan çocuğunun tedavisi geri kalacak. Bu
na mukabil M - 5 veremli sanatoryum tedavisi 
görecektir. Yollukları müessese paraları ödene
cektir. 

Dâvanın asaletini pek iyi takdir ediyorum. 
Fakat bulunan çarenin çok küçük olduğunu ve 
ye'inde olmadığına da inanıyorum. Onun için 
Hükümetin teklifinde dahi bulun m lyan ve had
di zatında bi rşey teşkil etmiyeeek olan bu işin 
bir tarata bırakılarak buna ait fıkranın madde
den kaldırılmasını yüksek itimat ve kararınıza 
güvenerek rica ('diyorum. 

Dr. İIİKMHT FIRAT (Malatya) —Arka
daşlar, eğlence resminden sinemalara ait ola
rak belediyelerin %70 e kadar meclislerinin ve
recekleri kararla alacakları tahsisat yeni bir ge
lirdir. Çünkü, bugünkü duruma göre belediye
lerin bu tahsisattan istifadeleri- çok azdı. Esa
sen, %7?) nispetinde olan hasılatı gayrisâfiye-
den alınır, bugünkü durumda hasılatı safiyeden 
âzami %70 almıyor, yani arada mühim bir fark 
tasavvur edilemez, hemen hemen mütevazin bîr 
şekil, husule gelecektir, çok az fark vardıı. 

Yalnız mühim olan fark, maliye hissesinin 
terkedilmesidir. Bu hisse tamamen belediyeye 
bırakılıyor. 

Bu tasarıda görülen bir yenilik, ehemmiyet
le tebarüz ettirilecek nokta, belki az da olsa 
mânevi kıymeti çok yüksek olan veremlilere 
%10 tahsis edilmesidir, 

Sayın Doktor Talât Simer arkadaşımızın 
candan, gönülden ve çok bilgili izahlarına ve 
içli hislerine ben de iştirak ederim. Fakat bu, 
yalnız küskünlükten ibaret kalır. Yıllarca ve 
asırlarca biz bu ıstırabı daima içimizde sakla
dık. Sinema evet filvaki bugünkü medeniyette 
bir ihtiyaçtır, fakat her halde ekmek peynir 
kadar ve diğer yaşayış ihtiyaçları nispetindeki 
mübrera ihtiyaçlarımız değildir. Binaenaleyh 
sinemaya gidecek bir vatandaşın % 70 resmi de 
elbette, belediyenin işlerine mukabil ödemesi 
lâzımdır. Bundan ayrılan % 10 da Darülaceze
ye ve % 10 da belde hududu dahilindeki verem
lilere tahsis edilecektir. Bir defa, bu % 70 
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gayrisâfi hasılatın çokluğu hikâyesine bende
niz iştirak edemem. Çünkü mahallî idareleri 
idare eden belde çocukları mahallî ihtiyaca gö
re ölçecektir. Hakikaten bu miktarı belde sa
kinleri için çok geleceğini takdir ederlerse el
bette o mahallin münevver evlâtları bu nispetin 
miktarınını indireceklerdir. Binaenaleyh % 70 
diye üzerinde durulmasına mahal yoktur. % 
30, % 40 olabilir. % 50 de olabilir. Burada yüzde 
on hikâyesinin mahallî veremlilere tahsisinde 
isabet vardır arkadaşlar. Bugünkü veremden 
zayiatımız, esefle söyliyeyim ki, miktarını ar-
zetmek istemiyorum, çok fecidir, biliyorum 
miktarını fakat söylemek istemiyorum, veremli 
miktarını benden evvel konuşan hatip arkadaş
lar bildirmişlerdir, ben de söyliyeyim, bir 
milyona yakındır arkadaşlar, feci bir durum 
karşısındayız hakikaten bu % 10 1ar hiç mesabe
sindedir, fakat ben bu % 10 lara çok kıymet 
veriyorum, çünkü bu % 10 1ar her mahalde 
verem savaş derneklerinin kurulmasına âmil 
olacaktır, müşevviktir, dünya medeniyetinde, 
sıhhi işlerde, verem mücadelesinde atılan nü
velerin esasları da bu şekilde kurulmuş;ur, az
dır, fakat özdür, milletin içinden, ruhundan 
doğan bir hediyesidir. Bu ıstırabı duyan ma
hallin çocukları, münevver gençleri bu nüve 
etrafında toplanacaklardır ve ümit ediyorum 
ki, çok az gördüğümüz bu miktarlar ileride ço
ğalacaktır. Şimdiye kadar el uzatmadığımız, 
uzatamadiğımiz ve bundan sonra da bu teşkilât 
ile el uzatmıya imkân bulamıyacağımız Anado-
ludaki veremlilere bu nüve dolayısiyle çok yar
dım yapılacaktır. Ve yine öyle ümit ediyorum 
ki, verem tarama ekipleri veya küçük dispan
serler falan açmıya da fırsat verecektir. 

Bundan bilhassa sinaması ve tiyatrosu bulu
nan büyük şehirler tabiî daha fazla faydalana
cak, fakat sinaması olmıyah küçük şehirler el- i 
betteki bu nimetten mahrum kalacaktır. Fakat 
başka da bir teşmil keyfiyeti olmadığına göre, 
şimdilik, bu az olan miktar dahi, bence verem- i 
lileri ve bu hususta teşekkül eden derneği dü- ı 
sünen Hükümetin ve Komisyonun yüksek emel- | 
leridir. Yalnız burada bir noktayı Sayın Ko- j 
misyona arzedeceğim. Komisyon Sözcüsü arka- i 
daşımız da bunu kabul buyururlarsa, madde- } 
yi bu şekilde tadil ederiz. Bu resim hasılatın 
% 10 nu bulunan yerlerde Darülaceze hissesi 
olarak ayrılır. Sözcü geçen müesseseye ödenir, t 
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% 10 da veremle savaşa ayrılır. Belediye sınır
ları içinde verem savaş derneği teşkilâtı varsa, 
yardım olarak bu dernek teşkilâtına verilir. 
Böyle bir teşekkül yoksa belediyece doğrudan 
belde içindeki veremlilere sarfolunur. Bu doğ
ru değildir arkadaşlar. Maksadım şudur: Böy
le bir teşekkül yoksa belediyece doğrudan belde 
içindeki yoksul veremliler hizmetine sarfolunur 
diyelim. Komisyon da muvafakat ederse bu iki 
kelimeyi ilâve edelim. Kabulünü rica ederim. 

MİTAT AYDIN (Aydın) — Efendim bu ko
nuda bir doktor arkadaştan sonra söz almak ni
yetinde değildim. Fakat bu verem bahsinde bir 
iki kelime söylememe müsaadenizi rica edece
ğim. 

Sıtma mücadelesini Hükümet kendi eline al
mıştır," trahom mücadelesini de Hükümet eliyle 
yürütülmektedir. Bu yolda birçok muvaffaki
yetler kaydedilmektedir. Vereni mücadelesinin 
mahallî tşekküllerle belediyelere bırakılması 
doğru olmadığı gibi âdeta yalvarırcasına bele
diyelerin sadakasiyle hasta tedavi etmek bana 
ayıp gibi geliyor. Bu meseleyi de Hükümet doğ
rudan doğruya ele alsın icabeden şeyleri yap
sın. Yoksa bu veremlileri şu dernek, bu dernek 
himayesine alsın diye burada temennide bulılCı
rnak doğru değildir. Binaenaleyh ricam; Hü
kümetin, Sağlık Bakanlığının bu meseleyi kuv
vetli ve aydın ve kuvvetli eline almasıdır.-

Dr. TALÂT slMEB (Bursa) — Arkadaşlar, 
tekrar huzurunuza çıktığımdan dolayı özür di
lerim. 

Verem dâvasının önemini mukaddemei mâ
ruzâtımda arzettim, içimin sızladığını da söyle
dim. Böyle mühim bir dâvanın Belediye Vergi 
Kanunu içine sıkıştırılan küçücük kelimelerle 
halledilmesine imkân yoktur. Dikkat buyurur
sanız sözlerim arasında verem savaş dernekleri 
henüz teşkilâtlanmaınıştır dedim. Her yerde 
teşekkül eden verem savaş dernekleri halen ay
rı bir otonomidir, kendisine kendi görüşüne gö
re hareket eder. Savaşı ve tedbirleri kendi ka
fasında olduğu gibi gelir ve tetkik eder. İçinde 
bulunmakla iftihar ettiğim Ankara Verem Sa
vaş Derneği de, çok samimî bir dikkatle verem 
dâvasını eline almış olmasına rağmen hâlâ bo
calamaktadır. 1 cumalarını bile yapamaz bir ha
le düşmüştür. Kendine göre bir savaş görüş ve 
telâkkisi vardır. Birçok kolaylık ve imkânlara 
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malik olmalarına rağmen yürümekte çok zah
met çekmektedir. Yine bir vilâyet merkezinde
ki verem savaş derneğini gezdiğim zaman ba
na muazzam bir bina, bir hastane gösterdiler; 
işte biz bunu yaptık bundan ötesi füze kalıyor 
dediler. Bize yani Hükümete böyle iş mi olur? 
Bir dernek eğer kurduğu bu gibi işleri Devle
te terketmeden işletmenin yolunu aramalı: Te
inin etmeden kaçmamalıdır. Böyle işlerin ve
remle yapılacak mücadelede yeri yoktur. Bu 
hakikaten dâvaya canla başla ilgili arkadaşla
ra : Bu aşırı hareketi niçin yapıyorsunuz dedi
ğim zaman: 300 binini biz sarfeder yaparız 400 
bini de Devlet nihayet mecbur olur yapar- der
ler. Bu dertlere hakikaten arkadaşlar Devletin 
eli girmedikçe çare bulunmaz. Bir arkadaşım di
yor ki, ne olur bir kazada vereme yakalanmış 
bir hastanın sanatoryuma kadar yol parasını 
bari veriniz. Doğru. Fakat geri kalanlar ne 
olur?. Tehlikesi kötü tesirleri baki kalmaz rrn ? 
»Sanatoryuma gönderdiğiniz hastamız bir müd
det sonra muhitine dönünce yine hastalık nü-
küs edebilir ve bu suretle yapılan masraf heba 
olup gider. Arkadaşlar memlekette bir hijyen 
sosyal dâvası ve fikri kabul ve teessüs etmedik
çe, bu ıstırabın devanı edeceğine kaniim. Bir
çok arkadaşlarımız da buna kailidirler. 

Bir dedikodu telâkki edilmesin arkadaşlar, 
İstanbul verem cemiyetinin hareketlerini şük
ranla* anarım, memlekette verem savaşı dâvası
nın başıdır tebcil ederim. Bu işin bayraktarlığı
nı salâhiyetle ve kudretle yapan. Sayın hocam 
Gl. Sağlam 'ı tebcil ederim, tevkir ederim, Haki
katen bütün varlığını bu dâvaya vermişlerdir. 
Ve büyük başarılar göstermişler ve büyük hiz-
met etmişlerdir. Fakat her nedense İstanbul 
Veremle Savaş Derneği bütün sinamalarm yala
nız Verem Savaş Derneğine tahsisini istemiş 
ve bu sinamalara diğer hayır teşekküllerinin mü
dahalesini ve pul zayiat karşılığı olarak verilen 
yüzde yirmi zayiat paralarını çok çirkin bulmuş
tur. Bütün hayır derneklerinin verdikleri bu 
miktarın yüzde ona indirilmesi tekliflerinin ka
bul edilmemesi üzerine Verem, Savaş Derneği 
Kongresi bunu yüzde otuz beşe çıkarmayı 
kabul etmiştir. Bu suretle aynı belde ve aynı 
vatan içinde kutsal dâvalar uğrunda uğraşan 
dernekleri bu suretle hırpalamışlardır. Bu teklif
ten de kasıt budur. 

Arkadaşlar; yine tekrar ediyorum, verem 
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-dâvası bütün dünyanın meşgul olduğu, üzerinde 
ısrarla hassaslıkla durduğu muazzam bir dâva
dır. Her milletin bu dâvada tuttağu ve tutacağı 
yol başka başkadır. Fakat bizim fakir milleti
mizin yapacağı şey çok sade ve ucuz sistemdir. 
Hastayı yerinde evinin yanında tedavi etmektir. 

Arkadaşlar; hangi şekilde olursa olsun ve
rem tedavisi paraya, ihtisasa ve teşkilâta ihtiyaç 
gösterir bir iştir. En basit olarak röntgensiz bu 
iş yapılamaz. „ Röntgen mütehassıslarını bugün 
resmî hastanelerimizde bile bulamıyoruz. Bir 
yerde bir hayır derneği açılır, para toplar, top
ladığı para ile peynir ekmek alır, elbise alır muh
taçlara dağıtır. Fakat her yerde Verem Savaş 
Derneği kurulamaz ve yapılamaz. Verem mücade
lesi. herkesin kârı değildir. Eleman ister, teknik 
vasıta ister. Ben hekim olduğum halde benim de 
kârım değildir. Ankara Verem Savaş Derneği 
Ankara civarında yapacağı mücadele için her 
türlü imkânlara sahip bulunduğu halde Tıp Fa
kültesinin yardımına arzı iftikar etmiştir. On
ların verdiği umumi taramalar için lâzım olan 
bir Radyoi'otoğraf makinesinin bedeli 100 bin lira
dır. Âdi bir röntgen makinesi bile 40 bin liradan 
ucuza alınamaz. Bunu kim alacak, kim kulla
nacaktır? Bugün röntgen ihtisasına talip olan 
arkadaş hemen .yok gibidir. O halde her yerde 
bu teşkilâtı kurup yapamıyacağımıza göre bele
diyelerce toplanan paralar ya büyük bir mer
kezin şatafatına gidecek yahut da birkaç kişinin 
yol parasına ve sanatoryum tedavisine harcana
caktır. Mücadele böyle olmaz. Böyle verem savaşı 
yapılamaz. Dâva bu değildir. Onun için tekrar 
ediyorum. Millî verem savaş dâvasının hal yeri 
burası değidir. Bu bir teselli ve bir fantazidir. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar, benim bu madde hakkındaki 
mâruzâtım, birisi esasa, diğeri de maddenin ter
tip tarzına ait olmak üzere iki noktaya inhisar 
edecektir. 

Esasa taallûk eden mâruzâtım şudur: 
Sinemalardan alınacak olan resmin nispeti 

% 70 olarak gösterilmiştir. Bugün biliyorsunuz 
bu nispet % 75 tir. Bunun % 60 nı Hazine 
alır, % 5 ni belediyeler alır, % 10 nu da asker 
ailelerine yardım zammıdır. Bunu bu tasarı % 70 e 
indirmiş bulunuyor. Maddenin bugünkü durumu
na göre tevlit ettiği diğer bir fark da bunun 
haddi âzami olarak kabul edilmesidir. Halbuki 
halen % 75 olan miktarın dununda alınamaz. 
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Maddenin teklif ettiği hüküm % 70 i geçmemek 
üzeredir, belediye meclisleri bunun dununda da 
resim alabilecek salâhiyete maliktir. 

ikinci nokta budur. 
Yalnız arkadaşlar, % 75, % 70 e indirildiği 

halde maddenin yazılış tarzı tenzil değil fiiliyatta 
tezyidi icabettiren bir metindir. Çünkü bu (/o 70 
in hesaplanma tarzı bugün şöyledir: 100 kuruş
luk bir bilet bedeli olursa, % 75 vergi alınır da, 
% 25 sinemacıya kalır. Böyle değildir. 60 ku
ruşluk bir bilet ücretinin, sinema giriş bedelinin 
e/c 70 şinc 40 kuruş zammı ile bunun tutarı c/b 70 
tir. 100 kuruş eder. Nispetlerin dayandığı 
prensip ve ölçü budur. 

Zaten Komisyonun kabul ettiği metin de bu 
esasa göre yazılmalıydı. Biletle girilen yerlerin, 
bilet ücretlerinde resmin ne suretle hesaplanaca
ğına dair bu kanunun son maddelerinde, usul 
]Haddelerinde ayrıca bir madde vardır. Orada da 
bu esas yer almıştır. Aynı kıstası bu maddenin 
içinde de sarahaten belirtmiyecek olursak tatbi
katta çok yanlışlıklar aykırılıklar olacaktır. Me
tinle en çok % 70 alınması istihdaf edildiği hal
de, hakikatte % 50 bir fazlalık olacaktır ki, Ko
misyon da bunu kastetmemektedir. 

Bu itibarla benim ricam bu % 70 şin hesap
lanması tarzının kanun tasarısının sonundaki 
usul maddeleri arasında da belirtildiği gibi tas
rihidir. îlk teklifim buna taallûk etmektedir 

Şekle ve tertibe taallûk eden mâruzâtım da 
madde metninde % 70, 35 ve 25 nispetinde ver
giye tâbi olacak müesseseler sayılırken % 70 1er 
(A) fıkrası olarak, % 25 ve 35 1er de (B) fıkra
sında gösterilmiştir. Ben bu % 25 ve 35 leri de 
ayrı fıkralara alarak (B) ve (C) fıkraları olarak 
göstermek suretiyle maddeye daha çok vuzuh 
vermeyi istihdaf ettim. 

Sonra münhasıran yerli filimlerin gösteril
diği sianslarda tenzilâtlı tarife tatbik edilir, ifa
desinde maksadı anlatmıya müsait olmıyan 
bir ifade tarzı mevcuttu bunu da düzeltmiş bu
lunuyorum. 

Diğer bir teklifim de; şekle mütaallik olmak 
üzere, maddede, alınacak resmin nispetlerine mü
taallik hükümler birbiri arkasına sıralanmış de
ğildir. Bunların arasına bu resimlerin % 10 şu
raya, buraya verilir diye, başka hükümler de 
girmiştir. Darülaceze hissesi, Veremle mücadele 
hissesi, bunlar bulunmadığı yerlerde tatbik edi
lecek muamele, tatbik edilecek nispetler girmiş. 
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Ben bu hisselere mütaallik hükümleri sona ala
rak resim nispetlerine mütaallik hükümleri bir 
araya toplamış bulunuyoruz. Zannederim ki ko
misyonda buna iltihak eder. 

BAŞKAN — Başka söz yoktur, önergeleri 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü 27 nci 

maddenin ikinci fıkrasındaki (% 10 nu da Ve
rem savaşma ayrılıp belediye sınırları içinde 
Verem Savaş Derneği teşkilâtı varsa yardım ola
rak bu dernek teşkilâtına verilir. Böyle bir te
şekkül yoksa belediyece doğrudan belde için
deki veremlilere sarf olunur.) kaydının esasen 
Hükümet teklifinde de olmadığından tayyını 
arz ve teklif eylerim. 

Bursa Milletvekili 
Dr. Talat Sim er 

BAŞKAN — Efendim görüştüğümüz mad
dede sinamalardan alınacak verginin % 10 u 
Verem Savaş Derneği varsa ona verilir, yoksa 
o kasabada bulunan veremlilerin ihtiyacına har
canmak üzere belediyece ayrı bir maddede kul
lanılır diye bir hüküm vardır. Şimdi arkadaşı
mın önergesi, bu mücadele bu kadar şeylerle 
olmaz, bu buradan çıkarılsın diyor, önergeyi 
oyunuza... 

Dr. SAÎM ALI DtLEMRE (Rize) — Çıka
rılması yoktur. 

BAŞKAN — Verem mücadelesi büyük tah
sisatları, teşkilâtı icabettiren bir şeydir. Bunun 
burada görüşülüp hatırlanması iyi bir şeydir 
ama devede kulak kabilinden bir şeydir. Onun 
çıkarılmasını istiyorlar, önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
27 nci maddenin (A) bendinin sin amalarda 

(/c 60 şma şeklinde tadilini ve bu maddeye aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Cenap Aksu 

Biletle girilen yerlerde bu resim bilet bede
line eklenmek suretiyle hesap ve tahsil olunur. 

KOMİSYON ADINA GALİB PEKEL (To-
kad) —• Aziz arkadaşlar, elimizdeki kanun ta
sarısı, belediyelere beş on para temini için giri
şilmiş bir tasarıdır. 
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Bugün smamalardan maliyenin, belediyelere 

verdiği hisselerle beraber aldığı % 85 olmak
tadır. Biz bunu % 70 e indirdik. Bunu bir daha 
indirirsek, şimdi görüyoruz % 85 alındığı halde 
halk sinaraalara akmaktadır. Onu da indirir-
sek... Onun için rica ediyorum bu nispeti oldu
ğu gibi muhafaza edelim. Yoksa belediyeler 
nerden para alsınlar. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim, bura
da Maliye gelirlerini müzakere etmiyoruz, be
lediye gelirlerini müzakere ediyoruz. Bu resim
den evvelce belediyenin eline geçen miktar % 
5 di şimdi bunu % 60 a çıkarıyoruz. Yani ten
zilât değil zam vardır. Komisyon Sözcüsü ar
kadaşımız % 85 şiıı % 75 şe indirilmesi için han
gi esbabı mucibeye dayanıyorsa ben de % 60 a 
indirilmesi için aynı esbabı mucibeyi ileri sürü
yorum. Bu zamlar muhakkak halka intikal edi
yor. Sinemanın alelade bir eğlence mahiyetin
de olmaktan başka terbiyevi bir mahiyeti oldu
ğunu ve herkesin sinemaya gitmesi artık yemek 
içmek gibi bir emri tabiî haline geldiğini düşü
nürsek, bu miktarın halka intikali sahasının I 
genişliğini izaha lüzum görmem. Belediyelerin j 
aldığı yüzde beş % 60 a çıkıyor. Burada ten- j 
zil filân asla tnevzuubahis değildir; zaten halk- I 
ta, sinemacı da bundan müştekidir. Bugün bir 
bilet yüz kuruştur takririmin aynen kabulünü ] 
rica ederim. j 

KOMISYON SÖZCÜSÜ GALÎB PEKEL | 
(Tokad) — Ben belediyelerin bugün almakta j 
olduğu paranın yüzde beş olduğunu söyledim, j 
Evvelce Maliye sinemalardan eğlence ve temaşa | 
hissesi olarak yüzde 85 almakta idi. Ve bun- ! 
dan belediyelere ufak bir hisse vermekte idi. j 
Şimdi Maliye fedakârlık yaparak bunu beledi- | 
yelere bırakıyor; bunu belediyelere bıraktığı j 
için bundan % 15 kesmeyi muvafık gördük? I 
Halen teklifimiz % 70 dir aynen kabulünü rica 
ederim. 

ÎSMAlL SABUNCU (Giresun) — Usul hak
kında arzedeceğim: Meselenin iyi anlaşılması 
için bunu iyi bilen bir arkadaş izah etsin. Bugün 
100 kuruşa satılan biletten % 85 e kadar almı
yor. Alınıyor ama kim alıyor? Yani % 85 alın
dığı zaman sinema sahibine 15 kuruş mu kalı
yor veya. % 70 e indireceğimize göre 30 kuruş 
mu kalacaktır? 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Efendim; biraz evvel de arzettim. Bugün % 75 
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alınmaktadır. Bugün Maliye % 60 alıyor, bele
diye ')'c 5 almaktadır, % 10 da asker ailelerine 
yardım olarak alındığına göre yekûn % 75 dir. 
Tasarı % 70 teklif etmektedir ve eskisi gibi net 
olarak değil, âzami had olarak, belediye hissesi 
yüzde yetmiş beşi geçmemek üzere bir tarife 
tanzim edilebilir. Bu suretle terbiyevi veya sağ
lık propagandası yapan filimler için % 10 gibi 
çok daha aşağı tarife nispetlerini tatbik ede
bilir. Azami bir had olarak konmasının sebebi 
budur. 

Bugün 100 kuruştan ne alınıyor, arzede-
yim: 100 kuruştan bugün 75 kuruş almıyor. 
Ama ne suretle hesaplanarak almıyor? Bilet 
bedeline eklenmek sureliyle bilet bedeli üzerin
den almıyor. Kürsüye çıkmadan evvel, biraz 
evvel verdiğini izahatta bir yanlışlık olup ol
madığını Maliye Bakanlığı Varidat Umuru Mü
düründen sordun, beni teyit ettiler. Onun için 
sizi yanılmadan tenvir ediyorum. Bugün 100 
kuruşluk bir bilet içinden 57 kuruşu sinemacı
ya ve 43 kuruşu da vergi olarak kalmaktadır. 
Bugün bu nispetten % 5 tenzilât yapılmaktadır. 
Bu nispette haddi âzamidir. (Maliye rai alacak 
sesleri). Bundan sonra Maliye almıyacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi % 70 nispetin % 60a 
indirilmesi hakkındaki Cenap Aksu arkadaşımı
zın teklifini tekrar okutuyorum. 

(Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'nun öner
gesi tekrar okundu). 

[ÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR IIÜS&EV GÖ
LE (Erzurum) — Efendim, müsaade buyurur
sanız bendeniz maddenin aynen kalmasını rica 
edeceğim, 

Çünkü, biliyorsunuz ki, belediyelerimiz malî 
bakımdan çok müşkül bir vaziyettedirler ve ni
hayet bu kanun huzurunuza belediyelerin ihti
yaçlarını karşılamak için sunulmuştur. 

Muzaffer Akalın arkadaşım % 70 in ne de
mek olduğunu gayet güzel izah buyurdular. Va
ziyet şudur : 

Bir sinema bileti eğer 40 kuruş ise buna % 
70 nispetinde, yani 40 kuruşun % 70 i ne tutu
yorsa onu da ilâve etmek suretiyle filim bedeli 
taayyün edecektir'. Ve bunun daha. evvel % 60 
nı Maliye alıyordu, % 5 sini belediyeye bırakı
yordu. Yüzde 10 mı da asker ailelerine bırakı
lıyordu. 

Şimdi Maliye, eğlence resmini tamamen be-
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lediyelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bırak
mıştır. istanbul gibi büyük şehirlerde hakika
ten bundan istifade edilmektedir. Lütfedip de 
bunu aynen bırakırsanız belediyelerin gelirlerini 
sağlamak bakımından çok yerinde bir hareket 
ihtiyar etmiş olursunuz. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Asker 
ailelerine yardım şimdi kalkıyor mu? 

ÎÇtŞLERÎ BAKANI MÜNİR HÜSREV GÖ
LE (Erzurum) —Kalkmıyor. 

KAMÎL C O Ş K U N O G L U (Manisa) — Ayrı
ca bu % 70 şe zam mı edilecektir? " 

tOÎŞLERÎ BAKANI MÜNÎR HÜSREV GÖ
LE (Erzurum) — Hayır. Dâhildir. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Benim takririm
de iki teklif vardır. Birisi, bu % 70 sin % 60 şa 
indirilmesi. Diğeri de tahsil şekli hakkındadır. 
Ayrı ayrı reye konması lâzımdır. 

"BAŞKAN — önergenin birinci fıkrasını re
ye koyuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmemiştir. 

önergenin ikinci fıkrasını tekrar okutuyo
rum. 

(ikinci fıkra okundu). 
IClSLERÎ KOMİSYONU ADINA AKİF 

EYİDOĞAN (Kars) — Muzaffer Akalın'm 5-
nergesinde aynı esas vardır, ikisi birleşiyor, o 
da okunsun da, biz Komisyonca Muzaffer Aka-
lın'm teklifine iştirak ediyoruz. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim, bura
da bir hesap tâbiri vardır, fazladır. 

BAŞKAN — Pekâlâ öyleyse fıkrayı oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. (Anlaşılmadı sesleri). 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sundum, an
laşılmadı diyorsunuz, oya koymıyacağım, fakat 
anlaşılması için tekrar okutacağım. 

(Cenap Aksu'nun önergesi tekrar okundu). 
CENAP AKSU (Kocaeli) — Müsaade bu

yurun izah edeyim. 
BAŞKAN — Oya koydum, kabul edilmedi. 
Şimdi Muzaffer Akalın'm önergesini okutu

yorum . 

Yüksek Başkanlığa 
27 nci maddenin ilk kısmının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini teklif ederim. 
Kastamonu Milletvekili 

Muzaffer Akalın 
Madde 27. — Eğlence yerlerinden belediye 
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meclislerince düzenlenecek tarifeye ve belirtile
cek sınıflarına göre işledikleri sürece sağlıyacak-
ları gayrisâfi hasılattan, 

A) Sinemalarda % 70 ine, 
B) Tamamen yerli filimler gösterilen sine

ma sianslariyle tiyatro ve konserlerde % 25 ine, 
C) 26 ncı maddede yazılı diğer eğlence 

yerlerinde % 35 ine kadar belediyelerce eğlence 
resmi alınır. 

Biletle girilen eğlence yerlerine ait resim bi
let bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır. 

Bilet kullanılması mecburi olmıyan eğlence 
yerlerinden işledikleri sürece alınacak eğlence 
resmi belediye meclislerince günlük, haftalık ve
ya aylık olarak da tâyin olunabilir. 

Gece yarısından sonra açık kalacak bu mad
dede yazılı resme tâbi yerlerden gece yarısından 
sonraki her saat için mütezayit bir resim almaya 
belediyeler yetkilidir. Bu fazla resim esas res
min % 50 sini geçemez. 

BAŞKAN — Komisyon maddenin bu şekilde 
tamamlanmasında mutabık mıdır? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF 
EYlDOĞAN. (Kars) — Mutabıkız. 

GEOİCÎ KOMİSYON BAŞKANI GALlB 
PEKEL (Tokad) — Madde yedinci satıra kadar 
kalkıyor, sekizinci satırdan itibaren devam edi
yor. 

(Madde sekizinci satırdan itibaren okundu). 
GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKÎF 

EYlDOĞAN (Kars) — Orada yalnız Dr. Hik
met Fırat ' ın teklifi var. Son cümle «belediye 
içindeki yoksul veremliler hizmetine sarfolunur» 
şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Bundan evvel bir önerge var, 
onu oyunuza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
27 nci maddenin (B) fıkrasındaki; bu resim 

hasılatının % 10 nu bulunan yerlerde darülaceze 
hissesi olarak ayrılıp belediyece sözü geçen mü
esseseye ödenir. Bu müessese bulunmıyan yer
lerde % 10 1ar Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku
rumlarına yarı yarıya verilir şeklinde fıkranın 
tadilini teklif ederim. 

Kırklareli Milletvekili 
Dr. Fuad Umay 

BAŞKAN — Yüksek görüşlerinize sunulan 
maddeyi şimdi Komisyonla mutabık kalınacak 
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Oyunuza sunacağını. Madde darülaceze, % 10 
da verem mücadele cemiyeti varsa ona, yoksa o 
beldedeki yoksul veremlilerin ihtiyacına sarfedil-
mek üzere.... 

FUAD UMAY (Kırklareli) — Darülaceze 
olan yerlerde Verem Mücadele Cemiyetine veril
in iyecek, olmıyan yerlerde verem mücadelesine 
ayrılacaktır. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — Efendim, Darül aceze ol
mıyan küçük kasaba ve şehirlerimizde aceze 
yok demek değildir. Darülaceze olmadığı halde 
evinde oturan dinlenmiyen fakir, yahut akra
bası tarafından bakılmakta olan eli, kolu ço
lak olarak medarı maişetten mahrum bulunan 
kimseler vardır. Belediyeler bu gibilere öteden-
beri yardım etmektedir. Hu vazifenin ifası, Be
lediye Kanunumuza göre belediyelerin mecburi 
vazifelerine dâhildir. O bakımdan müsaade bu
yurursanız bu belediyelerin varidatı (İrasında 
o maksada sarf edilsin. 

Dr. EUAD UMAY (Kırklareli) — Efendim 
bugün g'erek Kızılay ve gerek Çocuk Ksirgeme Ku
rumu belediye vazifesinin bir kısm un yapmakta
dır. Binaenaleyh herhangi bir .şehirde darülace
ze yoksa ki, İstanbul'dan başka hiçbir yerde 
yoktur, bu tahsisat Kızılay veya Çocuk Esirge
me Kurumu vasıtasiyle o şehrin ve kasabanın 
yine acezelerine verilecektir. Maksadını budur. 
Kabul edilirse daha iyi bir tesir yapacaktır. 

KASİM ENER (Seyhan) — Sayın arkadaş
larım, Sayın Euad Emay'm eğer darülacezedeu 
kasdettikleri sırf İstanbul'daki müstakil mües
sese ise hakikaten tasarının bu maddesi üzeren
de önemle durmak gerekir. Benim bildiğim da
rülaceze İzmir'de var ve son defa Adana'da 
açılmıştır ve zannediyorum İstanbul'dakinden 
geri değildir. Ve diğer başka birçok vilâyetleri
mizde darülacezeler vardır. Yalnız Sayın Ko
misyon Sözcüsünden rica ederim, darülacezele
re verilir diye bir söz vardır. Darülacezelerin 
idaresi ise doğrudan doğruya belediyelere ait
tir. Bunlar müstakil veya. katma bütçe ile idare 
edilen bir müessese değildir. Kaldı ki, asıl te
mas edeceğim nokta dün arzettiğim gibi Türki
ye'nin dördüncü büyük şehiri olan Adana da 
maalesef fakiri çok olan bir yerdir. 11 bin kü
sur aileye gazyağı dağıtırız. Dunların elektriği 
yoktur, çoğu muhtaçtır. Adana Belediyesi bun
lara ilâç bedeli ile beraber ancak senede 50 bin 
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lira verebiliyor. Bu da onların ihtiyacının belki 
10 da biri bile değildir; bunun için Kızılay'ı dü
şünmekle beraber belediyenin kendi yoksulları
na yardımları daha ön safa geçer. Bu sebep
le komisyon teklifinin aynen kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN - •- Di. htıad l.mıay'm önergesini 
okutuyorum. 

(Dr. Fıuul Inıay'ın önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN - - Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... HltmiyenJer ... Önerge redde
dilmiştir. 

Maddenin son şeklini okutuyorum : 
Kğlen.ce resini 

MADDE 27. — Eğlence yerlerinden belediye 
meclislerince düzenlenecek tarifeye ve belirtile
cek sınıflarına göre işledikleri sürece sağlıyacak-
ları gyrisâfi hasılattan : 

A) Sinemalarda % 70 ine; 
B) Tamamen yerli filimler gösterilen sinema 

seanslariylc tiyatro ve konserlerde % 25 ine; 
O) 26 ııcı maddede yazılı diğer eğlence yer

lerinde °/o 35 ine kadar belediyelerce Eğlence 
resmi alınır. 

Biletle girilen eğlence yerlerine ait resim. 
bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır. 

Bilet kullanılması mecburi olmıyan eğlence 
yerlerinden işledikleri sürece alıncak Eğlence 
Resmi belediye meclislerince günlük, haftalık ve
ya aylık olarakda tâyin olunabilir. 

(iece yarısından sonra açık kalacak bu mad
dede yazılı resme tâbi yerlerden gece yarısından 
sonraki her saat için mütezayit bir resim alma
ya belediyeler yetkilidir. Bu fazla; resim esas res
min v/o 50 sini geçemez. 

Bu resim hasılatının % 10 u, bulurum yer
lerde darülaceze hissesi olarak ayrılıp beledi
yece sözü geçen müesseseye ödenir. % 10 ıı da 
Verem Savaşma ayrılıp belediye sınırları için
de Verem Savaş Derneği teşkilâtı varsa yardım 
olarak bu derneğe verilir. Böyle bir teşekkül 
yoksa doğrudan doğruya bekle içindeki yoksul 
veremliler hizmetine sarf olunur. 

Aşağıda yazılı eğlencelerden, Eğlence licsnıi 
alınmaz. 

1. Orduevleri, dernek ve sendikalar, spor 
kulüpleri, okullar, halkevleri tarafından ; 

A) Tamamen parasız olmak şartiyle gös-
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ve temsiller, terilen filimler, verilen konserler 

tertip edilen spor ve at koşulan; 
B) Bulundukları binalarda verilen müsa-

mereler ve belediyeden müsaadesi alınmak ve 
hasılatı tamamen müesseselerine ait olmak üzere 
diğer mahallerde tertip edilen müsamereler ve 
spor müsabakaları; 

2. Millî ve Beynelmilel sergilerde terfi]) edi
len bütün eğlenceler; 

3. Bayram yerlerinde ve bayram müddetin-
ce çocuklara mahsus olarak tertip edilen sine
ma, tiyatro haricindeki eğlenceler. 

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

Yer işgal resmi 
MADDE 28. — 
A) Her yerin pazar kurulan günlerinde ve 

panayırlarda, meydan, mezat, mahalleri ve iskele 
yerlerini işgal eden satıcılardan; 

B) Yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve 
nehirler gibi umuma ait yerlerden ve deniz
lerden bir kısmının gelip geçme ihtiyacını tazyik 
etmiyecek surette ve geçici olarak herhangi bir 
ameliye için işgal eden ve kullananlardan işgale 
izin verilmesine karşılık olarak belediye, meclis
lerince düzenlenecek tarifeye göre işgal edilen 
yerlerin her metre karsı için günde 25 kuruşu 
geçmemek üzere işgal resmi alınır. 

Şu kadar ki, Yukarıki hüküm dışında yaya 
kaldırımları ile sokakların ve umuma mahsus 
yerlerin hiç bir vesile ile devamlı olarak işgaline 
izin verilemez. 

AHMED VEZİROÖLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın arkadaşlar; 28 nci maddeye göre her 
yerin pazar kurulan günlerinde, belediyelerin 
müsaade edeceği yerlerde sergi açmak suretiyle 
işgal edenlerden belediye resmi alınması lâzım
dır. Buna hiçbir suretle itirazımız yoktur. Ama 
eski kanunda yani 423 sayılı Kanun da buna 
muvazi idi. Yalnız miktar itibariyle 10 kuruştu 
burada 25 kuruş oluyor. Benim arzım; gerek 
pazar kurulan günlerde, gerekse pazar kurul-
mıyan sair günlerde pancar çiftçilerinin doğru
dan doğruya tarlasından arabasiyle istasyona 
getirip istasyondaki hususi pancar idaresinin 
kantarında veznederek vagona atılan pancar
lardan bazı belediyelerin bu maddeye göre yani 
423 sayılı Kanunun hükümlerine göre evvelce 
resim almakta idiler. 
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Halbuki bu, kanun hükmüne ve vâzıı kanu

nun maksadına tamamen aykırıdır. Çünkü bir 
çiftçi yer işgal etmemek ve pazarda satmamak 
suretiyle doğrudan doğruya tarlasından kağnı
sı ile pancarını istasyona getirip vagona boşalt
maktadır. 

Bu hususu Sayın Sözcünün ve Sayın Baka
nın tenvir etmesini rica ediyorum. 

ÜEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYİ-
DOĞAN (Kars) — Efendim, bahsettikleri pan
car arabalarının biriktiği yer şimendiferin ranı-
pasıdır, orası pazar yeri değildir. Onun için 
pazar yeri gibi mahallî istifa olamaz. Eğer tat
bikatta bir yanlışlık varsa mahallî idare amirle
rine müracaatla bunu ıslah etmek kabildir. 
Mevcut hükümde şartlar değişmemektedir. 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edildi. 

Kazan ve motörlerden alınacak resim 
MADDE 29. — Muharrik kuvvet olarak kul

lanılan motörler ile buharlı kazanlardan ye ima-
lâthanelerdeki imbiklerden bir defaya mahsus 
olmak ve 10 liradan eksik, 50 liradan fazla bu
lunmamak üzere belediye meclislerince düzen
lenecek tarifeye göre ruhsat resmi alınır. Tarım
da kullanılanlardan resim alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

Akar yakıt resmi 
MADDE 30. — Belediye sınırları içinde is

tihlâk edilmek üzere satılan petrolün kilosundan 
1, benzin ve müştakları ile baküre ve mazotun 
kilosundan 2 kuruşu geçmemek üzere belediye 
meclisince düzenlenecek tarifeye göre İstihlâk 
resmi alınır. 

Transit olarak geçirilecek akar yakıtlardan 
bu resim alınmaz. 

Tarım makinelerinde kullanılacağı, Tarım 
memurlarınca onaylananlar bu resimden müstes
na tutulur. 

BAŞKAN — Mütalâa yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edildi. 

Akar yakıt depo ücreti 
MADDE 31. — Akar yakıtların belediye dç-
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polarmda bulunduğa süre için dört kiloluk kü
çük tenekelerden iki, 16 kiloluk büyük tene
kelerden sekiz kuruşu ve dökme halinde bulu
nanların beher kilosundan 20 parayı geçmemek 
üzere belediye meclisince düzenlenecek tarifeye 
göre aylık depo ücreti alınır. 

Akar yakıtların depoda kaldığı süre bir ay
dan az ise bu ücret bir aylık olarak tahakkuk 
ettirilir, ikinci ay için ücretin yarısı, bundan 
sonraki sürenin her ayı için dörtte biri alınır. 

Depolarda bulunan akar yakıtların sigorta 
edilmesi halinde sigorta masraflarının ödenmesi 
mal sahiplerine aittir. 

BAŞKAN — Mütalâa yok. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

Kaynak sularından alınacak resim 
MADDE 32. — Özel kaplarla taşınıp satıla

cak olan kaynak suları belediyelerce teftiş edi
lerek hangi kaynaklara ait olduklarını göster
mek üzere kaplara özel işaretler konur. 

Bu hizmete karşı belediye meclisince karar
laştırılacak tarifeye göre resim alınır. 

BAŞKAN — Mütalâa yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edildi. 

Yapı ruhsat ve denetleme harcı 
MADDE 33. — Her nevi yapılardan ve ilâve

lerden her yapı için bunların işgal ettiği metre 
kare başına 

A) Demir ve kagir yapılarda 15; 
B) Yarısı kagir yapılarda 10; 
C) Hımış veya yarım ahşap yapılarla ah

şap ve kerpiç yapılarda beş kuruş Yapı Ruhsat 
ve Denetleme Harcı alınır. Katlar çoğaldıkça 
harç da kat adedi kadar artar. Çatı katlarından 
asıl harem yarısı, esaslı tamirlerden dörtte biri, 
âdi tamirlerden de sekizde biri nispetinde harç 
alınır. Yükseklikleri iki metreden aşağı bodrum 
katları bu harçtan ayrıktır. Resmî yapılar da 
bu harca tâbidir. Büyük Millet Meclisi, Cum
hur Başkanlığı yapıları ile resmî okul, resmî has
tane, dispanser, darülaceze, Millî saraylar, mü
zeler, ibadet yerlerinden harç alınmaz. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? (Yok sesleri). 
Maddeyi kabul edenler ... Etiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 
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Bölüm : V 

Tahsili isteğe bağlı gelirler 

Süs köpekleri resmi 
MADDE 34. — Süs köpeklerinden yılda (50) 

lirayı geçmemek üzro, belediye meclisleri resim 
alabilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? (Yok sesleri). Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Tente, siper ve saçak resmi 
MADDE 35. — Meskenlerden başka bütün 

yapıların Önlerine güneş ve yağmurdan korun
mak için çekilen tente ve yapılan siperlerden 
ve bunların saçaklarından, yerin şerefine göre 
metre karesi için en çok 50 kuruşu geçmemek üze
re yıllık bir resim alınabilir. Bu tente ve si
perler çeşitli taşıtların geçmesine engel olmamak 
üzere belediyenin göstereceği şekilde yapılır. 
Yükseklikleri sokak tabanından üç metreden aşa
ğı olmaz. Bu resmin miktarı ve nerelerden alına
cağı belediyelerce kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı efendim? 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Bir şey sor
mak istiyorum. 

Bu madde meskenlerden alınmam diyor. 
Mesken tâbiri ile ötedenberi, bütün kanun

larda kullandığımız, hattâ bu kanunda da kay
dettiğimiz mâna itibariyle, malikin içinde otur
duğu binaya biz mesken deriz. Akar meskenin 
dışındadır. Şu halde akarlardan tente resmi alı
nacak mıdır?? 

GEÇİCİ Ko. SÖZCÜCÜ AKİF EYİDOĞAN 
(Kars) — Efendim; içinde insan oturan yerler
den almmıyacak. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Şu halde öyle 
tavzih etmek lâzımgelir. 

GEÇİCİ Ko. SÖZCÜCÜ AKİF EYjtDOĞAN 
(Kars) — Maksadımız kiracının olsun, ev sahi
binin olsun, ikamete mahsus olan konutlar, mes
kenlerdir. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Öyleyse mad
deyi o şekilde tavzih edelim. 

GEÇİCİ Ko. SÖZCÜCÜ AKİF EYİDOĞAN 
(Kars) — Zapta geçti. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Zapta geç
mesi kâfi değildir. Ben bir teklif hazırlıyama-
dım. Komisyondan tavzihini rica ediyorum. 
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GEÇİCİ Ko. SÖZCÜCÜ AKİF EYİDOUAN 

(Kars) — « Kiralı, kirasız konutlarda » diyelim. 
BAŞKAN — Maddenin başındaki meskenler

den tâbiri yerine « kiralı ve kirasız konutlardan 
cümlesinin konması » şeklinde tavzih -suretiyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler .. Madde kabul edilmiştir. 

Fennî vasıtalarla yapılacak temizlemelerden 
alınacak ücret 

MADDE 36. — Belediyelerce fennî vasıtalar
la yapılacak temizlemelerden belediye meclisle
rince düzenlenecek tarifeye göre ücret alınır. 
Belediye meclisleri bu ücretin alınmamasına da 
karar verebilir. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Bu madde bir 
defa tertip hatası olarak buraya konmuştur. 
Olsa olsa temizleme ve aydınlatma faslına gir
mesi doğrudur. 

İkincisi; Hükümetin teklifinde böyle birşey 
yoktur. Bu madde ile acaba fennî vasıtalardan 
ne kastediliyor. Yoksa bugünün makinalaşma su
retiyle yapacağı temizliklerden ayrıca bir ücret 
almayı mı düşünüyorlar. Bunun aydınlatılması
nı rica ediyorum. Ondan sonra sözüme devam 
edeceğim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYÎDOĞAN 
(Kras) — Efendim bu madde hükümetin tek
lifinde vardır. 

Fennî temizliklere gelince; Bu, aydınlatma 
ve temizleme maddesinde bahsedilen temizlik
ten ayrı bir mahiyettedir. Meselâ, baca temiz
letmek için belediyeye müracaat edersiniz ge-
lir temizlerler, Mecburdur muayyen devreler
de furun ve hamamların bacalarını temizleme
ye. Sonra Forseptiklerin vidaj makinaları ilo 
temizlenmesi ve buna benzer temizlemeler kasd-
edilmiştir. 

Bu İstanbul'da İzmir'de Ankara'da ve hat
tâ bizim Kars'ta fennî temizleme vesaiti mev
cuttur. Ve böyle bir temizleme vesaiti mevcut 
olan temizlemeler bunu isteğe bağlı olarak ken
di meclislerinin kabul edeceği tarifeye göre 
yapacaklardır. Esasen isteğe bağlı gelirler 
f aslındadır. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Temizlemenin 
önüne bir «fennî» kelimesi konmasiyle mahi
yetini değiştireceğini bu madde ile öğreniyo
ruz. Temizleme bizim bildiğimiz mânada tan
zifattır. Eğer bundan sonra biranjol gibi sü-

1948 O : İ 
pürge gibi araçlarla temizleme ise bunların da 
maddede tasrihi lâzımdır. Yoksa belediyenin fen
nî vasıta ile sokağı temizlemesi yani bir soka
ğın temizlenmiş olması da ücrete tâbi olacak 
tır demektir. Binaenaleyh maddenin tasrih ve 
tashihi lâzım gelir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYİDOGAN 
(Kars) —• fennî vasıtalarla temizlemeden ne an
laşıldığı şimdiye kadar mevcut tatbikatiyle bü
tün belediyelerce malûmdur. Bu, belediyelerin 
alelade süpürge ile yaptığı sokak süpürmesi 
kabilinden değildir. Tathiratı fenniye, tebhiratı 
fenniye, fos septiklerin temizlenmesi, bacaların 
temizlenmesi, gibi ahvaldir. Bu temizlemenin 
muhtelif şekilleri vardır. Madde kavrayıcı bir 
maddedir. Biraz da bu işi şehir meclislerine 
bırakalım. Onlar da üzerinde münakaşalar yap
sınlar. Zaten isteğe tâbidir, mecburi bir şey de
ğildir. Nihayet Cenap Aksu'nun bahsettiği va
ziyette bu maddenin kaçacak hiç bir tarafı yok
tur. 

FAHRİ BÜK (Bursa) —• Sayın arkadaşlar; 
maddenin vazıh olması lâzımdır. Burada vu
zuhtan eser yoktur. Birçok yerlerde sokaklar 
fennî vesaitle süprülebilir ve sokaklar, Cenap 
Aksu arkadaşımın dediği gibi, fennî vasıtalar
la süprülmüştür diye bir ücret de istenebilir. 
Bunlar umumi vezaiftendir. Böyle bir madde 
yazıpda, Sözcünün dediği gibi, biraz da on
lar münakaşa etsinler, demek doğru değildir. 
Onlar maddeyi tefsir mi edeceklerdir? Biz bu
rada maddeyi anlaşılacak şekilde tedvinle mü
kellefiz. 

UALİB PEKEL (Tokad) - - Aziz arkadaş
lar; hepimizin eskidenberi alıştığımız iki tâbir 
vardır: Birisine tanzifat, diğerine de tathirat 
demekteyiz. Fakat bunları yeni tâbirlerle 
değiştirme devrindeyiz. Eskileri bunlara alışı-
lıncaya kadar şüphesiz ki, bazı tereddütler ola
caktır. Bu maddeden kasıt, tathiratı fenniye 
dediğimiz kısımdır. Onun için maddeye ça
resiz olarak «fennî temizleme» şeklinde yazıl
dı. 9 ncu maddede kasdedilen ise tanzifattır. 

FAHRETTİN TİRİTOĞLU (Balıkesir) — 
Cenap Aksu arkadaşımızın tereddüdünü izale 
edeeeek bir teklifte bulunacağım: Bendeniz de 
Komisyonda üye olduğum için Komisyon namı
na da teklif ediyorum. Buraya «İstek üzerine» 
tâbirini ilâve edelim, fennî istek üzerine baca 
temizlenmesi şeklinde dersek mesele kalmaz. 
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(!I'"ÇİCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ A K İ F EYl -

DOfiAN (Kars) K fendim; istek üzerine kay
dının, ilâvesinde baz ı -mahzur lar vardır . Çünkü 
muayyen devrelerde bacaların temizlenmesinin, 
yangınlar ın önlcnai'-ıd bakımından, mecburi tu
tulması lâzımdır, Kezalik muayyen yer lerde 
fosseptiklerin boşa I i ı İması b';<jmdii\ mecburi
dir, gayet labiî olarak sahibinin kendi keyfine 
kalmış değildir . 

Diğer ta ra f tan ta ih i ra t ı fenniye; emrazı sâ
riye vukuunda zaten hiçbir şey aramaz. Faka t 
lâalettayin. ahvalde hasla çakan bir evde bu 
1 emi/l igi yapacakt ı r . O bakımdan isteğe bağlı 
kaydı mahzuru dâvcj eder. Ksasen bizim bu ge
liri isteğe bağlı gelir ler faslına koymamızdan 
maksat , bu hizmetler karş ı l ığında belediyele
rin bir gelir temin etmesi arzu edilirse bir 
tarifi1 yapsın ve alsın demekten ibaret t i r . 
Ksasen eğer hizmet kanunlar ına yöre bir mec
buriyeti (iizüiüıiiıiii ediyorsa elbette bu hizmet 
ifa. edilecektir. 

BAŞKAN l>ir önerge vardır , okunacakt ı r . 

Yüksek Başkanl ığa 
;!() ıi(!i maddenin belediye fennî vasıtaların

dan vidanjör , baca temizlenmesi ve etüv tat
bikatı gibi temizleme araçlar iyle yapı lacak te
mizliklere mukabil bir ücret alınır şeklinde ta
dilini dilerim. 

Kocaeli Milletvekili 
Cenap Aksu 

(lEOIOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A K İ F KYİ-
DOUAN (Kars) — l1]fendim, bizim madde daha 
sar iht i r , buna lüzum görmüyoruz, maddenin 
aynen kaimi ünü rica ederim. 

BAŞKAN - Önergeyi reyinize a r / ed iyo
rum : Kabul edenler... bhmiyenler... Kabul edil
memiştir . 

Maddeyi oyunuza »sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenlcr. . . Madde aynen kabul edil
miştir, 

BÖlüm: VI 
Türlü gelirler 

Kira lamalara ai t sözleşme resmi 
MADDE 'M. - Belediye sınırı içinde bulu

nan gayrimenkulleı-i k î ra l ıyanlar la k i rac ı lar ara
sında usulüne göre yapı lacak k i ra sözleşmele
rinden ve top tan k i r a l anan bir gayr imenkul 
parça , parça k i raya veri ldiği veya k i ra baki

yesi, salâhiyet dâhi l inde başkasına devredildiği 
hallerde dahî ilgililer- a ras ında yeni sözleşme 
yapıldığı t akd i rde yıllık k i ra bedelinin % 1 in
den az ikisinden çok olmamak üzere belediye 
meclislerince kara r laş t ı r ı l acak nispet üzerinden 
belediyece k o n t r a t resmi alınır. Kira sözleşme
leri noter lerce yapıldığı t a k d i r d e bu resim de 
no te r vasıtasİyle belediye hesabına alınır. 

Resmin t a ra f l a rdan hangisine ait o lduğu 
kira sözleşmelerinde yazılı hükme tâbid i r . Söz
leşmede kayı t yoksa mükellef mal sahibidir . 

Belediyelerce yapı lacak kontrol ile veya 
mahkeme ve diğer Devlet dairelerine intikal 
etmiş muameleler dolayısiyle k i ra sözleşmesi 
yapı lmadığı veya yapılmış olup da süresi bitmiş 
olduğu halde iki ay içinde yenilenmediği , yahut 
sözleşmelerde k i ra bedeli düşük gösteri ldiği ve
ya hiç kira bedeli gösteri lmediği veya, eksik 
kon t ra t pulu yapışt ı r ı ldığı anlaşılırsa resimden 
başka bir misli de ceza alınır. 

Bu hallerin anlaşıldığı gün sözleşme yapıl
mış olması cezayı düşürmez. 

Ceza parasını taraf lar yarı yar ıya Öderler. 
Ta ra f l a rdan biri sözleşmeyi hazır layıp da di
ğer i kanuni bir sebep olmaksızın imzadan ka
çınırsa cezanın t a maun k a ç m a n ta ra fa a i t t i r . 
Kira meselesinden t a ra f l a r arasında, çıkan an
laşmazlık yüzünden mahkemeye müracaat edil
miş ise ceza alınmaz. 

5020 sayılı Kanundak i muafiyet hükmü sak
lıdır. 

V E H B İ S A R I D A L (Niğde) — Efendim bu 
maddede deniyor ki kira sözleşmeleri, anlaşma
ları muayyen bir belediye harc ına tâbidir . Bun
da mutabıkız. Faka t iki ta raf mukavele yap 
mazsa bu kanun, bu tasar ı onu k i ra mukavelesi* 
yapmaya icbar ediyor. Bence bu cebir bizim 
Medeni Kanunumuzun hükümler ine aykı r ıd ı r . 
Bir kimse kendi evinde her hangi bir kimseyi, 
akrabas ından , ehibbasından, dos t lar ından, sev
dikler inden, her hangi bir kimseyi kinişiz ola
rak evinde otur tabi l i r , bayı; oturfamazsın, mut
laka bir kira sözleşmesi yapacaks ın denemez; 
Böyle bir hüküm Med"rvi Kanunumuzda ki ta 
sarruf haklar ına aykır ıd ı r . Binaenaleyh bura
daki , kira mukavelesi yapılmazsa, hükmüıı i r ı 
tayyı lâzım gelir. Taraf la r arzu ederlerse mu
kavele yapar la r , arzu etmezlerse yapmazlar , 
Bu kendi ler ine ait bir keyfiyet t i r . Ve k i ra mu
kavelesi belediyeye gelir kaynağ ı olan bir şey 
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değildir. Karşılıklı hakları sağlıyan bir muka
veledir. Böyle bir mukavele varsa belediye, res
mini alır. Binaenaleyh bu cebrin kaldırılmasını 
zaruri görüyorum. Kanunu Medeni hükümleri 
de bunu icap eder. Bir de önerge hazırladım. 
Kabulünü rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA AKİF EYÎ-
DOĞAN (Kars) — Efendim; esasen bugün ya
şamakta olan bir İcar Akar nizamnamemiz var
dır. O nizamname hükümleri mahfuzdur. Arka
daşımın bahsettiği hâdise de akrabasını, dostu
nu veya sevdiklerinden birini gönül hoşluğu ile 
evinde oturtan adam esasen onu kiraya vermi
yor demektir. Bu vaziyette böyle bir mukavele 
yapmıya da mecburiyet yoktur. Şayet kiraya 
veriyorsa böyle bir mukaveleyi akteder. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim tak
rir hazırlıyorum, müsaade buyurunuz. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim: 
kira mukavelesi akdedilmediği takdirde bu mu
kavelenin akdedilinemesine sebebiyet veren ta
rafın cezayı vermesi tabiî ve mâkuldür. Fakat 
mütemerridi tesbit etmek için de bir muamele 
yapmak ieabedecektir. Mesele mal sahibi kon-
turatın hitamında bunu tecdit etmekten imtina 
ederse, mal sahibinin temerrüdünü ispat için 
kiracının noter vasıtasiyle ihbarname göndermek 
mecburiyeti hâsıl olacaktır. Eğer kiracı yazı 
da yazmak bilmiyorsa, bu çok külfetli olacak 
ve bir ihbarname tebliği için bu şahıs avukata 
gidecek, notere gidecek, on, onbeş lira para 
sarfedecektir. Bu ceza on lira ise verilecek ce
zanın iki misli miktarında masraf yapmak mec
buriyetini deruhte edecektir. Umumiyet itiba
riyle hali hazırda konturatın imzasından imti
na eden mal sahibidir. Çünkü bazı teklifler yap
makta ve kiracıyı tazyik etmektedir. Binaena
leyh konturat ibraz edilmediği takdirde ceza
nın mal sahibinden tahsili kabul edilirse daha 
muvafık olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — önerge var okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim üzere: 
Kira Akdi Borçlar Kanununa göre yazılı 

şekle tâbi değildir. 
Tasarının 37 nci maddesinde kira sözleşme

leri yapılmasının mecburi olduğu ve yapmıyan-
lardan tasdik resminden başka bir misli de ce-
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za alınacağı hakkındaki fıkralar Borçlar Kanu
nuna aykırıdır. 

Bu sebeple 37 nci maddenin metninden mu
kavele mecburiyetine ve yapmıyanlardau ceza 
alınacağına dair olan hükümlerin çıkarılmasını 
teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

BAŞKAN — Komisyonun fikri nedir"? 
KOMİSYON ADİNA AKİF EYIDOĞAN 

(Kars) — Teklife taraftar değiliz. 
BAŞKAN — Komisyon teklife taraftar de

ğildir, önergeyi bir daha okutup oyunuza suna
cağım. 

VEHBÎ SALİ I DAL (Niğde) — Önergemin 
kabulü için müsaade ederseniz izahat vereyim. 

Efendim, tekrar arzedeyim ; bir kimse ken
disinin evine kirasız olarak, bedelsiz olarak hi
be kabilinden, atıfet kabilinden dostluk olarak 
ailenle gel otur der, pekâlâ evinin bir katını 
tahsis edebilir. Ondan mutlaka kira alması 
icabetmeız ve kira aldığı takdirde dahi iki taraf 
bu karşılıklı münasebetlerini mutlaka yazı ile 
ifade etmiyebilir ve bir kâğıda imzalarını koyma
ya lüzum görmiyebilir. Ve hakikatte cereyan 
eden vaziyet ve realite de budur. Birçok yerler
de odalar, evler ve katlar mukavelesiz olarak 
kiraya verilmektedir. Belediye kira mukavelesi 
arıyor neden arıyor bunu? Belediye vâsi midir, 
tarafların menfaatlerini koruyacak bir müesse-
semidir yoksa kendisine bir gelir kaynağı bulmak 
için mi arıyor? Bu, bir tacizdir, bir taziptir. Ta
raflar bir mukavele yaptıkları zaman belediye 
hak alır buna hiçbir diyeceğim yok. 

Adato arkadaşımız diyor ki: kiracı veya mal 
sahibi temerrüt ederse bu temerrüdü ispat etmek 
lâzımgelir. 

Bu, tamamiyle ayrı dâva ve mahkeme mesele
sidir. Belediye ile ilgisi yoktur. Burada mukave
lesini vapmıyan kiracılardan belediyenin harç 
alması mevzuubahistir. Halbuki harç almak için 
bir vaziyet yoktur, esasen Medeni "Kanun hü
kümlerine de aykırıdır. 

KOMİSYON ADINA GALÎB PEKEL (To-
kad) — Arkadaşlar, burada evini herhangi bi
rine veren adam için mutlaka sözleşme yapacak 
diye bir mecburiyet yoktur. Yalnız evini kiraya 
verenler için mukavele yapmak mecburiyetini 
koyuyoruz. Başka suretle bunun tahsiline imkân 
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yoktur. Ama kendi evine, meskenine akraba
sını, falan yerden gelen ahbabını oturtmuş bun
dan kira almıyor, bu da herkesçe malûmdur. Bu 
gibiler için bir mecburiyet yoktur. Gerek kiraya 
verenin gerek kiralıyanm bu mükellefiyetten 
doğan bir menfaati varsa iki tarafada vardır, za
rarı varsa bu da iki tarafadır. Onun için mükel
lefiyet de ceza da iki tarafa ait olmalıdır. Tek
lif ettiğimiz maddenin aynen kabulünü rica ede
rim. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Belediye Ka
nunu, Medeni Kanunun hükümlerini değiştire
mez, umumi kanun hükümleri hususi kanunla 
değiştirilemez. Beğiştirecekseniz Medeni Kanunu 
değiştiriniz. 

KEMAL TURAN (tsparta) — Efendim; ben 
sanıyorum ki, Sandal arkadaşımızla komisyon 
arasında bir ihtilâf mevzuu olmamak lâzımdır ve 
yoktur. Oünki, birinci fıkra şu esası koyuyor ve 
diyor ki, Gayrimenkul kiralandığı takdirde şu 
alınır. "Demek ki, sözleşme yapılmadığı takdirde 
mutlaka birşey alınır şeklinde değildir. Yalnız 
aşağıda deniyor ki, şu şu muameleler dolayısıyle 
kira sözleşmesi yapılmadığı veya yapılmış ol
duğu takdirde şu olur deniyor. Bence, kiralan
dığı halde kıra sözleşmesi yaoılmadığı, dersek 
madde hakikaten ivi bir sekil alır. 

MUZAFFER AKALİN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar, bina sahibi tarafından akrabası
na, oğluna veya kızma narasız ve oturulmak üze
re tahsis edilmiş olan binalardan resim alınması 
lâzım geldiŞi ve maddenin de buna göre tashihi 
talep edilmiştir. Esasen madde buna cöre ya
zılmıştır. Yani kiraya verildi"! takdirde re
sim alınacaktır. Kirava verildiği kavdı mev
cuttur. Binaenaleyh akrabasını veya bir fakiri 
parasız oturtmussa kira almadığı için resim 
vermesi mevzubahis değildir. Resim almakta 
ölçü ve esas behemaha.l gayrimenkulu kiraya 
vermektir. 

Kimlerden resim alınacaktır? Resim, gay
rimenkulu ilk defa kiralamış olanlardan alı
nacaktır. Bu takdirde de usulüne göre yapıla
cak mukavelelerin muhtevası üzerinden Arersri 
alınacaktır. Bu usule göre yapılacak mukavele 
bu gün yürürlükte bulunan icarı Akar Nizam
namesine dayanan bir hükümdür. 

Şimdi Vehbi Sandal arkadaşımız, zannedi
yorum ki, bir de oda oda kiraya verilse bile a-
lmmasm dedi. 
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Arkadaşlar, bir gayrimenkul toptan kira

lanırsa bu kiralıyan bir odasını birine, bir o-
dasını bir başkasına tahsis edebilir. Fakat ki
ra müddeti bitmeden başkasına devredilirse, bu 
takdirde resim alınmasını, sözleşme yapılması 
şartına tabi tutuyor, fakat kiralıyanı sözleşme 
yapmıya icbar etmiyor. Bu noktayı bilhassa 
dikkatinize arzetmek istiyorum. Yani, kirala
nan gayrimenkuller üzerinde sözleşme yapılma
sı. mecburiyeti bunların ilk defa kiralanması 
esası için alınmıştır. Müddet Bitmeden devir 
halinde veyahut toptan kiralıyanm parça, par
ça kiraya vermesi halinde sözleşme yapması 
mecburiyeti yoktur. Fakat sözleşme yapılmışsa 
resim alınmaktadır. 

Bu şekilde madde kabulünüze lâyık bulun
maktadır, bu kanaatimi arzediyorum. 

BAŞKAN — Mitat Şakır. 
MÎTAT ŞAKtR ALTAN (Konya) — Efen

dim; bu maddenin, kiraya taallûk eden kısmının 
bu şekilde tasarıda yazıldığı gibi kalması hakkın
daki mütalâaya bendeniz iştirak etmiyorum. Bu 
asla doğru değildir, iki tarafın rizasma taallûk 
eden ve yazılı şekle tâbi olmıyan bir akdede, ceb
retmek suretiyle mukavele yaptırmak Ana ka
nuna muhaliftir. Bu noktai nazardan ana ka
nunla hususi kanun arasında tearuz olur ki, 
Borçlar Kanununa muhalif bir hüküm kabul et
mek hiç bir zaman doğru olmaz, tki kişinin riza-
ları lâhik olduktan sonra, zaten akit tamam 
olur. Mutlaka sen bir mukavele yapacaksın diye 
cebretmek ve belediyelere bu hakkı tanımak ye
rinde değildir. Herkesin iradesine, ihtiyarına 
malik olan bir keyfiyeti cebir ile yaptırmış olu
ruz ki, bu, ana kanun hükümlerine tamamen mu
haliftir. Böyle, ana kanuna muhalif bir hükmü 
burada hususi bir kanun zımnında tesis edeme
yiz. Bu, nizamı âmme ile ilgili bir meseledir. 
Bunu yaparsak nizamı âmme müessesesini kendi 
elimizle baltalamış oluruz. 

ISMAÎL SABUNCU (Giresun) — Mitat Şa-
kir Altan arkadaşımızın noktai nazarına ben de 
iştirak ediyorum, işittiğime göre tatbikatta bu 
iş şöyle oluyormuş: 

Mahkemeler, Kanunu Medeni hükümlerine 
uyarak kira mukavelesi yapmak mecburiyetini 
tanımıyorlarmış, yani kira mukavelesi yapmadan 
da mal sahibi malını kiraya verir şeklinde tatbi
kat cereyan etmekte imiş. Yalnız bir mal sahibi 
veya kiracı elindeki kontratı diğer âkidiıı al ey-
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hinde mahkemede delil olarak kullanmak isterse 
ozaman mahkeme bakıyor ve diyor ki; bunun pu- j 
lu yapıştırılmamıştır, bunu cezalı olarak yapıştır, j 
öyle gel, bunu tamamlattıktan sonra delil olarak 
kabul ediyormuş. Onun için ben de ayni noktai J 
nazara iştirak ediyorum. Hakikaten bu maddenin 
Kanunu Medenimiz gibi ana bir kanunla tearuz 
eden bir noktası varsa bu ana kanunu bozacak 
bir hükmün buraya konmasına ben de taraftar 

ı 

değilim. (Var sesleri, Encümene gitsin sesleri). j 
FUAD HULÛSÎ DEMİRELLİ (İstanbul) | 

— Sayın arkadaşlar, bu, belediye gelirlerine ta- j 
allûk ettiği için belki mütalâam bazılarınızın ar- j 
zularma muhalif olacaktır. Fakat arkadaşlar ! 

hakikaten çok esaslı bir noktaya temas buyurdu
lar. Filhakika Borçlar Kanununa göre, kira akdi \ 
yazılı şekle tâbi akitlerden değildir. Onun için j 
şifahi kira akitleri de Borçlar Kanununca mute
berdir. Böyle olunca şayet iki taraf kendi arzu-
lariyle kira şartlarını iyice tesbit etmek için 
aralarında yazılı sözleşme yaparlarsa ozaman 
bunun gelire, resme tâbi tutulması doğru olabi
lir. Fakat şayet bir vatandaş gayrimenkulunu 
yazılı şekilde kiraya vermemiş te şifahi bir akitle 
vermişse, onun dâvasına bakılmasın, ceza alınsın 
demek hakikaten ana prensiplerimize uygun de
ğildir. Kira akti, yazılı şekle tâbi olmadıkça be
hemehal yazılı şekilde akit yapacaksın diye va
tandaşı mükellef kılamayız. Ama kiracı ve mal 
sahibi işin selâmeti için yazılı bir akit yaı>arlarsa 
bunlardan resim alınsın. Hattâ bu tasarıya gö
re, binanın bir odasını dahi kiraya verdiği tak
dirde, ceza verecek. Bu kadar ileri gitmek doğru 
değildir. Borçlar Kanunumuza ve ananelerimize 
uygun olmıyan bir hükmün burada kalmasına 
bendeniz taraftar değilim. Takdir Yüksek Hey
etinizindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner
geler var onları okutacağım. 

(Niğda Milletvekili Vehbi Sarıdal'ın önerge
si tekrar okundu). 

Sayın Başkanlığa 
37 nci maddede kontrat yapılmadığı takdir

de cezanın mal sahibinden tahsil edilmesi esası
nın kabulünü rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYİDCĞAN 
(Kars) — Efendim, Türkiye'nin her tarafında 
bir mal sahibi malını başka bir kimseye ki-
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ralar. Bu mal, menkul olur, gayrimenkul olur. 

belediye hududu içinde olur, belediye hudut
larının dışında olur. İcar ve akar nizamnamesi; 
eğer belediye hududu içinde bir akarı yani 
gayrimenkulu bir kimse diğer bir kimseye kira
larsa şu, şu usullere tevfikan mukavele yapar 
ve bu mukaveleden de şu şekilde harç alınır, 
diyor. Bu bir. 

Elimizde bulunan 423 sayılı Belediye Kanu
nunun kezalik aynı hükmü ihtiva ediyor ve te
yit ediyor, resimlerin miktarını değiştirmek su
retiyle. 

Kanunu Medeni 1926 danberi meriyettedir. 
Her üç hüküm birbirine muvazi olarak ve birbi
rini nef ve inkâr etmeden yaşamaktadıı. Bura
da asgari %1 âzami %2 olarak tesbit ediyor ve 
belediyenin geliri olmak itibariyle de bütün ge
lir kaynaklarını toplıyan bir kanuna bunu al
mış bulunuyor. 

Arkadaşlar; Kanunu Medenide, Borçlar Ka
nununda yazılı akitler, her akclin sıhhatinin şart
larını tasrih eder. Bu akdin sıhhatinin şartı ola
rak gösterilen hususlara riayet edilmezse akit 
yoktur, (öyle şey yok sesleri) Şimdi Kanunu 
Medeninin nazarında bir kimse diğer kimseye 
bir akarı, belediye hududu içerisinde de olsa, 
icar eyledikten sonra yazılı şekilde ellerinde 
mukavele de olmasa aramızda icar mukavelesi 
yok diyemez. Böyle bir iddiada bulunursa ret 
ve defolunur. Bunun hükmü bundan ibarettir. 

Şimdi o belediye sakinlerinin medeni mahi
yette müşterek ihtiyaçlarını kısmen veya tama
men tatmin etmekle mükellef olan belediyeler, 
bu kabil hallerde hangisi kiradadır, hangisi de
ğildir, mesken buhranı ne vaziyettedir, yeniden 
uer.z ev ini yaptıracak, amele evi mi yaptıra
cak, arzcdebildim mi? Bu kabil vazifelerinin 
kaışılığı olarak bu, sııf bir gelir kaynağı olmak 
üzere alınmıştır ve kendine ait hizmetlerin tan
zimine esas olacaktır. O bakımdan icar ve akar 
nizamnamesi hükümleri bugüne kadar mah
fuzdur. Mahkemeler de bununla mukayyet de
ğildir. 

Usulen tanzim edilen mukavelelere diyoruz. 
Usulen tanzim edilen mukavelelerde %1 den %2 
ye kadar resim alınır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim; 
mesele aydınlandı. Hakikaten Borçlar Kanunu 
hükümlerine göre Türk vatandaşları, malik ol-
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duklart gayrimenkulleri mutlaka yazılı bir mu
kavele ile Aha re kiraya vermeye icbar edilmiş 
d ğildirler. İster yazılı mukavele yaparlar, is
ter şifahi anlaşma ile iktifa ederler. Esas söz
leşmedir ve mutlaka yazılı olmak icabetine/. 
Sözleşme ile bedelli veya bedelsiz aharın inti
fama terkedebilirler. 1926 tarihinde neşredilen 
Kanunu Medenî ve Borçlar Kanununun va
tandaşlara temin ettiği hak budur. Anayasa
nın mülke dilediği gibi tasarruf hakkını temin 
eden hükmü de vardır. 1280 tarihli bir «İcarı A-
kar» Nizamnamesi vardır. Fakat Medenî ve 
Borçlar Kanunları ve bilhassa Türk Anayasa
sı İcarı Akar Nizamnasinin tasarruf hakkını 
ihlâl eden bütün hükümlerini binefsihi ilga 
etmiştir. Bunun üzerinde belediyelerin İsrar et
mesi haksızdır. Şimdi belediye niçin tahriri 
mukavele istiyor. Arkadaşım dediki sırf ista
tistik! malumat için. Hayır, mahza ve mahza 
kendisine bir varidat membaı bulmak içindir 
ki bizi cebretmek istiyor. Büyük şehirlerde 

ve bilhassa İstanbul'da belediye memurları kapı 
kapı dolaşırlar, malsahibini ararlar; mukavele 
sorarlar. Niçin göstereyim dersiniz. Senden re
sim alacağız da ondan derler; Böyle bir eebir 
yaparlar, bu da yerinde değildir. Onun için 
teklifimizin kabulünü rica ediyoruz, cebre ait 
hükümlerin tayyedillmesi lâzım gelir. (Kafi, 
reye sesleri) 

GEÇİCİ Ko. BAŞKANİ GALİB PEKEL 
(Tokad) — Arkadaşlar, birkaç dakikanızı almak 
zorundayım. 

Burada konan mecburiyet sırf vergiyi tahsil 
etmek için konan bir mecburiyettir. Bunu sak
lamaya hiç lüzum görmeyiz. Ama bu mecburi-
riyet yalnız bu işte değildir, ararsak idari 
mevzuatın çoğu böyledir. Bu mecburiyetler 
arasında Borçlar Kanununa, Medeni Kanun hü
kümlerine aykırı kısımlar vardır. Bazı mecbu
riyetler elbetteki tasarruf haklarını bile takyit 
etmektedir. Amma arkadaşlar, hangi idari ta,u 

sarruf farzedebilirsiniz ki, onda bir takyit, bir 
kayıt bulunmamış olsun. Meselâ en basiti, size 
belediyeden misal vereceğim. 

Bir insan kendi toprağına istediği gibi hâkim 
değil mi dir, halbuki, Kamunu Medeni ve diğer 
tasarrufa ait hükümlere göre istediği gibi tasar
rufa hakkı vardır. Füân sokakta bir arsanız var, 
o arsaya istediğiniz gibi bina yapmak hakkına 
maliksiniz. (Hayır sesleri). Müsaade buyurun. 
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: Neden? İstediğiniz binayı oraya yapamazsınız, 

istediğimiz şekli veremezsiniz? Bugün ne olu
yor? Karşınıza belediye dikiliyor, diyor ki, oraya 
sen şu şu şekilde ev yaptıracaksın. Arkadaşlar, 
neye dayanıyor? Koyduğunuz kanunlara. Ka
nunu Medeni hükümlerine aykırı değil midir/ 
Elbet, ama çaresizdir. 

Zabıta hükümleri hep böyledir. Filân yerde 
serbest geçemezsin der. Neden? çünkü başka ça
re yoktur. 

Anayasa bize çok haklar vermiştir, birçok 
tasarruflar yapıyoruz, serbeest olarak. Ama, ka
nunla takyit edilemez dememiştir. Ancak kanun-

i la takyit edilebilir demiştir. 
Vergi işleri de böyle değil midir? Kazanç 

Kanunu alın, o malı kullananları nasıl hüküm
lere tâbi tutuyor? Tüccarları beyanname verme
ye mecbur tutmuyor mu? 

Başka vergileri alnı. Aynı mşeylere rastlar
sınız. 

j İşte burada konanı hükümler de kanuni hü-
| kümler de tıpkı onlar gibi idari bir kayıttır ve 

bu vergiyi temin etmek içindir. Eğer bu yergiyi 
belediyelere temin etmek istiyorsak arkadaşlar; 
bu kaydi kabul ederiz. Yok, arkadaşlar hayır 
lüzum yoktur derlerse bunu kaldırırız. Bunda; 
arkadaşlar tamamen serbesttir, takdir tamamen 
size aittir. Yani kira mukavelelerinden belediye
lere bir menbaı varidat temin etmteyi isterseniz 
kabul edersiniz, istemezseniz kabul etmezsiniz. 

Takdir tamamen size aittir. 
CENAP AKSU (Kocaeli) — iki kişinin bir 

biri ile mukavele yapması bir âmme hizmeti 
midir, değil midir, belediyenin bunda ne gibi bir 
hizmeti vardır ki, resim alması mevzuu bahis 
olsun? 

GEÇİCİ Ko. BAŞKANI GALİB PEKEL 
(Tokad) — Belediye burada bir resim alacak 
Alacağı resimleri belediye hizmetlerinde, bele
diye kanununun gösterdiği işlerde kullanacak. 
(Hiçbir hizmet karşılığı değildir sesleri). Arka
daşlar, bunlar belediye namına verdiğiniz bir 
salâhiyetle yine o belediyenin hizmetleri için 
sarfedilecektir. Onun için vergi olarak koyu
yoruz. Îs1 erseniz kabul edersiniz, isterseniz et
mezsiniz. Bu vergiler de nihayet belediye hiz
metlerine tahsis edilecektir. 

AHMET ABASI YANIK (Kocaeli) — Uzun 
seneler belediye başkanlığı yapmış bir arkada-

— m — 
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şmız olarak arzediyoruın. Bu kontrato resmin
den belediyelerin aldığı varidat gayet azdır. 
İkincisi kontrato yapmıyanları takip etmekte 
belediyelerin çektiği ıstırap azimdir. Binaena
leyh Vehbi barıda] arkadaşımızın teklifini ka
bul edersek, gayet iyi hareket etmiş oluruz . 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİK 
EYİDOĞAN (Kars) — Maddenin sonuna 
« Borçlar Kanunu hükümleri mahfuzdur » der
sek tatmin eder mi? (Hayır, hayır, reye sesleri). 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Niğde Milletvekili Vehbi Sandal 'ıu Öncr-
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gesi üçüncü defa okundu;. 

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

Şimdi Salamon Adato'nun önergesi ... 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Ben 

önergemi geri aldım. 
BAŞKAN — O halde dikkate alman öner

ge gereğince Komisyon maddeyi düzeltecektir. 
Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapı

yorum. 

Kapanma saati : 12,40 

İ K İ N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim Incedayı 

KÂTİPLER : Sait Köksal (İsparta), Sedat Pek (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır- Belediye 
(îelirleri Kanunu tasarısını görüşmeye devam 
ediyoruz. 37 nci maddeyi komisyona vermiştik. 

ÎIISAN OLGUN (Yozgad) — Bir noktanın 
tavzihini rica edeceğim. 

Efendim; bir noktanın izahı için huzurunuz
da maruzatta bulunacağım. Halen hükmü mer'i 
bulunan Belediye Vergi ve Kesimleri Kanununun 
42 nci maddesinde: Şehir ve kasabalar dâhilinde 
hidematı âmmeyi ifa için müstakil her nevi im
tiyazlı şirketler Hükümetçe istifa edilen hissei 
menfaat belediyelere aittir, hükmü vardır. Yeni 
kanunda bu, ya zühulen veya herhangi bir mak
satla yer almamıştır. Malûm olduğu üzere ta Os
manlı İmperatorluğu zamanında İstanbul'da âm
me hizmeti gören bir takım imtiyazlı şirketler 
vardır. Elektrik, Tramvay, Tünel Şirketleri gibi. 
Bugün başka beldelerimizde de bu kabîl şirketler 
vardır. Binaenaleyh yalnız bu gibi müesseseler
den simdi 1 200 000 lira gibi bir menfaat sağ 
lamaktadır belediye. Bu hüküm yeni Belediye 
Gelirleri Kanunu tasarısında da yer almadığı 
takdirde belediyenin bütün menfaatleri gaip ola
caktır. Oünki Elektrik, Tünel vesaire gibi im
tiyazlı ecnebi şirketlerden almış oduğumuz şey 
müstehlike de pek fazla tesiri olmıyan ve fakat 

belediyeye fazla gelir sağlıyan bir irat olduğu 
için bu noktanın nazarı dikkate alınmasını ve 42 
nci maddeye mütenazır olarak ayrıca bir madde 
halinde bu gelirin belediyelere sağlanmasını is
tirham ediyorum. Bu maksadın temini için de bir 
önerge takdim ediyorum, Yüysek Meclisin kabu
lünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — önerekyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen izah etmiş olduğum sebepler dolayı-

siyle aşağıdaki maddenin tasarıya 38 nci madde 
olarak ilâvesini arz ve teklif ederim. 

30 . VI . 1948 
Yozgad 

İhsan Olgun 
Madde 38. — Şehir ve kasabalar dâhilinde ka

mu hizmetleri görmek üzere kurulmuş bulunan 
her nevi imtiyazlı şirketlerden alman menfaat 
hissesi belediyeye aittir. 

KOMİSYON SÜZCÜSÜ AKİF EYİDOAN 
(Kars) •— Yüksek malûmlarıdır ki, Osmanlı 

İmparatorluğu devrinde ve bir az sonraları ec
nebi şirketler tarafından tesis edilen ve umumi 
hizmetlere tahsis edilen tramvay, elektrik, ha
vagazı gibi müesseseler hususi kanunlariyle 
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kâffei hukuk ve vecaibiyle belediyelere dev
redilmiştir. Bunlar belediyelere devredilmekle 
Hükümetle akdetmiş oldukları imtiyaz muka
velelerinden mütevellit olarak muayyen nis
pette «llissei menfaat» tıamiyle Hazineye \ er
dikleri bir akçe var idi. Kâffei hukuk ve veca
ibiyle belediyelere intikal ettiğine göre, bele
diyeler de ayrıca şahsiyeti mâneviyeyi 1 aiz 
müesseseler vücuda getirdiğine göre bu hi;,sei 
menfaate aynı şekilde sahip olmaları iktiza etti
ğinden bugün elde mevcut Belediye Vergi ve 
Resimleri Kanununun 42 nci maddesinde halen 
yaşamakta olan bir hüküm vardır. Fakat nasılsa 
Hükümetin teklifine girmediği için, biz de zü
hul etmişiz, almamışız, bir boşluk hâsıl olmuş
tur. Arkadaşımın teklifi hakikaten bu boşlu
ğu dolduran bir teklifi ihtiva etmektedir. Ko
misyonumuz önerge ile mutabakat halindedir, 
bunu rica ederiz. 

(Yozgad Milletvekili ihsan Olgun'un öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenleer... Kabul edilmiş
tir. 

Bu ifade Komisyonca muvafık görülüyor 
mu? 

(İEÇİCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYÎ-
DOĞAN (Kars) — Muvafıktır. 

BAŞKAN -~ O halde bunu 38 nci madde 
olarak tasarıya eklemiş bulunuyoruz. 

Belediyelerin diğer gelirleri 
MADDE 39. — 
1. A) 1580 saydı Belediye Kanununun 15 

nci maddesinin 3 ncü, 8 nci, 9 ucu, 56 nci ve 73 
ncü fıkraları ile 19 nen maddenin 4 ncü ve 5 
nci fıkralarına göre verilecek ruhsatlardan aynı 
Kanunun 110 ııcu maddesinin 2 nci bendi muci
bince alınacak harçlar; 

B) 1580 sayılı Belediye Kaununun 15 nci 
maddesinin 29 ucu fıkrasına göre verilecek ra
por ve diğer evrak için aynı Kanunun 110 ucu 
maddesinin 3 ncü bendi mucibince alınacak harç
lar; 

C) 1580 sayılı Belediye Kanununun 110 ucu 
maddesinde gösterilen diğer harç, hisse, ceza 
hasılatı ve her nevi gelirler; 

D) Oyun alet ve vasıtalarından belediye
lerce alınacak resim hakmdaki 3434 sayıiı Ka
nun gereğince alman resimler; 

E) 1593 sayılı Umumi llıfzıssıhha Kanunu
nun 128 ve 131 nci maddelerine dayanılarak ya
pılmış olan, fr.huş ve fuhuş yüzünden bulaşan 
Zührevi "Hastalıklarla Mücadele Nizamnamesi 
gereğince alman ücretler; 

F) 1580 sayılı Belediye Kanununun 19 ııcu 
maddesinin 4 ve 5 nci bellilerinde yazılı olup 
belediyelere bağlı bulunan'tesis ve işletmeler 
gelirleri; 

Belediye gelirlerindendir. 
2. (F) Fıkrasında yazılı tesis ve işletme

lerle ücret tarifeleri, bunların idare işletme ve 
sigorta masrafları ile, borcun veya yatırılan 
sermayenin itfa taksitleri, yenileme \ e ihtiyat 
akçaları, ıslah ve tevsi masrafları ve normal 
sermaye faizini aşmıyaeak bir kâr nispeti gözeti
lerek belediye meclislerince tanzim edilir. 

Umumi yerler için beleediyece istihlâk edi
lecek elektrik, havagazı ve su miktarları tari
fede aboneler aleyhine müessir olamaz. 

Bu tarifelerin tasdiki ve bunlara ait itiraz
ların inceleni]i karara bağlanması Belediye Ka
nununun 71 nci maddesi hükmüne tâbidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

MUZAFFER AKALİN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlarım; benim mâruzâtım bu mad
den' :ı ikinci bendi hakkındadır. 

Hatırlarsınız dün hayvan kesim ücreti mad
desi görüşülürken o maddede kesim ücreti ta
rifelerinin tanzimine mütaallik prensipin bu 
maddeye eklenmek üzere oradan çıkartılması
nı teklif etmiştim ve Yüksek Heyetiniz de onu 

kabul etmişti. 
Dün arzettiğim gibi o prensipin, hayvan ke

sim ücretini takip eden; kesilen hayvanların ta
şınması ve balıkhane resmine ait ücret tarifesi 
ile birlikte buraya konulmasını teklif ediyorum 
ve bu maksatla bir de önerge takdim ediyorum, 
kabulünü rica ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzetliğim sebeplerle 39 ncu maddenin 2 nci 

bendinin ilk satırının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini teklif ederim : 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 

2. (F) fıkrasında yazılı tesis ve işletmelerle 
bu kanunun 10, 11 ve .12 nci maddelerinde gös-

— 546 
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terilen hizmetlerin ücret tarifeleri bunların 
idare... 

BAŞKAN — Komisyonun bu önerge hak
kındaki mütalâası nedir? 

KOMİSYON ADİNA AKÎF EYİDOĞAN 
(Kars) — Aynen kabul ediyoruz. 

BAŞKAN —• Önergenin tadile mütaallik olan 
kısmını bu şekilde oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Maddenin tadilli şeklini okutuyorum : 

Belediyelerin diğer gelirleri 
MADDE 39. — 
1. A) 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 

nci maddesinin 3 ncü, 8 nci, 9 ncu, 56 ncı ve 73 
ncü fıkı alan ile 19 ncu maddenin 4 ncü ve 5 
nci fıkralarına göre verilecek ruhsatlardan ay
nı kanunun 110 ncu maddesinin 2 nci bendi mu
cibince-alınacak harçlar; 

B) 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci 
maddesinin 29 ncu fıkrasına göre verilecek ra
por ve diğer evrak için aynı Kanunun 110 ncu 
maddesinin 3 ncü bendi mucibince alınacak 
harçlar; 

C) 1580 sayılı Belediye Kanununun 110 
ncu maddesinde gösterilen diğer harç, hisse, ce
za hasılatı ve her nevi gelirler; 

D) Oyun âlet ve vasıtalarından belediyeler
ce alınacak resim hakkındaki 3434 sayılı Kanun 
gereğince alman resimler; 

E) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
nun 128 ve 131 nci maddelerine dayanılarak 
yapılmış olan, fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan 
Zührevi Hastalıklarla Mücadele Nizamnamesi 
gereğince alman ücretler; 

F) 1580 sayılı Belediye Kanununun 19 ncu 
maddesinin 4 ve 5 nci bentlerinde yazılı olup 
belediyelerce bağlı bulunan tesis ve işletmeler 
gelirleri; 

Belediye gelirlerindendir. 
2. {¥) fıkrasında yazılı tesis ve işletmeler

le bu kanunun 10, 11 ve 12 nci maddelerinde 
gösterilen hizmetlerin ücret tarifeleri, bunların, 
idare, işletme ve sigorta masrafları ile, borcun 
veya yatırılan sermayenin itfa taksitleri, yeni

leme ve ihtiyat akçaları, ıslah ve tevsi masraf
ları ve normal sermaye faizini asmıyacak bir 
kâr nispeti gözetilerek belediye meclislerince 
tanzim edilir. 

Umumi yerler için belediyece istihlâk edile-
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cek elektrik, havagazı ve su miktarları tarifede 
aboneler aleyhine müessir olamaz. 

Buı tarifelerin tasdiki ve bunlara ait itiraz
ların incelenip karara bağlanması Belediye Ka
nununun 71 nci maddesi hükmüne tâbidir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tadille oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edildi. 

MADDE 40. — Bu kanunun 1, 2, 3 ve 5 nci 
maddelerinde yazılı belediye paylarından ve 25 
nci maddesinde yazılı Tellallık Resminden İller 
Bankasında İçişleri Bakanlığı emrinde toplanan 
paralardan % 80 i doğrudan doğruya belediye
lere ait hisse olup bunlar her ay sonunda ban
kaca son nüfus sayımmdaki nüfus miktarlarına 
göre belediyelere dağıtılır. 

Geri kalan % 20, belediyeler arasında ortak 
fon olarak içişleri Bakanlığı emrinde kalır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı! 
CENAP AKSU (Kocaeli) — Müsaade buyu

rursanız Komisyondan birşey soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CENAP AKSU (Kocaeli) — Burada % 20 

bir fon tesis ediyorlar. Şimdiye kadar Dahiliye 
Vekâleti emrinde İller Bankasında tesis edilen 
fonların ne suretle harcandığını gördük. Bun
dan sonra da böyle Hükümet elinde istenilen 
yere sarf edilecek bir fon tesisine bendeniz ta
raftar değilim. 

Bunu Hükümet açıklasın, nerelere ve nasıl 
sarf edecektir1? 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI MÜNlR HÜSREV GO

LE (Erzurum) — Efendim; arkadaşımın ifade
lerinden birşey anlamadım. Hükümet elinde, 
iller Bankasında, içişleri Bakanlığının emrin
de bulunan fonun tevzi şeklini, hepinizi işhat 
ederek arzedebilirim. Keşifleri tamamen ik
mal edilmiş ve binaenaleyh Bayındırlık Bakan
lığınca, bütün muameleleri tamamlanmış, iç
işleri Bakanlığına intikal etmiş olan bütün elek
trik ve su projeleri keşif bedellerine göre, He
yeti Yekilece musaddak bir talimatname gere
ğince tevzi edilmiştir. Bundan keşifleri henüz 
yapılmıyan, Bayındırlık Bakanlığınca tasdik 
edilmiyen yerler vardır. Onlar da tasdik edi
lip muamelesi ikmal edildikten sonra bu yar
dımdan istifade edeceklerdir. Binaenaleyh çok 

— tel — 
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rica ediyorum, ıe demek is t iyor larsa a rkadaş ım \ 
sar ih o larak ifade buyursunlar . ! 

C E N A P A K S U (Kocaeli) - Efendim, bu j 
fon hepinizin malûmu olduğu veçhile asker aile- ! 
lerine yard ım fonu o larak tesis edilmiştir . Bu j 
yer ine sarfedilmedi. Sonra bir kan ımla getir- j 
diler, işte bunu su işlerine tahsis edelim diye j 

1 

geçirdiler. Kesbi kanun iye t e t t iği için hakkın- | 
da bi rşey söyliyeeek değilim. Tam yer inde sar- ] 
i'edildiğine şahsan kan i değilim. Buyurduk la r ı i 
gibi proje ler i hazır lanmış tesislere sarf edilmiş- j 
se mesele yok tu r Ama buna tamamiyle kani j 
değilim. ı 

İÇlŞLBRİ HAKANI MÜNİR HÜSKLV GÖ j 
LE (Erzu rum) - - Elendim, ifadelerinde gayel ; 
vazıh ve sarih olmak hepimizin vazifesidir. Bu j 
tamaıniyle mahalline sarfedilıniştir. Müsaade ! 
ederseniz birer birer okuyacağım. (Hacet yok j 
sesleri) Sarfet l igimiz yer ler keşif bedellerine j 
göre fondan yapılması lâzımgelen yard ımdır . | 
Nerelere verdiğimizi müsaade ederseniz okuya- | 
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cağım. 
C E N A P AKSU (Kocaeli) - - Bendeniz bu 

fondan bahsediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR HÜSttKV <;<">-

LE (Devamla) - - Fonun yerine sarfedilmediği-
ııi ifade buyurdunuz . Çok rica ediyorum, çok 
d i k k a t ediniz. 

C E N A P AKSU (Kocaeli) — Ben bu fondan 
-bahsediyorum. Diğer ler inden inhse tmiyorum. 

BAŞKAN Söz islerseniz size de söz veri
rim. Rica ederim hatibin sözünü kesmeyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANİ MÜNİR 11ÜSRLV ( i ^ -
LE (Devamla) — Dinara su için 50 bin Afyon 
merkezine 125 bin. Sukut için 25 bin lira veril
miştir ve bunlar bir t a l imatname dahi l inde ve
rilmiştir . 

Amasya İli için; Amasya merkezine 150 000, 
C.ümüşhacı Köyüne 100 000, Merzifon 'a 100 000 
lira verilmiştir . 

A n k a r a ' y a : Kı r ıkka le 'ye 200 000 l ira veril 
mist i r d iğer b i r tak ım projeler henüz ikmal edil
memiştir . 

An ta lya iç in : E lmal ı ' ya 75 000. 
Aydın : İnciliovaya elektr ik için 50 000, Sö

ke için 50 000. 
Koçarlı için : 30 000 l ira verilmiştir . 
Ayd ın merkezine su iç in: 100 000, Çine 'ye 

100 000, Nazi l l i 'ye 200 000, K a r a c a s u ' y a 100 000, 
Umur lu 'ya 75 000, Cermencik 50 000 lira veril

miştir. Ateaova 'ya 40 000 lira verilmiştir. (Kâ 
fi sesleri) . 

Müsaade buyurun tamamen feragat ve feda
kârlıkla vazife ifa edenlerin şevkini k ı rmasın 
arkadaşım. Son tevzi listesini okudum heyeti 
celilenizi irşat ederim, vazifesini bilen, vazifesi 
uğrunda her türlü fedakârl ığı yapacak bir ar
kadaşınız ittihatıı al t ında kalamaz. (Bravo ses
leri ve a lk ış la r ) . 

C E N A P AKSU (Kocaeli) •-• Sualime cevap 
vermediler. Bu fon nereye sarfedilecek .' De 
d i n i . 

I ç İ Ş L L I l l BAKANI MÜNÎR IIÜSRLV BO
LE (Lrzu rum) Bfendim, bu fon gelirleri kâ
fi gebniyen belediyelerin kalkınması için sarf-
edilecektir. Dâva budur , bu dâva benim için 
şahsi bir idealdir , Hükümet için bir idealdir'. 
Küçük belediyeleri ka lk ınd ı rmak mecburiyetin
deyiz. 

BAŞKAN — Başka söz h'fiyen yoktur . Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler. . , Kabul edil
miştir. 

M A DDL I i. İller Bankası , her ay sonun
da ayrı lmış bulunan her belediyenin hissesini 
en geç. ertesi ayın 15 ine kada r göndermeye 
mecburdur . 

i îankaya borçlu bulunan belediyelerin vak
ti gelmiş taksi t ler ini hu paradan kesmeye Ban
ka yetkil idir . Ancak gelecek taksi t lere mahsu
ben hiçbir sebeple pa ra kesemez,. 

Cöuderilınesi geciken para lar ı Banka beledi
yelere %10 fazlasiyle ödemeye ve bu paranın 
gecikmesine sebep olanların aylık ve ücret ler in
den bunu kesmeye mecburdur . 

İ5AŞKAN -... Madde hakk ında söz istiyeu 
var m i : Maddeyi kabul, edenler... Etmiyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE ±2. 10 neı maddeye göre İller 
|-î;ınkasında İçişleri Bakanlığı emrinde topla
nan belediye paylarının 'v.>20 si belediyeler fonu 
adını alır. 

Bu fon 51 î(! sayılı Kanunun 1 ııci maddesin
deki 19 numaral ı f ıkra hükümler i dâh iünue İç
işleri Bakanının tensip ve emri ile belediyelere 
dağıt ı l ı r . 

BAŞKAN Okunan madde hakkında baş
ka söz ist iyen var m ı ! 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler. . . Mad
de kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Komisyon 43 neü maddeyi 

değiştirerek getirdi okutuyorum. 

Bölüm : VII 
Tahsil usulüne ait hükümler 

MADDE 43. — Belediye vasıtasiyle tahsil 
edilmiyen belediye gelirlerini tahsil etmiş olan 
resmî daireler veya özel kurumlar bu gelirleri 
tahsil ettikleri ayı kovalıyan ayın sonuna kadar 
belediyelere veya iller Bankasına ödemekle ve 
belediye veya îller Bankası da aynı zamanda bu 
paraları tahsil edildikleri yerlerden istemekle 
ödevlidirler. 

Paraları yukarda yazılı süre içinde ilgili be
lediyelere veya iller Bankasına yatırmıyan daire 
ve müesseselerin ita âmirleri ve saymanlariyle 
diğer müesseseler sahip veya müdür ve sayman
larından teslime mecbur oldukları paralar % 10 
t'azlasiyle tahsil olunur. 

Paranın istenmeden ödenmiş olmavSi cezayı 
düşürmez. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tadil ile tasvibinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 43 
neü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — 4109 sayılı asker ailelerinden 
muhtaç olanlara yardım hakkındaki Kanunun 
4 neü maddesinin (A).fıkrası ile belediye mec
lislerine verilmiş bulunan zam yetkisi bu kanu
nun 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, ve 35 nci maddelerinde yazı
lan gelirlere uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
44 neü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — 27 nci maddede yazılı Eğlen
ce Resmini eğlenceyi tertip edenler ödemekle 
ödevlidirler. Ancak resmin bunların adına sa
lınması veya bunlardan tahsili mümkün olmadığı 
takdirde eğlenceye tahsis olunan mahalleri işle
ten ve bu sebeple Kazanç Vergisine tâbi bulunan 
müessese sahipleri de resmi ödemekle mükellef 
tutulurlar. 

Belediyeler bazı eğlence yerlerinde bilet kul
lanılması ve bilet üzerinde bedelinin gösterilmesi 
mecburiyetini koymıya yetkilidirler. Bilet kul
lanmak mecburiyetinde olan yerlerin resmi bilet 
bedeli üzerinden hesaplanır. Resim bir kuruştan 
aşağı olmamak üzere, biletler üzerine içişleri Ba
kanlığınca bastırılacak hususi pulların yapıştı-
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rılması suretiyle istifa olunur.. Bunlar tarih, im
za veya mühür kullanmak suretiyle iptal edilir. 

Resmin hesabında 20 paradan aşağı kesirler 
20 paraya çıkarılır. Bilet bedelinden maksat bu 
resim dışında giriş ücreti olan bu mahalleri işle
tenler tarafından alman paranın tamamıdır. 

Belediyelerce resmin biletlere matbu damga 
konulması suretiyle istifası mecburi kılınabilir. 
Ancak pul bulunmaması veya basılı damganın 
yetiştirilememesi gibi meşru sebeplerin mevcudi
yeti halinde eğlencede, belediyenin yazılı mü
saadesiyle pulsuz ve basılı damgasız bilet kul
lanılır. 

Resim üç gün içinde bunların müfredatını 
ve tedavül ettikleri resmi göstermek üzere mü
essesece verilecek beyanname üzerine salınarak 
ödenir. Beyana dayanan bu salmaya karşı ödev
liler itiraz edemezler. 

Belediyeler biletle girilen yerlerde kendi bas
tıracağı biletlerin kullanılmasını mecburi kıla
bilir. *»* 

Pulu veya basılı damgayı havi olup müessese-
leree kullanılmıyan biletlerin resmi talep vuku
unda geri verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKÎF 
EYtDOĞAN (Kars) — Affınızı rica ederim, bu
rada da bir kelime tashihini rica ediyorum. Üçün
cü fıkranın ikinci satırındaki «olan» yerine 
«olarak» denilecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişiklikle oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

MADDE 46. — inzibat ve kontrol için yet
kili makamlarca memur edilenler hariç olmak 
üzere sinema, tiyatro ve konserlere bedava ola
rak veya tenzilâtlı ücretle girenlere oturdukları 
mevkiin bilet bedeline göre alınması lâzımgelen 
vergi miktarında pullu veya matbu damgayı 
havi bilet verilmesi mecburidir. 

Bilet kullanılması mecburi olan eğlence yer
lerinde : 

1. Hiç bilet kullanılmaması veya kullanıl
dığı halde bu biletlerin hiçbirisinin üzerine 45 
nci maddede yazılı pulların yapıştırılmaması 
veya matbu damga vurdurulmaması, biletler. 
belediyece bastırılmış ise bu basılı biletlerin 
kullanılmaması halinde bu mahalleri işletenler-
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den her oyun veya konser devresi için bu ma
hallerin alabileceği müşteri sayısı kadar yerin 
herbiri iki lira hesabı ile resim ve bunun üç 
misli eeza alınır. 

2. Giriş ücreti alındığı halde bazı müşteri
lere bilet verilmemesi veya satılan biletlerin 
müşteriden alınarak yeniden satışa çıkarılması 
hallerinde verilmiyen veya mükerrer satılan her 
bilet için tahakkuk ettirilecek resim ve alman 
ücretten eksik bedelle bilet verilmesi halinde 
alman ücrete göre eksik istifa olunan resim, 
bilet başına beş liradan aşağı olmamak üzere 
üç kat cezası ile birlikte tahsil olunur. 

3. Biletlere duhuliye ücretine göre yapış
tırılması lâzım gelen puldan eksik pul yapıştı
rılmış olduğu takdirde noksana ait resim 25 ku
ruştan aşağı olmamak üzere üç misli cezasiyle 
tahsil olunur. 

4. Biletlere yapıştırılan pulların iptal mu
amelesi kanuna muhalif bulunduğu takdirde bir 
kat resim miktarında ceza alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

MADDE 47. — Bu kanunda yazılı belediye 
gelirleri Tahsili Emval Kanununa göre tahsil 
olunur. Bu hususta belediye komisyonları, tah
silat komisyonları, yerini tutar. 

BAŞKAN •—• Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler.... Etmiyenlçr.... Madde kabul 
edildi. 

MADDE 48. — ilgili bütçe yılı sonunda bağ
lıyarak üç yıl içinde tahakkuk ettiriimiycn ve 
ödeme zamanını kovalıyan Bütçe yılından iti
baren beş yıl içinde tahsil edilmiyen belediye 
gelirleri zamanaşımına uğrar. 

BAŞKAN — Söz istiyen varım? Maddeyi 
kabul edenler.... Etmiyenler.... Madde kabul 
edildi. 

MADDE 49. — Başka vergilere bağlı olarak 
tahakkuk ettirilenler ile munzam kesir şeklin 
deki yüklenmeler ve tahakkuku tahsiline bağlı 
bulunanlar ayrık olmak üzere diğer belediye 
gelirleri ve bu gelirlere ilişkin cezalar mükel
leflere bir ihbarname ile tebliğ olunur. Bu ih
barnamede vergi ve resmin nevi, matrahı, nis
peti, miktarı ve tarh sebebi gösterilir. Tebliğ 

işleri 3692 sayılı Kanunda gösterilen usulleri! 
tâbidir. 

Başka vergilere bağlı olarak tahakkuk etti 
rilmesi gereken ve fakat geçici veya sürekli biı 
sebepten ötürü verginin aslına tâbi bulunmıyaü 
maddelere dayanan belediye gelirlerine ilişkin 
takdir işleri Bina Vergisi Tadilât Komisyonla
rınca yapılır. 

Belediye gelirlerinin tahakkuk işlemlerine 
karşı yapılan itirazlar Bina ve Arazi Vergisi 
İtiraz ve Temyiz Komisyonlarınca karara bağ
lanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

Bölüm : VIII 
Türlü hükümler 

MADDE 50. — Yabancı devletlerin Türki
ye'de bulunan Elçilik ve Konsoloslukları ile 
I^lçi, Maslahatgüzar ve Konsolosları" (Fahrî 
Konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bu
lutlan Elçilik ve Konsolosluk memurları bu ka
nunun 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 
34, 35 ve 36 ncı maddelerinde ve 5116 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin 18 numaralı bendinde 
yazılı belediye vergi ve resimleri ile belediye 
paylarından mütekabiliyet şartı ile muaftırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edildi. 

MADDE 51. — 
1. 1340 tarihli ve 423 sayılı Belediye Vergi 

ve Resimleri Kanunu; 
2. Elektrik, havagazı ve telefon tarifeleri 

ile muayyen tarifeli nakil vasıtaları bilet bedel
lerine yapılacak zamlar hakkındaki Belediye 
Vergi ve Resimleri' Kanununa ek 4375 sayılı 
Kanun; 

3. Tarifeleri bir formüle istinat eden imti
yazlı elektrik şirketlerinin getirecekleri mazot, 
bakiire ve motorinden alınacak İstihlâk Resmi 
hakkındaki 2551 sayılı Kanun; 

4. 1580 sayılı Belediye Kanununun 1 14 ncü 
maddesi; 

5. 3710 sayılı Belediye İstimlâk Kanunu
nun 21 nci maddesi; 

fi. 1454 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 
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Bina ve Kazanç Vergilerinden ayrılacak beledi
ye paylarına ait hükümleri; 

7. 1236 sayılı Kanun; 
8. 3756 sayılı Kanun; 
9. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç 

Olanlara Yardım hakkındaki Kanunun 5 nei 
maddesiyle 8 nei maddesinin (2256 sayılı Ka
nunla gümrük resmine munzam belediye kimse
sine %50 ye kadar) zam yapılmasına dair olan 
fıkrası; 

İ0. 1324 ve 2459 sayılı kanunların eğlence 
yerlerinde kullanılan duhuliye biletlerinden alı
nan Damga ve Tayyare Resimlerine mütaallik 
hükümleriyle 3828, 4040, 422G, 4437 ve 4505 sa
yılı kanununların eğlence yerlerinin duhuliye 
biletlerinden alınacak Damga Resmi ile tiyatro 
sinema ve konserlerden alınacak resme zam ya
pılması hakkındaki hükümleri ve 12 Nisan 1332 
tarihli Darülaceze Nizamnamesinin bu kanuna 

* uymıyan hükümleri ve 1G Kânunusani 1311 ta
rihli Teseülün Men'ine dair Nizamnamenin 7 
nei maddesindeki duhuliye biletlerine ait hü
kümleri ve 3702 sayılı Kanun ve ; 

11. Bu kanun hükümlerine aykırı hüküm
ler kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen 
varmı efendim?. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.... 
Madde kabul edilmiştir. 

Geçen oturumda 9, 15, 16, ve 37 nei mad
deler Kamutayın tensibile geri gönderilmiştir. 
O maddelerden gelenleri müzakere ediyoruz e-
fendim. 

Temizleme ve Aydınlatma Resmi 
MADDE 9. — Belediye sınırları içindeki bü

tün binalarla iratlı arsalardan Temizleme ve 
Aydınlatma resmi alınır. 

Yeniden yapılan binalarla inşaat ilâveleri, 
inşasının tamamlanmasını ve inşaatın tamam

lanmasından evvel kısmen kullanılan binaların 
kullanılan kısımları kullanılmaya başlanmasını 
ve arsalar, iratlı hale gelmesini kovalıyan yıl
dan başlıyarak Temizleme ve Aydınlatma Res
mine tâbidir. 

Bu resim kiraya verilmeyen binalarda safi 
iradın % 2,5 nu ve kiraya verilen binalarda % 5 

ni; iratlı arsalarda kıymetin bin de beşini geçme
mek üzere belediye meclisleri karariyle tesbit 
edilii*. 
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Devlete, Katma ve Özel Bütçelerle idare e-

dilen teşekküllere, belediyelere ve bunlara bağ
lı kurumlarla İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ve döner sermaye ile idare edilen müesseselere 
ait binalarda resim nispeti safi iradın % 5 ni 
geçemez. Bu binalardan Bina Vergisinden müs
tesna olmaları dolayısiyle iradı bulunmıyaıda-
rın, Bina Vergisi Tadilât Komisyonlarınca in
şa kıymetleri takdir edilerek bunun c/c 10 u 
ı.'tı'. irat oîarrk kabul olunur. 

Yukarıki fıkrada yazılı binalar dışında ka-
l:\) Bina Vergisi Kanununa göre vergiden müs
tesna o1 an binaların safi iratları Bina Vergisi 
Kanununun 14 ncü maddesine göre takdir edi-
li:v. 

Gerek inşa kıymetlerine gerek Bina Vergisi 
Kanununun 14 ncü maddesine göre takdir edi
lecek iratlara yapılacak itirazlar ve Temizleme 
ve Aydınlatma Resminden doğacak anlaşma
zlıkla;*, Bina Vergisi Kanununa göre bina ve 
Arazi Vergileri İtiraz Komisyonunca incelene
rek karara bağlanır.. Tebliğ, itiraz ve temyiz 
işlemleri ve maddi hataların düzeltilmesi 3692 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde cereyan e-

Safi iradı 1000 liradan yukarı olan bütün 
binalarda bin liradan fazlasına isabet eden re
sim yarıya indirilir. Resmî ve özel her binadan 
alıracak yıllık resim miktarı 2,000 lirayı gece
me?. Bina Vergisi Kanununa p;övu iradı ayrı tak
dir olunmıyan binalar bir bina sayılır. 

Temizleme ve Aydınlatma Resminin yü
kümlüsü binanın sahibidir. 

Sahibinden başkası tarafından işgal edilen 
binalarda bina sahibi ile kiracı veya şagil ya
rı yarıya yükümlüdürler. Ancak kiracı veya 
şagile ait resmin kendilerinden istifa hakkı ve 
özel sözleşme hükümleri saldı olamak üzere 
bu resmin tamamı 1837 sayılı Kanuna göre Bi
na Vergisi ödemekle yükümlü olan kimse na
mına Bina Vergisi Tahakkuk dairelerince 
tahakkuk ettirilerek Bina Vergisiyle birlikte 
ve aynı taksitlerle tahsil olunur. Tahakkuk ve 
tahsili yapan daireye bu işler için bir ücret ve
rilmez.. 

Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı 
' yapıları ile Millî Saraylar, Müzeler, îbadet yer

leri, resmî okullar, resmî hastahaneler, dis-
i panserler, darülaceler ve Halkevleri, askerî bi-
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nalardan yalnız kışlalar bu resimden müstes
nadır. 

Yanan, yıkılan veya oturulmaz ve kullanıl
maz bir hale gelen ve oturulması ve kullanıl
ması kanunlara göre yasak edilen binalara ait 
Temizleme ve Aydınlatma Rermi Ödevliler ta
rafından durumun Tahakkuk Dairesine bildi
rilmesi için verilecek beyannamenin tesadüf 
ettiği taksiti kovalıyan taksitten itibaren 
alınmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen varmı? Maddeyi 
kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yangından korunma masraflarına sigorta kum
panyalarının iştirak payı 

MADDE 15. — Yangın söndürme vasıta
larını tamamlamak veya devam ettirmek üzere 
belediyeler kendi sınırları içindeki binalar için 
yapılan muamelelerden dolayı yangın sigorta 
ve mükerrer sigorta şirketlerinin aldık
ları primler üzerinden % 10 nispetinde yan
gın söndürme masrafına iştirak payı alırlar. 

Bu paylar hiçbir suretle müşteriye intikâl 
ettirilmez.. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen şekil budur. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Encümenden gelen 16 ncı maddeyi okuta
cağım. 

KÂMİL ERBEK (Yozgad) — Bu madde 
hakkında bir takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi okuduktan sonra 
takriri nazarı itibara alırız. 

Bölüm : IV 
Belediye aracı ile tahsil olunan gelirler 

Değerlenme Resmi 
MADDE 16. —- Kamulaştırma sebebiyle 

sokağın veya belde bahçelerinin veya meydan 
veyahut yeşil alanın yüzüne çıkmak veya so
kağa yüzü artmakla veya rıhtımlar, küçük li
manlar, parklar, spor sahaları, vapur iskele
leri tesis ve inşa veyahut yüzünde bulunduğu 
yolların genişlemesiyle değerleri artan gayri
menkul] erden takdir edilecek olan eski rayiç 
değeri ile yeni rayiç değeri arasındaki farkın 
yarısı Değerlenme Resmidir. Değer farkı Bina 
Vergisi Kanununun 28 nci maddesine göre ku
rulacak tadilât komisyonlarınca belirtilir. Bu 
komisyonlara belediyede görevi ol mı yan bir 
mühendis veya mimar, bunların bulunmadığı '• 
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yerlerde bir fen memuru ve bunun da bulunma
dığı yerde bir yapı kalfası veya yapı işlerinden 
anlıyaıı bir kişi mahallin en büyük mülkiye 
memuru tarafından ilâve edilir. 

Belediye başkanları birinci fıkradaki halle
rin vukuunda değer farklarını takdir için ko
misyonu derhal faaliyete geçirmekle ödevlidir. 

Değerlenme miktarına karşı gayrimenkul sa
hipleri ve Belediyeler Bina Vergisi Kanununda 
yazılı malî kaza mercilerine müracaat edebilir
ler. 

Kesinleşen değerlenme borçları belediyele
rin talebi ile duruşma yapılmaksızın mahkeme
ce veı ilecek karar ve yazılacak müzekkere üze
rine Tapu Dairesince o gayrimenkulun siciline 
geçirilir. Tapu siciline geçirilen Değerlenme 
Resmi borcunu mal sahipleri beş yılda ve beş 
eşit taksitte belediyelere öderler, ödenen mik
tarlar belediyelerce Tapu Dairelerine bildirilir 
ve sicillerine şerh verilir. Bu suretle tapu si
ciline şerh verilmiş olan gayrimenkulu satın 
alanlar bu borcu tapu siciline yazılı veeaibiyle 
birlikte ödemekle ödevlidir. 

Süresi gelmemiş olan taksitleri peşin olarak 
ödiyenlerden yıllık yüzde altı indirme yapılır. 

Meskenlerle, meskeni bulunmıyan ve birden 
fazla arsası olmıyan arsa sahiplerinin imar plâ
nına göre birer evlik miktardaki arsaları De
ğerlenme Resmi borcu için satılamaz. Ancak bu 
mesken ve arsalar başkasına satıldığı takdirde 
satın alanlar Değerlenme Resmi borcunun bir 
defada peşin olarak ödemeye mecburdurlar. 

Kamulaştırılan yapı ve arsaların Değerlen
me taksitleri kam ulaştıran daire veya kurum 
tarafından kamulaştırma bedelinden indirilerek 
mal sahibi hesabına belediyelere ödenir. 

Değerlerin artması bir kısmının kamulaştırıl
masından ileri gelen gayrimenkullerden, alınına-
ıs lâzmıgelen Değerlenme Resminin tamamı ka
mulaştırma bedelinden indirilir. 

Kamulaştırılan veya kamulaştırılması lâ
zmıgelen yer, mal sahibi tarafından belediyeye 
hibe edilirse bu yerin değeri Değerlenme Res
mine mahsup olunu i'. 

BAŞKAN — Şimdi bu maddeye bir fıkra 
eklenmesi hakkında bir önerge vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
'• Kanunun üçüncü bölüm 13 ve 14 ııcü rnad-
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delerdeki harcamalara iştirak payı ile dördün
cü bölüm 16 ncı maddedeki Değerlenme Resimle
rinden kuruluşları itibariyle maddi bir geliıe 
bağlanmıyan ve âmme menfaatin a tahsis olunan 
ibadethaneler, okullar ve halkevleri ve .has
taneler gibi binaların müstesna tutulması esa
sının kabul buyurulmasını ve aşağıda arze-
dildiği veçhile 16 ncı maddeye bir fıkra eklen
mesini teklif ve rica ederiz. 

Yozgad Milletvekili 
Kâmil Erbek 

Fıkra : Üçüncü bölüm maddelerindeki har
camalara iştirak payı ile yukarda adı geçen de
ğerlenme resimlerinden ibadethaneler, okullar, 
halkevleri ve hastaneler, dispanserler müstesna
dır. 

BAŞKAN — Komisyonunun mütalâası var 
mı ? 

KARMA KOMİSYON NAMINA AKİF EYl-
DOĞAN (Kars) — Efendim, 13 ve 14 ncü mad
delerin müzakeresi geçmiş ve yüksek kararınıza 
iktiran etmiştir. Şimdi müzakere etmiş olduğu
muz Değerlenme Resmine ait maddeye inhisar 
etmek üzere önergeye iştirak ediyoruz efendim. 

KÂMÎL ERBEK (Yozgad) — Efendim sa
yın Sözcü arkadaşımız yalnız değerlenme kısmı
na iştirak ediyor... 

BAŞKAN — Efendim 13 - 14 ncü maddeler 
müzakere edilmiştir. Onu değiştirici birşey yapa
mayız. 

KÂMÎL ERBEK (Devamla) — Maruzatım 
bunu değiştirici mahiyette değildir. Bendenizin 
cevaplandırmak istediğim 13 - 14 ncü maddele
rin bazı istisnaya tâbi tutulmasının ve 16 ncı mad
deye bir hüküm ilâvesiyle mümkün olacağını 
umuyorum. Çunki her maddenin altına bir is
tisna hükmü koymak mecburiyetini de tahmin 
etmiyorum. 

Binaenaleyh 13 - 14 ncü maddedeki harcama
lara iştirak payı ile beraber 16 ncı maddeye de
ğerlenme resminden takririmde arzettiğim ha
yır müesseselerinin istisnai yolunda bir fıkra 
eklenmesinde bir mahzur olmadığını tahmin edi
yorum. Bu şekilde bir fıkranın eklenmesi 13, 
14 ncü maddelerin katil eşen hükümlerine halel 
getirmez, istisnayı burada birleştirerek ifade et
miş oluruz. 

BAŞKAN — On atmcı maddeye eklenmesi 
istenen fıkrayı okutuyorum: 

. 1948 O : 2 
İbadethaneler, okullar, halkevleri, hastaneler 

ve dispanserler Değerlenme Resminden müstes
nadır. 

BAŞKAN — Bu ek ile demin okunan 16 ncı 
maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyondan 37 nci madde de gelmiştir. Yeni 
şeklini okutuyorum. 

Bölüm : VI 
Türlü gelirler 

Kiralamalara ait Sözleşme Resmi 
MADDE 37. — Belediye sınırları içindeki 

gayrimenkul 1 ere ait kira sözleşmelerinden, yıllık 
kira bedelinin yüzde birinden az ve ikisinden çok 
olmamak üzere belediye meclislerince krarlaştı-
rılacak nispet üzerinden belediyece kontrat 
Resmi alınır. 

Toptan kiralanan bir gayrimenkul parça par
ça kiraya verildiği veya kira bakiyesi başkasına 
devredildiği hallerde dahi resim aynı nispet üze
rinden alınır. 

Kira sözleşmesi noterlerce yapıldığı takdirde 
bu resim de noter vasıtasiyle belediye hesabına 
tahsil olunur. 

Resmi taraflardan hagisinin ödiyeceği kira 
sözleşmesinde yazılı kayda bağlıdır. Sözleşme
de bir kayıt yok ise, mükellef, mal sahibidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
Maddenin yeni şeklini oyunuza sunuyorum; 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir-
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 52 

nci maddeye geçmeden evvel söz istiyorum. Sa
vın arkadaşlar, kanuna geçici bir madde eklen
mesi zarureti vardır, bu madde yürürlük madde
sine tekaddüm etmek mecburiyetinde olduğu için 
arzediyorıım. Bu madde ile getirilen hüküm şu
dur; merivet maddesivle belediyenin bazı gelir
lerinin önümüzdeki yılbaşında yürürlüğe girece
ğini kabul ediyoruz. Bina vergisinden belediye 
hissesi ve Kazanç Yergisinden belediye hissesi 
% 5 e. Bina Vergisinden belediye hissesi ise % 15 
ten % 25 e çıkarılıyor. Biz bunu yaparken diyo-
r-nz ki, bu maddeler 1A49 Ocak ayında yürür
lüğe girer. İste bu suretle belediyelere halen ta
nınmakta olan % 3 ve % 15 nispetindeki hisse
leri bnp-ünden kaldırmış oluyoruz. Yani kanu
nun bu hükümleri bugünden kalkmakla Ocak ba
bına kadar hic tatbik edilmiveeektir. Bu itibarla 
kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar eski 
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hükümlerin aynen mer ' î olduğunu kabul etmek 
lâzımdır. Diğer belediye gelirleri bakımından da 
bu hükme ihtiyaç vardır . Diğer ta raf tan eski 
hükümler in yürür lük te bulunduğu zamana ait 
gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takibi de aynı hü
kümlerin ta tbikimi mütevakkıf bu lunduğu için 
bunlar ı sağlamak üzere bir önerge hazırladım, 
kabulünü rica ederim. 

B A Ş K A N — önergeyi okutuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hükmün geçici madde olarak ka

nıma eklenmesini teklif ederim. 
Kastamonu Milletvekili 

Muzaffer Akalın 
Geçici madde : 
Bu kanunda yazılı gelirlerin yürür lüğe gir

mesine kadar eski hükümlerin uygulanmasına de
vam olunur. 

Eski hükümlerin yü rü r lük te bulunduğu za
mana ait gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takibine 
ilişkin işlemlerde eski hükümler uygulanır . 

GEÇİCİ l\o. BAŞKANİ GABİB PBKFiL 
(Tokad) — Sayın arkadaşlar ; böyle bir geçici 
maddenin komi]) konmaması Komisyonda ince
lenmişti. Böyle bir maddeye lüzum olmadıkım
da gerek mahallî idarelerden gelen zat ve gerek
se Ma.üye Bakanlığı Var ida t U. Müdürü Beyler 
ıarar ettiler. Buna. arkadaşlar da üFhak etti. 
5:2 nei maddede yapi iğim ıa gibi bn maddeleri:! ne 
vakit mevkii tatbiiea. kana.'-; güm teabil ellik'. 

Şimdi 52 m i maddede diyoruz ki; 1, 4, 5 ve 
9 n aı maddelerle 5İ nei maddenin bu madd.eler-
1 İlgili hükümleri 1 Ocak Mî-!') ta r ih inde, d 'ğar 
maddeler i de i Ağustos 194N tar ih inde yü '-Lİr-
lüğe girerler . Şu halde arkadaşımın m u v a k k a t 
madde ile temin etmek islediği şey, kendiliğin
den hâsıldır. Çünkü gerek Kazanç Vergisine 
ait ve gerek Bina Vergisine ait ve gerekse Yol 
Vergisine ait olan hükümler- gelecek yılın başına 
k a d a r caridir . Buna aykır ı olan hükümler kal
dırı lmıyor, ancak 1 Ocakla kaldırı l ıyor. Onun 
için ayrı bir hüküm koymaya iht iyaç yoktur , 
dendi ve hakika ten de böyledir, 

Keza, 9 ucu madde . Bu da Öyledir. 9 ncu 
madde Tanzifat ve Tenvira t , yani Temizleme ve 
Aydın la tma Resmine ai t t i r . Bu resim Bina Ver
gisiyle beraber t a h a k k u k ve tahsil edilecektir . 
Bu da zamana mütevakkıf okluğu için bu mad
de de gelecek sene basından i t ibaren ta tbik edi-

1943 O : 2 
lecektir. Ama, gelecide senenin başına k a d a r 
bununla ilgili bulunan hüküm, yani eski Tenzi-
fat ve Tenvirat Resmi baki olup tahsil oluna
cakt ı r . Bundan dolayı ayrıca bir geçici madde 
koymaya lüzum görmedik. 

Maamafih, t akd i r Yüksek Heyetinizindir . 
M F Z A F F E R A K A L I N (Kastamonu) - - Sa

yın arkadaş lar , al'fmıı rica («derim, vaziyeti tav
zih etmek mecburiyet inde kaldım. 

Sayın Pekei ' iu buyurduk la r ı münakaşada 
bendeniz de bulundum, Maliye mümessilleri 
böyle bir maddeye lüzum olmadığını değil, lü
zum olduğunu söylediler. Eğer ha t ı r ımda yan
lış kalmadı ise Varidat Umum Müdürü ve Ma
liye Mümessili böyle bir ta lepte bulundular . 
Ama, ancak onların talebi münhas ı ran bu sefer 
tamamı Belediyeye intikal ç imekte bulunan, si
nemalardan a l ınmakta olan gelirlere taa l lûk 
ediyordu. O zaman dedik ki, s inemalardan alın
m a k l a olan gelirlerin Belediyeye int ikal etmesi 
ile ilgili olarak eski hükümler in yü rü r lük te bu
lunduğu zamana, ait resimlerin cezasına, takibi
ne, tahsiline -mütaallik bir geçici hükme ihtiyaç. 
görüyorsunuz da belediyelerin diğer gelirleri
ne mütaal l ik yürür lük ten ka lkan hükümler i 
hakk ında böyle bir- maddeye, hükme lüzum gör
müyor musunuz Onlar için de lüzum olabilir, 
onların düşünülmesini , mülâhazasını biz size bı
rak! de. Faka t biz münhası ran Maliyeden Be-
Fdîyey. ' in ' ikal edenler İçin hüküm düşünüyo
ruz, çünkü Belediyeye intikal edinciye kadar 
g/çmiş zamanlara, ait vergi bakayası mevzuata 
p;örc Hazineye ai t t i r . Belediyeye ait değildir , 
biz, ! ka ine hukuku bakımından bu vergi için 
böyle bir kaydın eklenmesini lüzumlu görüyo
ruz, belediye gelirleri için de Komisyon yapsın. 

Şurasını da açıklıyayuıı . Bunun Komisyon
da, değil de Komisyonun maddeyi tedvin etmek 
için, maddeye şekil vermek için ku rduğu üç 
kişilik bir a rkadaş grupu aras ında konuşuldu. 
Yoksa: encümen heyeti umumiyesinde mevzuuba-
his edilmiş değildir. Orada konuşulduğu zaman 
denildi ki bu olmasa da maksat hâsıldır. Yoksa 
reddetmek, böyle birşey olmasın demek yoktur. 
Böyle birşeyin lüzumuna, yani yürür lükten kal
kan mevzuatın eski gelirlerin tahakkuk, tahsili 
veseiresine ait hükümlerin bu vergiler hakkında 
uygulanmasına devam edileceği hakkında arka
daşlar arasında hiçbir ihtilâf yoktur. Böyle bir
şey olmasa, dahi maksat hâsıldır, konusu üzerin-
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de görüşme olmuştur, ve arkadaşlar; şunıı arzc-
deyinı ki, bu görüşme münhasıran bu noktaya in
hisar etmiştir. 

Halbuki benim teklifimde bir nokta daha 
var; Geçici bir hüküm olarak eklenmesini iste
diğim, Fakat bu görüşülmemiştir. Bina Ver
gisi ile Kazanç Vergisinden Belediye hissesi alan 
hükümler önümüzdeki yıl başından itibaren yü
rürlüğe girecek, eski hükümler de 1 Ağustos'ta 
yürürlükten kalkıyor. Gayet acıktır. Biraz-
evvel oya sunulan metin, gayet açık olarak fa
lan, falan maddeler 1 Ocak tarihinden itibaren 
tatbik edilecektir, Falan falan maddeler de 
Ağustostan itibaren yürürlüğe girecektir. Eski 
kanunların ilgasına ait hüküm de 1 Ağus
tostan itibaren yürürlüğe girmiş olacak
tır. Bu takdirde yıl başına kadar belediyeler 
eski kanun hükümlerine göre almaları lâzımge-
len gelirlerin mesnedi kalmıyacak. Bunun zaru
ri olduğu kanaatindeyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI GALÎB 
PEKEL (Tokad) — Arkadaşlar, Muzaffer bey 
arkadaşım af buyursunlar. Biz birkaç maddenin 
tetkiki için bir sukomisyon yapmıştık. Sukomis-
yondan evvel Geçici Komisyonda geçici bir mad
de yapalım mı, yapmıyalım mı, sukomisyona bu
nu verelim mi vermiyclim mi diye inceledik. Mu
zaffer arkadaşım da orada bulunuyordu. O va
kit böyle bir maddeye lüzum olduğunu söyledi. 
Varidat Umum Müdürü buna lüzum olmadığını 
s'jylodikten sonra biz de bunu reddettik, alma
dık. Kabul etmek, lüzumlu olup olmadığı üze
rinde durmak sizlerin hakkınızdır. Yalnız ben 
şunu açıklamak isterim ki, bu kanunun 1 nci, 
4 ncü, 5 ve 9 neu maddeleri 1 Ocakta yürürlüğe 
girecek, kanunun 1 nci maddesi Kazanç Vergi
sine aittir, 4 ncüsü de bina vergisine aittir, be
şincisi yol vergisine aittir, 9 ncusu tanzifat ve 
tenvirata aittir. Binaenaleyh kazanç, bina, yol 
ve tanzifata ait olan maddelerinin hükümleri bir 
Ocakta kaldırılıyor. Bu tarihe kadar eski hüküm
ler hâkimdir. Diğerleri Ağustosta kalkıyor. 
Bunlar Ağustosta kalkmıyor, bir Ocakta kalkı
yor. Mamafih takdir sizlerindir. (Reye sesleri). 

(Muzaffer Akalın'm önergesi ikinci defa 
okundu.) 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — «Gelir» yü
rürlüğe girmez, «hüküm» yürürlüğe girer. Ora
daki «gelir» kelimesini «hüküm» olarak tashih 
etmek lâzımdır. 

.1948 O : 2 
BAŞKAN — Komisyonun bu tashih hakkın-

da bir diyeceği var 011? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYİDO-

ĞAN — Hayır. 
BAŞKAN — Geçici maddeyi tekrar okutu

yorum. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunda yazılı hü
kümlerin yürürlüğe girmesine kadar eski hü
kümlerin uygulanmasına devam olunur. 

Eski hükümlerin yürürlükte bulunduğu za
mana ait gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takibine 
ilişkin işlemlerde eski hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Bunun geçici madde: 1 olarak 
kanuna eklenmesini kabul edenler... Kabul etmi-
yenlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Bu kanunun 1, 4, 5 ve 9 ncu 
maddeleri ile 51 nci maddesinin bu maddelerle 
ilgili hükümleri 1 Ocak 1949 tarihinde ve diğer 
maddeleri 1 Ağustos 1948 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN •— Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümünü açık oyumuza sunuyorum. 

2. — Noter Kanununun 4166 sayılı Kanun
la değiştirilmiş olan 44, 85 ve 86 nci maddele
riyle 4782 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 84 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/308) [1] 

BAŞKAN — Kanunun ivedilikle görüşülmesi 
hakkında Komisyonun bir önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen, günde

min iki defa görüşülecek işleri arasında bulunan 
Noter Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki tasarının ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Sait Azmi Feyzioğlu 

[1] 182 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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BAŞKAN - Bu kanunun ivedilikle görüşül

mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ut-
miyenler... İvedilikle görüşülmesi kalın) edil
miştir.' 

Kanunun tümü. hakkında söz istiyen var mı? 

HULUSİ OKAL (Denizli) — Arkadaşlar; 
yeni tadil için gelen Noter Kanunu tasarısında 
yeni bir hükümle karşı karşıya bulunuyoruz. 
Tasarı 44 ncü madenin tadilinde (Aynî hak te
sisi vadi) diye bir cümle koymuştur. Bu cüm
lenin gerekçesinde de izah edildiği gibi, Mecel
lenin ilgasından bu tara i"'a Medeni Kanunumu
zun kabul ettiği hükümler dışında kat mülkiye
tinin ihdasını tazammun etmektedir. Yine gerek
çe olarak arsa ve yapı malzemelerinin paha
lılığı gösterilmiş ve her ne kadar Medeni Ka
nun kat mülkiyetini ve tapu sicili mevzuatımız 
da böyle bir mülkiyetin tescili ve kaydını kabul 
etmemekte olmasına rağmen biz bunu bugünkü 
zaruret ve icaplara uygun bulduk ve Noter Ka
nununun 44 ncü maddesine ekledik demek su
retiyle izahat vermektedirler. 

Arkadaşlar; memleket şümul ve kabul etti
ğimiz Medeni Kanunun gayrimenkul mülkiyeti, 
ayni haklar bahsinde yep yeni ve o hükümlere 
tamamiyle muhalif olarak bir hüküm koyuyo
ruz. Fakat nereye koyuyoruz arkadaşlar, Me
deni Kanunu tadil etmiyoruz, Borçlar hukuku
na bir madde ilâve etmiyoruz, ya, hukukan ka
bili icra olmıyan bir hükmü muamelâtı tescil 
demek olan ve resmî mahiyet verdiğimiz notere 
gayrimenkullerin mülkiyetini ifade eden ve ta
pu sicili ile ispatına lüzum görülen kanunla
rın dışında notere, sen böyle bir vait tesis et 
diyoruz. Ayni hak tesisi vadine ait. Peki ayni 
hak tesisine, kat tasarruf ve mülkiyetini Me
deni Kanım gayrimenkul üzerinde kabul etmiş 
midi? Hayır Sarahaten nehyetmiştir. Nehye-
dilen bir hükmü kanuni var iken onu tesis et
mek, şen vait et, böyle tesisler yapıladursun 
biz ileride belki Medeni Kanunda tadilât yapar 
ve kat mülkiyetini kabul ederiz, ileride bunu 
yaparız diye bir vâ'di tazammun edecek gibi bir 
hüküm kabul edilemez. 

Arkadaşlar Borçlar Kanununun 10; neıı 
maddesi kanuna, adaba muhalif olan hüküm
lerin akit mevzuu olmıyacağmı sarahaten söy
lemiş ve menetmiştir. Binaenaleyh memnu olan 
bir hükmün ancak kaldırılmasiyle ve yeni bir 

hükmün onun yerine ikam esiyle o akit mevzu-
u olabilir. Medeni Kanunun menettiği ve Borç
la r Kanunun bu şekilde bir akit yapmak salâ
hiyeti vermediği bir husus hakkında tarafeynin 
istediği şekilde noterin mukavele yapmasını 
tanımak ve bunu sen tesbit et diye gayrimen
kul hukukunun, hükümlerinin sarahati hilâfı
na dair akdiu yapılmasını kabul etmek kanun 
hükümlerine muhalif düşer ve kabili telif ol
maz. 

Bunun içindir ki, Noter Kanununda değil, 
eğer lüzum ve zaruret varsa bunun Kanunu 
Medeninin tadili mahiyetinde, gayrimenkulle
rin ayni haklarının kabulü şeklinde ayrı bir 
kanun eklenmesi icabeder. 

Arkadaşlar, bu husustaki zaruretlerin, yani 
bugün için kat mülkiyetini bir zaruret olarak 
kabul etmek lâzımgelip gelmediği üzerinde du-
durdukian sonra kanunun nelıyeden hükümle
rini huzurunuzda sarahaten okuyacağını. Esba
bı mucibe olarak kat mülkiyetinde bugünkü za
ruretler; arsa pahalılığı, yapı malzemesinin 
doğrudan doğruya pahalılığı gö:,terilmiştir. Ve 
şehirlere gelen vatandaşların birkaçının birleşe
rek bir şirket kurmak suretiyle ve gayrimenku
lu,' arsayı alıp üzerine binayı yapıp bir hak te
sis etmek zaruretinin, bazı Avrupa ve Amerika 
memleketlerinde olduğu gibi, lâzım olduğu nok
tasıdır. Fakat bizim memleketimiz mevcut şe
hirlerin bugünkü durumu ve arazinin vüsati ve 
en son olarak süratle, ivedilikle kabul ettiğimiz -
belediye sınırları içinde plânlaşmış yerlerde in
şa, edilmiş binaların hattâ gecekonduların ka
bulü - en son kabul ettiğimiz gibi yapı, mesken 
inşasını teşvik kanunu bize şehirler içerisinde 
arsaların gayet ucuza maledilmesini ve inşaat 
malzemesinin de, tuğlasından çimentosuna va
rıncaya kadar her türlü kolaylıklardan istifa
desini temin etmek suretiyle bütün imkânlar dü
şünülmüş ve artık böyle bir kat mülkiyeti ile 
Medeni Kanunumuzun ve ana kanunlarımızdan 
sayılacak bugünkü mevzular üzerinde bazı baş
ka bir yoldan dolaşarak yeni bir hüküm tesis 
etmeyi düşünüyoruz, bu memleketi istikbalde 
anarşiye sevkedecek bir hükümdür, her halde 
Yüksek Meclisinizin üzerinde hassasiyetle dura
cağı bir mevzudur. Bu da aynı hak tesisi, cüm
lesidir. Aynı hak tesisini huzuru âlinizde birer 
birer izah edeceğim. 

Bu hiçbir vakit bugünkü mevzuatımızla ka-
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bili telif olmıyaıı bir cümle ve neticei hukukiye- j 
si ile memlekete zarar verecek hale gelecek ufak 
bir cümle olmakla beraber noter kanununa sı- | 
kişmiş, girmiş bir kayıttır. 

Arkadaşlar; bir defa bugün için buna ne za
ruret, ne lüzum ve ne de ihtiyaç olmadığı mey
dandadır. 

Yakında kabul ettiğimiz bir kanunla da bu 
açıklanmaktadır ki, artık şehir ve kasabalara 
lüzumundan çok fazla; hattâ şehir hudutla rım 
tevsi edecek kadar salâhiyetler kabul ettik. 
Şimdi de kat mülkiyeti diye mevzuatımıza ve 
hattâ bizini hakikaten realist olan, vaktiyle 
millî ve ferdî şahsiyetler olarak, mülkiyetin 
anasırından ve daha doğrusu mülkiyeti ferde 
bağlıyan ve bunun istiklâlini kabul eden Mede
ni hukukun 23 sene üzerinden geçen tecrübe
ler Almanya'da, İsviçre'de, kantonlar hariç, bu
nun kabulü cihetine yanaşmak şöyle dursun ta-
mamiyle kaldırmış atmış ve bunun tesisiyle as
kerî, adlî sahada meydana gelen boşlukları, ha
taları saymış dökmüştür. Bunları uzun ıızadıya 
huzurunuzda arzederek rahatsız etmek istemem. 
Yalnız hükümlerini arzedeceğim. Arkadaşlar; 
gayrimenkul, taşıtsız mallar biliyorsunuz ki, 
arsalar, arazi ona bağlı olarak, kanunun kabul 
ettiği madenler, bir de bunların yine bu kanu
nun kabul ettiği aynı haklar diye anılmış olan 
ve Medeni Kanunun 6.18 nci maddesinden başlı-
yan ve nihayete kadar giden bu hüküm altında
ki maddelerdir. Eski mecellede mülkiyet şöyle 
tarif eder. Malik mülkünde gayri izrar etme
mek şartiyle keyfimayeşa yaşar, ona tasarruf 
eder. Bir şeye malik olan kimse o şeye kanun 
dairesinde dilediği gibi tasarruf etmek hakkını 
haizdirler. Bununla ihlâli mülkte asıl ve fakat 
kanun dairesinde demekle ile ilerde göreceği
miz irtifak hakkı diye kabul edilmiş esbabı mıı-
cibede bu kanun dairesinde mülkünde, hattâ 
başkasının haklarında tesis edilmiş veya edile
cek haklara riayet edilmek üzere tasarruftur, 
asıl olan budur. Bu tasarruf edilegelmekte iken 
bütün teferruat ve mütemmim cüzüleriyle niha
yet müstakildi alman bir mülk herhangi bir se
beple, iştira tarikiyle ihraz tarikiyle, intikal ta
rikiyle esbabı tasarruf ve temellükten olan şey
lerle şahısların temellükü halinde müşterek mül
kiyet haline gelir, birkaç arkadaşın birleşerek 
aldığı bir şey müşterek mülk olduğu gibi, inti
kal suretiyle evlâda geçen mal da müşte-
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rek mülkiyettir. Müşterek mülkiyette or
taklar malın her cüzüne sahip ve maliktir. 
Hattâ mecelle bunun için: Müşterek mülk
te şeriklerden her biri mülkün her cüzünde kıs
men malik kısmen ecnebidir. Şerikler onun her 
cüzü ile alâkalıdır, onu müstakilen kullanmaya 
ve fakat müştereken kurmaya mecburdurlar. 
Binaenaleyh istiklâl hürriyeti vardır. 

Bir de iştirak halinde mülkiyet vardır. Ar
kadaşlar, iştirak halinde mülkiyet, birkaç arka
daşın aldıkları bir malı kendi aralarında bir 
maksat için kullanmaya tahsis etmek gayesiy
le kurulduğundan iştirak halinde mülkiyet ken
diliğinden teessüs eder. Bunun bir çok nevi
leri olmakla beraber, hükümleri ele alacağız. 
Burada 627 ve 753 ncü maddeler olduğu için 
idare sisteminde oraya gelmek lâzımdır. 

İştirak halinde mülkiyet de, mülkiyeti müş
tereke dahi şerikler* bu mülkün her cüzünde şe
riktir. Ecnebi olamaz. Çünkü intifa heyeti u-
mumiyesinindir. Mülkiyetten kasıd, intifadır. 
Intifaı tefrik edemeyiz, cüzü layetecezzasmı 
ayıramazsın. Binaenaleyh alırken benim verdi
ğim bedel onun her cüzüne sirayet etmiştir. 
Ohalde bunu ya taksim suretiyle, ya satmak su
retiyle iştiraki izale etmek lâzımgelir. Bu hak 
bakidir. Çünkü her cüzünde benim hakkım 
vardır. Sen bunu neh'yedemezsin. İşte iştirak 
halinde mülkiyette ve müşterek mülkiyette her 
cüzüde her şerikin hakkı vardır. Bu suretle 
tasarruf edilegelmekte olanlarda malikin sat
mak hakkı vardır. İşte iştirakte ve aynı hakta 
bunu aramak lâzımdır. Arasına müstakillen ta
sarrufu kabul ettik. Her iki şekilde de iştira
ki kabul ettik. Bunda Medeni Kanunumuz bir 
hüküm almıştır ki, devamlı maksada tahsis edi
lir. Meselâ on arkadaş birleşerek bir fabrika 
yaptı, dediler ki, biz burayı on sene için 
kullanacağız. Devamlı bir şekilde olarak yapıl
mış olan bu iştirakte mukavele on sene müddet
le muteberdir. Veyahut mukaveleye bir işti
rak temin edilirse on sene için buna cevaz veril
miştir. 

Bundan başka vatandaşların müşterek mülk
teki istiklâlini asıl olarak kabul etmemiş, istik
lâlin aslolduğunu, iştirakin fer'î olduğunu, bi
naenaleyh fer'i devam ettirmenin aslı zedeleye
ceğini kabul eden vazıı kanun katiyyen iştira
kin uzun müddet devamını kabul etmemiştir. İş
te elimizde Medeni Kanunun 629 ncu maddesi. 

— 557 — 



fe : 79 1.7 
«Kanun mucibince veya nıukavele ile iştiraki 
teşkil eden kimseler bu şeye mâlik olursa her 
birinin hakkı o şeyin tamamına saridir.» Bina
enaleyh tamamına sâri olan bir hüküm vardır. 
Bina mütenazır olarak 652 nci maddede sara
haten; üst hakkının tescil edilemiyeceğini be
yan ve nehyetmiştir. Orada der ki, bir arsa
nın altında veya üstünde yapılan veyahut de
vamlı surette inşaat ve imalât tapuya üst hak
kı diye tescil edilmesi suretiyle mâlikin mülkü -
olabilir. Bu hükmün sarahaten muhtelif kat
ların üst hakkı mutlak mülkiyet ve istiklâli ifa
de eder. Üst hak teşkline mevzu olamaz. Bunu 
menetmiştir. 

Fakat arkadaşlar; arkadaşlarımız bunu şu 
cümle üe başka şekilde ifade buyurmak istemiş
lerdir. Ayni hak tesisi vadi. Ayni hak nedir? 
Ayni haklar iki kısımdır. İrtifak hakkı, buna 
biz eskiden hukuku mücerrede derdik. Bu da 
iki şekilde olur, bir gayrimenkulun bir gayri
menkul aleyhine giden bir menfaat teinin etme
sidir, meselâ geçme hakkı, su geçirme hakkı, 
üstünde, altında yapma hakkı. Bunlar muvak
kat ve yalnız mülkiyeti tahdit eden haklardır. Bir 
de şahsa bağlı haklar vardır. Oturma hakkı, 
yani sükna hakkıdır ki, Medeni Kanunumuz 
748 nci madde ile bunu sarahaten kabul etmiş
tir. 

Bu sükna hakkı şahsa bağlı irtifak ve inti
fa hakkıdır. Yoksa Komisyonun gerekçesindeki 
irtifak hakkı, tapu siciline kayıt olunur demek 
oturma hakkıdır, kat mülkiyeti değildir ve ka
nunun burada kasdettiği mâna şahsa bağlı olan 
ve şahısla kaim olan, öldükten sonra kalkan 
intifa haklarıdır. Paranın faizini almak, evi
ni kiraya vermek, çıplak mülkiyetlerde intifa 
hakları. 

Binaenaleyh şu mevcut hükümler, bizde, sa
rahaten Medeni Kanun kat mülkiyetini, mülki
yet namı altında menetmiştir, refetmiştir. Fa
kat hiifak hakları, arzettiğim şekilde esas mül
kiyeti sarsmamak suretiyle kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar; şu madde kabul edildiği takdir
de üe arkadaş birleşecek, bir ' alacak, o 
arsa müşterek mülk olarak sicile geçecek, çün
kü gayrimenkulun .sahibini tâyin eden ve mül
kiyeti ifade ve ibda ettiren tapu sicilidir, asıl 
olan. Borçlar Hukukunda şahsa bağlı olan o 
kısım haklar da, noter senediyle diğer senedat 
hüküm ifade etmektedir. Bunun üzerine para 
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toplıyarak aramızda bina yapacağız, bu bina
nın vaziyeti hukukiyesi ne olacaktır! Bu bina
nın vaziyeti hukukiyesi diyorlar, aramızdaki 
noterin yapacağı mukavele mucibince vaid ya
pılır ona göre taayyün eder. Dikkat buyurulur-
sa vaid yapılır diyor. Birinci kat benim, ikin
cisi senin, üçüncüsü diğerinin olarak. Peki bir 
vaid bizde eski tâbirle; sureti taliki iktisaile 
lâzım olur, der. 

O da, ancak lâzım olan şeklin anasırını te
kemmül ettirdikten sonra tescil edilir, der. Neyi 
tescil edeceğiz? Kat mülkiyetini, hangi kanunla, 
noter yapamaz ki; Tapu Tescil Kanunu bunu 
sarahaten men etmektedir. O halde kabili, infaz 
olan şeylerde yapmak lâzımdır. Nitekim o ka
nunun 44 ncü maddesini, beyyi vefa, rehin, şu 
veya bu gibi şekilleri vardır ki bu muamelelere 
Kanunu Medeni müsaade ettiği için notere böy
le bir vâ'di sen kabul et, dedik. Muamele yerin
de ve zamanında gitsin, engellemiyelim, diye, 
bu olabilir. Fakat bu âmir hükümleri tazammun 
eden bir hükmü kabul etmiştir. Yapamıyacağı 
şeyi; yap diyebilir miyiz? O zaman Medeni Ka
nunun tadili cihetine gitmek lâzımdır ki eğer 
böyle bir ihtiyaç da varsa, her zaman ve her 
an için Yüce Kamutay bunu düzeltmiye salahi
yetlidir ve bu kanunu da bünyemize uygun bir 
hale getirebiliriz. Fakat o bünyeye ana kanunun 
ana temelleri dururken el dokundurmadığımız 
bir şeyi içine, ilerde tadili mucip olacak şekilde,~ 
hem de tapu siciline değil. Noter Kanununa bir 
hüküm koyarak sen şu vâ'di tescil et diyece
ğiz. Bu umumi, hükümlerimize muvafık düşmez. 
kanaatindeyim. 

Çünkü şimdi katlar teessüs etti. Bunlar ne
dir? Devamlı maksat gözetilen bir iştirak ha
linde mülkiyet midir, yoksa bir müşterek mül
kiyet veyahut bir irtifak hakkımı dır, nedir? 
îşte Medeni Kanunun memnuiyeti karşısında 
müphemiyette kalan noktalar. Alt katını tapu 
sicilline geçirelim, üstünü ne yapacağız? Tapuya 
tescili için yazılır deniyor gerekçede. Tapu tes
cil edemez. Sayın üstadım ve Sözcü ve Bakan 
arkadaşım bu hususta beni temin ederlerse ken
dileriyle beraberim, bende teslimi nefs edece
ğim. Bundan evvel Sayın Bakan Devrin, Nazım 
Poroy arkadaşımızın bu mevzuu ileri attığı za
man ; bunu Komisyonda tetkik ettik ve niha
yet kabili tatbik olmadığı kanaatine vardık de
mişti. Ancak Ana Kanunun tadilinden başka 
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bir şey olmadığını söylemişti. Büyük hassasi
yetle üzerinde durduğunu zannettiğim yeni Ba
kanın ayni noktalarda birleşeceğimi tahmin ede
rim. 

Sonra Medeni Kanunun üzerinde de bunu 
işlemenin lâzım olacağını zannediyorum. Şu va
ziyet karşısında binayı ne yapacağız, ne diye 
kaydedeceğiz. Şahsa bağlı irtifak mı. x\rkadaş-
lar, irtifak müstakildi mülkün irtifak hakkıdır. 
Burada bunu pek anlamadım, bunu da anlata
caklardır. Buna bugün için ihtiyaç olmadığın
dan başka zararları üzerinde biraz durunca 
Yüksek Meclis eminim ki Medeni Kanunun ta
dili zımnında ele almak lâzım geldiğinde ve bu
günkü ihtiyaçlara uygun olup olmadığında Yük
sek Heyetiniz tenvire medar olur. 

Bir defa istiklâl denen hürriyet denen şeyin 
bu tasanda yeri yoktur. Buna pek yer verilmi
yor. Kat mülkiyeti sıhhi durumdan kısmen âri 
ve nihayet üstünde oturanın gürültüsünden aşa
ğıda oturanın temellere bakmamasından, boya 
ihtilâfından, sn borusu ihtilâfından, bahçede 
sen oturacaksın, ben oturacağım diye bahçe ih
tilâfından ve bir çok hususlarda devamlı bir niza 
hattâ bir kattakinin diğer bir kattakini çıkartmak 
gibi bir takım sebepler ihdas ederek içtimai hayat
ta devamlı bir hastalık doğuracak. Halbuki arka
daşlar; bugünkü şartlar altında bir apartmanın 
biı- katının 10 - 15 bin lira arasında mal oldu
ğunu biliyoruz. 10 000 lirayı bana verin ben size 
iki ev yaptırayım, burası benim evimdir, bana 
bağlıdır, çoluğum çocuğum bahçe içerisindeki 
evinde rahat rahat otursun demelidir. Af bu
yurun biraz tâbirimi mazur görün, biraz ağır 
olacak, bu nedir? Asri hapishaneler gibi dün
yanın diğer yabancı memleketlerdeki şehir ve 
kasabalardaki arsa ve arazi darlığının zaruret 
ve icaplarının neticesi olarak belki 150 sene ev
vel bu işlere girmiş ve nihayet bir çok servet 
ve samana kavuşmuş olan milletlerin oralardaki 
sanat merkezlerinin icabı olan hususları, şimdi
den bizim de tatbik yoluna gitmemiz bilmem ki, 
sıhhi durumumuz, içtimai bünyemiz itibariyi-.-
doğru mudur'? Şüphesizdir ki, Yüksek Kamutay 
bunun üzerinde duracaktır. 

Bundan başka bu müesseselerin, yarın me
selâ oradaki kat sahibinin birisinin ölümü halin
de çocuklarının durumu ne olacak, satmak iste
dikleri takdirde kim alacak? Katın arasına ver
diği 10 000 lirayı 5 000 liraya almak için fırsat 
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kollıyan emlâk tellalları bundan istifade ede
ceklerdir. Bu gibi sermayedarlar yavaş yavaş 
bu gibi katları ellerinde tutarak, çok cüzi para 
mukabilinde aldıkları katları yine yavaş yavaş 
satacaklardır. Ve bizim bu şekildeki tesisimizin 
zararlı neticeleri bir zaman sonra meydana çık
maya başlıyacaktır. 

Arkadaşlar; bendeniz bunun şimdilik lüzu
munun ohuadığma kani olmakla beraber eğer 
ki, lüzum ve zaruret varsa, sayın Komisyonun da 
Bakanımızla beraber üzerinde hassasiyetle dura
rak bu benim cümle çıkarma hakkındaki önerge
min kabulünü dilerim. Kamutayca bir tetkik 
mevzuu olmakla beraber acelesi kalmamıştır. 
İşi notere vermek suretiyle mevcut ahkâm kar
şısında iltibaslara meydan verecek, müşküller 
çıkaracak olan hâdiselere yol açmamak için bu 
cümlenin tayyı ile diğer ahkâm üzerinde dura
rak kanunun incelenmesini ve bunun da ilerde 
esbabı mucibesiyle Meclise getirilmesini cok rica 
edeceğim. Hattâ bunun birçok zararlarını hepi
miz biliyoruz. Askerî cepheden daha tehlikelidir. 
Yığından kaçma zamanıdır. Bunu ehemmiyetle 
rica ediyorum. Zararları meydandadır. Biz ih
tiyaçlarımızı karşılıyaeak kanunlarımızı yaptık. 
Memleketin ihtiyacına el koyarak bunlar üzerin
de Yüksek Meclis her gün hassasiyetle durmak
ta, çalışmakta, şehre, kasabaya ve köye kadar 
inmsktedir. Böyle iltibastı hükümlerin çıkma
masını rica ediyorum ve ayni hak tesisi kaydı
nın kaldırılması hakkında, ilerde maddesi gelin
ce konuşmak üzere bir önerge takdim ediyorum, 
takdir Yüksek Meclisindir. 

ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar; huzurunuzda müzakere 
edilmekte bulunan tasarının istihdaf ettiği gaye
yi, anlayışta, öyle zannediyorum ki, muhterem 
arkadaşımı dinledikten sonra, belki mucip se
bepler lâyihasında kâfi izahat vermediğimiz için 
bir anlaşmazlık husule gelmiştir. 

Bu kanunla istihdaf eylediğimiz gayenin hu
dut ve ölçüsünü taşkın olarak görmek vaziyeti 

i vardır. Hulusi Oral arkadaşımızı dikkatle din-
I ledim. Buyuruyorlar ki, Kanunu Medeninin 
| kabul ettiği sisteme ve bir maddesindeki sarahate 

göre bizde kat mülkiyeti memnudur. Doğrudur. 
'>imdi huzurunuzda müzakere edilmekte olan, no

ter kanununun bir maddesinin tadiliyle biz kat 
mülkiyetini ihdas etmiyoruz. Bir kere burada 
anlaşmamız lâzımdır. 
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Kat mülkiyeti ilim lisanında, hukuk lisanın

da bir gayrimenkulun bir katma münhasıran ma
lik olmak demektir. O katta diğer kat sahipleri
nin bir hissesi mevcut değildir. 

Binaenaleyh, faraza dört kattan mürekkep 
bulunan bir apartmanın her katı ayrı, ayrı müs
takil gayrimenkullernıiş gibi tapuya, tescil edilir 
ve her katın maliki münhasıran kendi katının 
maliki olur. Bu usul bizim Medeni Kanunumuz
da yoktur ve bu tadille biz böyle bir usul icat 
ediyor değiliz. 

Binaenaleyh bu tadille istihdaf edilen gaye, 
arkadaşımın uzun boylu mahzurundan bahsettiği 
kat mülkiyeti olmamakla beraber, bu saydıkları 
mahzurların yüzde doksan dokuzuna ben şahsan 
iştirak etmiyorum ve bunların cevabını huzuru
nuzu sıkmıyaeak şekilde kısa cümlelerle arzetmek 
isterim. 

Biz bu tadille, mevcut ve mer'i olan Medeni 
Kanunumuzun hiç, bir noktasına ilişmiyoruz. 
Kendilerinin uzun boylu mahzurlarından bah
settikleri irtifak hakkını; bir mülkün müşterek 
sahipleri birbirleri arasında ve her birine ayrı 
katlar üzerinde bir irtifak hakkı tesisi ve bir 
gayrimenkulden bu suretle istifade etmeleri bu
gün mevcut ve mer'î Medeni Kanun hükümleri
ne göre caizdir ve mümkündür. 

Bu, mümkünse siz bunu neye getirdiniz de
nebilir. 

Bu, mümkündür. Arkadaşınım şu anda orada 
yaptıkları işaretten de anlıyorum ki bu ifade
lerinin kanunun bugünkü hükümleri ile tevafuk 
etmediği kanaatindedir. 

Eğer Yüksek Meclisi sıkmazsam bu ince hu
kuki meselede biraz daha teferruata gireyim. 

Arkadaşlar, bir gayrimenkul üzerinde irtifak 
hakkı tesis edebilmek için behemehal o gayrimen
kulun sahibinden gayri başka bir adam olmaya 
kanunen lüzum yoktur. Bir gayrimenkul, iki kişi 
arasında şayian onların mülkiyeti altında ola
bilir. Sahiplerden biri diğeri lehine o gayrimen
kul üzerinde herhangi bir irtifak hakkı tesis 
edebilir ve buna muvafakat edebilir. Bilmukabe
le diğer hissedar da öbürü lehinde irtifak hakkı 
tesis edebilir. Buna kanunen en ufak bir mâni 
yoktur ve bunu meneden en ufak bir işaret de, 
hüküm de yoktur- Böyle olunca bir apartmanın 
faraza dört katı vardır, öyle farzediyorum; mi
sal kolay olsun diye. Dörtte bir hisseye sahip 
dört tane de maliki vardır. 
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Şimdi apartmanın bu dört maiki kendi ara

larında şöylece bir birleri lehine irtifak hakkı 
tesis etmişlerdir. Dörtte bir hisseye sahip olan, 
ki buyurdukları gibi bütün apartmanın her 
cüz'ünde hissedardır, diğer üç hissedar lehine 
meselâ birinci, ikinci, üçüncü katlar çin irtifak 
hakkı tesis eder. Böylece her biri mütekabilen 
diğeri lehine irtifak hakkı tesis eder. 

Bunun tescili için bir resmî senet lâzım. Bu 
Noterde de olabilir, Tapu memuru huzurunda 
Bir resmî senetle bunu tesis ettikleri zaman ta
pu kanunu hükümlerimize göre, bu irtifaka hakkı 
tapuda tescil edilir. Ondan sonra bunun yani 
irtifak hakkının vereseye intikali hususunda ve
ya başkalarına satılması noktasında aralarında 
mukavele ile bir resmî senetle bağlandıkları tak
dirde bu kat mülkiyeti gibi maddi neticeler ve
rir. Bu neticeler tıpkı bizim gibi, Medeni Kanu
numuzu kendilerinden aldığımız İsviçre'de de 
böyle yapılmaktadır. O memlekette de müstakil 
kat mülkiyeti hakkında Medeni Kanunda bir hü
küm olmadığı ve hattâ Medeni Kanunun mâni 
olduğu halde, bu arzettiğim tarzda kat mülkiye
tine benzer şekil tatbik edilmektedir. Bugün bir
birleriyle anlaşarak müştereken malik oldukları 
gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis ettikleri 
zaman, huzurunuza gelen bu lâyiha kabul edil
mese ve mevcut olmasa dahi bu, kabili tatbiktir. 
O halde niçin bu lâyiha getiriliyor. Bu lâyiha

yı getirmekte sebep; bu arzettiğim hükümleri ted
vin için değildir. Bunun sebebini de Esbabı mu-
cibede arzettiğimiz gibi mevcut bir bina üze
rinde yapılabilecek olan bu muamelenin inşa 
edecekleri bir bina hakında da yapabilmek ve 
bunları resmî bir senetle birbirlerine vaitli halde 

bulundurmak içindir. Bu şekilde tatbikat almış yü
rümüştür. Yalnız aralarında noter senediyle sa
tış yapan ve fakat tapuya tescil ettirilmiyen alış
verişler olmaktadır. Bilhassa bu ihtiyaç kendili
ğinden doğmuştur. Biz bu ızarureti gözönüne ala
rak şunu yapıyoruz: Mevcut Noter Kanunumuz 

zayıftır. Gayrimenkul satış vâ'di resmî senet olarak 
tanzim edilir. Fakat Noter Kanunumuzda bir ir
tifak hakkı tesis vâ'dinin noter tarafından 
tanzim edileceğine dair bir hüküm yoktur. 
Mevcut bir bina üzerinde şayian mutasarrıfları 
arasında bu şekilde muamelenin mümkün oldu
ğunu arzettikten sonra, gayrimenkul olan bir 
arsa üzerine faraza dört arkadaş birleşerek dörl 
katlı bir apartman yapmak ve her katta, dedi-
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ğim gibi kanunu medenimizin müsaadesi dâhi
linde birbiri lehine irtifak hakkı tesis etmek su
retiyle, her biri bir kattan istifade etmeyi arzu 
ediyorlarsa bu husustaki vaitleri resmî senet
le teminat altına alınsın. Bu kadar. Bu, kat 
mülkiyeti değildir1, her katın ayrı bir maliki 
olacak değildir, apartman yaptıranlar her biri 
o apartmanın 4/1 hissesine şayian malik olacak
lardır. 

Şimdi bina ortada yok, irtifak hakkı tesis 
edilip tapuda tescil edilerek her birinin hakkı 
yok ki, temin edilsin. Çünkü tapuda yazılı yal
nız arazidir. Tapuya tescil edilebilmesi için bi
nanın ikmal edilmesi lâzımdır. Şimdi dört arka
daştan biri, irtifak hakkının tesisi va'eliyle note
rin bugün re'sen senet tanzim edememek vazi
yetinde olmasından dolayı, bina tamam arala
rında bu vaitten nııkül ettikleri takdirde bu işe 
teşebbüs etmiş olan vatandaş açıkta kalıyor, 
resmi bir senetle teminat alamıyor. Binaenaleyh 
dedik ki, nasıl gayrimenkul satış va'di noterler 
ce resmen tanzim edilmiş bir senetle tesbit edili
yorsa irtifak hakkının va'di de bir senetle tes
bit edilebilir. p]h bunda hukukan bir mahzur 
yoktur. Asla hukukan bir mahzur varit değil
dir. Çünkü gayrimenkulun satış va'di, bir irti
fak va'di karşısında daha ağırdır. Vaziyeti ve 
bu lâyiha ile istihdaf ettiğimiz ve elde etmek is
tediğimiz gayeyi anlattıktan sonra arkadaşımın 
bir sözüne de cevap arzetmek isterim :. 

Dediler ki, selefim bu işi Nazım Poroy'la bir
likte birkaç, arkadaşa tetkik ettirmiş, bunlar bir 
rapor hazırlamışlar, bunun caiz olamıyacağnıı 
düşünmüşler. Binaenaleyh yeni bakan bunu ni
çin getirdi? 

HULUSİ O KAL (Denizli) — Yanlış anlaşıl
mış, eski bakan böyle olduğu halde sevketmiş-
tir dedim. 

ADALET BAKANI FUAD SİKMEN (De
vamla) — Bu tasarı selefim zamanında sevk-
edilmiştir. Lüzumuna kaani olduğum için. Hü
kümet tebeddülünden dolayı geri alma yoluna 
gitmedim. Çünkü bu bir ihtiyaca cevap vere
cektir. 

Şinasi Devrin arkadaşımın Hulusi arkadaşı
ma söylediği şu olsa gerektir: Bizde, fi;-!ya'da, 
Romanya'da, Belçika'da ve başka memleketler
de olduğu kat mülkiyeti kabul edilmiş değildir. 
Kat mülkiyetinin bizde doğru olmadığını ben 
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de kabul ediyorum. Çüıukü tapu tescil sistemimi
zin buna müsait olmaması dolayısiyle doğru 
değildir. Biz beher gayrimenkul tescili için bir 
sayfa açmışızdır. Bu sistem beher katı ihtiva 
ve istihdaf etmemektedir. Evet bazı yerlerde 
Müstakil malik sıfatiyle bir kül içinde ayrı ayrı 
malikler kabul edildi. Hattâ İtalya'da kat de
ğil, ber apartımanm üzerindeki katlar dahi ayrı 
ayrı müstakil maliklerin malı olabilir. Bu tapu 
usulleri ve sistemlerine göre her gayrimenkule, 
her kata bir sayfa açmak lâzım gelir ki, bizdeki 
mevcut; ve müesses sisteme göre bir apartı-
man tek bir sayfayı işgal ederken 6 kat 6 kişiye 
verildiği zaman aynı tapuda tescili yürütmek 
ve altı sayfa açmak lâzımgelir. Bugünkü tapu 
tescil usullerimiz müstakilen kat mülkiyeti sağ-
hyan bir kanunun yapılmasına müsait değil
dir. Bu bakımdan o cihete gitmenin imkânı 
olmadı. Muhterem selefimin arkadaşıma söyle
diği bu olacaktır. Faksa bugün Hükümetiniz, 
esbabı ırucibedç de gösterdiği veçhile, şehirleri
miz yavaş yavaş genişlemektedir. Bazı ufak şe
hirlerimiz büyük şehir mahiyetini almaktadır. 

tmar hareketleri ilerledikçe, arazi kıymetle
ri yükselmektedir. Ve bunun zaruri neticesi ola
rak tapulu bir apartman hayatına gidiş bu
günkü hayat şartlarının bir zarureti olarak or
taya çıkmaktadır. Hakikaten, arkadaşımın dedi
ği gibi müstakil, villâ şeklinde binalarda otur
mak çok pahalıya mal olmakladır. Cferek inşaat 
bakımından gerek merkezden uzak olması do
layısiyle, gidip gelme bakımından da müstakil 
evler pahalıdır. Bilhassa memleket ölçüsünde-
ki kültür seviyesi ve iş hayatı itibariyle merkez
lere yakın mmtakalarda oturmak zorunda bulu
nan kalabalık şehirlerdeki vatandaşlar, böyle 
apartman katlarına kendilerini mâlik kılmak ar
zuları yayılmıştır. Nitekim malûmunuz olduğu 
üzere bazı memlekette kanuni hükümlerden isti
fade ederek bu usul tatbik edilegelmektedir. 

Biz de bu tadille şehirler yeni imar hareket
leri yaparken bir kolaylaştırıcı hüküm olarak 
bu yola gittik. Yoksa bunda Medeni Kanunun 
sistemine en ufak bir ilişme mevcut değildir. 
Bu tadille bizim yaptığımızı Medeni Kanunla 
kabul edilen noterlerin re'sen senet tanzimi salâ
hiyetlerini tevsidir. Arzettiğim gibi hukuki bir 
mahzuru yoktur. Esasen bu mahiyette senet 
tanzimi gayrimenkulun küllüne sâri olan satış 
va'di için kabul etmiş iken, ondan şüphesiz çok 
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daha dun bir vaziyet ve bir mâna ifade eden irti
fak hakkı tesisi va 'dini noterlere vermemek için 
ilmen, lrakukan hiçbir sebep te mevcut değil
dir . 

Eğer bu mâruzâtım Yüksek Heyetinizi lâyi-
lıanm sebebi şevki hakkında kâi'i derecede aydın
latın ışsa bendeniz müsaadenizle sözüme nihayet 
vereceğim. 

Eğer arkadaşlar ımın tereddüt ettiği başka 
noktalar varsa onlara da cevap vermeye amade

yim. 

BAŞKAN — Belediye gelirleri kanun tasarı
sına oy vermiyen var mit Oy toplama muamele
si bitmiştir . 

Buyurun Abdiirrahman Konuk. 
ABÜÜRRAIIMAN KONUK (Bursa) — 

Efend im; Sayın Bakanımız mevzuu aydınlat ıcı 
ve yerinde izahat ta bulundular . Hak ika ten 
Noter K a n u n u n u n 44 ncü maddesinin (B) fık
rasında aynı hak tesisi va 'di cümlesini koymakla 
k a t mülkiyet inin ne gibi fayda la r temin edece
ğini istidlal etmek zor bir şeydir. O kelimeden 
buna intikal etmek güçtür . Fakat, bu mevzuun 
t a tb ika t t a , d ışarda çok uygulanacağın ı ve baş
vurulacağını bildiğim için bunun işleyiş meka
nizması hakkında kısa ve tamamlayıcı mahiyet
te bir izahta bu lunmak isterim. 

Şimdi bu Noter Kanunu gelmese, yani Noter 
K a n u n u n u n 14 ncü maddesindeki bu tadil tasa
rı gelmese idi, halen mevcut olan kanunla ra gö-
re ' ' ayın P>akanımızın da izalı e l l ik ler i şekilde 
ka t mülkiyet inin bat im faydalar ını t i m i n eden, 
s"!Ilıyan bir mülkiyete şekil vermek mümkün-
;""î'. 'Halen kuru lmuş olan, müteaddit şahısla
rın sahip bulunduklar ı bu binada ka t lar ı kendi 
a ra la r ında ku l lanmak üzere ayırmayı temin ede
cek mukaveleyi noter huzurunda yapmak 
üzere ka t mülkiyel ine benziyen ve asla tapu si
cilimizi i lgilendirmiyen mahzurunu tamamen 
ber ta raf eden bir şekil vermek mümkündür . 

O halde mevcut bir bina. üzerinde bu hak lan 
kurulması imkân dâhilindi1 iken, lama dai r mev
zuat varken bunun ileride yapılmasını temin 
elmek için Noter Kanunime];! bu tadilin yapıl-
n ı am ' s ı bir ikilik doğuracak ' i r . Mevcut bina
l a rda ka t mülkiyet ine benziyen müessese işliye-
cek, henüz arsa hal inde bu liman ve ileri de üze
rine bina yapı lacak olanlar kat mülkiyet ine 
benzett iğimiz müesseseden islifade edemiyecek-

ler. Meselâ üç kişi bir arsa almışlar, ev yapa
caklar . İler biri bir ka t ında o tu rmak üzere üç 
katl ı bir bina yapacaklar . Bunlar isterler ki, bu 
iş garan t iye bağlansın, birisi caymasın. Ve hep
si de ka t l a r üzerinde mülkiyet ler ini tesis etmiş 
olsunlar. Bu garant iy i , bu haklar ı temin için 
resmî bir muameleye iht iyaç vardır . Bu ihtiya
cı temin için de Noter Kanununda değişiklik 
yapıl ıyor. Şimdi karışık' olan nokta şudur : 
Mülkiyetinin mutlak hükmü irt ifak hakkı ile 
lalı dit edilecek ona nazaran daha zayıf olan 
bir hak nasıl tesis edil ir? Zayıf ve anlaşılması 
güç olan nokta budur. Şimdi Noter Kanuniyle 
mevzuubahis olan vait keyfiyeti şöyle bir yana 
dursun . Bugün bu Kanun kabul, edilmeden 
meselâ o - 4 malikin aynı bina üzerinde hisse
da r olarak kat mülkiyel ine benziyen ve her za
man satılan bir hak tesis elmek için gidilecek 
iki yol v a r : Ya, Medeni Kanunu tadil mutlak 
bir ka t mülkiyet i kanunu yapmak lâzım, bunu 
yapmak mümkün değilse, Medeni Kanunda mev
cut olan hükümler in bi biri ile olan i r t ibat ını 
sağlıyan, şimdi arzedeeeğim şekilde bir meka
nizma ile bunu temin etmek lâzımdır. 

Hulâsa ya kat mülkiyeti kanunu yapacağız, 
veyahut da; hiç kat mülkiyeti kanunu yapma
dan mevcut hükümlere nazaran bir mekanizma 
ile bunu temin edeceğiz. 

Arkadaşlar ; 22 senedenberi Medeni Kanun 
nıer ' idir . Eğer bu sistemi, bu mekanizmayı da
ha evvel öğrenmiş olsaydık bugüne kadar tatbi
kat la büyük sebillerde kanuna aykırı mukavele
lere meydan vermezdik. Şimdi makanizma iş-
liyerek birçok kimselerin hakları korunurdu. Bu 
müesseseye gitmek bir zaruret t i r , i s t anbul 'da , 
Ankara 'da , Bursa 'da kat lar satı lmaktadır , ve 
yanlış mukaveleler yap ı l a rak satışlar işin ma-
hakemclerde bir yığın niza mevzuu meydana gel
mektedir. 

Şimdi ne yapacak malın sahibi? Arkadaş la r , 
birinci mesele b u d u r : Taksimi önlemek. İkinci 
mesele şüfaya mâni olmak. 

Kal mülkiyet inde hissedar lar hissedar olduk
ları gayr imenkulun bi l inde o tu rmak hakk ına 
mal ikt i r ler . A) Birinci ka t t a , B) İkinci ka t -
fa. C) Üçüncü ka t t a o turacak . Müşterek mül
kiyet müessesesi buna müsaade eder. O tu racak 
ama garant i l i değil. Çünkü sahiplerden zengin 
olan taksim ister. Kabili taksinıse yapılır, iş
te bozuldu mu adamın evi. O evi kabili taksim 
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değilse o zaman satışa çıkarılır, izalei şüyu olur. 
İşte adamın malı zorla satışa çıkarılmıştır. Bu 
emniyetsizlik bir! 

İkincisi; müşterek mülkiyette kat kat otu
rurken sahiplerden bir tanesi bir diğerine his
sesini satacak ve alan adam da orada oturmak 
için alacak. Fakat şüt'a var, alır ama öbür sa
hibi buna razi olur mu'; 

Bunlara mâni olmak için bir müessese kur-
Ulaklığımız lâzımdır; şüt'ayı önliyecek taksimi 
önliyecek. Bunun için: Medeni Kanunda bir şah
si irtifak hakkı vardır. Şahsi irtifak hakkı odur 
ki, bir kimse sahip bulunduğu bir gayrimenkul-
de, onun bizzat kullanması için, o gayrimenkul 
üzerinde bir başkasına ayni bir hak tanır. 

Bu başkası, hissedar da olabilir. Bakanımız 
o maddeyi çok güzel bir surette belirttiler. 

Böyle, şahsi irtifak hakkı tesis mukavelesi 
tapu memuru tarafından yapılır. Bu mukavele
de hissedar oranlardan hangisinin hangi katta 
oturacağı, o katın ihtiva ettiği şeyler, müştereken 
kullanılacak şeylerin neler olduğu, müşterek kul
lanılacak şeylerden hangisinin hangi sahada bu
lunduğu tamamen o mukavelede sarih olarak be
lirtilir. Kömürlük olarak hangisi, çamaşırlık 
olarak hangisi, taraşa olarak hangisi bundan is
tifade edecektir diye o mukaveleye sarahat ko
nur. O mukaveleye bir şey daha konur, ahara 
devri... Bir şey daha konur, mirasa intikal eder 
denir ve böyle bir ayni hak tesis edilir, noter 
huzurunda. Bu ayni hak tesis edildikten sonra 
bunun mânası Medeni Kanundaki taksime mâni 
olmak demektir. Çünkü Medeni Kanunun 627 
nci maddesinde der ki: Taksime engel olmak için 
iki sebep lâzımdır: Birisi mukavele, ikincisi müş
terek bir ga}'oye tahsis. Ama mukavele on sene 
ile mahdut, müşterek gayeye tahsis ise müddet
sizdir. Medeni Kanunun 627 nci maddesi on se
ne müddeti mukaveleye inhisar ettirmiş, müşte
rek bir gayeye tahsis halinde müddet koymamış
tır. Şimdi şahsi irtifak hakkı, tıpkı müşterek 
bir duvarın kullanılması gibi, tıpkı müşterek bir 
avlunun kullanılması gibi müşterek bir gayeye 
tahsis şekil alır ve taksimi önler. On senelik 
müddet yalnız taksim mukavelesine sari olur. 

Taksimi önledik, şimdi şuf'ayı önlememiz lâ
zımdır. Hakikaten başkasına devir hakkını ver
dik, mirasla intikal hakkını verdik, her kat üze
rinde irtifak hakkına sahip olan şahıs başkasına 
satabilir dedik. Fakat bir de şuf 'a hakkı vardır. 

1948 O : 2 
Kanunda der ki; hissedarlardan birisi hissesini 
başkasına sattığı zaman diğer hissedarlar o bedel
le üçüncü şahıstan o hisseyi alır. Buna mâni ol
mak lâzımdır. O yerden alıcmuı istifadesini te
min etmek için. Bunun yanında, yani bu kanuni 
şuf'a hakkının yanında bir de Medeni Kanunda 
mukavele şu fası vardır. Şuf'yi mukavele ile 
bertaraf etmek hakkı... Kanunu Medeni der ki,-
sahipler şuf'a hakkını aralarında bertaraf edebi
lir, resmî bir mukavele ile. Bu resmî mukavele 
noter nıukavelesidir. Şu halde o mukaveleyi bi-
dayeten şahsi irtifak hakkı tesisi mukavelesine 
şuf'ayı bertaraf eden bir kayıt konduğu takdirde 
müşterek sahiplerinin kendi hakları üzerinde hâ
sıl olan şahsi irtifak hakkına mütenahi; şu f a ile 
geri alınması mümkün olmıyaii bir hak mahiye
tinde, tıpkı mülkiyet hakkına benziyeıi fakat 
asla mülkiyet hakkı gibi obıııyan ve tapuda ka-
dastral bakımdan müesses olmıyon bir vaziyette 
teessüs eder. Şimdi halen mevcut olan binalarını 
vaziyeti budur. Ve bu, bu kanunu kabul-etmesek 
bile bugünkü mekanizma ile kat mülkiyetine ben
zer bir müesseseyi her zaman temin etmek müm
kündür. Biz bunu niçin yapıyoruz? İleride te
essüs edecek olan, yani bir arsaya sahip olan his
sedarların ileride İm arsa üzerine yapacakları bi
nada birbirine bağlanmaları ve inşaatı yarı yolda 
bırakmamaları garantisini temin etmek gerekir. 

Bunu neden noterlere veriyoruz, tapu me
murları yapsın demiyoruz? IIic bir 1 adile lüzum 
olmadan bunu tapu memurları yapsın diyebili
riz. Çünkü Borçlar Kanunundaki bir hükme göre 
bir akdin ya'di mümkündür. Yani bir akdi yap
mak mümkün olduğu gibi va'di de mümkün
dür. Şimdi bu hükmün arkasında, bir akdin ya
pılması hangi şekle tâbi ise vâ'di de aynı şekle 
tâbidir, diyor. İrtifak hakkı resmî şekle ait 
bir akittiı-, yani tapu memuru tarafından yapı
lır, aynen bey, akdi gibi. Borçlar Kanununun 
22 ve 213 ncü maddelerindeki bu mekanizma 
irtifak hakkı tesisi va'dinde cevaz veren bu me
kanizma noter huzurunda yapılmak lâzımgelen 
bir mukaveleye işaret etmez, doğrudan doğru
ya tapu memurunu kasteder, aynen bey 'i va'
di nde olduğu gibi. 

Fakat bu Noter Kanununun 44 ncü madde
sinde evvelce satış va'di yoktu. Satış va'di de, 
satış mukavelesi de tapu memuru huzurunda 
yapılmak, lâzımdı. Bizim halkımızın notere alış
kanlığı yüzünden o zaman tapu memuru, huzu-
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runda yapdıaası lâznngelen İm va'diıı nolcr 
huzurunda yapılmasına lüzum «örüldü. Tapu 
memuru huzurunda yapılması güç, halkın ayağı 
alışık değil, Noter Kanununun 44 ncü maddesi 
sırf bunu temin etmek için bundan evvel tadil 
edildi ve satış va'dini de noterlerde yapsınlar 
dendi. 

Şimdi gayet şümullü olan, mutlak olan mül
kiyet hakkı üzerinde vait mukavelesini notere 
verirseniz ondan daha zayıf olan ve onun üze
rinde tesis edilen irtifak hakkı gibi bir aynı 
hak tesisi va'dini ne diye vermezsiniz notere? 
Çünkü zaten tapu memuru huzurunda onu ya
par. Siz verseniz de isterse bu salâhiyeti kullan
maz, tapu memuru huzuruna gider orada yapar, 
kanunen hiçbir mâni yoktur. 

Bugün Noter Kanunundaki bu kayıt kabul 
edilmese dahi tapu memuruna gider bunu ya
par ve o kat mülkiyetini tesis eder. 

Mesele budur. 
Şimdi, asıl bir diğer nokta vardır; komşu 

y;Liıyaııa geeinenıez de, üstüste nasıl geçinir? 
Yanyana nasıl geçiniyorsa. 
Ama bunun münakaşa edilir tarafı yoktur. 

Çünkü hukuki bir müessese inşa etmiyoruz ki, 
bunun müdafaasını yapalım. 

Zaten vardır; onun için bu komşuların, 
komşuluk hukukuna taallûk edene Medeni Ka
nunun <)(><) UCÎ maddesi burada da yürür. Mâru
zâtını bundan ibarettir. 

BAŞKAN — ilulki Karagülle. 
HLJTiKl KARAGÜLLE (Konya) — Efen

dim; müsaade buyurulursa maddelerde konuşa
yım, vakit geçirini velim, 

.SAIJAMON' ADATO (istanbul) - Arkadaş
lar. Fransız hukukçularından Lyon Gaen demiş 
ki, en iyi kanun ihtiyacı tesbit ve tatmin eden 
kanundur. Hakikaten huzurunuza sunulan bu 
Kanun büyük bir ihtiyacı karşılamak için tan
zim edilmiştir. Arkadaşlar, neden İsviçre'de 
böyle bir karnına lüzum görülmemiştir? Malû
mu âliniz olduğu üzere gerek Kanunu Mede
ni, gerek Borçlar Kanunu isviçre Kanunu Me
denisi ile Borçlar Kanununun tercümesinden 
ibaretti. Borçlar Kanunun da deniyor ki, gay
rimenkul satışı ve satış va'di resmî senetle ya
pılır. İsviçre'de noter huzurunda yapılan senet, 
resmî senettir. Ve İsviçre'de bir gayrimenku
lun satışı noter huzurunda yapılan bir resmî 

senetle ^:ra olunur. Bizde bir Tapu Kanunu 
vardır. Bu k*>nun hükümlerine göre Pır gayri
ni ekulün satışında resmî memur Huzurunda bir 
takrir vermek lazımdır. Fakat hu tapu memu
ru huzurunda takrir vermek bazı ahvalde iki, 
üç ay süren bir muamele yapmak demektir. 
Bazı müstacel vaziyetler karşısında kalıyoruz. 
Bu gayrimenkulu satmak biran evvel mümkün 

| **'muyor. Halbuki bugüne kadar, bundan evve\ 
kabul edilmiş Noter Kanunu vardır ki, bununla 
satış va'dini nazarı itibare alabileceğimiz esası 
kaimi edilmiştir. Binaenaleyh buna ihtiyaç var
dır. Şimdi satış va'di yapıldıktan sonra ayni 
hakkın tesisi için bir va'diıı noter huzurunda 
yapılmasını evleviyetlo kabul etmek lâzımdır. 
Çünkü arkadaşlar, Fransız'lar derler ki, qui 
peut le plut peut le moins, yani azamisi yapıla
bilenin azı da yapılabilir. Noter huzurunda ya
pılan bir mukavele ile bir mal sahibi o mal üze
rinde bir ayni hak tesis edebilir. Ayni hak
kın tesisi yalnız bu kat mülkiyetinin fevaidini 
temin etmek maksadından ibaret değildir, ipo
tek de ayni bir hakdır. Meselâ bir mal sahabi-
nin paraya ihtiyacı olur. ipotek yapmak için 

i yine tapu memuru huzuruna çıkmak mecburi-
I yetimledir. Fakat o mal sahibi bir tüccarsa, pa

raya mübrem ve âcil ihtiyacı bulunursa 24 sa
at içinde hattâ bir saat içinde noter huzurun-

j da ipotek senedini yapmakla ihtiyacını temin 
\ edebilecektir. 

Hulusi Oral arkadaşım, bu kanun hakkında 
I pek bedbinane mütalâalarda bulundular. Asrın 
i icabı Amerika'da buildiaglerin inşa edildiği bir 

zamanda müstakil evler usulünü teşvik etmek ka
bil değildir. Arsalar satışında her metre için üç 
yüz lira teklif ediliyor. Bu şartlar altında arsa
lar nasıl satın alınacak. Daima kapitalist bul
mak zordur. Kat mülkiyeti malûmu âliniz Na-

| polyon zamanında kabul edilmiş olan Fransız 
Medeni Kanunda mevcuttur. Bu kanun 140 se-
nedenberi Fransa'da tatbik edilmektedir. Bu 
itibarla kanuna hakikaten memlekette ihtiyaç 
vardır. Bunun kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

: Noter Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun 

i MADDE 1. — Noter Kanununun 4166 sayılı 
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Kanunla değiştirilen 44, 85 ve 86 ncı maddeleriy
le 4782 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 84 ncü 
maddesiyle geçici maddesi aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmiştir 

Noterlerin yapacağı işler 
Madde 44. — Noterler: 
A) Gerçek veya tüzel kişilerin resmiyet ver

mek istedikleri her nevi akitleri re'sen tanzim 
ederek asıllarım saklamak ve suretlerini ilgili
lerine vermek; 

B) ölüme bağlı tasarruflara, mülkiyeti mu
hafaza kaydiyle yapılan satışlara, gayrimenkul 
satış ve ayni hak tesisi vaitlerine ait senet ve 
sözleşmelerle evlenme sözleşmelerini tanzim ve 
deftere tescil etmek ve daire dışında yazılıp tev
di edilen vasiyetnameleri saklamak; 

C) Tesis senetleri tanzim etmek ; 
D) Bu kanuna ve Tüzüğüne uygun olarak 

dışarda yazılıp getirilen kâğıtların imzalarının 
veya mühür ve işaretlerinin veyahut yalnız ta
rihlerinin tasdiki veya şekil ve halini tesbit ile 
imzalı, mühürlü veya işaretli diğer bir suretini 
saklamak; 

E) Bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklini 
ve ilgili kişilerin hüviyet ve ifadelerini tesbit 
etmek; 

F) Davet vukuunda piyango ve kurumla
rın kur 'a, seçim ve toplantılarında hazır bulu
narak tutanak tanzim etmek; 

G) İlgililer tarafından istenildiği takdirde 
dairede saklı olan asıl ve suret ve sicillerden ve 
kendilerinin getirdiği kâğıtlardan tasdikli su
ret vermek; 

H) Her dilden getirilecek kâğıtları diğer 
dile çevirmek ve çevirtmek; 

t) idaresi tevdi olunan menkul ve gayri
menkul malları idare etmek; 

J ) Teslim olunan emanetleri saklamak; 
K) Ticari senetlerin kabul edilmemesine 

veya ödenmemesine karşı protesto çekmek ve 
ihbarname göndermek; 

L) Her türlü yüklenmelere ait protesto ve
ya ihbarname göndermek; 

M) Diğer kanunlarla kendilerine verilen 
bütün akitleri yapmak ve işleri görmek; 

N) Kanunlarda resmî olarak yapılmaları 
istenipte mercileri gösterilmemiş olan bütün 
akit ve sözleşmeleri tanzim ve tasdik etmek; 

Vazifeleriyle ödevlidirler. 
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| Noterler bu maddede yazılı işleri dairelerin-
! de yapabilecekleri gibi sahiplerinin vukubula-
! cak müracaat ve istekleri üzerine daireleri dı-
; şmda da yapabilirler. 
j 20 nci maddenin 3 ncü fıkrasına göre noter-
! lere vekâlet edecek memurlar da daire dışında 
; bu işleri görmek üzere noterler tarafından gön-
i derilebilir. 
I 

i Noterler Ticaret Kanununa tevfikan tüccar 
i 

j defterlerini tasdik ettikten sonra, tasdik edilen 
J defterin nevini ve ait olduğu yılı, sahifesi mik-
ı tarım, tüccarın bağlı olduğu ticaret siciline ta-
I ahhütlü mektupla bildirirler. Posta ücretiyle 10 

kuruş yazı ücreti sahibinden alınır. 
HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar; Noter Kanununun 44 ncü mad-
desiyle yapılmak istenen değişiklik bu madde
nin (B) bendine ve «Aynı hak tesisi vaitleri» 
kelimelerinin ilâvesinden ibarettir. Gerekçeden 
de anlıyoruz ki, bununla kat mülkiyetiyle inti-

| fa arasında bir mülkiyet veya ııim mülkiyet ka
rinesi ihdas edilerek güya bazı şehirlerde mev
cut olan bazı boşlukları ve ihtiyaçları önlemek 
istemişlerdir. 

Arkadaşlarım; bu mevzuun böyle bir işaretle 
lıallediliverebilecek işlerden olmadığım ve bu hü
küm buraya ilâve edilirken hâdisenin tarihini 
enine boyuna ve derinliğine ele alarak incelen
mediğini görmekteyiz. 

Arkadaşlarım; gayet hulâsa olarak mülâha
zalarımı arzedeceğim. Yorulduğunuzun farkın
dayım. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki, nefsi isviçre'de 
dâhil olduğu halde evlerin gayrimenkul mül
kiyetinin iptidai devirlerde menkule ait bir mül
kiyet sistemine tâbi idi. Bizde de böyleydi, 
oğlum hatmeder, evin yazlık odasını verir
dim, kızım gelin olur, filân odayı verdim gibi 
bir vaziyet yürürdü. Medeni âlemde gayri
menkulun bu şekilde kurunu ulâî bir mânası 
kalmamıştır. Gayrimenkul sermayenin başta 
gelenlerinden birini teşkil etmektedir. Bu şe
kilde addedildiği için ölü mal denilen gayri-
menkule iktisadi faaliyet vermek için bunlar 
üzerinde asri hukuk düşünmüştür. Meselâ is
viçre Medeni Kanununun 675 nci maddesinde, 
ki bizim kanunumuzun 652 nci maddesine te
kabül ediyor, bu, sarahaten menedilmiştir. 
Bunu meneden isviçre'de ve üst hakkı kabul 

— 565 — 
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etmiyen memleketlerdeki sebepleri dört kısım
da hulâsa etmek mümkündür : Birincisi, içti
mai sebepler; ikincisi ahlâki sebepler; üçüncü
sü sıhhi sebepler ve dördüncüsü de iktisadi se
beplerdi! Bizim memleketimizde bu gibilerin 
cümlesinin bir gayrimeııkulden mülk olarak, mes
kende ailenin istirahat yeri, ahlâkının teşekkül 
yeri olarak bütün bu unsurları düşünmek, kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. Bir defa bunda de
niyor ki, izalei şuyua mâni olacağız. Arka
daşlar, ben bununla verilen bir hakkın ne şe
kilde izalei şuyua mâni teşkil ettiğini kavraya
madım. 

Bunu böyle yaparsak acaba, izalei şuyua, en 
tabiî bir hak dâvasını önlemiş oluyor muyuz? 
Hayır. Böyle birşey yoktur. 

Şimdi, gayrinıenkullerde, arzettiğim sebep
ler düşünülmekle beraber, bir de Devlet ola
rak tasarrufu nizamlayıcı vasıtalar vardır. 
Ondaki müşkülâtı da derpiş etmek mecburiye
tindeyiz. Meselâ, bu yapıldığı zaman memle
ketinizde bizi zaten harap etmekte olan gayri
menkul ihtilâfları bir kat daha artacaktır. Ila-
rabiye götürecektir. Çünkü biz bir defa uf
kî olarak gayrimenkullerde bir hak tesis et
mek gibi bir garibeye düşüyoruz. Ufkî olarak 
gayrimenkullerde bir hak tesisi mevzuu ha
cimli ve heııdesî bir kadastroyu istilzam eder. 
Biliyorsunuz ki, biz elli seneye yakın faaliye
timize rfcğmen memleketimizde henüz bu hu
susta mühim bir adım attığımızı iddia edemeyiz 
arkadaşlar. 

Biz bir bakımdan mülkiyet mahfuz kalacak 
diyoruz ve fakat irtifak hakkı, zürri vakıflar 
gibi ölü kalacak. 

Sonra arkadaşlarım, Türkiye'den başka 
yerde gayrimenkuller ölü sermaye değildir. 
Bütün medeni dünyada en aktif sermayedir, 
rehineli tahvil senetlerinden istifade eder. Bu
nun için bunların aktif bir sermaye haline gel
mesi için tedavül unsurlarını kateden mania
ları bertaraf etmek lâzımdır. 

Meselâ bizim elimizde bir apartman var
dır, servet taş olmuştur, bu para ölüdür, her 
hangi bir teşebbüs sahasına giremez. Şimdi 
biz bununla hangi rehin ve tahvilden istifade 
edebiliriz, hangi Devlet dairesi, Devlet ban
kası böyle bîr gayrimenkulu üzerine alacaktır"? 
Bizde böyle bir imkân var mı? Böyle birşey 
yapılabilir mi? Böyle birşey düşünülmemiştir. i 
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Diyorlarki, izalei şuyua mâni olalım. Evet, 

X, Y, Z birleşmiştir. Üç kişi bir apartman yap
tılar. Birisi öldü. Dört çocuğu var, birisi reşitir. 
Şimdi irtifak hakkı mahiyetinde güya bir aynı 
hak teessüs etmiş. Burada bir fiilî vaziyet var, 
ben buna zilyedlik diyeceğim; bu «zilyedlikten na
sıl izaleişüyû yapacaksınız? Bütün hukukçu ar
kadaşlar buradasınız, buna bir imkân düşününüz. 
10 kişi, ailenin bütün çocukları bir katta otursun 
mu? İzalei şüyu mu yapalım? Bu adamlar ne 
yapsın? Böyle hüküm konmaz arkadaşlar. 

Şimdi, benim mensubu olmakla iftihar ettiğim 
komisyonumun mazbatasını okudum: «Hukuk 
esaslarına aykırı olmakla beraber....» deniyor. 

Arkadaşlar, hukuk esaslarına aykırı ise yap-
mıyalım, Medeni Kanuna aykırı ise yapmıyalım. 
Yok, eğer mutlaka lazımsa Medeni Kanun bize 
gökten vahi ile inmedi. Medeni Kanunda da hü
kümler tesis edilir, enine boyuna düşünülür, de
ğiştirilir. 

Ne olacak? Lütfen cevap versinler. 
Arkadaşlar, bir misal vereceğim, üç dört kat

lı bir apartman var, bunun en üst katı yandı, 
bu ne olacak Buna cevap versinler- Sonra alt 
katını sel götürdü, dört direk üzerinde kaldı. 
Kim yapacak bunu? Bana cevap verin. Yoktur 
arkadaşlar, böyle şey olmaz. Bu düşünülmemiştir. 
Bizim evvelce, şer'î ahkâmda mirasçılar arasında 
müşterek mülk taksim edilmezse intifa, yani 
bir sene ben oturayım, bir sene sen otur, bu bah
çenin mahsulünü bir sene sen, bir sene ben ala
yım, gibi zamana taksim ederler. Burada böyle 
birşeyler de yok. Bize diyorlar ki; hayır ihtiyaç 
vardır, ihtiyaç vardır ama ihtilâfını da düşüne
lim arkadaşlar. Esefle kaydedeyim ki, yan yana 
komşuları geçindiremezken, amudî mânadaki kom
şuları nasıl geçindireceksiniz? Memlekette bir 
şuriş çıkarırız, böyle şey olmaz. Bütün hukuki 
ihtilâflar derpiş edilerek mevzuata Devletçe el 
atmak lâzımdır. Bizde evvelce bir hilei şer'iye 
vardı, şimdi bu da hilei medeniye oluyor. Bana 
öyle geliyor, müsaade etmiyelim arkadaşlar. 
Oünki nihayet yarın cemiyetin içinde çıkacak ih
tilâflardan mesul; biz ol arağız arkadaşlar. 

Sonra diyorlar ki; ayın hakkın mülkiyetinin 
intikali gibi bir tam ve mutlak hüküm taşıyan 
mevzuda biz satış vâ'dinİ, hakkını veriyoruz da 
aynı hak tesisinde niçin vâit vermeyi caiz gör
müyorsunuz? 
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Arkadaşlarım; derhal arzedeyim ki, Sayın 

Adato! zati âlinizin de bu noktaya dikkatinizi 
çekmek isterim, ifası muhal olan veya kabil olmı-
yan bir vait bâtıldır. Meselâ birisi çocuğuna 
gökteki kamerin sağ köşesini verdim dediği da
kikada, çocuğu ona, deli der. Ayni hak va'di, 
mümkün olduğu için caizdir. 

Ben vadediyorum, Ahmed'e satacağım diyo
rum. Bu va'di mütekaddimen tahakkuk edebil
mesi için tapu huzurunda ferağ vermekliğim lâ
zımdır; ancak onunla biter. Bir satış va'di için 
bu şekilde hangi tapu memuru huzuruna gide
cek ve bu vaitteki borcunu ifa edecek. Bu vait 
ferdayı muallak bir akittir. Hangi kanuna göre? 
Medeni Kanunun müşterek maksatlara tahsis 
edilen yahut ta mukavelelere müsteniden taksim 
edilebilmesi hakkındaki hükümler, bu konuda 
çok sevdiğim konukla beraber değilim, saym ba
kanla da hiç beraber değilim. Çünkü orada mu
kavele hükümleriyle mukayyet diğer hususlar 
10 sene müddetle mukayyettir, böyle olması lâ-
zı m gelir. Çünkü mülkün malike imtisalı, malikin 
hayatı hovunea bir gölce değildir. Mal dedikleri 
zaman eski Mecelle tabiriyle söyle anlaşılır: hi
ni hacette kondi ih+ivacına eevap olabilen, kendi 
ihtivasını safflıvabilon bir vasıta. Malın mânası 
budur. Ben tasarruf cdpmiycecffim, sadeee orada 
hakkım, haperin durduğu gibi duracak bir ta
li a vvnz hakkım olacak ve yahut ta bir sıŞıntı 
halinde knlapao-ım. Bövle şey olmaz arkadaşlar. 
Tabiattaki tas, hacer ve seçerin durduğu bir 1a-
havvüz, hükmü vardır. Fizikte bir tahavvüz ka
idesi vardır, simdi ona ne derler bilmiyorum. 

MÎTAT SAKÎK ALTAN (Konya) — Sığıntı. 
HULKİ KARAGÜLLE (Devamla) — Evet 

sığıntı vaziyetinde duracağız. Arsa kıymetleri 
yükseliyor buyuruyorlar. Arsa • kıymetlerinin 
yükselmesi bize böyle vahim ihtilâflar doğura
cak. kanunlar yapmak hakkını vermez. Sanırım 
aklımız, izanımız, vasıtalarımız vardır. Her hu
susu düşünür, dört başı mamur kanunla geliriz. 

Hulâsa olarak ben bu 44 ncü maddedeki tadil 
teklifini yerinde ve maksada uygun bulmuyo
rum. !20 arkadaşımla beraber bu hususta bir 
önerge sunuyorum, bu 44 ncü maddedeki t a dil 
teklifinin reddini istİ3'orıız. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-
ZİOGLU (Kayseri) —• Muhterem arkadaşlar; 
Gerek Hulusi Ûral gerek Hulki Karagülle arka-
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daşımız çok heyecanlı konuştular. Mevzuun ken
dilerini endişeye düşürmüş olduğu görülüyor. 
Halbuki endişeyi mucip hiç bir konu mevcut 
değildir. Ben hadiseyi hukuki bakımından bir 
tahlile tâbi tutmak arzusunda değilim. Çünkü 
bunu Saym Bakan ve Konuk arkadaşımız gayet 
güzel ifade buyurdular. Hâdise şu: Kanunu 
Medenimiz ve Borçlar Kanunumuz gayrimenkul 
alım, satımına ve ayni hak tesisine ait olan akit
lerin, resmî senede bağlı olmadıkça muteber ol-
mıyacağı esasını koymuştur. 

Tapu kanunumuzun 26 ncı maddesi de resmî 
senetlerin, gerek mülkiyete gerek ayni haklara 
ait, tapu dairelerinde yapılabileceği esasını va
zetmiştir. Bu iki hal tatbikatta bir müşkilât 
doğurmakta idi. Bu zorluğu bertaraf etmek için 
Noter Kanununun 44 ncü maddesinin B. fıkra-

, sına, bundan birkaç sene evvel; gayrimenkul 
satış va'dine ait senetleri noterlerin tanzim ede
bileceğine dair bir hüküm konmuştu. Bugün 
yapılan şey de aslının kati satışına ait vaid se
nedini tanzim edebilen notere, o gayrimenkul 
üzerinde ayni bir hak tesisi va'dine dair senet
leri de tanzim salâhiyetini vermekten ibarettir. 
Salâhiyeti verdiğimiz zaman ne netice hâsıl ola
caktır1? Bilmünasebe bundan bahsedilmiş bulun
maktadır. 

Hâdisenin ruhu, mahiyeti, tadilin şümulü 
budur. Bunu gerektiren, buna takaddüm eden 
sebepler de vardır, müsaadenizle şimdi bunu 
arzedeyim: 

Dünyanın her tarafında, bilhassa bu sotı 
dünya harbi, ve iktisadi diğer sebepler mesken 
buhranı yaratmıştır. Bizde de bir mesken buh
ranı vardır. Arsa kıymetleri, malzeme bedelleri 
yükselmiştir, amele ücretleri artmıştır. Bundan 
dolayı vatandaşlar, muhtaç olduğu meskeni te
darikte zorluk çekmektedir. Bu zorluk muva
cehesinde, kat mülkiyetinin lehinde bir cereyan 
da husule gelmiştir. Bunun için Adalet Bakan
lığında mütehassıs, memleketin ve bütün dün
yanın itimat edebileceği hukukçulardan müte
şekkil bir komisyon bunu düşünmüştür. Fakat 
bunun Medeni Kanunun koyduğu esasları tadile 
mütevakkıf olduğu anlaşılmış, bu inkılâp kanu
nunun koyduğu esasları zedelememek için bu 
yola gidilmemiştir. Kanunu Medenimizin bün
yesinde esasen mevcut bir müesseseden istifade 
imkânlarının mevcut olduğu müşahede edilmiş 
ve bu tebarüz ettirilmiş bulunmaktadır. Bugün-
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kü hükümlerimize^ göre bir apartmanın muhte
lif sahipleri bu apartmanın herhangi bir daire
sinde. herhangi bir hissedarın oturmasını ara
larında mukavele yaparak devamlı bir maksa
da tahsis edebilirler. 

Bunu tapu siciline tescil ettirirler. Bunun 
üzerine herkes kendi dairesinde müstakil]en otu
rabilir. Bunu bugünkü mevcut hükümlerle ye
rine getirmek mümkündür. Mümkün olduğunda 
da bütün hukukçu arkadaşlarımız ittifak et
miş bulunmaktadır. Şüpheli arkadaşlarımız da 
kendi kanaatlerini Mecliste izhar etmiş bulu
nuyorlar. 

Yine. Sayın Bakanın ve Abdürrahman Ko
nuk arkadaşımızın izah ettikleri gibi müşterek 
bir arsaları olup da hissedarları adeclince üzerine 
kat veya daire yapmak, ve her bir katta bi
risi oturmak istediği zaman bu imkânı bina ya
pılıp tamamlanmadan ve tapu siciline şerh ve
rilmezden evvel temin etmek mümkün olamı
yordu. îuşa a t devanı ettiği sırada hissedarlar
dan biri cayabilir. Cayamıyaeak ve müşterek 
inşaat başladıktan sonra rücu edemiyecek bir 
hale getirmek için noter huzurunda şahsi irti
fak hakkı tesisi için bir vaid senedi tanzim et
mek suretiyle hissedarları bağlamak mümkün 
olduğu gerekçemizde işaret edilmişti. Keza Hu
lusi O rai arkadaşımızın endişelerine de hiç bir 
mahal olmadığını yine gerekçemizde tebarüz et
tirmiştik. Hulusi Oral arkadaşımız kat mülki
yeti ihdas edilmiştir buyurdular. Böyle bir şey 
ihdas edilmiş değildir. 

l^iilî tasarruf bakımından kat mülkiyetinin 
temin ettiği faydayı ameli olarak temin etmek
ten ibarettir. Yoksa hukukan kat mülkiyeli de
nilen müessese kurulmakta değildir. 

Yine Sayın Hulusi Oral arkadaşımız bu hü
küm yenidir, Kanunu Medeni hükümlerine mu
haliftir buyurdular. Arkadaşlar bu, ne yenidir, 
ne de Kanunu Medeni hükümlerine muhalifi ir. 
Kanunu Medeniyi tercüme ettiğimiz îsviçre'de 
bu hüküm yaşamaktadır ve tatbik edilmekte
dir. 

Zannediyorum, ben yanlış zapdetmemiş isem, 
Hulusi Oral arkadaşımız buyurdular ki. Medeni 
Kanunumuzun hükümleri şahsa bağlı aynı hak
kı menetmiştir, tabiî böyle bir şey yoktur. Son
ra Borçlar Kanununun bir- hükmüne göre yapı- j dairesinin, bir aralığın ikametine devamlı bir 
laeak mukavele muteber addedilemez, buyurdu- i surette tahsis edilmiş olması onun hakkında iza-
lar. ı lei, şüyu talebine 627 nci madde sarahatine göre 

Arkadaşlar, kanunun sarahaten meııettiği 
bir şeyi şüphesiz bir mukavele ile sağlamak 
mümkün değildir. 

Kanunu Medenimiz ve diğer kanunlarımız 
aynı hak esasına mütaallik mukavelelerin res
men yapılabileceğini ve bu hakkın yalnız tapu 
dairelerine münhasır kalmayıp noterlere de bu 
yetkinin verilmesini mevzuubahis etmenin ka
nuna mugayeretini ve bu yolda yapılacak mu
kavelenin muteber olınıyacağım iddiaya bir se
bep olacağını tahmin etmem. 

Sayın Hulki Karagülle arkadaşım başka nok
tadan işe temas buyurdular, enine boyuna ve 
derinliğine mevzuu incelenmemiştir dediler. 

Arkadaşlar, bilâkis mevzuu belki iki sene
den fazla bir zamandanberi üzerinde İsrar
la durulmuş ve İsrarla salahiyetli Ko
misyonlarda tetkik edilmiştir. Teklif B. M. 
M. ne arzedilmezden evvel Adalet Bakan
lığında gerek tahkikat hayatında bulunan 
yargıçlardan ve gerek profesörlerden alınmış 
kıymetli hukukçular vasıtasiyle uzun uzun tet
kike tâbi tutulmuş ve isviçre'deki tatbikatı da 
nazarı itibara alınarak bize de bu teklif bu su
retle getirilmiştir. 

Sayın Karagülle arkadaşım izalei şüyua na
sıl mâni olacağız ben bunu anlamıyorum diyor
lar. Zaten Abdürrahmaıı Konuk'un izah buyur
dukları gibi izalei şüyua mâni olmak hedeftir, 
ve buna da mânı olunacaktır. Çünkü Medeni 
Kanunun 027 nci maddesi müşterek maliklerin 
şüyuu idame mecburiyetinde olmadıklarını ka
bul ederek ana, prensip olarak vaz etmiştir. 

Ancak iki halde taksim ve izalei şüyu istene
ni iyeceğini ifade ediyor. Birisi; bir mukavele ile 
şüyu izale mükellefiyetini şerikleri kabul etmesi 
halindedir. Kanun bunu 10 sene müddetle takyit 
etmiştir, daha fazla olamaz. Bu mukavele muhte
lif sebeplerden de bozulabilir. Yine 627 nci mad
de gayrimenkul devamlı bir maksada tali sis edil
miş bulunursa taksim ve izalei şüyu istenemez 
der. Bunun için bir müddet de kabul edilmiş de
ğildir. Bir arkadaşımızın da izah ettiği gibi iki 
komşu, aralarındaki müşterek duvar, müşterek 
çatı devamlı maksada tahsis edildiğinden izalei 
şüyu talep edilemez. Muayyen bir katın, bir 
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cevaz yoktur. Bu hususta tereddüt edecek bir 
cihet de yoktur ve tereddüt de edilmemiştir. 

Sayın Karagülle, bu hüküm kabul edilirse, 
gayrimenkullerimizi ölü sermayeler haline geti
ririz. Bunun mukabilinde tahvil çıkarmak ve bu
nun rehin muamelesi yapmak kabil olmıyacak-
tır, buyurdular. Buna mukabil ben kendilerine 
başka bir şey sormak isterdim. Şimdiye kadar 
hangi gayrimenkulumuzu mütedavil sermaye ha
line getirdik, onu karşılık göstererek tahviller 
çıkardık, tedavüle koyduk, bunlar vâki şeyler de
ğildir ve yapılmamıştır. 

Vereseye kalırsa ne olacak dediler; vereseye 
kalır. Verese isterse bunu aralarında taksim eder
ler, isterlerse, aralarında o katı kat olarak kulla
nırlar veya şüyuunu izale ederler. Üst kat yanar, 
alt katı su götürürse ne olacaktır buyurdular? 
Evet sigortalı ise bedelini alır ve yeniden kat 
yapmak hakkına maliktir. Yapar ve oturur. Bu 
suretle iştirak hakkı devam eder gider. Komşular
la geçinemiyorlar, üstte veya altta geçimsizlik 
olursa ne olacaktır buyurdular. Apartmanlarda 
nasü geçiniyorlar. İnsandır, bazan da aralarında 
ihtilâflar çıkabilir. Bunlar hususi ihtilâflardır 
mevzuatımız dairesinde halledilecektir. Bunda 
endişe edilecek bir şey görülemez. Geçinme içti
mai bir ahlâk işidir. 

Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize) — ihtilâf 
her şeyde vardır. 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Maruzatımı hulâsa etmek istersem: yeni bir hü
küm getirmiş değiliz, Kanunu Medeni de esasen 
mevcut olan şahsi irtifak hakkı tesisi müessesesi 
yaşamaktadır. Bu müesseseden istifade edilerek 
şimdiki konuştuğumuz mevzuu yürütmek kabil
dir. Bunu münhasıran tapu dairesine bırakmı-
yarak noterlere de imkân vermek ve daha evvel 
müşterek bir arsa edinerek müşterek bir bina 
yapmak istiyenlerden birisinin nükûlü halinde 
diğerlerini zarara sokmamak için teklif gelmiş
tir, faydalı bir netice verecektir. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

MİTAT SAKİR ALT AN (Konya) — Muh
terem arkadaşlar; sayın Bakanı dinledikten ve 
Abdürrahman Konuk arkadaşımız gayet berrak 
ifadesiyle konuyu izah buyurduktan ve hukuki 
vaziyeti ifade ettikten sonra birşey söylemek lâ-
zımgelmez gibi ama bendenizin tereddüt ettiğim 
noktalar var. Sayın Bakan buyurdular ki: Ana 

1048 Ö : 2 
kanunumuz olan Medeni Kajıunümıizda kat mül
kiyeti memnudur ve fakat kat mülkiyeti memnu 
olmakla beraber 753 ııcü madde gereğince irtifak 
hakkı tesisine cevaz vardır, bu cevaz dolayı-
siyledir ki, Noter Kanununun 44 ııcü madde
sinde aynı hak tesisi va'dine mütaallik senet
lerin ianziminde salâhiyet tesis ediliyor ve se
netlerin de, gerekçede izah edildiği gibi iç
timai zaruretlerden doğduğu beyan ediliyor. 
(iüzei. Bazı mmtakalarımızda içtimai zaruret
ler buuu icabettiriyor ama her içtimai nizam 
tesis edilirken, böyle ileriye muzaf olan hâdise
lerde devamlı zorluklar ihtimali de gözönüne 
alınarak, faydaları, mahzurları mülâhaza edi
lerek faydaları galip tesislerde bulunmak man
tıki olmaz mı? 

Tereddüt ettiğim cihetlerden birisi de, Sa
yın Hulki Karagülle arkadaşım tarafından izah 
edildi, âdeta donmuş bir mülkiyet vücuda 
getiriliyor. Çünkü bu tesisle izalei şüyu mene-
dilmiş oluyor. Sait Azmi üstadımız da bunu 
çok mantıkî bir lisanla izah buyurdular. Hulki 
Karagülle arkadaşımızın da izah buyurduğu 
gibi, Kanunu Medeni ahkâmımız kat mülkiye
tine müsait değilse veyahut buna dair teşebbüs
ler alınmamış oluyorsa ilânihaye bu hükümle
rin böyle kalacağını ne ile istidlal edebiliriz1? 
Mademki bu sistem bulunmuştur, açıkça bu 
hususların ana kanunlarda tasrihine doğru bir 
sistem açılmış oluyor demektir. 

Tereddüt ettiğim birşey daha var: 753 ııcü 
maddeye istinaden tesis edilen hüküm bu oldu
ğuna göre bu madde şöyle demektedir : (Malik, 
herhangi bir kimseye...) buradaki mülkün sahi
bi kimdir? Müşterek mülkün sahibi olan bir 
kaç kişi midir, yoksa tapu birisi namına alı
nacakta bu tapu üzerinde diğerleri lehine kat 
mülkiyeti tesisine gidecek olan aynı bir hak te
sisi yolu mu ihtiyar edilecektir? Eğer böyle ise 
gayet garip bir hâdise karşısında kalacağız. Hu-
kukan izahı imkânsız, mütevalf ihtilâfa mey
dan açacak bir hâdise karşısında bulunacağız. 
Lehde konuşanların bilmiyorum, izahlarında te
zat var gibi geldi bendenize. Bir taraftan iza
lei şüyu a mâni hükümlerden bahsedildi. Diğer 
taraftan tapu meselesi müphem bırakıldı, 
izah olunmadı. Gayet karışık, tezatlı izahlar 
arasında bir aydınlık köşe bulamadım. Âdeta 
Kanunu Medeniye yeni bir gedik mi açacağız? 
Eski bir tâbir vardır, af buyurun, hülleye mi gi~ 
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diyoruz. Bunun gibi birşey oluyor. Eğer ta-
mamiyle bir zaruret varsa ve bunun memleket 
için lüzumuna kani isek, arkadaşların izah et
tikleri gibi, yani bir tesis getirelim. Ana ka
nun gökten inmedi ya. O da beşerî bir müesse
sedir. O beşerî müessesede bu Meclisi Ali 
memleketin menfaatlerine uygun olarak daima 
tasarruf etmek hakkına maliktir. 

Sonra burada hukuki ve İdari tasarruflar, 
irtifak hakkı olanların... 

BAŞKAN — İfadelerinizin madde ile alâ
kası yoktur. Madde hakkında konuşmanızı rica 
edeceğim. 

MİTAT ŞAKÎli ALTAN (Devamla) — Ay
nı haklar üzerinde konuşuyorum, ama tamirler 
ve diğer hususlarda doğacak ihtilâfları nasıl 
halledeceklerdir'? Tipik bir mukaveleden bahse
dildi, bu mukavele efradını cami ağyarını mâ
ni mi olacaktır: Her tesiste elbette ihtilâf çı
kar diyorlar. 

Arkadaşlar; mutlaka ihtilâflar çıkması ihti
mali olan tesisler yapılabilir mi? Bunun için iç
timai huzurun temin ve bütün mahzurların ber
taraf edilmesi lâzımdır. 

Ben bu mâruzâtımla Hu İki Karagülle ve Hu
lusi Oral arkadaşlarımın mülâhazalarına işti
rak ediyorum. Aydınlanmadığımız yerler var
dır, mülkiyet hakkında açtığımız bu gedikle 
ana kanunun prensiplerini ihlâl ediyoruz. Bun
ların nazarı dikkate alınması lâzımdır. Mâru
zâtım bundan ibarettir. 

ADALET BAKANİ FUAT) SİKMEN (Rize) 
•— Muhterem arkadaşlar, sevkedilen lâyihanın 
lehinde mütalâada bulunan arkadaşların ileri 
sürdükleri haklı mütalâalarda bir tezat yoktur, 

Biz diyoruz ki, bugün yaşıyan ve iner'i olan 
ve Meclisi Âlice tadili için herhangi bir arzu 
izhar edilmemiş bulunan Medeni Kanunumuzun 
hükümlerine göre, şimdi bu lâyihanın aleyhinde 
bulunan arkadaşların ileri sürdükleri bütün, ha
diseleri ve vakaları cami olarak bir irtifak hak
kı tesisi mümkündür. 

Binaenaleyh, lâyiha aleyhinde mütalâa sec
deden arkadaşlar, mevcut bir kanunumuzun hü
kümlerine göre yapılabilen ve yapılmakta olan 
bir hâdise aleyhinde mütalâa serdettikleri için, 
ben bütün bu mütalâatı lâyiha aleyhine müte
veccih bir mütalâa olarak telâkki etmekte ma
zurum. 

Çünkü arkadaşlar dediler ki; şöyle bir irti-
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fak hakkı yapılırsa şu katından o istifade eder, 
şöyle olursa bu katından o istifade eder, bu 
ebediyete kadar devam edecek olursa müşterek 
mülkiyet bir gun zail olup tek bir adamın mülkü 
haline gelmıyecektir. 

Arkadaşlar, huzurunuza sevkedilen ve Noter 
Kanununun 44 ncü maddesine ilâve edilen bu 
fıkra konmasa dahi, mevcut Medeni Kanunu
muzun hükümlerine göre, alâkalılar arzu ettik
leri takdirde kendileri birbirleri lehine şayian 
mutasarrıf oldukları bir gayrimenkul üzerinde 
irtifak hakkı tesis edebilirler. Ve bu irtifak 
hakkı tesisi için tapu memuru huzuruna gidip 
beyanlarını, rızalarını, ifade etmeleri kâfidir. 

Eh, bu kâfi ise, siz bunu niçin getiriyorsunuz 
diyebilirsiniz. Demincek de huzurunuza çıktığım 
zaman arzettiğim gibi; bunun tek sebebi; vücut 
bulmamış bir gayrimenkul için arsa almak, mü-
tekaddim bir inşaata başlıya bilmek için böyle 
müşterek malik vaziyette, yani şayian bir gay
rimenkulun mutasarrıfı halinde olarak kurula
cak bir apartmanın üzerinde irtifak hakkı tesisi, 
hattâ, irtifak hakkı tesisi imkânı dersem çok 
daha ileri gitmiş olurum; irtifak hakkı tesisi 
va'dinin bir resmî senetle tevsikine imkân ve
rerek bu bu vaitte bulunan kimse va'dinden nü-
kûl ettiği zaman lehinde, veya va'di alanlar 
ııükûl ettiği zaman lehinde, kulanabilmek için 
ve mevcut mevzuatımız dairesinde hakkını elde 
edebilmek için resmî bir senede dayanarak dâ
va açmak imkânını vermek istiyoruz. Diyecek
siniz ki, bu imkânla ne kazanılır? Çok şey ka
zanılır, arkadaşlar. Mücerret sözden ibaret va-
itlerden nükûl edildiği zaman, bu va'de güve
nerek bu işin içine, yapılacak binanın bir katın
da, kendisine bir irtifak hakkı tesis edileceği 
ümidiyle girmiş olan bir adama bu imkânı bah
şetmek istiyoruz. Bizim bu tadille yapmak iste
diğimiz şey, böyle bir hüküm mevcut bulunma
ması dolayısiyle, bu gibi ahvalde yapılamıyan 
bir şeyi yapılabilir bir hale getirmektir. Yok
sa arkadaşlarımın mahzurlarından uzun boylu 
bahsettikleri mevcut gayrimenkul üzerinde Ka
nunu Medenimiz hükümlerine göre istiyen, is
tediği şekilde bu irtifak hakkını yapabilir. Bu
na bir mâni de yoktur. Biz yep yeni hilei seri
ye ve hud'a falan gibi birşey çıkarmak istemi
yoruz. Arkadaşlarımın görüşlerine ve mütalâa
larına hürmet ederim, benim için kıymetlidir ve 
makbul sayılabilir. 
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Ama bu kanaattö bulunanın yapacağı iş, bu 

lâyihayı ret değil, Kanunu Medeninin maddele
rinin değiştirilmesi için müracaat etmesi lâzım
dır. Onun için huzurunuzda ileri sürülen bu 
mahzurlar bu lâyiha ile yürütülmiyeceği düşü-
nülmiyerek, ricamın kabul edilmemesi cihetine 
gidilmesin. Biz yeni bir şey yapmıyoruz. Bütün 
arkadaşlar deseydiler k i : İrtifak hakkı tesis va-
'di noterler tarafından resmî bir senetle yapıl
maz. Bu vait, mevcut bir şey üzerinde ise esa
sen vaide lüzum kalmadan tapu memurunun 
huzurunda yapılabilir. Vait için böyle bir hü
küm konmazsa mahzurlar ileri sürülür. Her-
şey taklit edilebilir. Yalnız getirdiğimiz misal
de olduğu gibi, 4 arkadaş birleşip bir arsa ala
lım, dört katlı bir apartman yapalım. Buna ev
velden bağlanalım. Bu bağlantıyı mümkün kı
labilmek için ben bu teklifi yapıyorum. Benim 
bu arzettiğim mütalâaları, Abdürrahman Ko
nuk arkadaşım, sözcü arkadaşım, Adato arka
daşımız bütün bunları teyiden söylediler ve 
bunların arasında bir görüş birliği var ki, bir
birini nakzedici bir mütalâa mevcut değildir, 

MlTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Izalei 
şüyuu meneden bir mahiyet alacak, tasarruf 
hak ve hürriyeti ne olacak, ilânihaye kalacak 
mı?. 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (De
vamla) — İzalei şüyu ne gibi ahvalde istenir, 
ne gibi ahvalde istenemez! Kanunumuzda, bunu 
izah eden hükümler var, bunları değiştirmiyo
ruz. Bir gayrimenkul üzerinde daimiyet göste
ren bir irtifak hakkı mevcut iken ve bu devam 
ettiği müddetçe, şüyuun izalesi istenemiyecek. 
Bugünkü kanunumuzda bu vardır. Binaenaleyh 
zatıâlinizin bir binası ve o bina içinde benim 
herhangi bir irtifak hakkım mevcut ise, bu irti
fak hakkına ben malik olduğum müddetçe şüyu 
halinde o gayrimenkulun ben de hissedarı isem, 
siz o şüyuun izalesini istiyemezsiniz. Bugün 
mevcut kanunumuzda bu vardır. Şüyuun izale
sini istiyen vaziyette, bu tadili yaparak, şüyuun 
izalesine mâni oluyor değiliz. Kanunu Medeni
nin, madde numarası hatırımda değil, bir mad
desi sarahatle diyor k i : Daimiyet arzeden bir 
irtifak hakkı mevcut olan gayrimenkullerde 
şüyuun izalesi talep edilemez. 

MÎTAT SAKİR ALTAN (Konya) — On se
neye münhasırdır. 
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ADALET BAKANİ FUAD SİRMEK (Dâ

vamla) — On seneye münhasır olan mukavele
dir. 

MlTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Bu 
hak mahfuzdur. 

ADALET BAKANI FUAD SİKMEN (De
vamla) — Bilmiyorum, nasıl arzedeyim, Mede
ni Kanunumuzda, üzerinde daimiyet ifade eden 
bir irtifak hakkı müesses bulunan gayrimen
kulun şüyuunun istenemiyeceği, sarahaten ya
zılıdır. 

MlTAT ŞAKIR ALTAN (Konya) — Doğ
rudur ama irtifak hakkı mahfuz ve şahsidir. 
Gayet geniş bir tasarrufa imkân veren mülki
yet hakkını irtifak hakkı olarak tesise imkân 
var mil 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (De-
•vamla) — Müsaade buyurun, irtifak hakkı mev
cut olmıyan gayrimenkullerde hissedarlar kendi 
aralarında İÜ sene muteber olmak üzere şüyuun 
izalesine gidemiyeeekierini tesbit edebilirler. 
Dediğim gibi, daimi olan irtifak haklarında dai
mî olarak buna gidilemiyeceği musarrahtır. Biz 
bunu demekle, bütün vatandaşlar behemehal 
bu şekilde mal iktisabetsinler diye bir hüküm 
koymuyoruz. Bir imkân veriyoruz. Bu imkâ
nın mahzurunu, faydasını mütalâa eden vatan
daş, kendi arzusuna göre ve kanunun verdiği 
imkânlardan istifade ederek bu yola gider. Bu
nu daha ziyade mahzurlu telâkki eden bir va
tandaş ise bu yola gitmez, dediğiniz gibi şayian 
mutasarrıf vaziyetinde bulunur ve dilediği za
man şüyuun izalesi yoluna da gidebilir. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar; is-
tinadettikleri 627 nci maddeyi okuyorum; en 
canlı ve hakikaten hukuku tasarrufiyenin ihlâli
ni ve Medeni Kanunun bu maddesini tadil ma
hiyetini tazammun edecek olan o akdin bunun
la olan tearuzunu bu maddede göreceğiz. Onun 
için istedik ki, Medeni Kanunda bu bakımdan 
tadilât yapılsın. 

Şimdi; 627 nci maddeyi okuyayım: «Hukuki 
bir tasarruf mucibince yahut müşterek mülkün 
devamlı bir maksada tahsis edilmiş olması ha
sebiyle şüyuun izalesi ile mükellef olmadıkça» 
bu iki kaydı çıkardık. Hukukan bir tasarruf 
on seneden fazla bir müddet için bertaraf edile
mez. Bu sarahat karşısında Sayın Bakan di
yorlar k i ; efendim; biz akitle devamlı bir mak
sat kastettik. Halbuki devamlı maksadı vâr 
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zii kanun ve bunun istinat ettiği bütün hukuki 
kaidelere müşterek menfaatlerin temini için şir
ketler kurarak gayrimenkulleri işletmek sure
liyi e birçok mütemmim eüzüler kurarak tesis
ler yaptık. Bu gayrimenkullerden istifade için 
ancak bu noktalarda gayrimenkulun devamlı 
bir maksada tahsis edebilir. 

Şimdi düşününüz; bir ev yaptı, bir katında 
oturuyor, üst katı harap olmuş, yukarısına 
bakmak için şerikler iştirak etmiyor. Öbürü 
diyor ki; hayır devamlı maksatlar için tahsis 
edildi, hangi kat çıkıncaya kadar, hangi bina
ya varıncaya kadar, bunu kim tâyin edecek? 
İşte münazaanın en büyüğü budur. 

Noter Kanunu ile böyle bir mukavele yapa
lım, bu ilâyevmilkıyame devam edecek mi"? Yok, 
istersen kabul et, istersen mahkemeye git, öyle 
bir hüküm koyuyoruz ki, ihtilâfların önüne 
geçmeye imkân yoktur. 

Sonra buradaki hükümde irtifak hakkı deni
liyor ve irtifakla kat mülkiyeti arasında bir 
hukuki veçhe verilmek isteniyor. Bu, bu şe
kilde temin edilemez. 

Sonra buradaki müddetin nereye kadar gi
deceğini tenvir etmediler, noterin tâyin ede
ceği devamlı müddet ne dereceye kadar gide
cektir, izah etsinler. Arkadaşım bunun üze
rinde durdu, Bakan bunu izah etmediler, 
Buna taallûk eden 10 sene, hukuku tasarrufun 
devamlı müddeti nedir? 

MEKKİ HİKMET ÜELENBEĞ (istanbul) 
— Satılı ucaya kadar. 

HULUSİ ORAL (Devamla) — Hissedar
lar müştereken satmıyorlar ki, çünkü de
vamlı maksada tahsis edilmiştir. 

Oturanın birisi diyor ki ölünceye kadar ben o-
turacağım; öbürüsü diyor ki ben de oturacağım, 
ama bunun tavanını yapalım diyor, diğeri yap
mıyor ne yapacağız? 

Arkadaşlar; birşey daha hatırıma geldi; 
demin Bakan dediler ki, aynı evde oturanlar, 
devamlı maksat için oturduklarından sonuna 
kadar hiç birbirine zarar vermiyeeek şekilde 
mukaveleler yapacaklar ve zaten kanunda in
tifa hakkı irtifak hakkı, şahsa bağlı olarak 
kabul edilmiştir, binaenaleyh bunda kanunu ih-
Jâl eder bir mahiyet yoktur. 

Halbuki kat mülkiyetini doğuran ve tapu 
siciline kaydedilmiyen bugünkü birçok hakiki, 
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fiilî taıunrnı§ olanlar var ki, bugün onlar izalei 
şüyu dâvası açamazlar, ikame edemezler. Ben 
de biliyorum; İstanbul'da 4 tane biliyorum; 
üç kızının ve birisi kendisinin ve bu şekilde 
oturmaktadırlar. Bunlar bugün kendi arala
rındaki sözleşmeler mucibince eğer bir mukave
le yaptılarsa, izalei şüyu yapamayacaklar mı
dır? Noterde bir mukavele yaparlarsa, hem ze
minde, hem eserinde şerik halinde bulunan 
bir şirketi kabul ettiler diye izalei şüyu yapamı-
yacaklar mıdır? Yapacaklardır, bal gibi yapa
caklardır ve bunu da Mahkemei Temyiz kabul 
edecektir. 

İşte arkadaşlarım; bertaraf edilmesi lâzım-
gelen hüküm buradadır. Şayet gerekiyorsa 
Kanunu Medeninin tadili, bunu çok derin in-
celiyerek getirirlerse bu iş kökünden hallolur 
ve biz de memnun oluruz. Yoksa izalei şüyua 
mâni olamazlar. Bugün dâva açsa mahkeme ka
rar verecektir ve Temyiz de bunu kabul ede
cektir. 

ADALET BAKANI FUAD SİKMEN (Ki/e) 
— Efendim; 627 nci maddeyi okudular. Bir kere 
de bendeniz okuyacağım. 

Hukuki bir tasarruf mucibince, yahut müş
terek mülkün devamlı bir maksada tahsis edil
miş olması hasebiyle şüyuu idame mükellefiyeti 
oJınadıkça, hissedarlardan herbiri, taksim istiyc-
bilir. 

Demek ki; bir mülk devamlı bir maksada tah
sis edilmedikçe bunun şüyuunun izalesi olmaz, 
kendileri anlaşır, her şeyi yapar, o başka bir 
şeydir. Yani maliklerden birinin rizası ve mu
vafakati olmaksızın şüyuun izalesine gidilip mec
buren şüyu izale edilemez. Şimdi burada «de
vamlı bir maksada tahsis» kelimelerinin ihtiva et
tiği mânayı arkadaşım başka türlü anlıyor, biz 
başka türlü anlıyoruz. Arkadaşım diyor ki: bir 
gayrimenkulun bir katına bir irtifak hakkı te
sisi suretiyle yapılmış olan muamele, devamlı bir 
maksada tahsis mânasını ifade etmez. Binaen
aleyh şüyuun izalesi bu gibi ahvalde dahi vâkı-
dır. Biz diyoruz ki; hayır, o diyor ki: evet. Bu 
takdirde bunun hal mercii mahkemeler olacak. 
Arkadaşım neye istinat ediyor bilmiyorum; biz 
hayır derken, kanunumuzun me'hazı olan İsviçre 
Kanunu- Medenisinin buna tekabül eden madde
sinin dünya çap nida otorite olan hukuk âlimleri 
tarafından yapılmış olan şerhlerinde, bu şekilde 
tesis edilmiş olan irtifak haklarının bu 627 nci 
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madde ile daimî bir maksada tahsis ifade ettiğini 
yazmaktadırlar. Bu gibi ahvalde şüyuun izalesi 
cihetine gidilemiyeceğini şerh ediyorlar. Arka
daşım, buyursunlar, zahmet etsinler, görsünler. 
Yoksa Meclisi Âli huzurunda bu kadar teferruat 
ve şerhleri okumaya bendeniz lüzum görmemek
teyim. Çünkü hakikaten bunlar ince ve teferru
ata ait noktalardır. Yüksek Meclisin huzurunda 
bu kadar teferruata girerek izahat vermek her 
halde doğru olmasa gerektir. Ben bunu arzettim, 
arkadaşım arzu ederlerse gidip görürler. Bu söz
lerim Hulki Karagülle arkadaşıma da cevap teş
kil edecektir. Diyorlar ki: bir katını biri, diğer 
katını birisi aldı. Fakat Tapu sicilinde hiçbiri 
kata sahip değildir. Efendim, irtifak hakkı mev
zuu ile demin arkadaşımın ileri sürdüğü müş
terek bir duvar varsa ve bu herhangi bir âfet ne
ticesinde yıkılırsa, bu ne olur? Hissedarların müş
tereken malik oldukları apartmanın bir katı ta
mire muhtaç bir hale gelirse, içinde oturanlar da 
tamir ettirmek istemezlerse, ozaman ne olur? 
Umumi hüküm, irtifak hakkına taallûk eden 
meseleleri ııarıü hallediliyorsa, bu da umumi hü
kümler dairesinde, salahiyetli mahkemeler tara
fından halledilecektir. Bu yola gidilmez demek, 
gidilmemek değildir. Mevcut kanunlarımızdaki 
hükümler,şimdi mahzurlarından bahsettikleri şe
kilde irtifak hakları tesisi suretiyle her hisseda
rın bir kata sahip olmasını mümkün kılmaktadır. 
Bu noktayı mükerreren arzetmekle geçiyorum. 

Şimdi Hulusi Oral arkadaşımın tatbikattan 
getirdikleri bir misale cevap vereceğim. Dediler 
ki: Bakan diyorlar ki, şüyuun izalesine giremez
ler ama bugün tatbikatta, böyle kat kat satıl
mış olan binalardan birisini almış olan aleyhine, 
hissedarlardan biri şüyuun izalesini ister ve bir 
karar alır. Bendeniz, ne zaman alınır ne zaman 
alınamaz, onu arzetmek istiyorum. Bugütı bah
settikleri ve kanunun müsait olduğunu arzetti-
ğim irtifak hakkını, kanunun tâyin ettiği eşkâl 
dairesinde, yani tapuya gidip tescil ettirerek, ka
nuni formalitesini ikmal ettirerek, kanuna uy
gun bir şekilde yapmayıp ta mücerret noterin 
huzuruna gidip 1/4 hisse karşılığında, 1/2 karşı
lığında iki numaralı daireden istifade edecek 
der ve sırf noter senedine bağlamışlarsa ve bunu, 
dediğim gibi, bir irtifak hakkı tesisi suretiyle 
Medeni Kanun, hükümlerine uygun, bir şekilde 
tapuca tescil ettirmemişlerse, bunların vaziye
ti 627 nci maddeye girmez. O takdirde izalei şü-
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yu davası açılabilir. 

Binaenalyeh, arkadaşıma verdiğim cevap 
şu, getirdikleri misalde, dediğim gibi, yalınız 
noter senedi ile iktifa etmişlerse ve tapuya 
tescil ettirmemişlerse izaleyi şüyu mükemmelen 
olur. Ama Öyle değilde bizim dediğimiz şekil
de irtifah hakkı tesis edilmiş ve noterce tan
zim edilen senet mucibince bina bittikten son
ra va'di yerine getirerek gitmişler, tapuya ir
tifak hakkını tescil ettirmişlerse. artık bu ya
pıldıktan sonra, şüyuun izalesi için dava açı
lamaz.. Ve bu binanın vaziyeti bu şekilde de
vam eder devam ederde ne olur? Maliki tip 
mukavelede biz göstereceğiz, alâkalılar da yap
tıkları hususi mukavelede gösterebilirler. Bu 
şekilde bir irtifak hakkı tesis etmiş olduğu his
sesini başkasına aynı kayıt ve şartlarla .sata
bilir, devredebilir, burası kendisi öldüğü za
man aym şekil ve usuller dairesinde intikâl 
eder ve bütün bu muameleler, tekrar arzede-
yim ki, ancak bu şekilde bir irtifak hakkı tesi-
sinne ve onun zımnında hissedarların ayrı ay
rı katlardan istifade etmesine alâkadarlar mu
vafakat ettiği zaman yapılır, içlerinde muvaf-
fakat etmiyen bir kişi de olsa bu şekilde bir 
muamele, şayian tasarruf edilmekte olan gay-
rimenkulle^• üzerinde varit olamaz. 

Zannediyorum ki, sözlerim kâfi derecede 
vazıhtır. Eğer bununla da maksadı ifade edeme-
dimse beni izah ve ifadeden âciz bir şahıs te
lâkki etmenizi rica ederim. (Anlaşıldı sesleri) 

HTJLKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Efendim; 
627 nci maddede müşterek bir maksada tahsis 
edilen gayrimenkula e izalei şüyua tâbi olma
mak mükellefiyetini ilânihaye mi kabul ede
ceksiniz ? 

ADALET BAKANI PUAD SÎRMEN (Rize) 
— Arzedeyim; irtifak hakkı devam ettiği müd
detçe devam edecektir. 

HÜLKÎ KARAGÜLLE (Konya) — trtifak 
hakkının bertaraf edilebileceğine dair bir ka-
yit yoktur, çünkü satamıyor. 

ADALET BAKANI EUAD SÎRMEN (Rize) 
—- Satıyor. Oğluna, veresesine intikal ediyor. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Yani bu 
va'di yapmıyoruz, tapu memurunun huzurunda 
teseil ettiriyoruz. Böyle midir? 

ADALET BAKANI FTJAD SÎRMEN (Rize) 
— Bizim, satış va'dinin tescili diye bir teklifi
miz yoktur. 
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IIULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Noter 

Kanununun 44 neü maddesinde, gayrimenkulle.-
rin satış va'di vardır. Aynı hak tesisinden bah
sediyor muyuz? Onu mu tatbik edeceksiniz? 
Yahut bir irtifak hakkı vaı'di vardır, bunu nasıl 
tescil ettireceksiniz? 

ADALET BAKANI FTTAÜ SİRMEN (Rize) 
— Bir adam notere gider, ben gayrimenku

lumu su adama sattım diye bir vait yar>nr ve 
bunu Noter senediyle tevsik ederse muteber ol
sun. 

Bizim usulümüze göre satış, tapuda sicil me
murunun huzurunda yapılan beyanlarla olduğu 
için, kolaylık olsun diye bu satış va'di biz no
terde yapılsın diyoruz. Günkü satış, gayrimen
kulun mülkiyeti, orada ancak tapu memurunun 
huzurunda yapılmakla intikal ediyor. Bizde an
cak tapu memuru huzurunda dendiği için satış 
va'dini koymuşuz ve bu suretle yapılan tadille 
fiiliyatta yapılan bir şekle yaklaşmış oluyoruz. 

Noter huzurunda yaptığı senedi, tapuda yü-
rütemezse dâva açacak ve tapuda, tescilinin ya
pılması için ilâm alarak infaz ettirecek. 

Şimdi irtifak hakkı tesisi vaı'dine gelince : 
İrtifak hakkı, bina yapılmadıkça bu şekilde ilam 
almak imkânını vermez. Çünkü İrtifak hakkı
nın taallûk ettiği bina henüz vücut bulmamıştır. 
Ama müşterek malikler olarak, dört arkadaş ir
tifak hakkı mevzuu olan şeyi bitirmişse bu va*'de 
dayanarak ilâm .almak suretiyle tapuya, gidip, 
o gayrimenkul üzerinde lehinde irtifak hakla 
tescilim yapmış olacaklar. Bunları zati âliniz bi
lirsiniz ve zanediyorum ki, bunlar mahkemele
rin hukukan halledecekleri işlerdir. Bunları 
burada. Yüksek Heyetiniz huzurunda bu kadar 
teferruatı ile arzetmek suretiyle işgal etmek
ten içtinap ederim. 

Baha istediğiniz mütemmim izahatı da vere
bilirim. 

Baha var mı? 
HULÛSÎ ORAL (Benizli) — Müşterek mülk 

halinde tesis edilen binanın katlarından birinde 
oturan birisi bir katını diğerine satacağına gö
re, aslolan müşterek mülkiyet ve fer'i olan da 
irtifak hakkı. 

ADALET BAKANI FÜAD SÎRMEN fRize) 
— O aralarında yapacağı mukaveleye göre ... 

HULUSİ ORAL (Devamla) — Bakınız, müş
terek mülkiyet vardır, iştirak halinde mülkiyet 
vardır, aslolan budur, irtifak ıyni bir hakdır. 

Bunu demin söylediniz ve kabul buyurdunuz. 
İrtifak hakkı sahibi mahiyetinde bulunan ve 

katta oturan kimse katını satacağı zaman ve sa
tabileceğine göre, nıüştrek mülkiyet hü
kümlerine mi, tâbidir, yoksa irtifak hakkım 
bertaraf ederek müstakillen satabilecek midir? 

ADALEET BAKANI FUAT SÎRMEN (Ri
ze) — Efendim arzedeyim; 

Efendim; irtifak hakkı tesis edilmiş olan 
gayri menkullerde dahi, evvelki maruzatımda-
da arzettiğim gibi katın maliki olmaz alâkalı 
Şayian mutsarrıftır, muayyen bir hissenin sa-
hibbidir. 

Şimdi muayyen hissenin sahibi olan adam his
sesi rıi irtifak hakkı dolayısile birine sattı mı ve 
bunun için ilâm almak üzere mahkemeye müra
caat etti rai? davasına bakılır; bendeniz artık 
hâkim gibi hüküm vermeye mecbur kalıyorum, 
affmızı dilerim, bakılır; e^er aralarında şuf'a 
hakkı kullanmasını men edici bir mukavele yap
mışlarsa şuf'a yörümez. Yapmamışlarsa diğer 
hissedarlar kanunumuzun hükümleri dairesinde 
hakkı şüfa'ya istinaden bunu kime satıyorsa 
o bedel ile tercihan almak hakkına malik bu

lunabilirler. (Müzakere kâfi sesleri) 
Dr. SAİM ALt DlLEMRE (Rize) — (Kâfi, 

kâfi sesleri) kâfi, kâfi amma, ben de biliyorum 
kâfi olduğunu, söz veriyormusunuz kâfi olduğu
na? (kâfi kâfi, veriyoruz sesleri). Bende söyle-
miyeceğim öyle ise. 

MlTAT ŞAKIR ALTAN (Konya) — Ko
misyon sualine cevap vermedi. 

Dr. SAÎM ALI DlLEMRE (Rize) — öy
leyse bende söz isterim. Şimdi Mithat, Karagül
le ,Hulusi ve ben 4 katlı bir ev yaptıracağız. 
Evvelâ elimize bir kâğıt alacağız. Oraya yazı
yoruz, kim üst katta oturacaksa damı üstüne 
alacaktır. Havadan yer istiyor, tabiî bu kolay 
değil. O damını yapmağı taahhüt edecek, imza. 
Lağım tıkanırsa her kes verecek diye imza. Si
gorta yapıldığı zaman imza. Şu yapıldığı zaman 
imza. Fakat yeni gelen adam buna razı olmaz. 
Bu gibi evlerde mızıkçılık yapanlar hakkında 
ne yapılırsa bunun hakkında o tatbik edilir. 

Sonra Mitat bir hülleden bahsetti. (Gülüş
meler) Hülle dolu. Efendim Usulü Muhakematı 
hukukiyeye hürmet ediyoruz.Bu kanunların 
maddelerine. Bunlar çelikten yapılmış zahir. 
Hülle yapmazsak iş fena. (gülüşmeler, alkışlar) 
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MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Size 

not ettirmiştim, tedavül meselesini. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAİT 

AZMİ FEYZlOĞLU (Kayseri) - Efendim; 
Mitat. Şakir arkadaşımızın sualinin birisi bu idi. 
Tedavül men ediliyor. Hayır, her kata irtifak 
hakkı ile tasarruf etmek hakkını iktisap eden 
şahıs tapu siciline işaret verilmiş olan serbestçe 
malını satabilir. 

MİTAT ŞAKİR ALTAN (Konya) — İrtifak 
esastır, satılmaz. 

SAİT AZMİ FEYZÎOĞLU (Devamla) — 
Tapu mütemadiyen mevzuubahis oluyor. Müşte
rek bir mülkün hissedarların, o müşterek 
mülkün bir katından istifadelerini devam
lı surette sağlamaktır. Tapu da müşterek 
hissedarlar nammadır. Tapuda ferağ verirken 
hissei şayiasını satacaktır. Tapu siciline işaret 
verilmiş olan birtakım kayıt ve şartlar vardır. 
Bir binanın üçüncü katında devamlı surette 
kendisi oturacaktır. Tapu sicilindeki şerh, ka
yıt ve şartlara göre tasarruf edecek. Şu halde 
müşterek mülklerde olduğu gibi tapuda mülk 
her hissedar namına kayıtlıdır. Tasarruf husu
sunun, mukavele şartları, tapu siciline şerh ve
rilmiş olan mukavele şartları tâyin edecek. Bu
na göre bu kayıt ve şartlarla o şahıs hissesini 
satabilecek, rehin edebilecek, icabında borcu 
için satılacak, veresesine intikal edecektir. Bu 
suretle bütün mülk ahkâmı burada da cari ola
caktır. 

(Kâfi kâfi reye sesleri). 
BAŞKAN — önergeler var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettğim sebeplerden 44 ncü mad

dedeki (ve aynı hak tesisi) kaydının kaldırıl
masını teklif ederim. Saygılarımla. 

Denizli Milletvekili 
Hulusi Oral 
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Amasya Çorum Erzincan 

Z. Tarhan N. Atalay Z. Ağca 
Trabzon Elâzığ Konya 

R. Tarakçıoğlu F. Karakaya M. Altan 
Antalya Niğde 

R. Kaplan Okunamadı 
MİTAT ŞAKİR ALTAN (Konya) — Son 

verdiğim takriri geri alıyorum. 
BAŞKAN — Peki. Şimdi Hulusi Oral'in 

önergesini tekrar okutuyorum. 
(Hulusi Oral'm önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyonun bu hususta bir mü

talâası var mı?.. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-

ZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, 44 ncü madde
deki tadil esasen (Ayni hak va'dine dair) ke
limelerinden ibarettir. İki takririn meali birdir. 
Birisi nazarı dikkate alınırsa diğeri de kabul 
edilmiş olacaktır. Ayrı ayrı reye koymıya lü
zum yoktur. 

Fakat Komisyonun kanaatince ve izah etti
ğimiz gibi, doğru değildir. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sözcünün de 
izah ettiği gibi, önergem öteki önerge ile ay-
nıckr. 

BAŞKAN — Efendim, önergelerin ikisinin 
de istihdaf ettiği netice ve mâna birdir. 

(Hûlki Karagülle ve arkadaşlarının Önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN —• önergeyi kabul edenler işaret 
buyursunlar... 

Anlaşılmadı efendim, önergeyi dikkate alan
lar lütfen ayağa kalksın. Oturunuz. 

önergeyi nazarı dikkate almıyanlar ayağa 
kalksın. Oturunuz. 

önerge kabul edilmiştir. (Alkışlar) 
ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize) 

— Bu vaziyet karşısında maddeye lüzum kal
mamıştır. Maddenin de kalkması lâzımdır. 

BAŞKAN — 44 ncü madde kalkmıştır. 
84 ncü maddeyi okutuyorum: 

Yardım Sandığının sermayesini teşkil eden 
gelirler 

Madde 84. — Yardım Sandığının sermaye
sini teşkil eden gelirler şunlardır: 

1. Noter ve noter yardımcılarının aylık sa
fi gelirleri üzerinden aşağıda yazılı nispetler 
dairesinde alınacak paralar 

A) 100 liraya kadar olanlardan 50 lira
dan 100 liraya kadar % 6; 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arzettiğim sebeplerden dolayı Noter 

Kanununun 44 ncü maddesindeki tadil teklifinin 
reddini teklif ederim. 

Konya Çorum Gazıanteb 
H. Karagülle H- İlgaz ö . A. Aksoy 
Çorum Aydın Samsun 

E. Alpsar N. Göktepe R. Isıtan 
Konya Konya Konya 
N. Onat Dr. A. Perkün H. Ulusan 
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V>) 200 liraya kada r olanlardan 100 lira

dan 200 l i raya k a d a r % S; 
(") 500 liraya kada r olanlardan 200 lira

dan 500 liraya k a d a r </f 10; 
T)) 500 Urdan yukarıs ı irin % 12; 
Aylık safi geliri 50 liraya k a d a r olanlardan 

birşey alınmaz. 
Ayl ık safi gelir, geçen yıla a il Kazanç 

"Vergisinin hesabında Maliyece kabul edilen 
masraf la r ile t ahakkuk «'11 irilen vergi toplamı
nın on ikide biri her ay »ayrİsfıfi gelirden düşül
mek suret iyle elde edilir. "Ŝ T! sonunda tahak
k u k ettirilen' masraf verdiye nazaran, aylık 
safi gelir eksik veya fazla hesap edilmiş olduğu 
t a k d i r d e noksanı l a l ıakkuku lakip eden ay ba
şında yardım sandığına ödenir . Fazlası da mii-
t aakrp aylara ait yardım parasına, mahsup 
edilir. Ancak bu hal ler yıl sonu tahsilatı naza
ra a l ınarak yapılacak I ti I An e oya müessir olma
yıp ertesi yd bi lançosunda nazara alınır. 

Yeniden teşkil edilen noterl ikler teşkil edil
d ik ler i yıl ile ertesi yıla münhas ı r olmak üzere 
ya rd ım paralar ını verililerinin t a h a k k u k u n u 
m ü t a a k i p yuka rdak i nispet ve esaslar da i re 
sinde defaten ödenir. 

Ti. Devlet veya :>460 sayılı Kanun hüküm
ler ine bağlı k u r u m l a r tahvil ler i a l ınmak veya 
b a n k a y a faizle ya t ı rmak suret iyle işliyecek 
olan t emina t akçalar ın ın yelirleri . 

TTT. Boş noter l ikler in vekille İdare edildiği 
süre içindeki safi gelir lerin vekile verilen
den a r t a n kısmı. 

No te r yardım sandığının mevcudunu teşkil 
eden p a r a l a r hiçbir resim ve vergiye t âb i değil
dir . B u n l a r hiçbir suret le haciz ve temlik edi
lemez. 

Dairesi kaldır ı lmak suret iyle ayrı lan noter 
ve noter yardımcı lar ı t e k r a r nater l iğe tâyin 
edi ldikler i ve önceden yardım sandığından al
mış olduklar ı p a r a l a n bir yıl. içinde iade etme
dikler i t a k d i r d e yardım sand ığmdak i kıdenıle-
T'ini kaybeder le r . 

B A Ş K A N -- Madde hakkında, söz ist iyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Btm iye tiler... 
Madde kabu l edilmiştir . 

Sandığ ın temin edeceği menfaat ler 
Madde 85. Her yıl sonunda top lanan 

a ida t ile faiz ve sair gelir ler t u t a r ı n d a n % 10 u 
geçmemek üzere gedecek yı l ın muhammen yöne

tim giderleri ç ıkar ı ld ık tau sonra v/< 10 u iht iyat 
akçasına,, geri ka lan ın %• 10 u da noter memur
ları hesabına ayrı l ı r . Artan paranın c/c 5 i ölüm 
ve malûl lük fonu ih t iyat ına , geri kalanı da tü
zükte belirtilecek esaslara ^bre no ter ve noter 
yardımcı lar ının hesaplarına alacak kaydolu
nur . 

Noter ve noter yardımcılar ı için ayrı lacak 
pay la r kendi adlar ına açılacak hesa.plarma. ala
cak kaydedi l i r . Ölüm, yaş haddi , malûllük ve
ya S2 nci maddenin son fıkrası gereğince has
tal ık veya dairesi kaldı r ı lmak sebebiyle görev
ler inden ayr ı lanlar ın hesap la r ındak i alacak! a-
r ıyle ayr ı lma yılı içinde sandığa ödemiş olduk
ları aidatın tamamı kanuni mirasçılarına ve ha
yat ta olanların kendi ler ine ödenir. 

İstifa edenlerle diğer bir memuriyete tây in 
veya seçim suret iyle noler l ik ten ayr ı lan la r ın he
saplar ındaki a lacaklar ının yarıs ı kendi ler ine 
verilir. Diğer yarısiyle o yıl içinde ödedikleri 
a idat , sandığın gelirleri arasına a l ınarak dağı
tıma tâbi tu tu lu r . 

Paylar ın ayrı lmasında noter ler in 1 . TX . 
19o8 ve noter yardımcı lar ın ın 1 . İT . 1942 tari
h inden önceki hizmetleri hesaba kat ı lmaz. Hiz
met süreler inin hesabında bir yıl ın altı aydan 
az süresi nazara alınmaz. Allı ay ve fazlası bi r 
yıl sayılır. 

70 nci maddedeki tazminat ın ödenmesi için 
memurlar hesabındaki p a r a yetmediği t akd i rde 
eksiği ih t iya t akçesinden ödenir . 

Sandığın yıll ık dağıt ım bi lançosunun tanzi
minden sonra, evvelki yıl lara ait t a h a k k u k ede 
cek gelirler ihtiyat akçesine ilâve edilir ve fazla 
alındığı sabit olan p a r a l a r da ih t iya t akçesinden 
ödenir. 

B A Ş K A N Madde hakk ında söz istiyen 
v a r i m ! Maddeyi kabul edenler... Etjniyenler.. . 
Madde kabul edilmiştir . 

Aidat paralar ıni ödemiydi le r 
Madde 8(5. - - H e r ayın aidatı onu t ak ip eden 

ayın !5 ine k a d a r ödenir. Bu süre içinde gön 
derilnıiyen a idat r/( 20 zam ile alınır-. Bakan
lıkça yapılacak tebl iga ta rağmen bîr ay içinde 
aidatı gön der m iye ıı noter' ve noter yardımcı
ları 59 nen maddenin (O bendi mucibince is 
di'n ve teker rürü halinde meslekten çıkarıl ır . 

Yeniden teşkil edilen noterl iklerin vardım 
paralar ını defaten göndermemeleri hal inde de 
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yukarıki hükümler uygulanır. 

Bu suretle meslekten çıkarılanlara, yalnız 
hesaplarındaki paraların yarısından, ödemedik
leri aidat ve zamları mahsup edildikten sonra 
geri kalanı verilir, diğer yarısı ile bu yıl içinde 
gönderdikleri aidat sandığın gelirleri arasına 
alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Madde kabul 
edildi. 

GEÇİCİ MADDE — Olağanüstü hallerin 
devamı süresince noterlerin gördükleri göreve 
karşılık olarak Noter Kanununun değişik 71 nci 
maddesinin 1, 5 ve 6 ncı fıkraları gereğince ala
cakları ücretler % 25; 2, 3 ve 4 ncü fıkraları 
gereğince alacakları ücretler % 50 nispetinde 
artırılmıştır. 

Bu artırmalardan Kazanç Yergisi ve zamla-
riyle Buhran Vergisi alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ', 
var mı?Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Temmuz 1948 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler,.. 
Madde kabul edildi. 

MADDE 3. -— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

44 ncü maddenin çıkarılması suretiyle ka
nun tasarısının tümünü oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun kabul edil
miştir. 

3. — Millî Korunma Kanununa ek kanun ta
sarısı ve Ticaret ve Ekonomi Komisyonları ra
porları (1/360) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkınd.ı söz 

[1] 183 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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istiyen var mı efendim? (Yok sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Yalnız Komisyon raporunda tasarının ive
dilikle görüşülmesi teklifi vardır. Bu teklifi* 
kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının ivadi-
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Millî Korunma Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Korunma Ka
nununun 3954 sayılı Kanunla değiştirilen 16 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri Krom Ara
ma ruhsatnamesinini haiz olanlara da uygulanır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı efendim? Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Belediye gelirleri kanunu tasarısına (308) 
Milletvekili oy vermiştir. (288) kabul, (19) ret, 
(1) çekinserdir. Muamele tamamdır. Kanun 
(288) oyla kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, şimdi gündemde Seçim Kanunu 
vardır. Üzerinde uzun görüşüleceği ölçülebilir. 
Vakit geç olduğu için bunun tümü hakkındaki 
görüşmeden birkaç arkadaş geri kalmasın ten
sip buyurursanız yarın bu kanun üzerinde gö
rüşmeye başlayalım. (Muvafık sesleri). Ohalde 
yarın saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,50 
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Belediye Gelirleri Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.] 
Üye sayısı 

Oy yerenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
308 
288 

19 
1 

144 
13 

AFYON KARAHİSAR 
öl. Sadık Aidoğan 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muan^mer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz Ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

[Kabul 
BALIKESİR 

Abdi Ağa bey oğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Akan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya Orgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçar-
sıh 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören ı 
Cemil özçağlar 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa F. Gerçeker 
Âbdürrahman Konuk 

edenler] 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rıfat Dolunay 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Gavit Ekin 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 

Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Raif Dinç 
nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şükrü Koçak 

GAZIANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurraîıman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rif at Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
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Şevki Yalvaç 
İSTANBUL 

Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal N. Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Ceyrek-
başı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih llter 
Şeraf ettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdı Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Bakı Tümtürk 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atııl Kansu 
Şevket ödül 
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Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerefettin Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevf ik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 
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MARAŞ 

Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Asım Gürsu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

ÖÜRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Essn 
Lûtf i Yavuz 

SİNOB 
Lûtf i Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli, 
Suut Kemal Yetkin 
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YOJ&GÂD 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
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ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Derrin 
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ismail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabrı Koçer 

Nnirn Kromeı 
Nuri Tarhan 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 

Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

ÎÇEL 
Hali] Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih înankur 

Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Faruk Nafiz Çamtıbel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gür-
soy 
ihsan Şerif özgen 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Osman Nuri Koni 

[Oya katılmıy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Falih Rıfkı Aay (1.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor (I.) 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Arif özdemir (î.) 

BOLU 
Celâl Sait Siren (1.) 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Muhittin Baha Pars (1.) 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Nurettin Ünem 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(1.) 
Gl. Zeki Soydemir 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl (î.) 
ismet Eker (I.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
(t) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
(D 
Kemal Cemal Öncel (İ.) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
(t) 
Osman Ocak (I.) 

ELAZIĞ 
Hasan Kişioğlu (I.) 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Cevat Dursunoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(D 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Edip Tor (I.) 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlıı 

Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (1.) 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adı var 
Enis Akaygen 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal Öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi Tanrıöver (î.) 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 



ÎZMtR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sami Gülcüoğlu 
Haydar Rüştü öktem 
Hasan Âli Yücel (t.) 

KARS 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Ziya Orbay (î.) 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgm 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Erim (Bakan) 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar ( t ) 
Fatin Gökmen (î.) 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 
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KÜTAHYA 

Adnan Menderes 
Ömer özdek 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay (î.) 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Faik Kurdoğlu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar (I.) 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 
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MUŞ 

Bari Dedeoğlu 
NİĞDE 

Hüseyin Ulusoy 
ORDU 

Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 
(t) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek (Bakan) 
Cavid Orol (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 

StNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 

Kâmil Kitapçı 
TOKAD 

Feyzi Eken 
Mustafa Lâtif oğlu 
Nazım Poroy (î.) 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) 
Temel Göksel 

TUNCELİ 
Mahmut Tan (t.) 

VAN 
İbrahim Arvas (I.) 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant (î.) 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı îçÖ2! 

ZONGULDAK 
Emin Erişilgil (Bakan) 

Ali Rıza încealemdaroğlu 
Orhan Seyfi Oroon 
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S. Sayısı: 182 
Noter Kanununun 4166 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 44, 85 ve 
86 nci maddeleriyle 4782 sayılı Kanunla değişirilmiş olan 84 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komis

yonu raporu (1 /308) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 16 .II. 1948 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/1018, 6-541 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Noter Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında olup Adalet Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunun 7 . I I . 1948 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saha 

Gerekçe 

Harb yıllarının tesbit ettiği zaruretler arasında ev buhranı gittikçe tazyik edici bir mahiyet 
almakta, arsa fiyatlarının ve inşaat maliyet bedellerinin yüksekliği halkı ev yaptırmak hususunda 
güçlüklere mâruz kılmaktadır. Bu buhranlı vaziyeti tâdil edecek vasıtalar arasında hatıra gelen 
bilhassa orta halli tabaka arasında mütevazi sermayelerin birleştirilmesi suretiyle müşterek arsa 
tedariki ve üzerine hissedarların sayısı nispetinde katlar ilâve edilmek suretiyle apartman inşası 
ve müşterek mülkiyet İmlinde kat, kat mülkiyet tesisi imkânlarıdır. Ancak Medeni Kanunumuzun 
tatbikma dair kanun evvelce tesis edilmiş olan kat mülkiyetinin muhafazasına müsaade etmekle 
beralıer 652 nci maddesiyle bundan sonra kat mülkiyeti tesisini men etmektedir. Esasen mevcut 
tapu sicili siste*mimiz kat mülkiyetinin ayrıca tesciline de müsait değildir. 

İsviçre'de memnu bulunan kat mülkiyeti yerine mevcut tapu sisteminin esaslarına halel ver
meksizin başka bir hal şekli kabul edilmiştir. Bu suretle arsası ve binası müşterek olan apartman 
hissedarları Medeni Kanunun 753 ncü maddesi uyarınca her kat üzerinde bir hissedar için şahsi 
bir irtifak hakkı tesis etmektedirler. Bu şekilde tesis edilen müşterek mülkiyet münasebetine son, 
vermek, başka tâbirle bu tarz şüyuım izalesini istemek hakkı Medeni Kanunun 627 nci madde
sinin birinci fıkrası icabı kanunen memnudur. Filhakika bu fıkraya göre müşterek mülkiyetin, 
devamlı bir maksada tahsis edilmiş olması hasebiyle şüyuu idame mükellefiyeti varsa hissedarlar 
taksim isteyemezler. Bu usul hissedarları yekdiğerinin lehinde irtifak hakkına ve fiilen kat mül-, 
kiyeti şekli arzeden bir taksime riayete mecbur eylemektedir. Ancak bu maksatla inşasına baş
lanılan bir binanın tamamlanmasından sonra hissedarlardan herhangi birinin va'dinden dönerek 
bir irtifak hakkı tesisinden vazgeçmesi halinde maksat ortadan kayıp olacağı cihetle bunu önle
mek ve kötü niyetli hissedarların hukukan bir taahhüt altına sokabilmek için gayrimenkul satış 
va'di gibi gayrimenkul irtifak hakkı tesis va'dini kapsıyan bir sözleşme ile bağlanmaları faydacı ' 
görülmüş ve Noter Kanununun 44 ncü maddesinin B bendine bu maksatla (aynî hak tesisi va'di) 
fıkrası ilâve olunmuştur. 3 
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3456 sayılı Kanun tedvin edilirken vazife sırasında ölen ve yaş tahdidi ve malûllük veya dairesi 

lâğvolunmak suretiyle vazifesinden ayrılmak mecburiyetinde kalan noter ve noter yardımcüarına 
bir tazminat verilmesi düşünülmüş ve bu maksat ile noter yardım sandığı tesis olunmuştur. Ancak 
bu kuruma bir tasarruf sandığı olmaktan ziyade mütekabil sigortayı andıran ve daha ziyâde çok 
gelirli noterlerin az gelirli noter ve noter yardımcılarına yardımlarını temin gayesini istihdaf eden 
bir mahiyet verilmek istenmiş ve şu suretle 84 ncü madde ile noterlerin geliri arttıkça yardım nis
peti de artırılmak suretiyle müterakki bir esas takip edilmiştir. Ancak gayrisâfi gelir üzerinden 
alman bu yardım sandığı aidatı noterleri tazyik etmeye başlamış ve hususiyle çok aidat veren no
terlerin yardımlarından daha ziyade az gelirli noterlerin istifade etmeleri âdil olmıyan bir durum 
yaratmış, 1942 tarihinde 4166 sayılı Kanun ile yapılan tadilde yardım nispeti indirilmiştir. O ta
rihten sonra beşsenelik tatbikat devresinde noterlerin indirilmiş bu nispetlere de dayanamadıkları 
ve zaten yüksek olan vergi nispeti yanında ayrıca % 12 ye kadar çıkan bir aidat mükellefiyeti
nin kendilerinin geçim kabiliyetini tahdit ettiği görülmüş ve hususiyle verginin safi gelir üzerinden 
alınmasına mukabil aidatın gayrisâfi gelirden verilmesi göze çarpan bir haksızlık doğurmuştur. Bu 
itibarla yardım sandığının mahiyet ve gayesi muhafaza edilmekle beraber hazırlanmakta plan Gelir 
Vergisi esaslarına uygun olmak üzere aidatın noter r noter yardımcılarının yıllık safi gelirleri üzerinden 
tâyin olunan nispetler dairesinde alınması ve her noter dairesinin bulunduğu mmtaka Maliye da
iresince o noter için gelir vergisine matrah olarak tahakkuk ettirilen miktarın aidata esas teşkil 
edilmesi, yardım aidatının noter ve noter yardımcılarının noterlik kazançlarından alman vergi ve bu 
verginin tahakkuk ve tarhı için kanunda kabul edilen giderler indirildikten sonra geri kalan mik
tar üzerinden alınması daha uygun görülmüştür. 

Kanunun 85 nci maddesi de tadil edilmiştir. 84 ncü madde ile verilen aylık aidatın yıllık" ge
lir üzerinden alınması esas ittihaz edildikten sonra bu maddenin değiştirilmesi birkaç noktadan 
zaruri görülmüştür. Gerçekten, aidat her ay verilmiyeceği cihetle yıl sonu olan Aralık ayını 
beklemeye lüzum yoktur, belki vergi matrahının tahakkuku ile 84 ncü madde gereğince gönderi
lecek aidat tahakkuk ettirilmiş olacaktır. 

Bundan başka noterlerin yıl sonundan itibaren gönderecekleri aidat ve sandık sermayesinin 
işletilmesinden elde edilecek sair gelirlerden mer'i hükümlerden farklı olmak üzere önce noter 
memurları hesabına ve ihtiyat akçasına % 10 nar ayrıldıktan sonra bakiye her noterin hesabına 
tâyin edilecek nispet dairesinde geçirilecektir. Bu nispete gelince, yürürlükte olan kanun bu 
nispeti geri kalan paranın beşte üçünü noterlere, beşte ikisini noter yardımcıları hesabına ayıl
mak ve her iki hesaptaki para mevcudu noter ve noter yardımcılarının hizmet seneleri yekûnu
na taksim edilerek harici kısmeti her noter ve noter yardımcısının ayrı ayrı hizmet senesi ile ço
ğaltmak suretiyle kabul etmektedir. 

Ancak bu esas tatbikatta haksız neticeler doğurmuştur. Gerçekten, her yıl yapılan dağıtma 
cetvellerinde meselâ senede 1000 lira veren noterin hesabına pek cüz'i bir para geçirildiği halde 
yılda 50 lira veren noter yardımcısının hesabına, o noterden iki üç misli fazla bir paranın isabet 
ettiği görülmüştür. Ne sigorta teknik prensiplerine ne de tesanüt esaslarına uymıyan bu şeklin 
değiştirilmesi (84) ncü maddenin Büyük Millet Meclisi Komisyonlarında tadilen müzakeresi sı
rasında temenni edilmiş ve Bakanlık meseleyi mütahassıs bir (Actuaire) e tevdi ederek ilmî esas
lara dayanan bir şekil tesbit ettirmiştir. Teni projede bir taraftan tesanüt diğer taraftan sigorta 
esasları muhafaza edilmekle beraber hasılattan ihtiyat akçası ayrıldıktan sonra % 60 şınıtı mün
hasıran hizmet süreleri arasında taksim edilmesi ve yüksek aidat veren noterlerin az aidat veren 
ve aynı hizmette bulunan, noterlere yardım etmleri diğer taraftan % 40 ınm aidatlar nispetinde 
taksim olması kabul edilmiş, ancak teknik tekâmüllere göre değişebilecek bu esasın kanundan 
ziyade tüzükte yer alması muvafık görülerek bu nispet kanuna konmamıştır. 

Netice itibariyle tasarıya göre, noter aidatından ve sandıkta birikmiş paraların herhangi bir 
surette işletilmesinden hâsıl olan gelirlerden evvelâ noter memurları hesabına % 10 ve bakiyeden 
de % 10 ihtiyat akçası ayrılacaktır. Geriye kalan para tüzükte tâyin edilecek nispetler dairesinde 
ölüm ve malûllük tazminatı fonuna, tahmin edilecek ihtiyat akçasına ve noterler ile noter yardım-
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Cilan hesaplarına tahsis olunacaktır. Diğer hallerde olduğu gibi ölüm ve malûllük halinde de ve
rilecek tazminatın miktar ve şümulünü tâyin ve noterler ve noter yardımcılarına ayrılacak kısım
ların tefrikinde tüzük hükümleri esas ittihaz olunacaktır. 

Sandık aidatının her yıl sonunda gönderilmesi kabul edildiğine göre noterlerin yardım sandı
ğına ait payları her ay muntazaman sandığa göndermelerini âmir bulunan 86 ncı maddenin tâdili 
de zaruri görülmüş ve madde diğer maddelere uygun bir şeilkde değiştirilmiştir. 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu '25 . VI. 1948 

Esas No. 1/308 
Karar No. 43 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Bakanlar 
Kurulunca kabul edilerek Yüksek Meclise sunu
lan Noter Kanununun bazı maddelerini değişti
ren kanun tasarısı Adalet Komisyonuna havale 
buyrulmakla incelendi. 

Tasarının getirdiği en önemli yeni hüküm 
Noter Kanununun 44 ncü maddesinin (B) ben
dine ilâve edilen «aynî hak tesisi vaitlerine» 
cümlesinde mündemiçtir. Arsa fiyat ve yapı 
maliyetlerinin çeşitli sebepler yüzünden yüksek
liği birçok memleketlerde olduğu gibi bizde de 
«kat mülkiyeti» lehine bir cereyan doğurmuştur. 
Medeni Kanunumuz kat mülkiyeti esasını kabul 
etmemekte hattâ açıkça menetmektedir. Tapu 
sicil sistemimizde kat mülkiyetini tescile müsait 
değildir. 

Mesken ihtiyacında bulunan yurttaşlardan 
birkaçının birleşerek müşterek bir arsa almaları 
ve müşterek bir bina yapmaları her zaman müm
kün ve fakat hissedarlardan birinin taksim ve 
şüyuu izale talebinde bulunması da aynı derecede 
kabil olduğundan maksadın temin olunamıyaca-
ğı da bedihidir. 

Bir taraftan Medeni Kanunumuzun prensip
lerini ve tapu sicil sistemimizi bozmamak diğer 
taraftan ortakların taksim ve izalei şüyu isteme
lerine imkân vermemek ve kat mülkiyetinin fay
dalarından ve kolaylıklarından istifade etmek 
için bu hüküm sevkedilmiştir. Orta halli yurt
taşlar mütevazı sermayelerini birleştirerek müş
terek bir arsa alıp hissedarların sayısı kadar katı 
ihtiva eden bina yapmak ve her biri bir kat üze
rinde tasarruf sahibi olmak üzere Medeni Kanu

numuzun 753 ncü maddesi uyarınca şahsa bir ir
tifak hakkı tesis eden resmî mukavele ile birbir- * 
lerine bağlanacaklar ve tapu siciline bu suretle 
şerh verdireceklerdir. 

Yapılacak bina da mukavele gereğince her 
kat üzerinde hissedardan birinin hakkı teessüs 
etmiş olacaktır. 

Bu suretle Medeni Kanunumuzun prensip
leri ve tapu sicil sistemi değişmiyeceği gibi Me
deni Kanunumuzun 627 nci maddesi mucibince 
devamlı bir maksada tahsis edilmiş olan bu gay
rimenkulun taksimini veya şüyuun izalesini his
sedarlar talebedemiyeceklerinden «kat mülkiyeti» 
fiilen teessüs etmiş olacaktır. Her kat üzerinde 
bir hissedar, herhangi bir gayrimenkul malikinin 
kendi mülkünde haiz olduğu haklara tamamen 
malik bulunacaktır. Şahsi irtifak hakkı tesisine 
mütaallik resmî mukaveleler için Adalet Bakan
lığı bir tip mukavele örneği hazırlıyarak noter
liklere tamim edecek ve bu suretle mukavelelerin 
tanziminden doğması melhuz mahzurlar da ön
lenmiş bulunacaktır. Şüphesiz akitler bu tip 
mukavele üzerinde istedikleri değişiklikleri de 
yapabileceklerdir. 

Tasarıda yapılan değişikliklerden birisi de 
noter ve noter yardımcılarının, senelik gayrisâ-
fi iratları üzerinden yardım sandıklarına ver
mekte oldukları aidatın, aylık safi irat üzerin
den verilmesini temin etmektir. 

Harb yıllarında masraflar ve vergi artmış 
ve geçim şartları ağırlaşmış olduğundan gay-
risâfi irat üzerinden yardım aidatı vermekte 
de noterler ciddî zorluklarla karşılaşmışlardır, 
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İBîr senelik yardım aidatının defaten verilmesi 
de ayrıca zorluklar ve imkânsızlıklar doğurmuş
tur. Bu mahzurları önlemek için aidatın safi 
gelir üzerinden ve her ay verilmesi esası kabul 
ve 84 ncü madde ona göre tadil edilmiştir. 

Yardım sandığı gelirinin idare ve tevzi usu
lünü gösteren 85 nci madde başlıca iki nokta
dan tadil edilmiştir. Şöyleki: Sandık gelirinin 
noter memurlarına, ihtiyata, idare masrafları
na, noter ve noter yardımcılarına ayrılacak 
yüzdeleri tesbit edilmiştir. 

ölüm, yaş haddi ve malûllük hallerinde ya
pılan yardım, hastalık, dairenin kaldırılması 
suretiyle görevlerinden ayrılanlara da teşmil 
edilmiş, istifa edenler, diğer bir memuriyete 
tâyin olunanlar veya seçim suretiyle noterlikten 
ayrılanların hesaplarındaki alacaklarının yarı
sının kendilerine verilmesi esası kabul edil
miştir. 

Hastalık yüzünden veya dairesinin lağvı se
bebiyle görevinden ayrılan noter ve yardım
cısının verdiği aidattan kendisine ayrılan payı 
almaması hak ve adalet duygıılariyle kabili te
lif değildir. 

istifa edenlere, başka bir memuriyete tâyin 
olunanlara veya seçim voliyle millî bir hizmet 
alanlara yardım sandığında ki alacağının hiç de
ğilse yarısını vermek de madelet iktizasıdır. 

86 ncı madde yardım aidatını vaktinde vermi-
yen noterlerin derhal meslekten çıkarılmalarını 
âmir bulunmakta idi. 

Meslek kusuru ve kıyafetsizliği sabit olmıyan 

bir noteri mücerret aidatı vaktinde göndermemiş 
diye meslekten çıkarmak kusur ile mütenasip 
olmıyan ağır bir cezadır. Bunu derecelendirmek 
ve meslekten ihracı tekerrür haline hasretmek 
ınaksadiyle bu madde de tadil edilmiştir. 

Noterlerin almakta oldukları tahrir, tercüme 
ücretlerinin bugünkü şartlar içinde bir kıymet, i-
fade etmediği aşikârdır. Olağanüstü halin deva
mı müddetine münhasır olmak üzere 4782 sayı
lı kanunun geçici maddesiyle kabul edilmiş olan 
zam nispettlerini yine olağanüstü halin devamı 
müddetine maksur ve tahrir, tercüme ücretleri 
gibi pek cüzi olan ücretlere şâmil olmak üzere 
yüzde 50 ye çıkarmak suretiyle tadil edilmiştir. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Ba§. Bu Rapor Sözcüsü 
Kayseri Kayseri 

R. Özsoy S. A. Feyzioğlu 
Kâtip 
Manisa Afyon K. Ankara 

K. Coşkunoğlu II. Bozca II. O. Bekata 
Ankara Antalya Balıkesir 

E. II. Ergun N. Aksoy O. N. Burcu 
Bursa Bursa Denizli 

A. Akgüç A. Konuk N, Küçüka 
Diyarbakır İstanbul izmir 
F. Kalfagil M. II. Gelenbeğ E. Oran 

Kastamonu Kırşehir Manisa 
Dr. F. Ecevit #. Kurutluoğlu F. Uslu 

Muğla Rize 
N. özsan Dr. S. A. Dîlemre 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Noter Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Noter Kanununun 4166 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan 44, 85 ve 86 ncı mad
deleriyle 4782 sayılı Kanunla değişmiş bulunan 
84 ııcü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
mişti 1'. 

Madde 44. — 
Noterler : 
A) Gerçek veya tüzel kişilerin resmiyet 

vermek istedikleri her nevi akitleri re'sen tan
zim ederek asıllarını saklamak ve suretlerini 
ilgililerine vermek; 

D) Ölüme bağlı tasarruflara, mülkiyeti 
muhafaza kaydiyle yapılan satışlara, gayrimen
kul satış ve aynı hak tesisi vaitlerine ait senet 
ve sözleşmelerle evlenme sözleşmelerini tanzim 
ve deftere tescil etmek ve daire dışında yazılıp 
tevdi edilen vasiyetnameleri saklamak; 

0) Tesis senetleri tanzim etmek; 
D) Bu kanuna ve tüzüğüne uygun olarak 

d işarda yazılıp getirilen kâğıtların imzalarının 
veya mühür veya işaretlerinin yahut yalnız ta
rihlerinin tasdiki veya şekil ve halini tesbit ile 
imzalı, mühürlü veya işaretli diğer bir suretini 
saklamak; 

YJ) Bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklini 
ve ilgili kişilerin hüviyet ve ifadelerini tesbit 
etmek; 

F) Davet vukuuunda piyango ve özel ku
rumların kur'a, seçim ve toplantılarında hazır 
bulunarak tutanak tanzim etmek; 

Of) İlgililer tarafından istenildiği takdirde 
dairede saklı olan asıl ve suret ve sicillerden 
ve kendilerinin getirdiği kâğıtlardan tasdikli su
ret vermek; 

II) Her dilden getirilecek kâğıtları diğer 
dile çevirmek ve çevirtmek; 

1) İdaresi tevdi olunan menkul ve gayri
menkul malları idare etmek; 

J) Teslim olunan emanetleri saklamak; 
K) Ticari senetlerin kabul edilmemesine 

veya ödenmemesine karşı protesto çekmek ve ih
barname göndermek; 

L) Her türlü yüklenmelere ait protesto 

(S. Sayısı 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞI 

Noter Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Noter Kanununun 4166 sayılı 
Kanunla değiştirilen 44, 85 ve 86 ncı maddeleriy
le 4782 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 84 ncü 
maddesiyle geçici maddesi aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmiştir: 

Noterlerin yapacağı işler 

Madde 44. — Noterler: 
A). Gerçek veya tüzel kişilerin resmiyet ver

mek istedikleri her nevi akitleri resen tanzim ede
rek asıllarını saklamak ve suretlerini ilgililerine 
vemek, 

B) Ölüme bağlı tasarruflara, mülkiyeti mu
hafaza kaydiyle yapılan satışlara, gayrimenkul 
satış ve aynı hak tesisi vaitlerine ait senet ve söz
leşmelerle evlenme sözleşmelerini tanzim ve def
tere tescil etmek ve daire dışında yazılı]) tevdi 
edilen vasiyetnameleri saklamak; 

C) Tesis senetleri tanzim etmek; 
D) Bıı kanuna ve Tüzüğüne uygun olarak 

dışarcla yazılıp getirilen kâğıtların imzalarının 
veya mühür ve işaretlerinin veyahut yalnız ta
rihlerinin tasdiki veya şekil ve halini tesbit ile 
imzalı, mühürlü veya işaretli diğer bir suretini 
saklamak; 

E) Bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklini 
ve ilgili kişilerin hüviyet ve ifadelerini tesbit 
etmek; 

F) Davet vukuunda piyango ve kurumla
rın kur'a, seçim ve toplantılarında hazır buluna
rak tutanak tanzim etmek; 

G) İlgililer tarafından istenildiği takdirde 
dairede saklı olan asıl ve suret ve sicillerden ve 
kendilerinin getirdiği kâğıtlardan tasdikli suret 
vermek; 

H) Her dilden getirilecek kâğıtları diğer 
dile çevirmek ve çevirtmek; 

î ) idaresi tevdi olunan menkul ve gayrimen
kul malları idare etmek; 

J) Teslim olunan emanetleri saklamak; 
K) Ticari senetlerin kabul edilmemesine ve

ya ödenmemesine karşı protesto çekmek ve ih
barname göndermek; 

L) Her türlü yüklenmelere ait protesto veya 
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veya ihbarname göndermek; 
M) Diğer kanunlarla kendilerine verilen 

bütün akitleri yapmak ve işleri görmek; 
N) Kanunlarda resmî olarak yapılmaları 

istenip de mercileri gösterilmemiş olan bütün akit 
ve sözleşmeleri tanzim ve tasdik etmek; 

Vazifeleriyle ödevlidirler. 
Noterler bu maddede yazılı işleri dairelerin

de yapabilecekleri gibi sahiplerinin vukubula-
cak müracaat ve istekleri üzerine daireleri dışın
da da yapabilirler. 

20 nei maddenin üçüncü fıkrasına göre no
terlere vekâlet edecek memurlar da daire dı
şında bu işleri görmek üzere noterler tarafından 
gönderilebilir. 

Noterler Ticaret Kanununa tevfikan tüccar 
defterlerini tasdik ettikten sonra tasdik edilen 
defterin nev'ini ve ait olduğu yılı, sahifesi mik
tarını, tüccarın bağlı olduğu ticaret siciline ta-
ahhhütlü mektupla bildirirler. Posta ücretiyle 
on kuruş yazı ücreti sahibinden alınır. 

Madde 84. — 
Yardım sandığının sermayesini teşkil eden 

gelirler şunlardır : 
1. Noter ve noter yarımcılarmm yıllık safi 

gelirleri üzerinden aşağıda yazılı nispetler dai
resinde alınacak paralar; 

A) 600 liraya kadar olanlardan 200 lira
dan 600 liraya kadar % 6; 

B) 1 200 liraya kadar olanlardan 600 lira
dan 1 200 liraya kadar % 8; 

C) 2 000 liraya kadar olanlardan 1 200 li
radan 2 000 liraya kadar % 10; 

D) 5 000 liraya kadar olanlardan 2 000 lira
dan 5 000 liraya kadar % 12; 

E) 5 000 liradan yukarısı için % 15; 
Yıllık safi geliri 200 liraya kadar olanlardan 

birşey alınmaz. 
Safi gelire, noter ve noter yardımcılarının 

noterlik kazançlarından alman vergi Ve bu ver
ginin tahakkuk ve tarhı için kanunlarında ka
bul edilen giderler indirildikten sonra geri ka
lan miktar esas tutulur. 

(S . 

Ad. K. 

ihbarname göndermek; 
M) Diğer kanunlarla kendilerine verilen 

bütün akitleri yapmak ve işleri görmek; 
N) Kanunlarda resmî olarak yapılmaları is-

tenipte mercileri gösterilmemiş olan bütün akit 
J ve sözleşmeleri tanzim ve tasdik etmek; 

Vazifeleriyle ödevlidirler. 
Noterler bu maddede yazılı işleri dairelerin

de yapabilecekleri gibi sahiplerinin vukubula-
cak müracaat ve istekleri üzerine daireleri dışın
da da yapabilirler. 

20 nci maddenin 3 ncü fıkrasına göre noter
lere vekâlet edecek memurlar da daire dışında 
bu işleri görmek üzere noterler tarafından gön
derilebilir. 

Noterler, Ticaret Kanununa tevfikan tüccar 
defterlerini tasdik ettikten sonra, tasdik edilen 
defterin nevini ve ait olduğu yılı, sahifesi mik
tarını, tüccarın bağlı olduğu ticaret siciline ta
ahhütlü mektupla bildirirler. Posta ücretiyle 10 
kuruş yazı ücreti sahibinden alınır. 

Yardım Sandığının sermayesini teşkil eden 
gelirler 

MADDE 84. — Yardım Sandığının sermaye
sini teşkil eden gelirler şunlardır: 

1. Noter ve noter yardımcılarının aylık safi 
gelirleri üzerinden aşağıda yazılı nispetler da
iresinde alınacak paralar: 

A) 100 liraya kadar olanlardan 50 lira
dan 100 liraya kadar % 6; 

B) 200 liraya kadar olanlardan 100 lira
dan 200 liraya kadar % 8; 

C) 500 liraya kadar olanlardan 200 lira
dan 500 liraya kadar % 10; 

D) 500 liradan yukarısı için % 12; 
Aylık safi geliri 50 liraya kadar olanlardan 

birşey alınmaz. 
Aylık safi gelir, geçen yıla ait Kazanç 

Vergisinin hesabında Maliyece kabul edilen 
masraflar ile tahakkuk ettirilen vergi toplamı
nın 12 de biri her ay gayrisâfi gelirden düşül
mek suretiyle elde edilir. Yıl sonunda tahak
kuk ettirilen masraf vergiye nazaran, aylık 
safi gelir eksik veya fazla hesap edilmiş olduğu 
takdirde noksanı tahakkuku takip eden ay ba
şında yardım sandığına ödenir. Fazlası da mü-
taakip aylara ait yardım parasına mahsup 
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Madde 85. — 
Her yıl tahakkuk edecek aidat ile sandık 

sermayesinin işletilmesinden elde edilen faiz, 
temettü ve bu türlü gelirler tutarının % 10 u 
noter memurları hesabına, % 10 u ihtiyat ak
çesine ayrılır. Geri kalan para tüzükte belirti
lecek esaslara göre ölüm ve malûllük fonu ih
tiyatına, tahmin edilecek idare giderleri karşı
lığına ve noterlerle noter yardımcıları paylarına 
tahsis olunur. 

Bu suretle ayrılan paralar noter ve noter yar
dımcılarından görevlerine devam edenlerin he
saplarına alacak kaydedilir. Noter ve noter 
yardımcılarının bu alacakları ölümlerinde kanuni 
mirasçılarına, yaş haddi sebebiyle veya dairesi 
kaldırılmak suretiyle görevlerinden ayrılma
larında kendilerine derhal ödenir. 

Şu kadar ki ; noterlerin 1 . I X . 1938 ve noter 
yardımcılarının 1. I I . 1942 tarihinden önceki 
hizmetleri hesaba katılmaz. 

edilir. Ancak bu haller yıl sonu tahsilatı naza
ra alınarak yapılacak pilânçoya müessir olma-

j yıp ertesi yıl bilançosunda nazara alınır. 
j Yeniden teşkil edilen noterlikler teşkil edil-
! dikleri yıl ile ertesi yıla münhasır olmak üzere 

yardım paralarını vergilerinin tahakkukunu 
I mütaakip yukardaki nispet ve esaslar daire-
I sinde defaten öderler. 
i II. Devlet veya 3460 sayılı Kanun hüküm-
| lerine bağlı kurumlar tahvilleri alınmak veya 
I bankaya faizle yatırılmak suretiyle işliyecek 
I olan teminat akçalarının gelirleri. 

III. Boş noterliklerin vekille idare edildiği 
süre içindeki safi gelirlerinin vekile verilen
den artan kısmı. 

Noter yardım sandığının mevcudunu teşkil 
eden paralar hiçbir resim ve vergiye tâbi değil
dir. Bunlar hiçbir suretle haciz ve temlik edile
mez. 

Dairesi kaldırılmak suretiyle ayrılan noter 
ve noter yardımcıları tekrar noterliğe tâyin 
edildikleri ve önceden yardım sandığından al
mış oldukları paraları bir yıl içinde iade etme
dikleri takdirde yardım sandığmdaki kıdemle
rini kaybederler. 

Sandığın temin edeceği manfaatler. 

Madde 85. — Her yıl sonunda toplanan ai
dat ile faiz ve sair gelirler tutarından % 10 u 
geçmemek üzere gelecek yılın muhammen yöne
tim giderleri çıkarıldıktan sonra %10 u ihtiyat 
akçasına, geri kalanın %10 u da noter memur
ları hesabına ayrılır. Artan paranın %5 i ölüm 
ve malûllük fonu ihtiyatına geri kalanı da tü
zükte belirtilecek esaslara göre noter ve noter 
yardımcılarının hesaplarına alacak kaydolu
nur. 

Noter ve noter yardımcıları için ayrılacak 
paylar kendi adlarına açılacak hesaplarına ala
cak kaydedilir,. Ölüm, yaş haddi, malûllük ve
ya 82 nci maddenin son fıkrası gereğince has
talık veya dairesi kaldırılmak sebebiyle görev
lerinden ayrılanların hesaplarındaki alacakla-
riyle ayrılma yılı içinde sandığa ödemiş olduk-

• lan aidatın tamamı kanuni mirasçılarına ve ha
yatta olanların kendilerine ödenir. 

İstifa denlerle diğer bir memuriyete tâyin 
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Hizmet süreler inin hesabında bir yılın kü-
Hiıru nazara alınmaz. 70 nci maddedek i tazmi
na t ın ödenmesi için memur la r hesabındaki p a r a 
yetmediği t akd i rde eksiği ih t iya t akças ından 
ödenir . 

Madde 86. —-
Noter ler , ya rd ım sandığına ait pay ı yı l so

n u n d a n i t ibaren bir ay içinde sandığa gönderir
ler. Sandık payın ı bu süre içinde göndermi-
yenler in a ida t ına % 20 zammolunur . 

Bakanl ıkça yapılan tebliğe r ağmen a ida t ve 
zammını iki ay içinde yine göndermiyenler mes
lekten çıkarı l ır . 

Ad. K. 

veya seçim suret iyle noterl ikten a y n l a n h ı r m he
sap la r ındaki a lacaklar ının yarısı kentlilerine 
verilir. Diğer yans iy le o yıl içinde ödedikleri 
a idat sandığın gelirleri arasına al ınarak dağıt ı
ma tabi tu tu lur . 

Paylar ın ayrı lmasında noterlerin J . IX . 
1938 ve noter yardımcılar ının 1 . I I . 1942 tar i 
hinden önceki hizmetleri hesaba katılmaz. Hiz
met sürelerinin hesabında bir yılın altı aydan 
az süresi nazara alınmaz. Altı ay ve "fazlası bir 
yıl sayılır. 

70 nci maddedeki tazminatın ödenmesi için 
memurlar hesabındaki para yetmediği takdirde 
eksiği iht iyat akçesinden ödenir. 

Sandığın yıllık dağıt ım bilançosunun tazmin
den sonra evvelki yıl lara ait tahakkuk edecek ge
lirler iht iyat akçesine ilâve edilir ve fazla alın
dığı sabit olan para larda iht iyat akçesinden öde
nir . 

Aidat paralarını ödemiy enler 

Madde 86. - Her ayın aidat ı onu takibeden 
ayın 15 ine kadar ödenir. Bu süre içinde gönde 
rilmiyeıı aidat % 20 zam ile alınır. Bakanlıkça 
yapılacak tebligata rağmen bir ay içinde aidat ı 
göndcrıuiyen noter ve noter yardımcıları 5!) ncıı 
maddenin (O) bendi mucibince işdeıı ve teker
rürü halinde meslekten çıkarılır. 

Yeniden teşkil edilen noterliklerin yardım 
paralarını defaten göndermemeleri halinde de, 
yııkarıki hükümler uygulanır . 

Bu suretle meslekten çıkarılanlara, yalnız he
saplarındaki para lar ın yarısından ödemedikleri 
aidat ve zamları mahsup edildikten sonra, ge
ri kalanı verilir; diğer yarısı ile bu yıl içindi; 
gönderdikleri aidat sandığın gelirleri arasına, 
alınır. 

(İKÇİOr MA 1)1) K —- Olağanüstü hallerin 
devamı süresince noterlerin gördükleri göreve 
karşılık olarak Noter Kanununun, değişik 7.1 nci 
maddesinin 1,5 ve (i nci f ıkraları gereğince ala-
eakları ücretler % 25; 2,o ve 4 ncü fıkraları ge
reğince alacakları ücretler % 50 nispetinde ar
tırılmıştır. 

Bu ar t ı rmalardan Kazanç Vergisi ve zamla 
r iv 1 e Buhran Vergisi aNhrhazJ ' ' ' ' ' ; ' ' : • • ! ; " • • 
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MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
H. Saka 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışşleri Bakanı 
N, Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 

Ekonomi Bakanı 
ö. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ş. Adalan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

Eü. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
içişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
Gûlek x 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
T. Coskan 

Ticaret Bakanı 
M. N. Oündûzalp 

Ad. İL 

MAI)DE 2. — Bu kanun 1 Temmuz 
tarihinde yürürlüğe girer. 

1943 

MADDE 3. 
yürütür. 

— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

»•» •» Ş" 
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S. Sayısı: ifâ 
Millî Korunma Kanununa ek kanun tasarısı ve Ticaret ve Ekonomi 

Komisyonları raporları (1 /360) 

T.C. 
Başbakanlık 14 . VI. 1948 

Mmımelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 -1077, 6/1984 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . VI . 1948 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan Millî Korunma Kanununa ek kanun tasarısı ile gerekçesinin ilişik 
olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

ötedenberi dünya piyasasında tanınmış olan kromlarımıza son zamanlarda! gittikçe fazla rağbet 
gösterilmektedir. Bu durum, bir taraftan istihsal faaliyetlerinin hızlanmasını ve diğer taraftan . 
krom arama teşebbüslerinin artmasını mucip olmaktadır. 

Bu faaliyete rağmen dış piyasalardan vâki krom talepleri tamamiyle karşılanaınamakta ve do-
layısiyle bilhassa memlekete döviz sağlanması bakımından üzerinde durulmıya değer bir mahiyet 
arzeden bugünkü müsait şartlardan lâyikıyle faydalanılamamaktadır. 

Filhakika mevcut maden mevzuatına göre, bir arama ruhsatnamesi ancak iki yıl süre ile veril
mekte ve bu süre içinde ençok 2000 ton cevher ihracı mümkün bulunmaktadır. 

Bundan başka, madenin imale elverişli olup olmadığı bu iki yıllık sürenin sonunda anlaşıla-
bildiğinden arayıcılar bizzarur daima bu surenin son günlerinde imtiyaz talep etmektedirler, im
tiyaz işlemlerini sonuçlandırmak ise fennî ve kanuni zaruretler dolayısiyle uzunca bir zamana bağlı 
bulunmakta ve bu esnada müteşebbis mecburen maden ihraç ve imrar edememek mevkiinde kal
maktadır. 

Bu mahzuru bertaraf edebilmek için krom arama ruhsatnamesini haiz olanların Millî Korunma 
Kanununun 16 ncı madesinden faydalanmalarının sağlanması lüzumlu bulunmuş ve bu sebeple ilişik 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 26 .VI. 1948 

Esas No. 1/360 
Karar No. 32 

Yüksek Başkanlığa 

Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan- Büyük Millet Meclisine sunulup Komisyonumu-
lar Kurulu karariyle Başbakanlığın 14. VT .1948 za havale edilen Millî Korunma Kanununa ek 
gün ve 71 -1077, 6/1984 - 2 sayılı tezkeresiyle kanun tasarısı incelendi. 



Hejt şün?daha çok müşteri bulmakta olan 
kromlarımızın istihsâlini artırmak bakımından 
da işi mütalâa eden Komisyonumuz Hükümet ta-
.satnsılra 'bağlı mucip sebebe katılarak teklifi uy
gun bulmuş ve aynen kabul ederek havalesi 
gereğince Ekonomi Komisyonuna gönderilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar 
verilmiştir. 
Ticaret Komisyonu Başkanı Sözcü 

Ankara Gazianteb 
/t. Çubukçu C. Alevli 

îmzada bulunamadı 

Kâtip 
Niğde 

II. Ulusoy 
Aydın 

E. Bilgen 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Bilecik 
R. Bozüyük 

îmzada bulunamadı 

Kars 
A. Silmnen 

Trabzon 
A. H, Isıl M, 

Sivas 
K. Kitapçı 

Trabzon 
Yanmbıyık 

Kırklareli 
Ş. ödül 

Van 
M. Koçak 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Ekonomi Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Ekonomi Komisyonu 

Esas No. 1/360 
Karar No. 12 

Yüksek Başkanlığa 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 3954 
sayılı Kanunla değiştirilen 16 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasındaki hükümlerin krom arama 
ruhsatnamesini haiz olanlara da teşmili husu
sundaki kanun tasarısı Ticaret Komisyonunca 
incelendikten sonra Komisyonumuza tevdi kı
lınmıştır. Ekonomi Bakanının huzuru ile yapı
lan konuşmalar sonunda, kromlarımızın dış pa
zarlara sürülmesini sağlamak için böyle bir 
tedbirin alınması yerinde görülmüştür. 

Krom istihsal ve şevkini önümüzdeki yaz ayla
rı içinde hızlandırmak gerektiğinden Komis
yonumuzca aynen kabul olunan tasarının ive
dilikle görüşülmesinin Yüksek Kamutayın tas

vibine sunulmasını arzeyleriz. 
Ekonomi Komis-

26 .VI. 1948 

onu Başkanı 
Giresun 

/. Sabuncu 
Bilecik 

Ur. M. Suner 

Hatay 
H. Yurdman 

] 
Kayseri 

Ö. Taşçıoğlu 

Sözcü 
Balıkesir 

.1 . Ağabey oğlu 
Gümüşane 
T. Tüzün 

Kâtip 
Zonguldak 

N. Kromer 
Gümüşane 

Ş. Sökmensücr 
İmzada bulunamadı 

İsparta 
K. Turan 

tmzada bulunamt 
Kastamonu 

II. Çelen 

İzmir 
L. B. Çeyrekbaşı 

»di 
Malatya 

A. Taşangü 
Gazianteb 
G. Alevli 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Millî Korunma Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Korunma Ka
nununun 3954 sayılı Kanunla değiştirilen 16 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri Krom Ara
ma ruhsatnamesini haiz olanlara da uygulanır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Hasan Saka Başb. Yardımcısı 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
Fuad Sirmen II. Çakır 

îçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
M. H. Göle N. Sadak Ş. Adalan 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
T. Banguoğlu Nihat Erim 

Ekonomi Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
C. Ekin Dr. K. Bayizit 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarmı Bakanı 
Emin Erişirgil Cavid Oral 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı Çalışma Bakanı 
Gülek C. S. Barlas T. B. Balta 
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