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3. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
'Kanun teklif ve lâyihalarının sorulardan ön

ce görüşülmesine dair olan önergeler kabul edil
di. 

Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun tek
lif ve lâyihası, ikinci görüşülmesi sırasında, red-
dolundu. 

Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihasının ikinci 
defa yapılan görüşülmesi sırasında talep üzeri
ne ve bu hususta verilmiş bulunan değiştirge ile 
birlikte, komisyona verilmesi kabul edildi. 

Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf devlet
lerce Avrupa Savunma Birliği üyesi devletlere 
verilen garantilere mütaallik Kuzey Andlaşma
sına ek Protokolün kabulüne dair Kanun, ikin
ci görüşülmesi sonunda, kabul olundu. 

Millî Korunma Kanununun tadili hakkın
daki kanun teklifleri üzerinde bir müddet gö
rüşüldükten sonra, Birleşime ara verildi. 

îkinci Oturum 
Millî Korunma Kanununun tadiline dair ka

nun teklifleri üzerindeki görüşmelere bir müd
det daha devam olunarak, 

5 Şubat 1953 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere, Birleşime nihayet verildi. 

Reis 
Reisvekili 

M. Kurbanoğlu 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

ö. Mart 

Sorular 

Sözlü sorular 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Amerikalıların 
Doğu Anadolu için teklif etmiş olduğu 3,5 mil
yon dolarlık yardımla Kars ' ta ne gibi tesisler 

yapılacağına ve hayvancılığın ıslâh ve inkişafı 
için bir tarım endüstrisi kurulması hususunda 
hazırlık yapılıp yapılmadığına dair sözlü soru 
önergesi, Tarım Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/951) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

önerge 
1. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 

Dilekçe Komisyonunun 5.1.1953 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5128 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair önergesi (4/313) 
(Dilekçe Komisyonuna); 

Raporlar 
2. — Ankara Üniversitesi 1948 Bütçe yılı He

sabı* Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi ile Ankara Üniversitesi 1948 yılı Hesabı 
Katî kanunu lâyihası ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/380, 1/379) Gündeme); 

3. — Ankara Üniversitesi 1949 malî yılı He
sabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi ile Ankara Üniversitesi 1949 yılı Hesabı 
Katî kanunu lâyihası ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/422, 1/360) (Gündeme); 

4. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 

1949 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Reisliği tezkeresi ile Devlet Havayol
ları Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Hesabı 
Katî kanunu lâyihası ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/419, 1/251) (Gündeme) ; 

5. — Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkında
ki 3312 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/530) (Gündeme) 

6. —• Karayolları Trafik kanunu lâyihası ve 
Bayındırlık Komisyonu ile Geçici Komisyon ra
porları (1/242) (Gündeme); 

7. — Orman Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1949 
yılı Hesabı Katîsi hakkında kanun lâyihası 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/397, 1/340) 
(Gündeme) ; 

8. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe 
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yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 

1953 O : 1 
yılı Hesabı Katisi hakkında kanun lâyihası ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/378,1/13) (Gün
deme) . 

B Î R J N C Î OTURUM 
Açılma saati : 13,5 

REİS — ReisveMli Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ömer Mart (Çanakkale) 

m*m 

REÎS — Yoklama yapılacaktır. 
(İzmir seçim çevresine kadar yoklama ya

pıldı.) 

3. — YOKLAMA 

REÎS Çoğunluk vardır, Birleşimi açıyo
rum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
5830 sayılı Kanunla Hazineye intikal eden Ada
na Halkevi binasının Adana Belediyesine male-
dümesine dair olan kanun teklifinin geri veril
mesi hakkında önergesi (2/495, 4/312) 

Yüksek Reisliğe 
5830 sayılı Kanunla Hazineye intikal eden 

Adana Halkevi binasının Adana Belediyesine 
maledilmesine dair kanun teklifimin geri veril
mesini saygılarımla rica ederim. 

Seyhan Mebusu 
Sinan Tekelioğlu 

REİS — Geri verilmiştir. 
önergeler vardır, okutuyorum. 

Reisliğe 
Gündemdeki kanun teklif ve taşanlarının 

sözlü sorulardan evvel görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 5 . 2 . 1953 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydmer 

4 . I I . 1953 
Yüksek Reisliğe 

Geçimi gayrimenkullerinin kiralarına mün
hasır olan ve kendilerini kararsızlık ve huzur
suzluk içinde gören mucir ve müstecir, sayısı 
milyonları aşan vatandaşlar bu maceralı kira işi

nin bir an evvel hal ve tasfiyesini sabırsızlıkla 
ve heyecanla beklemektedirler. 

İki seneden beri komisyonlarda incelenerek 
Yüksek Huzurunuza gelen ve müzakeresine de 
başlanmış bulunan Millî Korunma Kanununun ki
raya mütaallik 30 ncu maddesiyle ilgili tekliflerin 
bu baptaki komisyon raporlarının sözlü sorular
dan evvel müzakeresine devam olunmasını arz ve 
teklif ederim. 

Maraş Mebusu 
Abdullah Aytemiz 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, 13 ay evvel Çankırı, Kastamonu ve 
Bolu illerinde vukua gelen depremden hasar gö
renler hakkında bir kanun teklifinde bulun
muştum. Bayındırlık Komisyonunda Hükümet, 
daha âm ve şâmil mânada bir kanun tasarısı 
ile geleceğini ileri sürerek 4 - 5 ay savsakladı. 
Orada istihsal ettiğimiz karardan sonra Ma
liye Komisyonuna gelen teklif, yine Hüküme
tin «15 gün izin veriniz, tasarıyı getireceğiz» 
demesine rağmen, aradan 3 hafta geçtiği 
halde, yine gelmedi. Geçen sene bütçe müzake
resinde geçirmeye muvaffak olamadığımız bu 
mevzu, bu seneki bütçe müzakeresinden sonra 
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B : 38 5 . 2 . 
ede alınacak ve gelecek seneye kalacaktır. îki I 
sene evvel değil üç vilâyette, yalnız Çankırı'
da hafif, orta ve ağır derecede hasar gören ve 
sayısı lj | bini bulan bu binalara Hükümet ta
rafından bir kanun mevzuu olduğu ifade edil
diği için'biz de bir kanun teklifiyle gelmiştik. 
Bunun gündeme alınması hususunda bir takrir 
veriyorum. Karar Yüksek Heyetinizindir. Bu j 
üç vilâyetin muztarip halkına iki seneden beri 
geciken yardımın esirgenmemesi hususunda 
yardımınızı bilhassa istirham ederim. 

REÎS — Bütçe Komisyonunun bu hususta 
bir mütalâası var mıdır? 

(Bütçe Komisyonunun bu hususta bir mü
talâası olmadığı anlaşılıyor. Takrir verilmiştir. 
Gelecek Birleşimde (Başkanlık Divanının Ka
mutaya sunuşları) arasına konulacak ve Yük
sek Heyetinizin oyuna arzedilecektir. | 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 Büt
çe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Vakıflar Genel Bîüdürlüğü 
1947 yılı Hesabı Katisi hakkında kanun lâyihası 
ve Sayıştay Komisyonu ] raporu (3/340, 1/12) 
[ i l 

REÎS — Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Vakıflar Gend Müdürlüğünün 1947 Bütçe yılı 
Hesabı Katî Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1947 Bütçe yılı sarfiyatı, ilişik (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (7 487 840) lira (18) 
kuruştur. 

REÎS — Söz istiyen yok. Birinci maddeyi 
oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1947 Bütçe yılı tahsilatı, ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (7 289 258) lira (93) 
kuruştur. 

REÎS — Söz istiyen yok. îkinci maddeyi oya 

[1] 118 myıh basmayazı tutanağın sonundadır. 

. 1953 O : 1 
Gündemle ilgili takrirler vardır, ayrı ayrı 

mahiyet arzettikleri için ayrı ayrı oyunuza ar-
zedeceğim : 

Birinci takrir Hidayet Ay diner'indir. Ka
nunların sorulardan önce görüşülmesine müte
dairdir; diğeri Abdullah Aytemiz 'indir. Mü
zakeresine başlanılmış olan Millî Korunma Ka
nununun öne alınmasını teklif etmektedir. 

Evvelâ Hidayet Aydmer'in teklifini oyunu
za arzediyorum. (Neye dair? sesleri). Hidayet 
Aydmer'in takriri, gündemde mevcut teklif 
ve tasarıların sorulardan evvel müzakeresi ma
hiyetindedir. Bu takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

Diğer takriri oyunuza arzetmiyorum. 
İçtüzük gereğince bir defa görüşülecek 

işler. 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasında
ki farkı teşkil eden (198 581) lira (25) kuruş 
açık, bankadaki nakit mevcudu ile karşılanmış
tır. 

REİS — Söz istiyen yok. Üçüncü maddeyi 
oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tahsisattan 1947 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (499 595)- lira 
(09) kuruş imha edilmiştir. 

REÎS — Söz istiyen yok. Dördüncü maddeyi 
oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Mazbut ve Mülhak Vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1947 Büt
çe yılında yapılan sarfiyat, ilişik (C) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (76 132) lira (13) 
kuruş ve hayrat satış bedellerinden aynı yıl 
içinde yapılan sarfiyat (149 134) lira (52) 
kuruştur. 

REİS — Söz istiyen yok. Beşinci maddeyi 
oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Mazbut ve Mülhak vakıflara 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

• 
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ait akaar ve toprak satış bedellerinin 1947 Büt
çe yılı tahsilatı geçen yıldan devr, ile birlikte 
ilişik (D) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(8 565 319) lira (85) kuruş ve hayrat satış be
delleri tahsilatı geçen yıldan devriyle birlikte 
(247 841) lira (63) kuruştur. 

REÎS — Altıncı maddeyi oya arzediyorum. 
Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Rapor okundu) 

MADDE 7. — Mazbut ve Mülhak Vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinin 1947 Büt
çe yılı içinde sarfolunmıyan ve (C) işaretli cet
velin ayrı bir sütununda gösterilen (8 489 187) 
lira (72) kuruş ve hayrat satış bedellerinden 
aynı yıl içinde sarfolunmıyan (98 707) lira 
(11) kuruş 1948 yılma varidat ve tahsisat kay
dedilmek üzere devredilmiştir. 

REÎS — Söz istiyen yok, yedinci maddeyi 
oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Mazbut ve Mülhak Vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden yapılan 
tahsilattan sarfiyat düşüldükte (8 489 187) li
ra (72) kuruş ve hayrat satış bedellerinden ya
pılan tahsilatla sarfiyat arasındaki farkı teşkil 
eden (98 707) lira (11) kuruş tahsilat fazlası 
olarak kalmıştır. 

REÎS — Sekizinci madde üzerinde söz isti
yen yoktur. Oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Sekizinci madde kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icra- I 
ya Başvekil memurdur. 

REÎS — Maddeyi Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oyunuza arzedilmiştir. 

2. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'-
nun, Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sa
yılı Kanuna ek knun . teklifi ile Amasya Me
busu İsmet Olgaç'tn, Mülî Kounma Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve Samsun | 

Mebusu Hasan Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkada
şı ile Maraş Mebusu Abdullah Aytemiz'n, 
Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun teklifleri ve Ticaret 
Komisyonu raporlariyle Maliye ve Bütçe komis
yonları düşünceleri ve İçişleri, Adalet ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/59, 102, 223, 373) 

REÎS — Söz istiyenleri sıra ile okuyorum. 
Server Somuncuoğlu, Şevki Yazman, Nuri 

Sertoğlu, Abdürrahman Fahri Ağaoğlu, Mehmet 
Kartal, M. Remzi Bucak, Ahmet Hamdi Başar, 
Ekrem Al'ican, Salâhattin Hüdayioğlu, Adnan 
Tüfekçioğlu, Ömer Bilen, Mustafa Ekinci, Memiş 
Yazıcı, Halil özyörük, Mehmet Daim Süalp. 

Server Somuncuoğlu. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Muh

terem arkadaşlar, Yüksek Meclisin dikkat ve iti
na ile üstüne eğildiği bu mevzu hakikaten olduk
ça mudil konulardan bir tanesidir. Meselenin 
esasına ait noktai nazarımı Yüksek Meclise arzet-
meden evvel bugüne kadar yapılmış olan müza
kerelerden şahsan edindiğim intibaı kısaca hu
lâsa etmekte fayda görüyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bunun evvelâ siyasi se
bepleri, sonra hukuki sebepleri onun ardından 
da iktisadi sebepleri mevcuttur. Konuşan hatip
ler kâh hukuk'i sebeplerden, kâh siyasi sebepler- * 
den bahsederek mevzuun kendilerine göre haklı 
olan taraflarını ele aldılar. Şimdi müsaade eder
seniz evvelâ siyasi sebepten başlamak istiyorum. 

Bâzı arkadaşlarım, yine bâzı konularda oldu
ğu gibi, eski iktidara veriştirmek suretiyle mese
lenin h'issi cephesini siyasi cephesiyle taklit et
mek suretiyle bu meselede müspet karar almaya 
teşvikkâr göründüler. Bendeniz siyasi sebebin 
bu mevzuda elbetteki hâkim olacağına kaani olan
lardan birisiyim. Hakikaten siyasi cephe o kadar 
güçtür ki, bugün karşımızda konuşulan teklifler 
Milletvekili arkadaşlardan gelen ve zorla Hükü
mete tutturulan bir mevzudur. Yoksa Hüküme
tin ele alıp yaptığı bir kanun tasarısı değildir. 
Yüksek Meclisin bu noktaya evvelâ dikkat naza
rını çekmek isterim. Demek ki, hâdiselerle yakın
dan temas eden Hükümet bu mevzuda bir tâdil 
ihtiyacını duymuş ve gelmiş değildir. Milletvekili 
arkadaşlarımın bu mevzuu ısrarla ele almaları 
üzerine Hükümet de gelmiş mevzuun kâh bir ta
rafından, kâh diğer tarafındım tutmak yolunu 
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göstermiştir. Bu siyasi sebeplerle kanun ya müs
pet çıkar veya menfi. Bunda şüphe yoktur. Fa
kat Yüksek Meclisin hüviyeti tamamen siyasi ol
duğuna göre işe cesaretle el koymakta elbette ki; 
bir isabet vardır. 

Hukuki cepheden işin mütalâasına gelince: 
Burhanettin Onat arkadaşımın afivlerine sığına
rak ve yine kendi tâbirleri ile belki günah işli-
yeceğimi de peşinen kabul ederek bâzı noktalara 
el sürmek istiyorum. Bu günahım Hukuk üstadı 
tanınan Muhterem Aytemiz'in hukuki görüşle
rine ademi iştirakimden dolayı olacaktır. 

Muhterem Aytemiz burada hak ve menfaa
tin çarpıştığını söylediler. Bendenize göre men
faatler meşru ve gayrimeşru, olarak ayrılırlar. 
Meşrular şüphesiz hakkın içindedir. Bu ba
kımdan menfaatle hakkın çarpışması mevzuu-
bahis değildir. Menfaatler hakkın hudutları 
içinde olduğu takdirde onları burada müdafaa 
(etmek mevzuubahistir. Kanuniyet iktisap et
tikten sonra bir hakkın mevzuu olan menfaat, 
meşru menfaattir. 

Sayın hukukçu sözlerinin seyrinde mülk sa
hiplerini himaye eder, mülk sahiplerinin men
faatlerini korur şekilde görüştüler. Bir men
faati müdafaa etmiş oldukları şüphesizdir. Yük
sek Meclis huzurunda müzakereler boyunca 

% hiçbir arkadaş gayrimeşru menfaatlerle meşgul 
olmadı. 

ikinci nokta; bu mevzuda vazıı kanunun 
mülkiyet hakkını veya mülkiyet hakkının kul
lanma şekline müdahale edip etmiyeceği yolun
daki mütalâalardır. Sayın Tezer Taşkıran ar-

* kadaşım ve birçok milletvekilleri, bu mevzuda 
19 ncu asrın anlayışından tamamen ayrı olarak 
vazıı kanunun cemiyet menfaatleri ve âmme in
tizamı kaygusu ile her hürriyeti ve her hakkı 
günün icaplarına göre behemehal tahdit edebi
leceği noktasında birleştiler. Bendeniz de bu 
noktai nazarı dermeyan eden arkadaşlara işti
rak ediyorum. 

Anayasa meselesine gelince; 79 ncu mad
desinin son fıkrası : (Bu hakların sınırlarını 
kanun tâyin eder) der. Kanun tâyin eder, der
ken (kanunun vazıı, o günün zaruret ve şart
larını düşünür ve ona göre hudut kor) demek
tir. Bu bakımdan Anayasa zaviyesinden de her 
hangi bir mutabakatsızlık mevzuubahis değil
dir. I 
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I Şimdi kanunun ve 30 ncu maddenin hukuk 

manzumesi içindeki hususiyetine girmek isti
yorum. Burada Sayın İstanbul Milletvekili Ham
dı Başar arkadaşımızın derin bir vukufla izah 
ettikleri noktada kendileriyle birleştiğimi he
men ifade etmek isterim. Millî Korunma Ka
nunu fevkalâde zamanlarda Hükümete salâhiyet 
veren bir mevzuat manzumesidir. Bunun için
den 30 ncu maddeyi çekip çıkarmak demek Hü
kümete hini hacette, fevkalâde halin hudusun-
da veyahut bugünkü fevkalâde halin devamı sı
rasında, fakat lüzum hâsıl olduğunda derhal 
otomatikman el koymak salâhiyetini veren yet
kiyi çekip alırsanız, Hükümetin birtakım salâ
hiyetlerini elinden almış olursun/uz. Bir taraf
tan iktisadi faktörlere birtakım hüküm vaz'et
meyi kabul ederken vatandaşın mesken ve çalışma 
haklarına taallûk eden bu nokta üzerindeki salâ
hiyetin Hükümetten alınması doğru değildir. 

Sayın Bütçe Komisyonu Sözcüsü Halil 
îmre arkadaşımın; «Hükümet- bunu istemedi, bi
naenaleyh düşünmek bize düşmez» şekilde hu
lâsa edebileceğim fikirlerine iştirak etmiyorum. 

.Çünkü Hükümetin hakikaten katî olarak söyle
diği bir söz de yoktur. Siyasi sebepler belki Hü
kümeti açıkça ifadeî meram etmekten alakoy-
maktadır. Ama teşriî kuvvet olarak yapılmasına 
lüzum hissettiğiniz, size düşmiyen, icraya ta
allûk eden bir işi de elbetteki nazarı itibara al
manız lâzımdır. Bu zaviyeden 30 ncu maddenin 
Hükümete gayrimenkul kiralarını bir râyîce göre 
tanzim etmek salâhiyeti yerindedir ve bu hük
me behemehal ihtiyaç vardır. Mesele, bu dondu
rulacak olan kira bedellerinin ne olduğudur. 
Kanun çıktığı zaman en yakm olan 1939 senesi 
esas alınmıştır. Ama kanun çıktıktan ve aradan 
bu kadar zaman geçtikten sonra bu esasta bir 
değişiklik yapmak ve Hükümete seyyal bir zemin 
içinde, daima zaruretleri mülâhaza ederek, bu 
seviyeyi sabit tutmak hususunda yetki veren bir 
maddeyi kabul etmek, lâzımdır. Bu bakımdan 
bendeniz 30 ncu maddenin kalması, fakat tesbite 
karar verdiği günün rayicine göre Hükümetin 
elini kolunu serbest tutmak ieabettiğine dair id
dianın yerinde olduğu kanaatindeyim. 

Peki, bugünkü vaziyet nasıl düzelecektir! 
Hiç şüphe yoktur ki, bugün, arkadaşlarım bü
yük bir vukufla şahsi müşahedelerden müşahhas 
hâdiselerden aldıkları ilhamla birçok şikâyet-

I ler ortaya attılar. Bu kanunun kiralıyan ve ki~ 
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racı arasındaki ihtilâfı teşvik ettiğini ve birtakım I 
fiyatlar yürüyüp giderken birtakım fiyatları ye
rinde tutmanın kabil olmadığı kaziyesini pek gü
zel ortaya koyduğunu gösterdiler. Bu zaviyeden 
bendeniz 1939 senesi kira bedellerine ait hükmün 
tadiline taraftarım. Ancak, yine birtakım arka
daşlarımızın izah buyurdukları gibi, bu tadilin 
birdenbire cemiyetin içinde sıkıntılara yol aç
maması için kademeli bîr zaman içinde yerleş
mesini yine arzulayanlardan biriyim. 

Mesken ve mesken olmıyan gayrimenkullere 
gelince; burada bâzı arkadaşların fikirlerine iş- j 
tirak etmemekte ve başka, bir taksim yapılması ı 
zaruretini hissetmekteyim. Yalnız daha evvel 
müsaadenizle iktisadi sahadaki faaliyetleri deği
şik muhitlerle, değişik iktisadi sebeplerin tesiri
ni Yüksek Meclise arzetmek istiyorum. 

Arkadaşlar; Millî Korunma Kanunu bugün 
bâzı maddeler üzerinde tatbik edilmektedir. Bâ
zı malların kâr hadleri halâ kanunla tesbit edi
lerek tüccara bu kâr hadlerinin fevkında satış 
yapma hakkı tanınmamıştır. Fakat bu kâr had
lerinin esası bir seyyaliyet arzetmekte ve o gü
nün konjontürüne göre ayarlanmaktadır. Halen 
konjonktür mütemadiyen yükselmekte olduğu 
için tüccarın bu y5i-*W zarar görmesi bugün 
için bahis mevzuu değildir. Buna mukabil mes
kenlerde iş böyle değildir. Meskende değişen bir 
esas yoktur. Meskende 1939 daki kira bedeli had
di ne ise bugün de odur. Çünkü muayyen bir 
esas üzerinden bir değişiklik nispeti olduğu ifa
de edilmemiştir. O halde gayrimenkullerin kira
larına ait olan ve onlardan terekküp eden bu dâ
vada, diğer ticaret sahasında müşahade ettiğimiz 
seyyaliyet yoktur, büsbütün donmuş vaziyette
dir. O halde onu da bulunduğu yerden, bugünün 
şartlarına doğru getirmek bir lüzum ifade eder. 

Yine bâzı arkadaşlarımın buyurduklarına gö
re bendeniz meskenlerde daha uzun, fakat mes
ken olmıyan gayrimenkullerin bu vaziyette mü
dafaasını yapmıyacak bir arkadaşınızım. Bâzı 
arkadaşlar dediler ki, Kadıköy'ünde olmazsa Ba
kırköy'ünde.. Fakat ticarethaneler için vaziyet 
aynı değildir. Dışarıya bakınız, bir tek boş dük
kân, bir tek boş mağaza bulamazsınız. Bendeniz 
bunun ticarethaneler lehine olduğu kadar aley
hine de bir delil olduğunu kabul ederin». Dük
kânlar, dikkat buyuracak olursanız, çoğu yeni 
yapılmış ve yeni kiraları ödiyebilecek şekilde 
işlerler. Üstelik hepimiz bir iktisadi gelişmeden I 
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mütemadiyen bahsetmekteyiz, tkcisadi gelişme 
demek; milletçe gelirin artması demektir. Ken
di külfetlerini kolay şekilde aktarma edebilir
se işler, eğer bu sınıf verimli bir çalışma yapa
mıyorsa, mütemadiyen müessesesini dolduramı
yorsa elbette ticarethanesi boşalacak ve niha
yet kirasını ödiyemiyecektir. Oralardan edindi
ği menfaatle kira bedellerini ödiyemez hale ge
lince durumu değişecektir. Bu suretle buna kı
sa bir müddette intibak için mehil vermek lâ
zımdır. Meskenler için uzun fakat geçici bir de
vir kabul etmek iktiza eder. 

Şimdi sayın arkadaşlarım; sözün kısası gay
rimenkul kiralarında vâzıı kanun olarak adaleti 
tesis etmek istiyorsak, hakikaten amprik bir
takım metotlarla günün rayicine intibak etmek 
zaruretini kabul etmek lâzımdır. Amprik me
tot dedim, affınızı rica ederim. Hakikaten 
Tezer Taşkıran arkadaşımızın ortaya attığı gi-
IM burada kaç kiracı 1939 senesi rayici üzerin
den kira ödemektedir, ne kadar bina yapıl
mıştır, bunların münasebetleri nedir?.. Bunu 
ifadeye ve mukayeseler yaparak netice çıkar
mamıza hizmet edecek hiçbir doküman elimiz
de mevcut değildir. Hepiniz bulunduğunuz ve 
temas ettiğiniz muhitlerin ıstırabına göre akıl 
ve mantığınızı kullanarak buna göre mukaye
se yapmaktasınız, işte bu metot ancak am-
pik bir metot olur ve inşaallah Meclisi yerin
de bir karara götürür. Bu sebeple bendeniz, 
düşüncelerimde maalesef ilmî bir metodun isa
betini kendi kendine dahi bulamıyan arkadaş
larınızdan bir tanesiyim. Bu yokluk içinde de 
başka türlü hareket edilemez. 

Rayiç esasını müdaafa ettikten sonra Varın
ca arkadaşımın müdafaa ettiği ddger bir nok
taya geleçeğdm : Meselâ; mesken bedellerinde 
üç sene sonra. ve yine Bütçe Komisyonunun 
kabul ettiği tasarıya göre ticarethanelerde bir 
sene sonra rayici kabul edeceğiz. Rayici ka
bul edeceğiz de ne olacak? Muayyen bir bede
li kiralıyan, kiracısından talep edecek; verirse 
ne âlâ, vermezse buyurun dışarıya diyecek. 
Bendeniz kanun vâzıınm kiralıyan ve kiracı 
arasına seneler ve seneler evvel girip bir mü-
naferet yaratmış bulunmasını göz önünde tuta
rak, bugün yine kanun vâzıınm, sanki artık 
bir şey yokmuş gibi, kiralıyanla kiracı arasın
dan sıyrılarak onları bir münaferet deryası 
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içinde karşı karşıya bırakmasını mazur göre- I 
m>em. 

Ahmet Kemal Varınca arkadaşım ydne dedi
ler ki; «17 seneden beri 14,5 liradan oturdu, 
ejbetteki atacağım.» Bu kanun vâzıı olarak 
ifade edilecek bir «öz değildir. Burada ya bir 
halk mevcuttur, o halde riayet edilmesi lâzım
dır, veyahut bir hak mevcut değildir, riayet 
edilmez. 

Varınca arkadaşım, kiracı olarak müdafaa
sını mahkemede uzun uzaJdıya, yaptığını, fakat 
buraya, Meclise geldiği zaman bir vâzıı kanun 
sıfatiyle konuştuğunu söylediler. Kiralıyan ve 
kiracıyı, her ikisini ahenikli bir surette vâzıı 
kanun olarak ayarlamak vatandaşlar arasında 
sevgi ve saygıyı sağlamakla mükellef oldukla
rını umuttular. Zira bu vatandaşlar değdi mi
dir ki, senelerce menfaatlerini müdafaa.etmiş
lerdi, bu menfaat neticesinde şimdi karşı kar
şıya bırakacağız! Tükenmek bilmiyen bir hırs 
ve kin ile biribirin'e bakan o vatandaşları ser
best bırakıp seyirci kalamayız. Binaenaleyh 
bu bakımlardan ben Hükümetin mütalâa etti
ği gibi, ticarethaneler için varit olan «fond de 
eommercoin meskenler içdn de varit olduğunu 
görürüm. 

Arkadaşlar; basit bir misalle arzedeyim: Mes
ken deyip geçiyoruz. En küçücük bir evde bile 
o evin perdesi, (çünki bizde standart ev tipi yok
tur) her evin penceresi, mimarına göre değişir. 
Bu pencereye göre perde lâzımdır. Her vatan
daş bir meskenden diğer bir meskene geçtiği za
man yenidn başka masraflar yapmak zorunda 
kalacaktır. Binaenaleyh fond de cammerce olarak 
kabul edilen bu usulü kabul ederken, bir mes
kende oturup tahliye dolayısiyle birtakım fuzuli 
masraflar yapmayı vatandaşa tahmil edemezsi
niz. Bu, bakımdan, rayiç üzerinden ya kendileri 
uyuşurlar, eğer rayiç verilmezse mahkeme ma
rifetiyle, belediye heyetleriyle bir rayiç tesbit 
edilir. Fakat bu rayici artık ödemeyi göze alan 
bir kiracı aleyhinde tahliye dâvası mesmu olma
malıdır. Hükümetin sadece ticarethanelere teşmil 
ve kabul etmek istediği bu usulün bendeniz mes
kenler için de çok yerinde ve âdilâne esas oldu
ğuna eminim. Bu bakımdan bu prensip nokta
sında Yüksek Meclisin mutabık kalmasını arz 
ve istirham ediyorum. 

Bir nokta var: Ev sahipleri hiç mi tahliye dâ
vasına girişemiyeceklerdir? Bugün mer'i olan | 
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Millî Korunma Kanununda mevcut sebeplerle, 
kanunda mucip olmayıp da Temyiz içtihatları 
ile teşekkül etmiş olan birtakım sebeplere1 bina
en mal sahiplerinin tahliye haklarının yine aynı 
şekilde kabul etmek lâzımgelir. 

Arkadaşlar, sözlerim ve mâruzâtım burada 
bitiyor. Yine muhterem Burhanettin Onat arka
daşımızın bir teklif ve temayülüne uygun ola
rak bendeniz bu esasların tâdil edilmek üzere 
derhal komisyona havalesini teklif edeceklerden 
değilim. Sadece bugünkü vaziyette bu taşanla
rın kanuniyet iktisap etmelerinin çok uzak ihti
mal olduğunu kabul edenlerdenim. Tasarı şu 
veya bu mülâhaza ile şu veya bu komisyona gi
deceğine prensipleri Yüksek Mecliste eyice tar
tışalım; üzerinde mutabakat tesis edelim; o mu
tabık kaldığımız prensipleri formüle etmeyi ko
misyonlara bırakalım. 

Bendeniz, mâruzâtımın başından şu dakika
ya kadar arzettiğim prensipleri birer formül ha
linde ve takriri mevzuu olarak takdim ediyorum. 
Hattâ gönlünüz isterse ve Sayın Hâmit Şevket 
Beyi de memnun ederek Adalet Komisyonunda 
bu kanunun formüle edilmesi için işi oraya ha
vale edebilirsiniz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar). 
RElS — Cezmi Türk, Grup adına konuşacak. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Arkadaşlar, bir

çok arkadaşlarımızın da beyanda bulundukları 
gibi, bu kanun tasarısı, evvelâ mülkiyet hakkını, 
sonra tasarruf hakkını ve sonra da sosyal hakları 
yakından alâkadar etmektedir. Malûmu devleti
niz olduğu üzere, cemiyetlerin normal zamanla
rında, içtimai huzur, sükûn ve istikrar mevcut 
oldu barış zamanlarında her şeyden önce mülki
yet hakkı, sonra tasarruf hakkı gelir ve onu da 
sosyal haklar takip eder. Fakat içtimai huzurun 
bozulduğu, istikrarın bozulduğu iktisadi buhran 
zamanlarında, bilhassa harb zamanlarında sosyal 
haklar bunların hepsine takaddüm eder ve sıra 
tersine döner, ikinci olarak tasarruf hakkı, on
dan sonra da mülkiyet hakkı gelir. Cemiyetimiz 
bugünkü vaziyetinde harb içindeki buhranları 
yaşamış ve büyük kısmı ile geçirmiş, uzağımızda 
ve yakınımızda olan harblerin büyük kısmı kalk
mış, fakat bir kısmı devam etmekte, iktisadi ne
ticelerinin serpintileri de memleketimize kadar 
gelmektedir. Onun içindir ki, arkadaşlarımızın 
muhtelif beyanları arasında kiracı - ev sahibi 
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münasebetlerini ifade şeklinde de bâzı derin te
zatlara tesadüf edilmektedir. 

Bu şundan doğmaktadır: Bâzıları sosyal hak
ları öne almakta, bâzıları mülkiyet hakkını diğer
lerine tercih etmektedir. Memleketimizde hakika-
tan, derin, etraflı sosyal, ekonomik mahallî etüd-
ler olmadığı için, memleket çapında bir hulâsa 
çıkarmak; memleketimizde bugün cari şartlara 
nazaran mülkiyet hakları mı, yoksa sosyal hak
lar mı ön plânda tutulmalı hususunda kesin ola
rak bir karar vermek imkânsızdır. Ancak yapıl
mış mahallî müşahedeler ve Devlet istatistikle
rinden çıkardığımız neticeler, büyük şehirlerle 
küçük kasabalarımız arasında bizi tezatlı hüküm
lere götürüyor. Ancak Kiralama Kanunu daha 
çok büyük şehirlerimizi alâkadar eden bir kanun 
olduğu için burada, bina ve- nüfus kesafeti olan 
büyük şehirlerde mukayeseyi yapmak ve misal 
vermek yerinde olur. 

Bugün objektif rakam olarak elimizde Emlâk 
Bankasının Ankara'ya ait yaptırdığı bir etüd 
vardır. 1950 den önce yapılan bu etüd, Anka
ra'da mesken olarak kullanılan binaların beher 
odasına 12 nüfus isabet ettiğini göstermektedir. 
1950 den bu yana yapılan binalar dolayısiyle yine 
Ankara'da beher odaya düşen nüfus nispeti 7.4 e 
inmiştir. Halbuki normal olarak diğer medeni 
şehirlerdeki nispete uymalı, beher odaya 5 nüfus 
düğmelidir. Demek ki Ankara'da bin küsur mes
ken dairesinin boş bulunmasına rağmen henüz 
bir1 odaya düşen nüfus nispeti 5 e inmiştir. Vak
tiyle memleketimizde yapılmış olan bir etüd, nü
fus kesafetinin mesken kesafetine nispeti hak
kında bâzı umulmadık rakamlar vermiştir. Mesele 
kında bâzı umulmadık rakamlar vermiştir. Mesela 
bir tarihte Diyarbakır'da oda başına düşen nü
fus sayısı 13 ü aşmakta idi. Gerek kanunun ge
rekçesinde, gerekse komisyonda • yapılan tetkikat 
esnasında hiç olmazsa kiralarla pek yakından 
alâkadar olan büyük şehirlerimizde, meselâ İs
tanbul, İzmir, Adana ve Ankara gibi şehirlerde 
nüfus kesafetini bina kesafetine nispet eden ra
kamlar getirilseydi daha hakiki hükümler verme
mize medar olabilirdi. Bu 'bakımdan Server So-
muncuoğlu arkadaşımızın esaslı olarak hakkı var
dır. Bütün bunlara rağmen yalnız müşahedeleri
mize bakarak diyebilirim ki, son senelerde nüfu
sun bina kesafeti nispeti bakımından bir ferahla
ma mevcuttur. Onun için harb şartları, buhran 
şartları içinde sosyal hakların takaddümü yerine 
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i mülkiyet hakkına değer veren bir yola girmek 
j doğru olur. 

30 ncu maddenin, tamamen kaldırümasa dahi, 
j bu husustaki tadilin çıkarılması lüzumludur. Bu

nun prensibinde mutabıkız. Ancak 30 ncu mad-
I denin kaldırılmasına takaddüm eden yıllarda bil

hassa nüfus kesafeti ile mesken kesafeti arasında
ki mukayesenin Hükümet tarafından dikkatle 

I ele alınması ve kendisine yardımcı sermayelerle 
ve vasıtalarla tehvin edilmesi lâzımgelirken, dü-

j nün Hükümetleri maalesef bunu yapmamışlardır 
ve bugünün Hükümetleri de bunu ciddî şekilde 
ele almış değillerdir. Memleketimizde tak'ibedilen 

I bir inşaat endüstrisi plânı ve ciddî bir şekilde 
mesken politikası yoktur. Bu büyük iş Emlâk 
Kredi Bankasının kendi imkânları dairesinde 
verebileceği, nihayet 10-15 bin vatandaşın ihti-

j yaçlarmı tatmin edebilecek bir şekilde tahsis 
edebildiği kredilere bağlı kalmaktadır. 20 mil-

j yon nüfuslu bir memlekette nüfus konsantrasyo-
I nu bulunan ve bina miktarı düşük olan yerlerde 
i bol ve ucuz iskân imkânlarına taallûk eden bir 
I. mesken politikası olması zaruridir. Bu noktaya 

Hükümetin bilhassa dikkatini çekeriz. Yoksa sa-
I dece böyle mülkiyet hakkı ile sosyal haklar ara

sındaki münasebeti temin için yapılacak kanun
ların ömürleri geçici ve kısa olacaktır. Esas Dev
letçe ve ona bağlı müesseselerce ele alınıp halle
dilmedikçe bu şekildeki palyatif tedbirlerin 

I ömürleri daima kısa olacak ve biz ne kadar üze-
i rinde durursak duralım, bu yine ıstırap mevzuu 

olmakta devam edecektir. ı 
| Elimizde objektif olarak nüfus kesafeti ile 
|' bina kesafeti münasebetleri hakkında esaslı is

tatistikler ve tetkikler mevcut bulunmamasına 
ve bu şekilde bir münasebet kurmak da teamül 

i haline girmemiş olmasına rağmen bu kanuna ta-
I dilen yürütmek mecburiyetindeyiz. Burada biz 

kiraların meskenlerde daha uzun bir mehille ve 
! ticarethanelerde kısa bir mehille serbest bırakıl. 
| masını, ancak bir âzami hâd çizilerek serbest 
I bırakılmasını prensip olarak kabul ediyoruz. Bu 

mehillerin, meskenlerde uzun, ticarethaneler
de kısa olacak mehillerin zamlı olmasına tarai-
tar değiliz. Çünkü bugün Bütçe Komisyonu-

j nun meydana getirdiği tasarıda gayet garip bir 
vaziyet hâsıl olmaktadır: 1947 öncesi ve sonra-

I sı kiraları arasında tezat vardır. 1940 - 1947 
inşaatı kiralarında adaletsizlik olduğu gibi or-

I tada durmaktadır, Bu kiralardm statü aynen 
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muhafaza edilmiştir. Bir adalet sistemi tesis 
edilirken 1939 ile 1947 arasında yapılan bina
ların mukadderatını ve ev sahibiyle kiracıların 
münasebetlerini tanzim etmek lâzımdır. Bu zam
lı mehilleri şöyle senbolize etmek mümkündür : 
Sanki, bir koşu hazırlığı var standı sımsıkı tu
tup, atları kamçılayıp, kamçılayıp sonunda bir
denbire standı açarak atları serbest koşuya bı
rakmaya benziyor. Evvelâ Bütçe Komisyonunun 
tadili veçhile bir iki sene kademeli ve zamlı 
mehiller verdikten sonra birden bire serbest 
bırakıyoruz. Bu da bina başına alabildiğine 
serbestliğine kavuşmaktır. Bu; ne istikrara ne 
de bugünün görüş şartlarına, hattâ sulh zama
nının prensip ve anlayışına uygun bir hüküm
dür. Kaldıki şu .dünyanın her köşesi el'ân 
harbin tesirleri altındadır, memleket henüz harb 
sonu huzuruna kavuşmamıştır, böyle mehilli 
zamlar ve sonunda serbest bırakmanın içtimai 
ıstıraplarını da gözden uzak tutulmamak icap 
eder. Bilhassa mehillerin sonunda, her içtimai 
hâdisede olduğu gibi buhranlar doğar. Bunlar 
mehillerin sonunda lâzım olur, son ayında te
lâş yapar. Mehillerin ilk kısmında, bu, pek an
laşılmaz. Fakat son ay içinde içtimai istikrar
sızlık sahnesi, bilhassa büyük şehirlerimizde 
meydana gelecektir. Onun için prensip olarak 
mehil kabul ediyoruz. Meskenlerde uzun mehil, 
tecarethanelerde ise kısa mehil kabul ediyoruz. 
Fakat bu mehiller içindeki zamları doğru bul
muyoruz. Bu mehillerin hitamında da alabildi
ğine serbest bırakmanın bugünün ne iktisadi 
presibine, ne sosyal prensibe ve ne de Devlet 
hukuku ve idare hukuku prensiplerine uygun ol
madığı kanaatindeyiz. 

Ancak yapıcı bir tenkid yapmış olmak için, 
bu serbestinin haddi plâfonu ne olmalıdır? Bu 
hususta düşünebildiğimiz bir kıstası arzetmek-
teyiz. Bu kıstas bizim memleketimizde gayrisâfi 
irat olmalıdır. Gelirin beş misli, on misli, ne kadar 
yüksek olursa olsun (plâfon) tavan şeklinde bu
lunmalıdır. Değilse; birçok hukuki, içtimai ıs
tırapların sebebi olacaktır. Kaldı ki, vatandaş
lar içinde kiralarını mâdeletsiz görenler varsa, 
kendileri de müracaat ederek iradı gayrisâfisi-
ni artırmak suretiyle kiralarını artırabilme im
kânını elde etmeli ve bu suretle hem mülkiyet 
hakkından vatandaş istifade etmeli ve hem de 
sosyal bakımdan Müsakkafat Vergisi faydalan^ 
malıdır. Nihayet diğer vergiler de bir miktar 
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| fayda temin etmelidir. Tamamen serbest ve ira-
j di gayrisâfi üzerine zam emsali tatbik etmek 

suretiyle kıstas tâyin etmek lâzımdır. 
Bir misal olarak arzedeyim : Vatandaşlar 

bilhassa tüccar vatandaşlar ile mülk sahipleri 
arasında teessüs etmiş marazi bir ruh haleti 
var ve bu şekilde aralarında sarih bir husumet 
hâsıl olmuştur. Bu mehil sonunda mülk sahibi 
vatandaş ne teklif ederse etsin kiracısını çıkar
mak istiyecektir. Ve senelerce çıkaramadığı, 
ıstırap ile karşılaştığı için evini tahliye etmek 
yoluna gidecektir. Bundan birçok huzursuzluk
lar doğacaktır. Halbuki bir kıstas emsal, plâ
fon çizilecek olursa kiracı vatandaş âzami had
di verdiği takdirde ev sahibinin kabul etmesi 
ve istikrarsızlığın ve ıstırabın önüne geçilmesi 
imkânı hâsıl olacaktır. 

Demin de arzetmiştim, kısaca tekrar temas 
edeceğim : 1939 dan öncesi ile 1947 sonrası dü
şünülmüş ve biri tam serbest bırakılmış, birisi 
mehilli zamlar görmüştür. 1939 ile 1947 arasın
daki boşluk da her türlü adalet bakımından 
doldurulmalıdır, arkadaşlar. 

Mesken ve ticarethane hakkındaki farklar 
barizdir. Meskenlerde, bilhassa büyük şehirle
rimizde müstemirren ikamet eden vatandaşları
mız ucuz kiradan istifade etmektedirler. An-

I cak büyük şehirlerimizde müstemirren oturan 
vatandaşlarımız memur değildir. 15 sene zar-

I fında memurlar birçok nakil ve tâyinler gör
müşlerdir. Bu sebeple gittikleri yerlerde bu 
vatandaşlar yeni kira üzerimden oturmaktadır
lar. Binaenaleyh, bizim burada kira mehille
rini kaldırarak plâfonu serbest bırakmamızdan 
en çok zarar görecek olanlar memur sınıfı de
ğildir. Bâzı şehirlerimizde nakledilmemiş me
mur pek enderdir. Ondan da ancak bir kısmı 
zarar görecektir, işçiler ve seyyar esnafın da 
bir yerde müstemirren oturdukları pek ender 
hâdisattandır. Bunlar da muhtelif hareketler 
ve nakiller dolayısiyle yeni kira rejimine uy
maktadırlar. Bundan müteessir olacak zümre
ler içinde 1939 dan önce emekli olmuş vatan
daşlarımız, yetimler ve dullar bulunmaktadır. 
Bunların maaşları da esasen 1939 öncesine gö
re ayarlanmış olduğu gibi kira tediyeleri de 
ona göredir. Serbest bırakıldığı zaman ilk ola
rak müteessir olacak vatandaşlarımız 1939 ön
cesinde emekli olmuş vatandaşlarımız veya 
dullar ve yetimlerdir. Devlet burulara ciddî ve 
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devamlı bir yardımı dikkate almalıdır. i 

İkinci olarak ticarethane sahipleri 15 sene- j 
den beri şehirlerde müstemirren mukim bu
lunmaktadırlar ve bu zümre 15 seneden beri 
kiraların düşüklüğünden faydalanmaktadır. 
Server Somuncu arkadaşımın da beyan ettik
leri gibi; ticarethane sahipleri fiyat yükselişi
ne kendilerini ayarlarlar ve bu farkı çok defa 
müstehlik zümreye ve müşterilerine inikas et
tirirler. Onun için kiraların mehil sonunda 
serbest bırakılmasından müteessir olacak züm
re bu zümre değildir. Belki az ifatlı yerlerde 
ticaretle iştigal eden vatandaşlarımız vardır. 
Bunların mehil sonunda yüksek kira ödemeleri 
vergi sektörlerinde bâzı neticeler doğuracak ve 
bundan Devlet Hazinesi faydalanacaktır. 

Bununla şunu arzetmek istiyorum ki; mehil 
sonunda plâfonlu serbesti ile muztarip ve za
rar görecek zümreler çok değildir. Bilâkis bu gi
bilerin mehil sonunda plâfonsuz olarak serbest 
bırakılmaları şehirler içindeki bütün zümreleri 
harekete getirecektir. Bu da içtimai bir takım 
huzursuzluklar yaratacak, adalet âmili olması lâ-
zımgelen bir kanun iken plâfonsuz olması, bu se
fer büyük huzursuzluklara sebep olacağından bu 
noktaya ehemmiyetle ekseriyetin dikkatini çek
mek isterim. 

Mesken ve ticarethane farklarında ise; «fond 
de commerce» veya tasarruf haklarını düşünme
liyiz, fakat plâfonlu serbest olduğu takdirde ta
sarruf ve mülkiyet haklarının büyük bir kısmı 
temin edilmiş olacaktır. Yani keyfemayeşa 
ev sahibinin istediği gibi olmıyacak, plâfonla 
ticarethane sahibi yine eskisi gibi dükkân ve ma
ğazasında tanınmış olan şöhretini idameye ve ip
kaya muktedir olacaktır. Onun için bu hususu 
mesken mülkiyeti bahsinde, tasarruf prensipleri 
için de arzetmiş olduğumdan burada tekrara lü
zum görmüyorum. 

Müzakeresi yapılmakta olan kanun, cemiye
timizin esasını, bünyesini temelinden alâkalan- j 
dırmaktadır. Bu hususa tekrar yüksek dikkatini- ı 
zi çekmek isterim. Siyasi neticelerinden bahset- j 
mek küçüklüğünde bulunmıyacağım. Çünkü si- j 
zin de bu küçüklüğe tenezzül etmiyeceğinize ka
niim. Ancak; içtimai ve ekonomik neticeleri 
mühimdir. Bilhassa plâfonsuz serbest bırakıldı- . 
ğı takdirde sonunda bu memlekette iktisadi ve 
sosyal bir huzursuzluk doğacak ve bu huzursuz- I 
luk acı neticeler doğuracaktır. Onun için iradı I 
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I gayrisâf i üzerine bir kıstas ve âzami had vermek 
| üzere tasarıyı tekrar Zütçe Komisyonuna iade 

veya burada tadil etmenizi istirham edeceğim. 
REİS — Şevki Yazman. (Yok sesleri) 
İZZET AKÇAL (Rize) — Usul hakkında. 
Efendim, İçtüzüğün 103 ncü maddesini oku

yacak ve Riyaseti vazifesini ifaya davet edece
ğim : 

(Bir tasarı veya teklif görüşülmeye başla
nınca Başkan tümü hakkında düşüncelerini bil
dirmek istiyenlere söz verir. Görüşme konusun
da yana, karşıya ve üzerine söz istiyenlerden 
en az ikişer milletvekili söz söylemeden görüş
menin yeterliği oya konamaz.) 

Görüşmenin yeterliğine dair takrirler vardır, 
kâfi miktarda arkadaşlar konuşmuşlardır, üç 
oturumdur, mütemadiyen bu mevzuda tümü üze
rinde münakaşalar cereyan etmektedir. Riyaset
ten rica ediyorum. Yeterlik önergelerini Kamu
tayın tasvibine arzetsinler. 

REİS — Riyasete tevcih edilmiş olduğu için, 
103 ncü maddenin anlaşılmasında arkadaşımız 
İzzet Akçal'la aynı fikirde değiliz. Yeterlik tak
ririnin ne zaman oya konulmıyacağı 103 ncü 
maddede tasrih edilmiştir, ancak ne zaman ko
nulacağı Riyasetin takdirine bırakılmıştır. (Gü
rültüler.) 

SAFFET GÜROL (Konya) — öyle şey olur 
mu? 

REtS — Riyasetin takdirini kullanırken He
yeti aliyenin temayüllerini nazarı itibara ala
cağından elbette ki arkadaşlarımızın şüphesi yok
tur. Bu ehemmiyetli konuda kabil olduğu kadar 
arkadaşların kâfi derecede bol konuşmalarını te
min etmek düşüncesinden başka bir düşüncenin 
bizi tahrik etmediğini arzetmek isterim. 

Zaten on kadar arkadaş daha vardır. Biz 
Cezmi Tüzk'ten sonra yeterlik önergesini oya 
koymayı düşünüyorduk. Fakat 103 ncü madde
nin şu tarzda anlaşılması icabettiğîni arzetmek 
için şu mâruzâtta bulundum. 

Yalnız yeterliği oya arzetmeden evvel Hü
kümet ve Bütçe Encümeni sözcülerinin konuşa-
bilmelerini ve bir de en son bir milletvekilinin 
konuşması imkânını teminen bu hususu kendileri
ne hatırlatıyorum. 

Yeterlik önergeleri sorulara da şâmil bulun
duğu cihetle geçen Birleşimde bâzı sualler sor
mak istiyen milletvekili arkadaşlara konuşmalar-

I dan sonra sual sorabilecekleri Riyaset tarafından 
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tebliğ edilmişti. Kısa olmak şartiyle sual soracak 
arkadaşların en son konuşan milletvekilinden son
ra sual sormalarına imkân vermek üzere isimle
rini tesbit edeceğimizi ifade etmek isterim. 

MEHMET DAİM SÜAI^P (Siird) — Muh
terem arkadaşlar; Sayın Başkanın izah buyur
duğu gibi, yeterlik takriri verildiğinden, şayet 
yeterliğin takdirini divana tanıyacak olursak o 
zaman bu hak milletvekilinin elinden selbedilmiş 
olacaktır. Esasen 'altı arkadaş konuşmadıkça yani 
bir mevzu üzerinde iki lehte, iki aleyhte, iki 
de üzerinde konuşulmadıkça kifayeti müzakere 
takriri varilemez. Verilirse oya konamaz. Altı 
kişi konuşduktan sonra, milletvekili kifayeti mü
zakere takriri vermeye yetkilidir, verilen bu ki
fayeti müzakere takriri oya arzolunur. Eğer altı 
kişi konuştuktan sonra bir milletvekili arkadaş 
takrir verir de Divan bunu oya arzetmez, onu 
kendi takdirine bağlı bırakırsa o takririn hiçbir 
kıymeti olmaz. O takdirde kifayeti müzakere 
takririnin hiçbir zaman verilmemesi icabeder. 
Bendenizin kanaatimce İçtüzükdeki hükmün esası 
budur, her hangi bir milletvekili altı arkadaş ko
nuştuktan sonra kifayeti müzakere takriri verilir . 
Divan bunu oya arzeder; eğer meselede te
nevvür lüzumu mevcut ise ve Yüksek Mec
lis bunu istiyorsa esasen teklifi reddeder. Mü
zakerenin devamının lüzumlu ve faydalı olup ol
madığını takdir edecek olan Yüksek Meclistir, 
yoksa Divan değildir. Divanın bunu kendi nok-
tai nazarınca tefsir etmesi bendenizce doğru de
ğildir. Bu itibarla verilmiş olan kifayeti müza
kere takrirlerinin birkaç celselerden beri müza
kere devam ettiği ve altıdan çok fazla arkadaş 
konuştuğu için, oya arzedilmesi lâzımdır. Yük
sek Meclis kifayetin yerinde olmadığını kabul 
ederse onu reddeder. Aksi takdirde kabul eder ve 
maddelere geçilir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Efendim, kifayeti müzkere takrirle
rini okuyup oya arzemeden evvel Hükümete, 
komisyon sözcüsüne ve bir milletvekiline söz 
vereceğim. Hükümet ve Bütçe Komisyonu Söz
cüsü bu hususta mütalâa beyan etmek isterse 
kendilerine söz veriyorum. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ ENVER 
GÜRELİ (Balıkesir) — Bundan evvelki toplan
tılarımızda Millî Korunma Kanununun değişti
rilmek istesen 30 ncu maddesi hakkında arkadaş
larımızın yaptıkları kanun teklifi üzerine Hü-
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kümetin ne düşündüğünü ve görüş tarzını etraf
lıca izah etmiştim. Müsaade buyurursanız bel
ki bâzı arkadaşların bulunmaması ve aradan 
aşağı yukarı 5 - 6 günlük bir zaman geçmiş ol
ması dolayısiyle hafızalarımızdan kaybolmuş 
olması ihtimaline binaen ve bilhassa bir arkada
şımızın: Hükümet fikrini açıkça söylemekten 
çekindi, tarzındaki tenkid ve itabına cevap ver
mek için görüşümüzü kısaca huzurunuza bir de
fa daha arzedeyim. 

Millî Korunma Kanunu muhakkak surette 
muayyen bir ihtiyaca cevap vermek için Eütçe 
Komisyonunca hazırlanmış ve harbin başlangı
cında, Hükümete verilen salâhiyetle dondurul
mak istenmişti. Bu, bir taraftan yükselen fiyat 
mekanizmasını tutabilmek, bir taraftan da ge
çimleri dar ve mahdut olanların hayat yükünü 
hafifletmek gayesiyle yapılmıştı. Ancak Millî 
Korunma Kanununun tedvini esnasında bir nok
ta unutulmuştu. Millî Korunma Kanununun ki
ralara mütaallik kısmında tevzi sistemi ihdas 
edilmiş olsaydı, bugün birçok arkadaşlarımı
zın ileri sürdükleri gibi, Millî Korunma Kanu-
nunndan istifade eden ancak mahdut bir zümre
nin tenkidi ile karşılaşılmıyacaktık. Nitekim, Ba
tı memleketleri, İkinci Cihan Harbine girdik
leri vakit, aşağı yukarı aynı sistemi kabul etmiş
lerdir. Orada da birçok demokrat memleketler 
kiraları dondurmak cihetine gitmişlerdir. Fa
kat bunun yanında boşalan evleri kiraya verme
yi mahallî idareler üzerlerine almışlar, yani 
mesken sahibi evini kiraya vermekte serbest bı
rakılmamıştır. Bunlar muayyen organlar, idari 
makamlar tarafından tevzi ve tertip edilmiştir. 
Bu noksanın bulunuşu, geçen celsede de arzet-
tiğim gibi, Millî Korunma Kanununun otuzun
cu maddesi, ancak harb bidayetinde muay
yen bir evde oturmakta olan vatandaşların isti-
i'âdasine münhasır kalmıştır. Arkadaşım Cezmi 
Türk'ün ve diğer arkadaşlarımın ifade ettikleri 
gibi, her hangi bir memur arkadaşın, harb için
de ikametgâhını bir yerden diğer bir yere nak
lettiği vakit, kanunun hükümlerinden faydalana
cağı bir ev bulmasına imkân yoktu. Şu halde 
meskenler bahsinde ilk olarak akla gelen şey, bu
gün bu kanundan istifade eden vatandaşlarımız 
muayyendir, mevzuudur. Zaten bütün müna
kaşalarımız da bundan çıkıyor. Eğer kolay bir 
şey olsaydı Millî Korunma Kanununun 30 ncu 
maddesini bir defa da lâğvetmek veya yeni bir 
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hüküm vaz'etmek kabil olur ve bu kadar uzun 
tartışmalara lüzum kalmazdı. 

Bugün bir hakikattir ki, birçok maddele
rin fiyatları yükselmiş olduğundan mülk sahip
leri aldıkları kiralarla geçinemez bir hale gele
rek, ıstırap içinde kıvranmaktadırlar. Hattâ 
aldıkları kiralarla evlerini bile tamir ettireme
mekte ve amortismanını dahi elde etmemektedir
ler. Bütün bunlara rağmen kanunu lâğvedemi
yoruz. Çünkü ondan faydalanan vatandaşın ha
yat yükünü ağırlatmaktan korkuyoruz, işte bu j 

* iki problem karşısında en doğru yolu nasıl bula- j 
biliriz, diye günlerden beri münakaşa devam et
mektedir. 

Arkadaşlar, mesken bahsinde Hükümetiniz 
bunun kademeli olarak, bugünkü hayat şartla
rına uygun bir hale getirilmesine taraftardır. 
Ticarethane bahsinde tamamen ayrı düşünmek
teyiz. Fazla zamanınızı almamak için kısaca arz-
edeyim. Bir ticarethanede, aynı tâbirle ifade 
edeyim, görülmiyen sermayeler mevcuttur. Ya
ni biz ticaret mülkiyetini tesis etmek niyetindeyiz. 
Server Somuncuoğlu arkadaşımız meskenler gibi 
ticarethanelere ile aynı tahdidin konmasını iste
di. Bence ticarethanelerin farklı olması lâzım
dır. Çünkü bir ticarethanede bir ticari mülki
yet tessüs etmiştir. Halbuki meskende bir ki- I 

f racının mülkiyeti teessüs etmemiştir. Biz tica-
* rethanelerin kira bakımından serbest bırakıl

malarına taraftarız. Fakat tahliye bakımından 
yüksek Meclisin bulacağı ve kabul edeceği pro-

* sedür sayesinde, mal sahibine tahliye ettirmek 
hakkının verilmesine taraftar değiliz. Aksi 
takdirde bir mülkiyetin diğer bir mülkiyet ta
rafından imhasını mucip olacaktır. 

Arkadaşlarıma misaller vererek arzedeyim : 
Bir insan mesken olarak şehrin her tarafında 
bir ev bulup oturabilir. Halbuki bir ticaretha
ne, bir piyasa mevkiinde bulunacak, ancak o. 
mıntıkada icrayi ticaret edecektir. O halde ne 
yapmalı? Geçen celsede de arzetmiştim, ticaretha
ne kiralarının sabit tutulması, müstehlike hiçbir 
zaman inikas etmemektedir. Müstehlikin, ucuz 
dükkânda oturan bir bakkalı, yeni dükkânda otu
ran bir bakkala tercih edip, o dükkândan daha 
ucuz mal alacağını iddia edecek değilim. O halde ı 
dükkân kiralarını sabit tutmak beyhude bir kül
fettir. Hakikaten birtakım adaletsizlikler mevcut
tur ve bu adaletsizliği tamir etmek zorundayız. 
Bugün harb içindeki tâdilden faydalanarak yeni | 
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yaptırdığı bir binayı 400 - 500 lira kiraya veren 
bir şahıs, halen belki 30-40 lira gibi cüzi bir pa
ra ile başkasının evinde oturmaktadır. Bu, bir 
adaletsizliktir, tashihi lâzımdır. Gayrimenkulleri 
bir an evvel Millî Korunma Kanununun bu ezici 
hükümlerinden kurtarmak yerindedir. Bu gibi 
tedbirlerle, ticarethanelerde kiraları serbest bı
rakmak, fakat mjilk sahibine tahliye hakkı ver
memek, meskenleri ise uzun vadeli ve kademeli 
bir şekilde ayarlamak suretiyle, Millî Korunma 
Kanununun tâdilime Hükümetiniz taraftardır. 
Meclis nasıl tensip ederse bizim rızamız o yola 
lâhiktir. (Sual sokacağız sesleri) 

RE IS — Müsaade buyurun, suallerinizi ko
nuşmalardan sonîra sorarsınız efendim. 

EKONOMİ VJE TÎCARET VEKlLl ENVER 
GÜRELİ (Devarnla) — Bu mâruzâtımı geçen 
Birleşimdeki sözlerimin hulâsası olarak yaptım, 
tekrar sizleri üzmemek maksadiyle kısa kesiyo
rum. Sualleriniz Ivarsa arzı cevap edeyim. 

REİS — Müsaade buyurun, konuşmalar var. 
Komisyon sözcüsü, bir mütalâanız var mı? 
HALİL IMRE (Sivas) — Hayır. 
Şevki Yazmah (Yok sesleri, vazgeçti sesleri) 
Nuri Sertoğlıi, buyurun. 
NURİ SERT0ĞLU (Sinob) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz bu kanun tasarısının ilk gö
rüşülmesine başlandığı gün söz almıştım. Fakat 
sıra ancak bu saatte gelebildi. 

Arzetmek istediğim husus şu idi: Sayın arka
daşım Hâmid Şeyket ince, müzakeresine başlanı
lan bu madde hajkkmda ortaya yepyeni bir iddia 
atmışlar ve demişlerdi k'i, «5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu madde, yürürlükte değildir. 
Yürürlükte olmıyan bir maddenin tâdili mevzuu-
bahis olmamak lâzımdır. Bu itibarla tasarının ye
niden komisyona| iadesi icabeder, tetkik edilsin» 
dedi. Hakikaten bugüne kadar 30 ncu madde diye 
Millî Korunma f£anununda yaşıyan bir madde 
var mı, yok mu | Kesin bir karara bağlandıktan 
sonra heyeti umjımiye kararma arzedilsin şeklin
de bir noktai najzar, bir tez ortaya koymuşlardı. 
iki oturum evvel de bu mevzuda vermiş oldukları 
bir takrir Heyeti Umumiyenin tasvibine mazhar 
olmadığı için, görüşmelere devam edildi. Böyle 
bir vaziyet karşjsmda benim bu mevzuda yeni
den 5020 sayılı JKanunla değiştirilen 30 ncu 
maddenin hakikaten yürürlükte mi? Değil mi? 
konusuna avdet j etmem biraz garip oluyor ama, 
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müzakerelerin sonuna geldiğimiz şu dakikalarda, < 
arkadaşlarımın, oylarını tasarının leh ve aley
hinde kullanırlarken, şartların tamamiyle husule 
gelmiş olmasını temin bakımından ve aldığım 
sözümü yerine getirmek için bu açıklamada bu
lunuyorum. Her ne kadar 30 neu maddenin mes
ken ve ticarethane kiralarının leh ve aleyhinde 
fikir hâsıl olmuş ise de, bu maddenin yürürlükte 
olup olmadığı hususu kesin olarak anlaşılmadık
ça, milletvekili arkadaşlarımın oy vermeleri için ) 
şartlar tahassül etmiş sayılmaz. 

Bendeniz Sayın Hâmid Şevket înce'nin nok-
tai nazarında değilim. Millî Korunma Kanunu
nun 30 ncu maddesi 5020 sayılı Kanunla tadil 
edildikten sonra da yürürlüktedir ve bir tadille 
yürürlükten kaldırılması bahis mevzuu olmadığı 
takdirde de yürüyecektir. Çünkü, bidayeten 
3780 sayı ile neşredilen Millî Korunma Kanunu
nun 30 ncu maddesi 1940 yılından itibaren me
riyete girmiştir. Bundan dört ay sonra çıkarılan 
iki koordinasyon kararı ile ki bir az sonra o ka- I 
rarları arzedeceğim 30 ncu madde işler hale gel
miştir. Bu maddenin 1944 senesinde 4648 sayılı 
Kanunla esaslı bir tadili vardır. Mütaakiben 
1947 de 5020 sayılı Kanunla tadil edilmiştir. 
Heyeti Vekile karariyle yürürlükte bulunan 17 
ve 53 sayılı koordinasyon kararları şu ifade ile 
kaleme alınmış ve bu ifade ile yürürlüğe kon
muştur. 

(Kararname 17 : Kabul tarihi 3 Nisan 1940 
kararname numarası 13212) Bakınız arkadaşlar; 
kararname ne şekilde kaleme alınmıştır: (Madde I 
1. Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi; 
Ankara ve istanbul şehirleri belediye hudutla-
riyle, diğer bilûmum vilâyet merkezi olan şehir 
ve kasabalarda tatbik olunur.) Aradan 4 ay geç
tikten sonra 53 sayılı koordinasyon kararı ortaya 
konuyor, kaza merkezleri de 17 sayılı koordinas
yon kararının şümulü içine alınıyor. 

Şimdi arkadaşlar; sayın Hâmid Şevket înce 
arkadaşımızın iddiası şuradan geliyor: Diyorlar 
ki; kanun yürürlüğe girdikten sonra Heyeti Ve-
kileden bir koordinasyon kararı çıkmış ve 30 ncu 
maddenin tatbik edileceği yerleri filhakika 
göstermiştir ama, 5020 sayılı Kanunla 30 ncu 
madde tadil gördükten sonra Hükümet yeniden 
böyle bir kararname neşretmemiştir, binaenaleyh 
kanunun nerelerde yürürlükte olacağı sarahaten 
tâyin edilmediği için, bu maddeyi yürürlükte | 

1953 O . l 
olan bir madde olarak kabul etmeye imkân yok-
tuı. 

Halbuki arkadaşlarım, Hükümet 17 ve 53 
numaralı Koordinasyon kararını çıkarırken Millî 
Korunma Kanununun sadece 30 ncu maddesini 
göz önünde tutmuştur. Eğer bu kararlarda 4648 
sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde desey
di, yahut 780 sayılı Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesi deseydi, o zaman arkadaşıma hak 
verebilirdim. 30 ncu madde meskenlere, gayri
menkul kiralarına taallûk ettiği müddetçe, mad
de numarası değişmedikçe bu 17 ve 53 numaralı 
kararnameler 30 ncu maddenin yürürlüğünü de
vamlı olarak sağlamışlardır. 

Hükümetin ayrı kararnameler kabul ve tah
rik ederek 30 ncu maddeyi yeniden meriyet mev
kiine koymasına lüzum ve mahal yoktur. 

Bu açıklamayı yapmak ihtiyacını duydum; ar-
zediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REÎS — Sual soracak arkadaşlara sıra ile 
söz veriyorum. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 
Efendim, şimdi Sayın bakanın beyanatından an
lıyoruz ki; Millî Korunma Kanunun 30 ncu mad
desinin esasen ihtiyaca kâfi şekilde tanzim ve 
vaz'edilmemiş olması Hükümetin dikkatini çek
miş bulunmakta idi. Şu halde soruyorum: Ne
den dolayı Hükümet, bu 30 ncu maddenin ihti
yaçlara uygun şekilde ıslah ve tadilini istihdaf 
eden bir kanun tasarısı getirmemiştir ve kanun 
teklifleri encümenlerde görüşülürken kendi nok-
tai nazarlarını ifade eylememiştir ? 

Bu noktayı sormak istiyorum. 
EKONOMİ VE TİCARET VEKÎLÎ ENVER 

GÜRELİ (Balıkesir) — Arkadaşımızın sorduk
ları şudur : 30 ncu maddeyi tenkid ettiniz, 30 
ncu madde tam ihtiyaca göre hazırlanmamıştı, o 
halde Millî Korunma Kanununun tadilini niye 
Meclise getirdiniz? 

Evvelâ şunu arzedeyim; kanun yürürlüğe 
girince, - veya tam karşılığı ile - kanundan 
salâhiyet alan Hükümet, bu salâhiyeti kulla
nacağı zaman bunun karşılığında mütemmim 
tedbirleri almazsa şüphesiz iş yarım yamalak 
olacaktır. Çünkü on sene bunun karşılığında 
her hangi bir tedbir alınmış değildir. Bina
enaleyh bir tevzi sistemi ihdas etmek zaruri idi. 
Millî Korunma Kanunu 1940 da tatbika kondu. 
1950 de, yani 10 sene sonra binlerce ev boşal
mıştır. Hava paralariyle kiracılar çıkarılmış 
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veya alınmıştır. 10 sene sonra tevzi sistemi ih
das ediyorsunuz. Bizim tenkidimiz, bu mazide 
yapılmıştır, yapılmamıştır şekline münhasır 
değildir. Mümasil memleketlerde böyle bir tevzi 
sistemi olduğu halde - eğer bunlar da tatbik 
edilmiş olsa idi - bugün kanundan faydalanan ge
niş bir zümre ile karşılaşmak mümkün ve mu
kadderdi. Bunun için söyliyorum. 

ikincisi; o halde fon dö komers hakkındaki 
fikrinizi komisyonda niçin açıklamadınız? Ben, 
bakanlığımın salahiyetli mümessiline, Bütçe 
Komisyonunda bu noktayı açıklamasını ve Hü
kümetin bu yolda çalışmaya başladığını bildir
mesini emretmiştim Ve bu husus da Bütçe Ko
misyonunda açıklanmıştır efendim. 

HAMDÎ BAŞAR (İstanbul) — Bütçe Ko
misyonunun teklif ettiği gibi, 30 ncu madde 
Millî Korunma Kanununun bünyesinden çıkarı
lırsa, fevkalâde hal hudus ettiği zaman, bütün 
fiyatlar üzerinde müessir olan ve her memle
kette derhal dondurulması icabeden kiralar ser
best bırakıldığı zaman, kiraların ve dolayısiyle 
bütün eşya fiyatlarının yükselmesi gibi bir 
tehlikenin mevcudiyetine kani değil misiniz? 
Bu itibarla 30 ncu maddenin, Bütçe Komisyonu
nun teklifi veçhile, Millî Korunma Kanununun 
bünyesinden çıkarılmasına taraftar mısmır? 

EKONOMİ VP TİCARET VEKlLl ENVER 
GÜRELİ (Devamla) — Efendim, arkadaşım 
şunu söyliyor, eğer yanlış anlamadımsa, Hükü
met, şimdi bu kiraları serbest bırakmakla, fev
kalâde haller olunca, bu kiraları düşürecek elin
de bir vasıta bulunmadığına göre, acaba du
rum ne olacak diyorlar. Maruzatımın başında 
bu vardır. Bugün ıstırap çeken bir sınıf var
dır, bugü nmülk sahibi muztarip bir haldedir. 
Hangi sınıf? Namuslu vatandaşlar, hava para-
siyle mülklerini kiraya vermiyenler. (Bravo 
sesleri). Fakat bu arada fahiş fiyatla mülkünü 
kiraya verip de parayı açıktan almıyanlar var
dır. Mâruzâtımın başında söylemiştim. Bir ka
nun realiteye tetatbuk etmediği takdirde mille
te yük olmaktan ileri gidemez. Arkadaşıma 
soruyorum; milletvekili olarak Ankara'ya gel
diği zaman acaba Millî Korunma Kanunundan 
faydalanarak bir daire tutabildi mi? O halde bu 
kanunu yaşatmakta ne fayda vardır? Biz el
bette ki, ucuz kirada oturan, mahdut bir züm
re dahi olsa, bunları ıstırap içinde bırakmayı 
hiçbir 2aman arzu etmeyiz. Fakat bunların du-
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i ramlarım ıslah için de bir zaman payının göz 

önüne alınması lâzımgelir. Büyük Meclisin 
bulacağı formül ve şekil ne olursa, ona göre ve 
o zamana kadar onları kademe kademe ona in
tibak ettirmenin yolunu bulacağız bu, sosyal 
adalet bakımından bizce de müstelzemdir. 

REİS — Başka sual soracak var mı? 
HAMDI BAŞAR (İstanbul) — Bütçe, Ada

let ve Ticaret Komisyonu raporlarının metinle
rinden Hükümet hangisine mütemayildir? 

EKONOMİ VE TİCARET VEKlLl ENVER 
GÜRELİ (Devamla) — Ben Hükümetin görü
şünü açıkladım. Şu rapor, bu rapor demedim. 
Bu hususta Meclis ne yaparsa Hükümet rızası
nın ona lâhdk olduğunu tekrar arzederim. 

SEDAT ZEKÎ ÖRS (Sivas) — 1939 da bir 
apartman kiralıya n daima konturatını tecdit 
ediyor veya başkasına ciro ediyor. Bunlar 
hakkına ne yapılacaktır? 

EKONOMİ VE TİCARET VEKlLl ENVER 
GÜRELİ (Balıkesir) — Arzedeyim, bilhassa 
bu gibi yollara müracaat edenler çoktur. Eğer 
ıkonturatosunda ciro hakkı varsa adlî yollara 
da müracaat etmeden bu hakkını kullananlar 
vardır. Sonra, tasavvur ediniz ki, zatı âliniz 
burada memur iken bir başka yere tâyin edil
diniz. Buradaki apartmanınızı tahliye etmedi
niz, elinizde tutmaktasınız. Bu takdirde kanun 
mal sahibine tahliye talebinde bulunmak hak
kını tanımıştır. 

FÜRUZAN TEKİL (istanbul) — Mesken 
veya mesken olmıyan binalar için kiracı, hiç 
mecbur olmadığı halde, kendiliğinden hususi 
bir zam yaparsa kanun buna mâni olmalı mı
dır? Hükümetin görüşü nedir? 

REÎS — Rica ederim, sualler tümü üzerin
de sorulmalıdır. 

FÜRUZAN TEKİL (istanbul) — Kanunun 
prenprbîvle alâkalıdır. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKlLl ENVER 
GÜRELİ (Devamla) — Efendim, arkadaşımı
zın sorduğu husus hukuki ve detayye bir mev
zudur. Elbette bakan olan arkadaşlarınızın bü
tün bu mevzularda efradını cami ağyarını mâ
ni şekilde malûmatı olmasını elbette arzu eder
siniz. Şu dakikada Hukuk Müşavirime danış
madan kanunun bu maddesinin nasıl tatbik 
edildiğine daa'r bir cevap veremiyeceğim. 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Sayın Tica-
I ret Vekilimiz, meskenler için kademeli olarak 
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bir zam yapılmasına taraftar olduğunu ifade 
ediyorlar. Bu zamlardan dolayı hepimizi dü
şündüren şey, dar ve sabit gelirliler meselesi
dir. Bu zamma taraftar olan Hükümet dar ve 
sabit gelirlilerin kolayca ödeme kabiliyeti için 
de bâzı tedbirler de düşünmekte midirler? 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ ENVER 
GÜRELÎ (Devamla) — Bu mevzuu Hükümet
çe konuşmadık, Gelecek Birleşimde arzederim 
efendim. 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Bununla il
gili bir sualim ıdaha var. 

Hükümetin umumiyetle (memlekette bir mes
ken politikası takip edip etmiyeceğini Öğren
mek istiyorum. 

EKONOMİ VE TÎOARET VEKÎLl ENVER 
G-ÜRELl (Devamla) — Mesken dâvasında va
tandaşlar, arkadaşların da dedikleri gibi, Em
lâk Kredi Bankasının ucuz kredilerinden isti
fade ediyorlar. Bu arada Emlâk Kredi Ban
kasının bu sene yeni tasavvurları da vardır. 
Memlekette inşaatı süratleştirmek için çimen
to fabrikasında iştirak tesis ederek standart ev 
yapmak, bilhassa doğrama kısımları fabrikası 
tesis edebilmek ve müsait bir kredi politikası 
ile halkı ev sahibi yapmak başlıca emelimizdir. 

REÎS — Cemal Reşit Eyüboğlu. 
CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Kiraların serbest bırakılmasına Hükümetin ta
raftar olduğunu izahlarınızdan anlamış bulunu
yorum. Bu vaziyette dar gelirliler mağdur ol-
mıyacak mıdır? 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ ENVER 
GÜRELÎ (Devamla) — Bugün .bu kanun dola-
yısiyle ıztırap çeken bir sınıf olduğu gibi, on
dan faydalanan bir sınıf da vardır. Birdenbi
re serbestiye gidildiği takdirde emekli ve me
murların mağdur olacaklarından, bunların ha
yat seviyesine göre bir mehile imkân verilmesi
ne taraftar olduğumu söyledim. Kademeli zam
ma taraftarım. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Kademeli zamma taraftar bulunduğunuzu an
lamış bulunuyorum. Bunun bir de karşı tara
fı var. Kiraların bundan sonra tamamen ser
best bırakılmasına . Hükümetin taraftar olma
dığını beyanatınızdan anlamış bulunuyorum. 
Fon de kommers diye vasıflandırdığınız, mef-
ruz bir haktan dolayı kiracının işgal ettiği ti-
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I carete mahsus binaların mal sahipleri tarafın

dan tahliye ettirilmemesine de taraftar bulunu
yorsunuz. Yalnız aynı hakkın, birçok memle
ketlerde olduğu gibi, meskenlerde de kiracı
lara tanınmasına taraftar mısınız ? 

EKONOMİ VE TİCARET VEKlLl ENVER 
I GÜRELİ (Devamla) — Hayır. Ticarethane 

babında bizim noktai nazarımız şudur; tica
rethanelerde senelerin muhassalası olan emek 

i vardır. Tüccar ticarethanesine sıkı sıkıya bağ
lıdır. Her hangi bir tüccarı ticarethanesinden 
ayırıp başka bir yerde ona ticaret yaptırmanın 
çok defa mümkün olmadığı aşikâr olduğu için, 
tüccarı ticarethaneye çok sıkı bağlarla bağla-
mak istedik. Meskenlerde vaziyet aynı değil-

L dir. Bir kimse şehrin muhtelif semtlerinde ken-
j dine göre bir ev bulmak imkânına her zaman 

maliktir. Bundan başka meskenler için fon dö 
komers, bizim ticari fonumuza girmemektedir. 

i REÎS — Hasa» Ali. (Kâfi kâfi sesleri, gü
rültüler) . 

HÂMİD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Usul 
I hakkında söz istiyorum. 

REtS — Hasan Ali Bey, usul hakkında söz 
{ istediği için daha evvel Hâmid Bey söylesinler, 

müsaade buyurun. 
I HÂMlD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Efen-
j dim, bir hâdise karşısında kaldık, arkadaşlar

la da hasbihal ettim. Kanunu getiren Hükü-
I met değildir. Eser onun olmadığı halde, ne dü

şündün, neden böyle yaptın, gibi birtakım es
babı mucibeli sualler soruluyor. Fakat eser 
tamamen Meclisindir. Mebus arkadaşlar, Hü
kümeti ne diye sıkıştırıyor, ne hakkımız var? 

i Eğer sual sormak istiyorsanız teklif sahiple
rine ve" asıl Bütçe Komisyonunun sayın Maz
bata Muharriri Halil Imre'den sorun. Eseri 

i olmıyan adama sual sorulmaz. Bütçe Komisyo
nunda, değerli arkadaşımız Halil îmre'ye so
runuz. Bakandan sormanın değeri yoktur. 
(Gürültüler). 

REÎS — Efendim, Millî Korunma Kanu
nunun tadiline mütaallik bu konuda arkadaşla
rın tereddütlerini gidermek için Hükümetten 
sual sormalarına cevaz veriyoruz. 

Kifayet! müzakere takrirleri gelmiştir, oku-
j tuyortım : 

Yüksek Riyasete 
I Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesinin oya 
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vaa'mı rica ederim. 

Bolu 
İhsan Gülez 

Yüksek Riyasete 
Bu mevzuda kâfi miktar konuşuldu. Müzake- I 

renin kifayetiyle İstanbul Mebusu Hamdi Başar'- ı 
in önergesinin oya konulmasını arz ve teklif ey
lerim. 

Aydın 
Şevki Hasırcı 

4 . II . 1953 
Yüksek Başkanlığa 

Müzakeresi yapılmakta olan tasarı üzerinde 
4 celseden beri tenevvür ettik. Konuşmanın kifa
yetini ve maddelere geçilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Afyon Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 

4 . II . 1953 
Yüksek Reisliğe 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
tümü üzerinde üç celsedir görüşülmektedir. Mev
zu aydınlandığından maddelere geçilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Çorum Mebusu 
Şevki Gürses 

REİS — Efendim, takrirlerin müşterek kısmı 
olan kifayeti müzakereyi oya koymazdan evvel 
aleyhinde konuşacak olan Remzi Bucak'a söz ve
riyorum. 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Efen
dim, naçiz kanaatime göre bu hususta kâfi mik
tarda tenevvür edilmemiştir. (Edildi sesleri) 
Hayır. Müsaade buyurun; arzedeyim. 

Vekil arkadaşımızın ve diğer arkadaşlarımızın 
temas ettiği ve eski hukukumuzda peştemaliye 
denilen JFonds de commerce'e temas edildi. 

REİS — Remzi Bey, yalnız kifayet hak
kında. 

M. REMZİ BUCAK (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim, fesübhanallah.. (Gülüşmeler) 

Bu mevzua, bizim ana kanunlarımızdan olan 
Borçlar Kanununda temas edilmemiş olduğu 
için şimdi böyle bir hukuk ihdas edecek olursak 
bu, Borçlar Fanunu üzerindeki hukuk anlayışı
mızın topyekûn değişmesini tevlit eder. Bu hu
susta bizim de maruzatımız olacaktır. 1 
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I Eğer müsaade buyurursanız, bizler de bu nok

tada görüşÜHiÜBÜ arzederiz. Yine yüksek heyet 
kararını verix. 

REİS — Takrirlerde müşterek olan kısım ki
fayeti müzakeredir. Kifayeti müzakereyi oyunuza 
arzediyorum; kabul edenler.. Etmiyenler.. Müza-

I kerenin yeterliği kabul edilmiştir. 
I Tasarı ile-ilgili takrirler sıra ile okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Möiî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi

nin tadili hakkındaki teklifin aşağıda arzettiği-
miẑ  üzere kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Çorum Sivas 
H. Ali Vural Şevki Ecevit 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi
nin bütün ek ve tadilleriyle birlikte kaldırılması 
hakkında kanun teklifi. 

Madde 1. — Millî Korunma Kanununun 30 
ncu maddesi bütün ek ve tadilleriyle birlikte 
kaldsoslmiftır. 

Madde 2. — Bu ka&un 1 Mart 1954 tarihinde 
mer'idir. 

Madde S. — Bu feanunu Vekiüer Heyeti tat
bik eder. 

Yüksek Reisliğe 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi

nin meskenlerde bir sene, akaarlarda altı ay bir 
intikal devresinin kabulü ile tamamen kaldırıl
masını arz ve teklif ederim. 

30 . 1.1953 
Balıkesir 

A. Fahri îşeri 

B. M. Meclisi'Başkanlığına 
Yalnız bir seneye mahsus olmak üzere mes

ken kiralarma (yüzde yüz), ticaret yerleri kira
larına da: (Yüade iki yüz kira bedeli zam ya-
pılmasmm kabulüyle senenin hitamında Millî 
Korunma Kanununun tamamiyle yürürlükten 
kaldırılmasının reye korwıİBiasını teklif ederim. 

İstanbul Mebusu 
Sani Yaver 

Yüksek Reisliğe 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi

nin Meclis Heyeti Umumiyesinde görüşülmesi 
sırasında 40 a yakın arkadaşımız söz alarak muh
telif fikirler ileriye sürdüler ve yine kanunun 
tümü üzerinde verilmiş pek fazla takrir vardır. 
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Takrirlerin Heyeti Umumiyede okunduğu anda 
kabul ve/a ademi kabulü hakkında bir anda ve
rilecek karar bizi yanlış istikametlere görürür. 

Bu bakımdan konuşan arkadaşların fikirle
rinden de ilham alınarak mevcut takrirler de tet
kik edilmek üzere mülk sahipleriyle kiracıları 
vasat bir noktada birleştirerek ve her iki tara
fın da menfaatlerini göz önüne alarak en kısa 
bir zamanda kanun tekliflerini yeniden gözden 
geçirerek bir şekli hal bulmak üzere teklifleri 
tetkik etmiş bulunan Ticaret, İçişleri, Adalet ve 
Bütçe komisyonlarından beşer kişi alınmak üzere 
teşkil edilecek geçici bir komisyonda tetkikim 
arz ve teklif ederim. 

Manisa Mebusu 
Semi Ergin 

(Ret, ret sesleri) 
REİS — Oylarını kullanmıyanlar varsa lüt

fen kullansınlar efendim. 

30.1.1953 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Mevzuu müzakere olan kanun, bir yandan, 
10 senelik vergi muafiyetinden istifade eden ve 
istediği kira ile mülkünü kiralıyabilmek salâ
hiyetine malik bulunan yeni mal sahipleriyle, 
bu haklardan tamamen mahrum bulunan eski 
mülk sahipleri arasındaki fark ve adaletsizliği 
ortadan kaldırmaya matuf bulunmakta, bir ta
raftan da geniş kiracı kitlesini çok yakından 
alâkadar etmektedir. Yeni mal sahipleri lehine 
ve eskilerin aleyhine olan hüküm, nüfus kesa
feti olan büyük şehirlerde bina inşasını teşvik 
suretiyle mesken buhranını izaleye müteveccih 
bir tedbir olarak vaz'edilmiş bulunmakta ise de 
ancak iki seneden beri tatbik edilen geniş inşaat 
kredileri sayesindedir ki, maksadına ulaşmak 
yolunu tutabilmiştir. Müspet tesirini bilhassa 
Ankara'da gösteren bu kredi politikasının tat-
bikına nüfusu daha kesif bulunan İstanbul'da 
devam olunması ve bu kredilerden faydalanama
mış bulunan diğer şehir ve kazabalarımıza da 
kredinin teşmili halinde yakın bir âtide mesken 
buhranının tamamen önleneceğine şüphe edile
mez. Bununla beraber bu mesut devrin hulul ve 
tahakkukuna kadar ihtiyaç maddeleri fiyatların
daki yüksekliğin tesir ve tazyiki altında bulu
nan dar ve sabit gelirli kiracı kitlesinin, bir de I 
kiraların yükselmesiyle husule gelecek sıkıntı 
ile geçim vaziyetlerinin daha fazla daralmasına | 

. 1953 O : 1 
I ve güçleşmesine sebebiyet vermemek yerinde 

olur. Bu düşünce ve tez karşısında kiraların mu-
aynen bir had ile tahdidi mülkiyet hakkının tah
dit ve ihlâli suretiyle mal sahiplerinin mutazar
rır olmaları demek olduğuna göre bu da adalet 
prensiplerine uygun olmaz. O halde mal sahiple-

j rinin tasarruf ve mülkiyet haklarını zedelemeden 
geçim müşkülâtiyle karşı karşıya bulunan geniş 

j kiracı kütlesinin menfaat ve hukukunu telif et
mek çareleri aranmak icabeder.. 

Kiraların serbest bırakılmasiyle husule gele
cek yükseklik, Bina ve Gelir vergilerine de ini
kas ederek, bu varidatı yükselteceğine ve Hükü
metçe şimdiye kadar vergilerde bir artırma dü
şünülmediğine göre artacak olan vergi tahsisatın
dan elde edilecek fazlalığın, yüksek kira ödiye-
cek malî takat ve durumda bulunmıyan kiracı 
vatandaşlara mesken tazminatı namı altında ve
rilmesi takdirinde hem kiracılar, hem de eski mal 
sahipleri tatmin edilmiş olurlar. Bu itibarla işin 
bu yönden mütalâası için mezkûr kanun teklifi
nin Ekonomi, Ticaret, Adalet, Maliye ve Bütçe 
komisyonlarından seçilecek bir Geçici Komisyon
da tetkikini Yüksek Meclisin takdirlerine arzedi-
yorum. 

Amasya Mebusu 
Hâmit Koray 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Komisyonu değiştirmesinde ticaretha

neler için kirayı serbest ve tahliye hakkını mah
fuz tutacak hükümler bulunmadığından geçen 
Birleşimde tebellür eden noktai nazara göre 
teemmül ve tezekkür edilmek ve icabında re
daksiyonu yapılmak üzere tasarının Adalet, Büt
çe ve Ticaret komisyonu üyelerinden müntehap 
karma bir komisyona havalesini talep ve rica 
ederim. 

4 . I I .1953 
Balıkesir Mebusu 

Mücteba Iştın 

Yüksek Başkanlığa 
Üç celseden beri tümü üzerinde müzakere 

devam eden Millî Korunma Kanunun bâzı mad
delerinin tadiline ve 30 ncu maddesinin kaldırıl
masına dair kanun lâyihasının geçtiği komisyon
larda muhtelif noktayı nazarlar beyan edil
miştir. Yüksek Heyette de muhterem hatipler 
leh ve aleyhte birçok fikirler ileri sürdüler. 
2 . Tl. 1953 Pazartesi gününde Hükümet adına 
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Saym Ticaret Vekili de ticarethanelerin icar
larını serbest bırakmak meskenlerin de icarla
rını artırmak gibi beyanda bulunmuştu. Tama
men birbirinden farklı olan görüşler üzerinde 
bir esasa varabilmemiz için Ticaret, İçişleri, 
Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonlarından üçer 
âza ayrılmak şartiyle 15 kişilik komisyon teş-
kiliyle ortaya atılan fikirlerin de göz önünde 
bulundurularak yeniden bir metin hazırlamak 
üzere teklifin kurulacak karma komisyona ha
valesini arz ve teklif ederim. 

Tunceli Mebusu 
Hıdır Aydın 

Yüksek Reisliğe 
5020 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinin ta

dili hakkındaki kanun tasarısının yeniden bir 
esasa bağlanmak ve mevcut takrirlerle, yapı
lan konuşmalardan mülhem olarak bir neticeye 
varmak üzere bu kanun tasarısını tezekkür 
eden Adalet, Ticaret, İçişleri ve Bütçe komis
yonlarından alınacak beşer kişiden müteşekkil 
bir geçici komisyona havalesini arz ve teklif 
ederini. . 

5 . I I . 1953 
Sivas, Mebusu 

Nâzım Ağacıkoğlu 

30.1.1953 
Yüksek Reisliğe 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu madde
sinin tadiline dair Büyük Meclise milletvekili 
arkadaşlarımızdan dört ayrı kanun teklifi gel
miş ve ayrı prensiplere dayanan bu teklifler beş 
komisyonda görüşülerek her komisyon ayrınok-
tai nazarlara vararak bunlardan İçişleri Komis
yonu mezkûr maddenin bir Kene sonra-kaldırıl
masını Bütçe Komisyonu konutlardan 3 sene, ti
carethanelerden bir sene sonra kaldırılmasını 
teklif etmekle beraber bu sonuncu komisyon bir 
takım intikal hükümleri de koymuş, diğer ko
misyonlar da maddenin tadili şekliyle muhafa
zasına ait biri birinden ayrı kararlara varmıştır. 
Bu şekilde hazırlanarak Kamutay'a arz>dilen 
mezkûr tekliflerin heyetiumumiye müzakeresin
de matlup neticenin istihsali imkânsız oiâcağı 
düşüncesiyle komisyonlar rârasiftcteki-rîöktâı na
zar farklarını telif etmek üzere tekliflerin ve ra
porların bir defa da Ticaret, Maliye, İçişleri ve 
Adalet komisyonlarından müteşekkil karma ko
misyonda görüşülmesini ve ondan sonra umumi 

.1953 O : 1 
I Heyette müzakere edilmesini teklif eyleriz. 

İstanbul Mebusu İstanbul Mebusu 
İhsan Altınel Ahmet Hamdi Başar 

• 2 . I I . 1953 
I Yüksek Başkanlığa 
I Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle ka-
I nun tekliflerinin bir muhtelit komisyonda tetki-
j kını arz ve teklif ederim. 

Kars Mebusu 
Tezer Taşkıran 

Yüksek Başkanlığa 
Memleketimizin içtimai ve iktisadi vaziyet-

leriyle sıkı alâkası bulunan mezkûr 30 ncu mad
denin, uzun görüşmelerden ve bilhassa Ticaret 
ve Ekonomi Vekilinin gnyM- mühim açıklama ve 
izahVnndan sonra üzerinde durulmak ve bir
birine prensin itibariyle aykırı hükümler ihti
va eden çeşitli komisyon raporlarının en isabetli 

I şekilde telifi cihetine imkân verilmek üzere tek-
j • lifin ve raporların mütehassıs bir karma komis

yona tevdiini arz ve teklif ederim. 
Aydın Mebusu 

Cevat Ülkü 

Not : Karma komisyonu teşkil edecek ko
misyonlar : Adalet, Ekonomi ve Ticaret ve İç
işleri komisyonları olmalıdır. 

Sayın Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı tasarı

nın Bütçe Komisyonuna iadesini teklif ederim. 
İstanbul 

Salamon Adato 

30 . I . 1953 
T. B. M. Meclisi Reisliğine 

Bütçe Komisyonunun Millî Korunma Kanu
nunun 30 ncu maddesini tadilen tanzim etti
ği metin Millî ve içtimai hayatımızda âni ve 
•büyük bir sarsıntı husule getirecektir. 30 ncu 
maddenin Millî hayatımızda büyük sarsıntı hu-

. şule getirmeden kaldırılabilmesi için aşağıdaki 
dört esasın sağlanması lâzımdır. 

- •;-;'î. -. "30 nett madde -hükmü mesken ve ticaret-
. haneler -için- •• ayrı ayrı zamanlarda değil, her 
.-•iki* kıs}m;_içjn de- ayn-u -zamana tesadüf ettiril

meli; iki-sene sonra meriyetten kaldırılmalı
dır. 

2. Bu maddenin maalesef on iki seneden 
beri birbirine hasım yaptığı mucir ve müstecir 
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vatandaşlar arasındaki husumetin bir an ev
vel izalesi ve şimdiden uyuşabilmelerinin temi
ni için serbest rızalariyle Millî Korunma Kanu
nu hükmünden istifade -'etmek* istemiyerek şim
diden serbest şartlar dairesinde uyuşabilmeleri 
açıkça tecviz edilmelidir. 

3. iki sene sonra otuzuncu madde meriyet
ten kalkıncaya kadar birinci sene için kira be
dellerine yapılan zam ticarethanelerde yüzde yü
ze, ikinci sene için yüzde iki yüze, meskenlerde 
Mrinci sene için yüzde elliye ikinci sene için 
yüzde yüze iblâğ edilmelidir. Ve aradaki uçu
rum bu suretle tedricen doldurulmalıdır. 

4. tki sene sonra 30 ncu madde hükmü me
riyetten ka11^1^ halde serbest kira ile olsa dahi 
ticarethanesini naH1 ve tesis edecek bir yer bu-
ı , r ' *„nı pıahkenT^e müracaatla iddia ve is-

V "^n ve mucirle uyuşmaya muvaffak ola-
kira ı, mahkemenin emsali serbest kira-

• .••> - a u vasen takdir ^deceği kirayı vererek iki 
n "'aha mecuru işgale hakkı olduğu kabul 
i m l i d i r . Bu sayede hem mucirler iki »one 

peyderpey yükselen, iki sene sonra da tamamen 
"erbest kira üzerinden haklarını ve menfaatle
rini elde edecekler, buna mukabil müstecirini 
sokağa atmakta inat ve ısrar edecek inatçı mu
cirlerin tevlit edecekleri zarardan memleket ko
runmuş olacaktır. Bu sebeplere mebni Bütçe Ko
misyonu raporunun reddi ile yukardaki esasla
rı sağlıyacak bir metin tanzim etmek üzere işin 
Adalet Komisyonuna havalesini arz ve teklif ede
rim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydmer 

2 . II . 1953 
Yüksek Reisliğe 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi
nin tadiline dair kanun tekliflerinin birkaç celse
den beri devam eden müzakereleri sonunda ,bir 
taraftan; 

a) Bu maddenin tatbikatı dolayısiyle on 
dört yıldan beri mülk sahiplerinin; Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzun 70 nci maddeaiyle bütün 
vatandaşlara tanınan mülkiyet haklarını kullana
maz hale girdikleri ve a ldıkta cüzi îgfrâ «tik-
tarlarınm birçok hallerde gayrimenkullerinin 
tamir, muhafaza, ve vergi masraflarına dahi kifa
yet etmediği; 

b) Bu tahditlere mukabil ticarethanelerde 

.1953 0 : 1 
I kiracı mevkiinde bulunan vatandaşların bilhassa 

harb yıllarında, fevkalâde hallerin fevkalâde kâr
larından âzami nispette istifade ederek geniş ser
mayeler biriktirmek imkânını buldukları; 

c) Son yıllarda gelişen, hususiyle, mesken 
inşaat durumunun 30 ncu maddenin tedvini sı
rasında mevcut mucip sebebi bugün hemen he
men hükümsüz hale getirdiğ; 

d) Kanunun koyduğu tahdidatın birçok 
hallerde mülk sahibi ile kiracının hususi anlaş
maları neticesinde fiilen bertaraf olunduğu ve bu 

I sebeple bu kanun hükümlerinin, bugün, bu hu
susi anlaşmaları yapamyan bir vatandaş kitlesi 
için tatbik mevkii bulduğu; 

Diğer taraf tan. da; 
a) Mevcut hükümlerin derhal veya muay

yen kısa bir müddet içerisinde tamamen meriyet
ten kaldırılmaları halinde, uzun tahdit yılları
nın kiracı ve mülk sahipleri arasında yarattığı 
ruhi soğuklukların da inzimamı ile, tahliye bakı
mından bilhassa ticarethanelerde geniş ihtilâtlar 
yaratılacağa; 

b) Bu ihtilâtlarm tabii neticesi olarak mem
lekette muvakkat da olsa bir ticarethane buhranı 
ve ticarethane kiraları anormal yükselişi mey
dana geleceği; 

c) 1954 ve 1956 yılları başından itibaren 
bu hükümlerin toptan ilgasını terviç eden mu
vakkat bir kanunun bugünden kabulü halinde; 
bundan evvel kabul edilen muhtelif muvakkat 
kanunların temdit suretiyle yıllarca devam etti
rilmeleri hâdiselerinde olduğu gibi, müddetlerin 
hitanımda Büyük Meclisin bu kanunun da tem
didi talepleriyle karşılaşacağı; ve bu suretle bu 
mevzuun yarın politik istismarlara pekâlâ açık 
bir kapı bırakacağı; 

Hakikatları zahir olmuş bulunmaktadır. 
Bu hakikatlarm ışığı altında ve hâdiseye bu

gün, bugünün şartları nispet ve derecesinde katî 
bir surette halledebilmek üzere; 

1. Yaşıyan hükümlerde tahliye ve kira be
deli bakımlarından esasen mevcut olan iki çeşit 
takyidin ayn ayrı nazarı dikkate alınmasını; 

2. Tedrici ilga prensibinin müddet itibariy
le değil, hükümler itibariyle tatbikini; 

3. Bugftnkü hüküifiler müerjrr hallerle, söz
leşme şartlarına riayetsizlik hallerinde mülk sa
hiplerine mülklerini tahliye ettirmek imkânını 

I esasen sağlamakta ve yapılan şikâyetler bu hu-
| susa müteveccih bulunmadığına göre, tahliye ba-
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kımmdan mevcut takyitlerin Millî Korunma Ka- I 
nununun meriyette kalacağı fevkalâde hallerin 
hitamına kadar ipkasını; 

4. Şikâyetlerin sıklet mer^tezim teşkil eden 
kira bedeli bakımından mevcut takyitlerin 1 I 
Mart 1963 tarihinden itibaren ilgasını, I 

5. Günün rayicine uygun normal kira be- I 
delinin tâyininde taraflar 1 Mart 1953 tarihin
den itibaren kanunda tesbit olunacak muayyen I 
bir müddet içerisinde anlaşamazlarsa, bunlar
dan her hangi binisinin müracaatı ile bu bede- I 
lin 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun münha
sıran bu çeşit işlerle tavzif ettiği tadilât koanis-
vonları tarafından tâyinini, I 

6. Tasarının bu esas prensiplere uygun bir I 
şekilde ihzarı için kanun tekliflerinin Adalet 
Komisyonuna idesini , I 

Saygılarımla arz ve teklif eylerim. I 
Kocaeli Mebusu 
Ekrem Alican 

REÎS — Oylama muamelesi bitmiştir. I 

Yüksek Reisliğe I 
Arz ve izah edilen hukuki sebeplere göre I 

görüşülmekte olan Bütçe Komisyonunun 11 I 
madde olarak yeni bir kira kanunu mahiye- I 
tinde olan lâyihasının ve Adalet Komisyonu I 
rakorunun reddi ile îçişleri Komisyonunun 3 1 
maddeden ibaret hukuki ve basit teklifinin I 
maddeleri üzerinde konuşulmasını arz ve tek- I 
lif ederim. I 

Kastamonu Menusu 
Muz<»ıffer Âli Mühto I 

Büyük l'Ti'He* Meclisi Yüksek Başkanlığına I 
Sözlü olarak mucip sebeplerini arzettiğim I 

veçhile: I 
1. Fevkalâde halân meydana gelmesi üzeri- I 

ne Hükümete, kira bedelleri seviyesini tesbit 
etmek hususunda salâhiyet veren, 

2. Muvakkat madde ile meskenlerde uzun
ca ve meskenlerden gayrı mülklerde kısa bir 
müddet sonra Ve tedrici olarak günün rayicine 
intibaka müsaade eden, 

3. Rayicin, tarafla» >05Wfl«&3&ıri takdir
de, mahkeme marifetiyle teabütine imkân bıra
kan, 

4. Kabul veya tesbit edilen rayici ödiyen 
kiracı aleyhine, mal sahibinin muayyen ihtiyaç- | 

.1953 O : 1 
I lan dışında, taihldye dâvaamm açılmasını ika/bul 

etmiyen, 
Prensipleri Yüksek Mealisin tasvibine ve 

«nar göm teklifin tadilini arz ve teklif ederim. 
Sinob Milletvekili 

Server Somuncuoğlu 

5 . I I . 1953 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu madde

sini ilgilendiren mesken ve gayrimesken bulu
nan gayrimerikullerde talhliye edilmemek şar-
tiyle 3 ay sonra kiraları serbest bırakmak ve 
emsaline kıyasen kira talkdiri ve bu serbesti
den dolayı hâsıl olan vergilerden bir intikâl 
devresi için az gelirli vatandaşlara Hükümetçe 
yardım yapılmasına ve diğer takrirler meyanm-
da bu hususların da Karma Komisyonda görü
şülmek üzere kanunun komisyona havalesini 
rica ederim. Tunceli Mebusu 

Hasan Remzi Kulu 

Başkanlığa 
Bu kanun tasarısının komisyona sevkedi'l-

meden Büyük Meclisimizde görüşülmesini an
cak redaksiyon için maddeler görüşülürken 
icab ederse komisyona sevkını rica ve teklif 
ederim. 

Tekirdağ Mebusu 
Dr. Zeki Erataman 

Yüksek Başkanlığa 
Verilen bütün takrirlerin reddi ile maddelere 

geçilmesini arz ve teklif ederim. 
Kırklareli Mebusu 

Ş. Bakay 

vleclis Yüksek Başkanlığına 
iki seneden beri beş komisyonda uzun uzun 

tetkik edilmiş olan 30 ncu madde hakkındaki tek
lif iyi bir şekil almıştır. Tasarının yeniden kar
ma bir komisyona havalesi işi uzatmaktan başka 
bir şeye yaramaz. Vatandaşları yakînen alâkadar 
eden bu mühim mevzuun halli ancak Yüksek 
Mecliste mümkün olacağından komisyonlara, toa-
vale tekliflerinin reddini arz ve rica ederim. 

Amasya Mebusu 
ismet Olgaç 

RElS — Takrirler üç mahiyet arzetmektedir. 
Takrirlerden bir kısmı maddelere taallûk etmek-
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tedir ki, onları oyunuza'arzetıhiyeceğdz. Server 
Somuncuoğlu'nun takririnde müzakerelerin de
vamı ve prensiplerin tesbiti istenmektedir. Halin 
devamını istemektedir, bu itibarla aykırı mahi
yette değildir. Diğer takrirler tasarının encü
menlerde yeni baştan tetkikini talep etmektedir. 
Bunları da kısımlara ayırdık. Geçici Komisyona 
havale teklifi, mevcut havale tekliflerinin en ay
kırısı olanıdır. Yalmz.geçici komisyona havale 
takrirleri, teşkil edilecek komisyonların. , adedi 
bakımından, mukayyet olduğu için, en fazla ade
di ihtiva edeninden başlamak üzere sırasiyle oyu
nuza arzedeceğim. Ondan sonra karma komisyon 
tekliflerini ve daha sonra da normal komisyon-

. lara ait. teklifleri,reylerinize arzedeceğim. Bina
enaleyh bu aykırılık derecesine göre neticede 
icabettirirse maddelere geçilip geçilmemesi husu
sundaki takrirleri oyunuza arzedeceğim.. 
. . . NECİP BtL,GE ..(Niğde) —Usul hakkında. 

RElS — -Buyurun. • •-....,.:,, ,:.. = • 
NEOtP B İ I J G E (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, komisyonlar^ iad,e _ hususundaki teklifler, 
Başkanın bildirmiş olduğu gibi, komisyonların 
adedi bakımından tahaİüf arzetniektedir. Bu ara
da Başkan, en fazla komisyon adedini hangi tak
rir istemişse aykırı diye en önce onu reye koy
mak istiyorum dedi. Kanaatimce bu hususta ko
misyonların adedine göre bir aykırılık mevzuu-
bahis olmamak gerekir. Hangi komisyon olursa 
olsun fakat evvelâ bir komisyona havalesi pren
sibi halledilmelidir. Komisyona gitmesi halin
de bu. komisyonların kaç kişiden ibaret olacağı, 
hangi komisyona gideceği ayrıca mevzuubahis 
olması lâzımgelir, • kanaatindeyim. (Çok doğru 
sesleri). ....-..--

RElS — Evvelâ bir geçici komisyona gitme
si hususunu reyinize arzedeceğim, Bu, kabul edi
lirse, hangi komisyonlardan teşkil edilmesi hu
susu kararlaştırılır. Eğer Geçici komisyonlara 
gitmesi hususu kabul edilmezse ö takdirde aykı-
rilık derecelerine ğöre; karma ve normal komis
yonlara iadesi 'çakımından takrirlerin ifade et-

•'• tikleri hususları reyinize ar'zederim. (Muvafık 
besleri) "••.".".••:-.--.'; ;::: ••••': :: 

M#&r$M^fŞTİ^^Baftkesir j ' ^ : ÜsuFiiak-

REİS — Buyurun. 
MÜCTEBA IŞTIN (Balıkesir) — Makamı 

Riyaseti ikaz edeyim. Bu tarirlerin cümlesinin 
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I reddine mütedair olan bir takrir vardır, evvelâ 

önu reye konması icâp eder. 
REİS —• Müsaade buyurun, demin arzetti-

ğim gibi, yeniden tekliflerin heyeti umumiyesi-
nin muhtelif komisyonlarda tetkiki hususunu 
istiyen teklif, tekliflerin en aykırısı olmak icap 
eder. Bir yanlışlık olmaması için tekrar izah 
ediyorum : Evvelâ şu hususu reyinize arzede
ceğim, geçici bir komisyon kurulması husu
sunda reylerinizi alacağım. Geçici bir komis
yon kurulması suretiyle mevcut tekliflerin öbür 
komisyonda tetkikini kabul edenler... Etmiyen
ler,.. • Geçici komisyon kurulması teklifi redde
dilmiştir. (Alkışlar) 
-* İkinci husus : Bu tekliflerin bir karma ko

misyonda tetkikini istilzam etmektedir. Pren
sip itibariyle Karma Komisyonun tetkik edip 
etmemesi hususunu öğrenmek ihtiyacındayız. Bir 
karma .komisyonun kurulup bu teklifleri... (Red
dedildi, sesleri)--

Müsaade, buyurun efendim. Karma komis
yon ile geçici komisyon aynı şeyler değildir. 
Bu itibarla karma komisyonda tekliflerin tet
kikini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar.... (Ret ret sesleri) Kabul etmiyenler... Tek
liflerin karma komisyonda tetkiki hususu da 
reddedilmiştir. (Alkışlar) 

Şimdi normal komisyonlara havalesi teklif
leri vardır. Bütçe, Adalet, İçişleri gibi ayrı ay
rı komisyonlarda yeni baştan bir defa daha 
tetkikini istiyen teklifler mevcuttur. Şimdi bu 
teklifleri Riyasete geliş sırası ile oyunuza .arz-
edeceğiz. Bu tekliflerin Bütçe Komisyonunda 
bir defa daha tetkiki hususu vardır. Evvelâ 
onu oyunuza arzedeceğim. Bütçe Komisyonun
da tekliflerin yeniden tetkikini kabul edenler 
lütfen işaret etsinler... Kabul etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

Yine sıra ile Millî Korunma Kanununun ta
diline dair tekliflerin Adalet Komisyonunda ye
niden tetkikini' istiyen takrirleri oyunuza arz
edeceğim : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

•Reddedilmiştir. 
Efendim, komisyonlara havale teklifleri, 

-"•'iiââö' âttiğimiz"-'-^sö&lâtfa göre' reylerinize arze-
dilmiş, hepsi reddedilmiştir. Yalnız Server 
Somuncuoğlu'nun prensiplere taallûk eden bir 
takriri vardır ve bu prensiplerin heyeti umu-

I miyede tesbitinin, maddelere geçilmeden evvel 
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yapılması icap eder. Çünkü bu prensipler ka
bul edildiği takdirde maddelerde bu prensip
leri ifade etmek icap eder. O halde takrirler
den bir tanesi, sonuncu takrir, diğer bütün 
takrirlerin reddiyle maddelere geçilmesi mahi
yetindeydi. Sıra onundur. Yüksek heyetiniz 
maddelere geçilmesini kabul ederse, bu takdirde 
heyetiniz, Server Somuncuoğlu tarafından bu
rada ifade edilmiş prensipleri de nazarı itibara 
alıp almamakta muhtardır. 

Efendim, maddelerin komisyonlarda bir de
fa daha tetkiki hususu tamamiyle reddedildiği
ne göre maddelere geçilip geçilmemesi hususu
nu oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... (An
laşılmadı, olmadı sesleri) 

1953 0 : 2 
Tereddüt vardır, müsaade edin; bir daha 

ifade edeyim. Tümü üzerindeki müzakereler bit
miştir. 

•MUZAFFER ÂLI MÜHTO (Kastamonu) — 
Bir teklifim vardı; İçişleri Komisyonunda tet
kiki hususunda, reye konmamıştır. 

REİS — Hepsi reye konmuştur. 
Tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Maddelere geçilip geçilmemesi hususu yüksek 
oyunuza bağlıdır. Bu itibarla tekrarlıyorum. 

Maddelere geçilmesi hususunu kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. (Alkışlar). ; 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanma ısaati : 17,10 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,27 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 

KÂTİPLER : tbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ömer Mart (Çanakkale) 

REİS — Yoklama yapılacaktır. 
(Bingöl seçim bölgesi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldı.) 
REİS — Oturumu açıyorum. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün İ947 Bütçe 

yılı Hesabı Katisine ait kanun tasarısının oyla
ma neticesini arzediyorum : Oya (278) mebus 

iştirak etmiş, (275) kabul, (3) çekinser var
dır, tasarı (275) reyle kabul edilmiştir1. 

Vakit geçmiş olduğundan 6 . I I . 1953 Cuma 
günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi ka
pıyorum. . • ' > . - • , 

» 
Kapanma saati : 17,30 

mm* 

6. — TELGRAF 

Elektrik, Gaz ve Motorlu Taşıt İşçileri Sen
dikası Yönetim Kurulunun; Millî Korunma Ka

nununun koyduğu tahditlerin büsbütün kaldı-
rılmamasmı temenni eden telgrafı. 
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V&kıflar Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe yılı Hesaba Katı Kanununa verilen reylerin sonucu 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Adil 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket Inee 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri îşeri 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye fcatılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
275 

• 275 

3 
196 
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[Kabul edenler] 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BtNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kamu Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazsneı 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endtik 
Beİi Enüstun 
İhsan Karaşfoğtu 
Nuşret Kirişcioğlu 
Ömer Mart' 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
CellJ Otman 

ÇORUH 
Mec|t Bumin 

Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Hefet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
N&«m önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pökcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy | 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
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FBruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

fzMfy. 
Cİhad Baban 
Sadık Giz 
Tank Gürerk 
Necdet tncekara 
Osman, Kapani 
Vasfi İfenteş 
Halil özySrük 
Abidin Tekon 

KABS 
Fevzi'Aİrtas 
Sim Atalay 
Mehmet Bahadır 
Afcba* Çetin 
Veyis »oçulu 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlıı 
Muzaffer Ali Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdit Türe 

KAYSBRÎ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkbk 
Emin Öevelioğlu 
AH Rıza Kılıçkale 
İbrahim föraeof İti 
Yusuf Ziya Turgut 

«rınrrTa.ı*|rr.t 
Şefik Bakay 
Mahmut JSrbil 
Kkret Filiz 

gncşBirm 
Elvan Kaman 
BfifetlWeş 

KOCABLÎ 
Ekrem Aliean. , 

ŞaBlr/KalettKîkğtıı 
Yeredo|rKi?»frhı 
Saim önhon rv' 

KONYA ," 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 

f-Şitkı Salim Burçak 
•Abdî Çİİİngir 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet -ölçmen 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Meçdet Aİkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Poğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
N«ri Ocakcıoplu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

'MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lutfi Karaos
manoğîu 
Muzaffer Kurbano£Iu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoflu 
MuMiğ Tftmay 

MARAŞ ' 
Abullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 

"MAİRBm 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet - KftmiJ' 'Boran 
Rızat Eçten 
Ahdülkadir Kalav 

MUaLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
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MUŞ 

Hamdı Dayı 
Eerit Kılıçlar 

NİÖDE 
Necip Büğe 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

~RÎZE 
tzzet Akçal 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Haşim Alışan 
Naci Berkman 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zeki Akçah 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Reşâd Güçlü 
Sa'lîm Serçe 
Sinan TekeHoğlu 

SÖRD 
Mehmet Daim Sf alp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

8ÎNOB 
l\Tuhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
ŝ erver Somuncuoğlu 
AM Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

8ÎVAB 
Nâzım Ağacîköğhı 
İbrahim ©uygan 
Şevki Ecevjt • 
Halil tmre 
Rifat öçten 
Sedat-Zeki örs 
Reşat Şemsettin Şirer 
Hüseyin Yüksel 

TBÜRDAÖ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökçren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad. Alperen, 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar . 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TunujiLİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Engin 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Reşit Kemal- Tfen»roğlu 

VAN 
tzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâznn Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı, 
Faik Erbaş 
Yusuf Kanrlıoflu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıöğlu 
Hasan Üç5z 

,ZOTOTJWA£ 
Fehmi Açıksoz , 
Yunus Muammer r AJfl-
kant 
Abdürrahman £oyacı-
giller 
Ayni Yurdabşyrak 

^m — 
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[Müstenkifler] 

ESKİŞEHİR 
Abidio Potuoğlu 

KONYA 
Abdtirrahman Fahri 
Ağaoğlu 

TOKAD 
Mtuaffer önal 

l Rey a kat dmty anlar] 
AFYON KARAHlSAR 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbfe 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halte öztürk 
Celâl Yardımcı 
(ReisV.) 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Cevdet Topeu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli (I.) 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
(Vekü) 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfî Kurtbek (Vekil) 

ANTALYA 
Fatin Dalama» 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Nail Geveei 
Etnem Menderes (Vekil) 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budaköğh 
Mfifit Brkuyumeu 
Enver Güreli (Vekil) 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(1 A-) 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı (Vekil) 

BÎLEClK 
Yümnü Üresin (Vekil) 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğiu 
(I.) 

BOLÜ 
Fahrî Belen 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emee 
Agâh Erozaıı 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hakkı Yemeniciler 

DENIZLI 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Fent Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa, Ekinci 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğkı 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıeı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
(Vekil) 
Kemal Zeytinoğlu (Ve
kil) 

GAZlANTEB 
Süleyman Knranel 
Ali Oeak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbum 

HAKKARİ 
Selim Seven .(I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (t.) 

İÇEL 
Halil Atalay 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demh-alav \İ,\ 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbei 
Fuad Hulusi Demire! İi 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Adnan Menderes (Baş 
vekil) 
Mükerrem Saro] 
Mithat Sözer 
Nazlı Tîabar (I.) 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senini Yürüten 

Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
(I..Â.) 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddm Bren er 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstün dağ 
(Vekil) 
Ztihtü Hilmi Velibeşe 

KAR8 
Lâtif Aküzftm 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
ŞSkrÜ Kerimzade 
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Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Mehmet özdemir 

KD2KLÂRELİ 
Sıtkı Pekkip (t.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Mtimtaz Kavalcıofthı 
Lûtfİ Tokoğhı 
Bthem Vassaf 
Mehmet Yıjmaz 

KONYA 
Hidayet Aydıne? 

Kemzi Birana 
Ali Rıza Brean 
Muammer Obnz 
ümran Nazif Yiğit* r 
(t.) 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz (î.) 

Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif Özgen 
(î. A.) 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 

MANİSA 
Samet Ağaoğhı (Vekil) 
Faruk İlker 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (1.) 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğiu 
Nedim ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 
Mazhar Ozsoy 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

HUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalina 
Nadir Nadi (t.) 

[Açık mel 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 

Nâtık Poyrazoğlu 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloglu 
Fahri Köşkeroğlu 

ÖRDÜ 
i Refet Aksoy 
i Yusuf Ziya Orta? 

RİZE 
Osman Kavrakoğln 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgu 
Zeki Rıza SporeJ 

SAMSUN 
İsmail Isın 
Tevfik İleri (Vekil) 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Sedat Ban 
Tevfîk Coşkum 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroglu 

boşluklar] 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 
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Osâni Türk 
atHD 

Baki Erden 
SİVAS 

Ercüment Damalı 
| Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş (t. 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
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S. SAYISI : 118 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mu
tabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı Hesabı Ka

tisi hakkında kanun lâyihası ve Sayıştay Komisyonu raporu 
* (3/340, 1/12) 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/340) 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 341253/1250 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin ilişik 
olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

12. VI. 1952-
Sayıştay Başkanı 
Mümtaz Tarhan 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu gereğince Sayıştaya gönderilen Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün 1947 Malî yılı Kesinhesabının, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan muhasip idare 
hesaplarıyla karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerde verilen meşruhat göz önünde bulundurulmak su
retiyle Kesinhesapta gösterilen rakamların kabule şayan bulnnmuş olduğunu arzeyleriz. 

12 . V I . 1952 

Sayıştay Başkanı 
Mümtaz Tarhan 

4. D. Başkam 
F. Işık 

Üye 
A. Â. Hemen 

Üye 
JF*. Beşkardeş 

1. D. Başkanı 
F. Eke 

Üye 
/. EretUİ 

Üye 
Ragıp ögel 

Üye 
A. R. Savcı 

Üye 
H. Tuğrul 

2. D. Başkanı 
R. Bakuy 

Üye 
N. Başak 

Üye 
K. Arıçay 

Üye 
A. R. Toksöz 

Savcı 
Enver Arkun 

3. D. Başkanı 
M. Gürün 

Üye 
F. özbudun 

Üye 
F. Aktulga 

Üye 
Rahmi Uçkun 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı (3/340) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 4 . IMâ 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 386, 6/1608 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca 20 . 4 . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün 1947 yılı Kesinhesabı kanunu tasarısının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günattay 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı Kesinhesabı İzahnamesi 

Genel Mizan 

Vakıflar Genel Müdürlüğü muhasipliklerinden alman hesapların birleştirilmesi suretiyle vücu
da getirilen bu mizan; bütçe içinde ve dışındaki bütün gelir ve giderleri, ertesi yıla devredilen he
sap bakiyelerini, banka ve kasa mevcutlarını göstermekte ve kesinhesaba eklenen cetvellerin kon
trol edilmesini sağlamaktadır. p ^ frm'o 

Genel gelir 

1947 yılı gelirinden 6 713 864 lira 12 kuruş tahsilat yapılmış ve kanunları uyarınca açılmış 
olan özel bölümlere de 575 394 lira 81 kuruş tahsilat kaydedilmiştir. Her ikisinin toplamı 7 289 258 
lira 93 kuruştur. 

Bu tahsilatın : 

4 104 498 lira 35 kuruşu bütçenin esas gelirinin haliye tahakkukuna 
409 365 » 77 kuruşu bütçenin esas gelirinin sabıka tahakkukuna 

2 200 000 » 00 kuruşu yardım olarak Maliye Hazinesinden verilen paraya. 
452 599 » 38 kuruşu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Çapa'da tesis edile

rek Vakıf Gureba Hastanesi ile birlikte idare olunan paviyonlarda tesis 
edilen yataklarla Fakülteye mensup doçent, asistan, memurların ve diğer 
hizmetlilerin iaşe ve sair masrafları için Üniversite saymanlığından alınan 
paraya. 

97 269 » 68 kuruşu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin Vakıf Gureba Hastanesin
de işgal ettiği 136 yatak ile Çapa'daki paviyonlarda tesis ettiği yatakların; 
tedrisatın istilzam ettiği fazla masraflarına karşılık olmak üzere Üniversi
te saymanlığından alman paraya. 

25 525 » 75 kuruşu Ciheti Askeriye ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ta
rafından işgal edilen cami ve mescitlerde vukua getirilen tahribatın onarıl
ması için bu idarelerden alman paralara ait olup toplamı yukarda arzedil-
diği üzere 

7 289 258 » 93 kuruştur. 

( S. Sayısı: 118 ) 



- 3 -
1947 yılı Bütçesinin gelir tahminleri toplamı 6 716 500 lira olup buna karşı - özel bölümler hariç -

6 713 864 lira 12 kuruş tahsilat ^yapılmış olduğuna göre tahsilat miktarı; tahmin edilen miktar
dan yekûn itibariyle 2635 lira 88 kuruş noksandır. Vukubulan tahsilatın, bütçe tahminlerine naza
ran fazlası ve noksanı sebepleri aşağıda sırasiyle arzedilmiştir : 

Bütç$ tahminlerinin tahsilatla karşüaşttrtlmast 

"Bütçe tahminleri Tahslât Noksanı 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. Lira K. 

1 1 îcarei vahide 1 500 000 2 017 063 38 517 063 38 

Bu fazlaliğm mühim kısmı, 1947 yılı Bütçesinden sonra yürürlüğe girer 24 Şubat 1947 günlü 
ve 5020 sayılı Kanunla konut olarak kullanılan binaların kiralarına % 20 ve konuttan gayrı binala
rın kiralarına % 80 nispetinde zam yapılmış ve kısmen de bâzı vakıfların kanuni sebeplerle maz
but vakıflar arasına alınmış olmasından ileri gelmiştir. 

Bütçe tahminleri Tahsilat Noksanı 
B. M. ' Gelirin çeşidi Lira Lira K. Lira K. 

1 2 îcarei müeccele 428 500 360 689 04 67 810 96 

2762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince, icrateynli ve mukataalı gayrimenkullerin bir yıllık ica-
re veya mukataalanmn yirmi misli bir taviz karşılığında mülkiyete çevrilmekte olmasından dola
yı adedleri gün geçtikçe azaldığı cihetle tahsilat miktarı da her yıl biraz daha düşmektedir. Tasfi
ye işinÜL hitamında bu.gelir ortadan, kalkarak yerine taviz bedelinin temin edeceği gelir kâim ola
caktır. 

Bütçe tahminleri Tahslât Noksanı 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. Lira K. 

1 3 Mukataa 60 000 44 249 79 15 750 21 

Yukarda icarei müeccele hakkında arzedilen durum; mukataa hakkında da aynen mevcuttur. 
Yalnız tüzel kişilerin tasarrufu altında olup vergiden istisna edilmiş bulunan yerlere 3950 sayılı 
Kanun uyarınca kıymet takdir edilerek bunlardan mukataa alınması gerektiği cihetle bu gelirin 
inkişaf-etmesi beklenmekte ise de çıkan ihtilâflar halledilemediğinden tahsilat miktarı bütçe muham-
menatınr tutmamıştır. 

* 
Bütçe tahminleri Tahslât Noksanı 

B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. Lira K. 

2 1 Evkafı mülhaka gelirlerinden alınacak 40 000 56 123 39 16 123 39 
kontrol hakkı 

Mülhak vakıfların kesinhesaplarmm görülmesine önem verilmekte olduğundan bu gelir birkaç 
yıldanberi inkişaf etmekle beraber bu fazlalığın mühim kısmı 5020 sayılı Kanunla mülhak vakıfla
ra ait akarların kiralarına da % 20 ve % 80 nispetinde zam yapılarak gelirlerinin artmış olmasın
dan mütevellittir. 

Bütçe tahminleri Tahsilat Fazlası 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. Lira K. 

2 2 Mahlûl museeeİâtı 140 000 190 826 04 50 826 04 

( S. Sftym : 118) 



Firar ve tagayyüp eden şahıslardan metruk olup 333 sayılı Kanun gereğince Vakıflar İdaresine 
intikal eden icrateynli gayrimenkullerden satılması gerekenlerin satış bedellerinin de bu maddeye 
irat kaydedilmekte olması ve diğer mahlûller üzerinde de önemle çalışarak satılmaları gerekenle
rin satışa arzedilmeleri dolayısiyle bu gelir inkişaf etmektedir. Ancak bu inkişaf satışa çıkarılan 
yerlere istekli çıkmasına ve emlâk kıymetlerinin bugünkü durumunu muhafaza etmesine bağlı bu
lunmaktadır. 

Bütçe tahminleri Tahsilat Fazlası 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. Lira K. 

2 3 Zeytinlikler hasılatı 80 000 118 227 48 38 227 48 

Bu madde, 3913 sayılı Kanun mucibince kurulmuş olan zeytinlikler işletmelerinin haricinde 
kalan İzmir, Muğla ve »Hatay bölgelerindeki vakıf zeytinliklerin gelirini ihtiva etmektedir. Bu 
fazlalık 1946 - 1947 mahsul yılında toplanan zeytin mahsulü miktarının tahmin edilenden fazla 
zuhur etmiş ve müsait bir bedelle satılmış olmasından ileri gelmiştir. 

Bütçe tahminleri Tafsilât , Fazlası 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. Lira K. 

2 4 Arazi ve incirlikler hasılatı 120 000 178 168 99 58 168 99 

Arazi ve incirlik kiraları Millî Korunma Kanununun şümulü haricinde bırakılarak tahdide tâbi 
tutulmadığından bu gibi yerlerin kiraları yılın piyasa durumuna göre ayarlanmakta olduğu cihetle 
bu miktar bir fazlalık husule gelmiştir. 

Bütçe tahminleri Tahsilat Noksanı 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. Lira K. 

2 5 Zeytinlikler işletmesi hasılatı ve kira 599 000- 46 093 43 552 906 57 
bedeli 

Ayvalık ve Aydın, bölgelerinde bulunan Vakıf Zeytinlikler 3913 sayılı Kanun uyarınca bu böl
gelerde kurulmuş olan döner sermayeli işletmelere kiraya verilerek bu işletmeler tarafından idare 
olunmaktadır. 599 000 lira bütçe tahminine karşı ancak 46 000 küsur lira tahsil edilerek, zeytin
likler işletmelerinin 1946 - 1947 kampanyasında istihsal ettikleri zeytin yağlarının piyasa duru
mu dolayısiyle satılamaması yüzünden tahakkuk eden kira bedellerinin alınamamış olmasından 
ileri gelmiştir. Bu'kiralar tahakkuk etmiş bir alacak olduğundan eldeki yağlar satılınca tahsil edi
lecektir. 

Bütçe tahminleri Tahsilat Fazlası 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. Lira K. 

2 6 Vakıf Memba Suları hasılatı ve kira 15 000 24 992 68 9 992 68 
bedeli 

Bu işletme de 3913 sayılı Kanun uyarınca mütedavil sermaye ile kurulmuş olup İstanbul'da 
Alemdağı'nda bulunan Taşdelen ve Defneli memba »ularını işletmektedir. Su satışlarının inkişaf et
mesi dolayısiyle gelir tahminine nazaran 9 900 küsur lira bir fazlalık husule gelmiştir. 

Bütçe tahminleri Tahsilat Fazlası 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. Lira K. 

2 7 Mütenevvi varidat 140 000 172 634 53 32 634 53 

( S. Sayısı : 118 ) 
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Bu gelirin bellibaşlı kısmını emaneten veya niyabeten idare edilen mülhak vakıflar gelirin

den Vakıflar idarelerince tahsil olunan paralardan kanun gereğince alınan % 10 idare ve tahsil 
masrafları teşkil etmektedir. Genel mizanda görüleceği üzere mülhak vakıflar varidat ve sarfiyatı 
hesabının matlubu 2 338 940 lira olup bundan geçen yılın devri olan 1 084 723 lira çıktıktan sonra 
geri kalan 1 254 217 lira 1947 yılı içinde tahsil edilmiş olduğundan 125 221 lirası bu tahsilattan 
alman % 10 lardan ve üst tarafı da yine mülhak vakıflara ait icarei müeccele ve* mukataa tahsila
tından kanun uyarınca alınmakta olan % 10 idare ve tahsil masrafından elde edilmiştir. Bütçe 
tahminine nazaran 32 600 küsur lira fazla tahsilat yapılması, 5020 sayılı Kanun mucibince mülhak 
vakıflara ait akaarlarm kiralarına da % 20 ve ;% 80 nispetinde zam yapılmış olması dolayısiyle 
kiralarının artmış olmasından mütevellittir. 

Bütçe tahminleri Tahsilat Fazlası 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. Lira K. 

2 8 Akaar ve toprak satış bedeli faizi 234 000 293 582 22 59 582 22 

Mevkilerine ve temin ettikleri menfaate göre elde tutulmalarında bir fayda görülmiyen akaar 
ve topraklar; 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesi uyarınca satılarak satış bedellerinin: 
yerlerine yeniden akaar yaptırılmcaya veya satınalınıncaya kadar tenmiye edilmesi gerekmekte-
-dir. Bu kabîl paralar tahsil edildikçe Vakıf Paralar Müdürlüğüne gönderilerek bu Müdürlükçe 
tenmiye edilmekte ve her yıl îdare Meclisince tesbit edilecek faizi cüzi miktarına göre bir faiz hesap
lanarak bütçtye irat kaydedilmekterir. Bu gelirin senelik tutarı Vakıf Paralar Müdürlüğünün ten
miye edeceği satış bedelinin miktarına ve tenmiye edildiği müddete bağlı olduğundan 1947 yılında ten
miye edilen satış bedeli ve faizi cüzi miktarına göre 59 500 .küsur lira bir fazlalık husule gelmiştir. 

Bütçe tahminleri Tahsilat Noksanı 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. Lira K. 

2 9 Taviz bedeli 520 000 450 006 81 69 993 19 

Bu gelir, yukarda icarei müeccele ve mukataa bahsinde arzedildiği üzere icareteynli ve muka-
taalı gayrimenkullerin bir yıllık icare ve mukataalarmın yirmi misli bir taviz mukabilinde mu
tasarrıflarının mülkiyetine geçirilmesi dolayısiyle elde edilerek tenmiye edilmek üzere Vakıf Para
lar Müdürlüğüne tevdi edilen taviz bedellerinin faizinden terekküp etmektedir. Her ne kadar 
520 000 lira faiz alınabileceği tahmin edilmiş ise de 69 900 küsur lira noksaniyle ancak 450 000 
küsur lira elde edilebilmiştir. 1946 yılında elde edilen gelirin de bütçe tahminini tutmadığı göz 
önüne alınarak 1948 yılı Bütçesindeki gelir tahmini 490 000 liraya indirilmiştir. 

Bütçe tahminleri Tahsilat Fazlası 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. Lira K. 

2 10 Çeşitli gelirler 180 000 273 501 94 93 501 94 

Bu gelirin başlıcasmı, Vakıf Paralar Müdürlüğünün; ikraz yönetmeliği uyarınca vermekte ol
duğu memur ve müstahdemlerinin bütçeden ödenen maaş ve ücretleri karşılığı ile zaptedilen vakıf
ların birikmiş gelirlerini teşkil etmektedir. Memurin zimmetinden tahsil edilen paralarla Genel Mu
hasebe Kanununun 93 ncü maddesi uyarınca zaman aşımına uğrıyan paralar, mahkeme giderleri 
istirdadı da bu maddeye irat kaydedilmektedir. Mürekkebatımn mahiyeti itibariyle daha ziyade 
zuhurata tâbi olup sabit bir gelir bulunmadığından 93 500 küsur lira bir fazlalık arzetmiştir. 

( a Sayısı : 118 ) 
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Bütçe tahminleri Tahsilat Noksanı 

B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. Lira K. 

2 11 Vakıf Paralar faizi 60 000 58 091 44 1908 56 

Bu gelir, vaktiyle akar olarak değil de tenmiye edilmek üzere para olarak vakfedilen ve (nü-
kudu mevkuf e) tâbir olunan paralardan elde edilmekte ve bu nukudu mevkuf e Vakıf Paralar 
Müdürlüğünün esas sermayesini teşkil etmektedir. Miktarı 665 161 lira 49 kuruştur. Bu
nun 600 079 lira 9 kuruşu Vakıf Paralar Müdürlüğünce tenmiye edilmekte olup 32 150 lirası 
vaktiyle sermaye olarak Konya İlinin Akşehir ilçesindeki Akşehir Bankasına yatırılmıştır. Geri ka
lan 32 932 lira 40 kuruşu da vaktiyle Vakıflar İdarelerince yapılmış olan ikrazat bakıyesidir. 
Bu bakiyeler mahallerince takip edilmekte ve tahsil olundukça Vakıf Paralar Müdürlüğüne gönderil
mektedir. Tahsilatın bütçe tahminini tutmaması birkaç yıldan beri Akşehir Bankasının matlup mik-
farda faiz verememiş olmasından ileri gelmiştir. Bununla beraber Akşehir Bankası 1947 yılında 
32 150 lira için 4 355 lira 80 kuruş bir faiz vermiş bulunmaktadır. 

Bütçe tahminleri Tahsilat Fazlası 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. Lira K. 

3 1 Geçen yıldan müdevver gelir 200 000 229 612 96 29 612 96 

1947 yılı Bütçesi düzenlenirken, 1946 yılının gelir ve gider durumuna göre 200 000 lira kadar 
bir gelir fazlası husule geleceği tahmin edilmişti. Filhakika bu tahmin tahakkuk ederek 29 600 kü
sur lira fazlasijyle 229 600 küsur lira bir gelir fazlası devredilmiştir. 

Bütçe tahminleri Tahsilat Noksanı 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. Lira K. 

3 2 Hazineden yardım 2 400 000 2 200 000 200 000 

Hazine yardımı olarak verilecek para miktarı 2 400 000 lira tesbit edilmiş ise de, bilâhara çıkan 
24 Şubat 1947 günlü ve 5020 sayılı Kanunla akaar kiralarına % 20 ve % 80 nispetinde zam yapılmış 
olması dolayısiyle Maliye Bakanlığı Gider Bütçesinin yardım bölümünde bulunan ödeneğinden 18 
Haziran 1947 günlü ve 5090 sayılı Kanunla 200 030 lira alınarak genel muvazenenin başka bölümleri
ne aktarılması dolayısiyle Vakıflar Bütçesinin gelir kısmındaki 2 400 000 liranın tahsil mahalli kal
mamıştır. 

Genel gider 

1947 Bütçesiyle çeşitli hizmetler için alman ödenekten 6 910 083 lira 55 kuruşun sarfı tahakkuk 
etmiş ve gider cetvelinin özel bölümlerinde yazılı olduğu üzere tedrisatın istilzam ettiği fazla mas
raflar için 97 269 lira 68 kuruş ciheti askeriye ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından işgal edilen 
cami ve mescitlerde vukua getirilen tahribatın onarılması için de 27 735 lira 50 kuruş masraf kaydo-
lunmuştur. Şu suretle gider toplamı 7 487 688 lira 11 kuruşa baliğ olmaktadır. 

Bu gederin 7 245 014 lira 20 kuruşu senesi içinde nakden ödenmişi, 242 674 lira 91 kuruşu büt
çeye masraf kaydedilerek emanet hesabına alınıp 1948 yılma devrolunmuştur. Bunun 64 602 lira 
75 kuruşu özel kanunda gösterilecek yere verilmesi gereken emekli keseneği karşılığıdır. 

Bütçe geliri ile giderinin mukayesesi 

özel bölümlerdeki miktarlar da dâhil olduğu halde 1947 yılı Bütçesinin genel gideri 7 487 688 
lira 11 kuruş ve genel geliri 7 289 258 lira 93 kuruştur. Genel gider arasında bulunan 80 943 lira 
hükmedilmiş borcun nakit karşılığı 1945 yılı gelirinden haciz yoliyle tahsil edilerek 1947 yılında 

( S. Sayısı : 118 ) 
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ödenek alımp mahsup edildiği cihetle - 1947 yılının hakiki gideri 7 406 745 lira 11 kuruş olduğun
dan 7 289 258 lira 93 kuruş genel gelire nazaran bu bütçe 117 486 lira 18 kuruş açıkla kapanmıştır. 

Bu netice; yukarda arzedildiği gibi 2 400 000 lira Maliye yardımından 200 000 lira tenzil edil
miş ve 1946 - 1947 kampanyasında elde edilen zeytin yağlarının satılamamış olmasından ileri gel
mişti?. 

Bütçe geliri tahakkuk ve iahsüâttntn mukayesesi 
Haliye tahakkuk ve tahsilatı : 
Gureba Hastanesi masraflanna karşılık olmak üzere İstanbul 'Üniversitesinden alınarak özel bö

lüme irat kaydedilen paralar, geçen yıldan müdevver gelir fazlası ve Hazine yardımı hariç olmak 
üzere gelir bütçesinin 1 nci ve 2 nci bölümlerine dâhil gelirleıin baliye tahakkuku 6 596 177 lira 90 
kuruş ve tahsilatı 6 304 498 lira 35 kuruş olup tahsilat nispeti '% 98,6 gibi memnuniyet verici bir 
miktardadır. 

Genel Müdürlüğün bellibaşh gelirini teşkil eden icarei vâhidenin haliye tahakkuku 1 995 532 lira 
85 kınruş v© tahsilatı 1 931 658 lira 11 kuruştur. 68 874 lira gibi - tahakkuk miktarına nazaran -
cüzi bir para bakaya, olarak 1948 yılma devredilmiştir. Tahsilat nispeti % 96,7 dir. Sözleşmeye 
bağlı olan işbu bakayanın 1948 yılı içinde tamamen tahsil edileceği şüphesiz bulunduğundan tahsilat 
nispetinin % 100 olarak kabul olunması lâzımgelir. Bu gelirin bakayası eski senelerden gelmektedir. 

îcarei müeccelenin haliye tarakkuku 305 525 lira 5 kuruş ve tahsilatı 187 476 lira 48 kuruştur. 
118 048 lira 57 kuruşu bakaya olarak 1948 yılma devredilmiştir. Tahsilat nispeti % 60 tır. Tahsilat 
nispetinin böyle düşük olması bu tahakkukun binlerce mükellefe ait ve her mükellefe isabet eden 
kısmının cüzi bir miktardan ibaret bulunması dolayısiyle tahsilindeki müşkülâttan ve bir taraftan 
da zaman aşımını önlemek için bakaya tahsilâtına önem verilmesinden ileri gelmektedir. 

Bakaya tahakkuk ve tahsilâh 
1947 yılma, eski yıllardan 2 641 161 lira bakaya devredilerek 409 365 lira 77 kuruş tahsil ve 

2 231 795 lira 23 kuruşu 1948 yılma devredilmiştir. Tahsilat nispeti % 15,5 tir. Bu düşüklük gelir 
kısım izahatında arzedildiği üzere eldeki yağların satılamamış olması dolayısiyle 1946 yılın
da tahakkuk ettirilmiş olan zeytinlikler kirasının almamamasmdan ve icarei müec
cele bakayasının 706 800 küsur liraya baliğ olmasından ileri gelmektedir. Evvelce 
icarei müeccele ve mukataada zaman aşımı bahis mevzuu değildi. Mükellef ade
dinin çokluğu yüzünden daha ziyade miktarı fazla olanlar üzerinde durulur ve diğer kısımları 
tedricen ve bilhassa ferağ ve intikal sırasında alınırdı. 1940-yılında Yargıtayca ittihaz olunan 
tevhidi içtihat kararı ile icarei müeccele ve mukataanm da akaar kiraları gibi beş senelik zaman 
aşımına tâbi olması lâzımgeleceği kabul buyrulmuş olduğundan bu bakayanın mühim bir kısmının, 
Genel Muhasebe Kanununun 44 ncü maddesini değiştiren 3321 sayılı Kanun mucibince tasfiyesi 
gerekmekte olup bunun teminine çalışılmaktadır. 1946 yılından 1947 yılma devredilen icarei müec
cele bakayası 979 308 lira iken kısmen tahsilat ve kısmen tasfiye yoliyle 1948 yılma devredilen ba
kaya miktarı 706 800 küsur liraya inmiş bulunmaktadır. 

Bütçe geliri dışında kalan hesapların matlup bakvyderi 
Emanet 
Mülhak vakıflar geliri 
"Vakıf para sermayesi 
Hayrat satış bedeli 
Akaar ve toprak satış, bedeli 
Taviz bedeli 
Mülhak vakıflar fazlaları 

Toplam 

1 510 258 
1 209 264 
665 161 
98 707 

8 4S9 187 
9 578 172 
649 660 

22 200 412 

31 
45 
49 
U 
72 
19 
83 

10 
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2 010 485 
66 422 
632 920 

32 150 
500 488 

» 
» 
» 

» 
» 

79 
15 
11 

00 
00 
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Yukarda görüldüğü üzere bütçe geliri dışındaki hesaplardan 1948 yılına devredilen matlup ba

kiyeleri toplamı 22 200 412 lira 10 kuruştur. Buna karşı Ocak 1948 iptidasına 

18 821 703 Lira 84 Kuruşu Vakıf Paralar Müdürlüğünde 
Kuruşu bankalarda 
Kuruşu kasalarda 
Kuruşu vakıf para sermayesinden tenmiye edilmek üzere Vakıf Paralar 
Müdürlüğünde 
Kuruşu vakıf para sermayesinden Akşehir Bankasında 
Kuruşu taviz bedelinden satmalman emlâk bedeli olarak emvali gayrimen-
kule sırasında olmak üzen 

22 064 169 » 89 Kuruş devrolunmuştur. 
Şu hesaba ve yukardaki izahata göre geliri dışında kalan paralardan 136 242 lira 21 kuruşun 

117 486 lira 18 kuruşunun - bütçe açıkla kapanmış olmasına göre - bütçe hizmetlerine harcandığı an
laşılmıştır. 

Farkı olan 18 756 lira 3 kuruş da hesap tashihinden mütevellittir. 

Olağanüstü gelir ve giderler 
Akaar ve toprak satış bedeli : 
Gelir ve gideri, 2950 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyarınca, özel bölüme kaydedilmekte olan 

akaar ve toprak satış bedellerinin 1947 yılı içindeki tahsilatı 1 819 980 lira 49 kuruş, 1946 yılından 
devri 6 745 339 lira 36 kuruş olup toplamı 8 565 319 lira 85 kuruştur. Bunun 72 139 lira 13 kuruşu 
1947 yılı içinde sarfedilerek 8 489 187 lira 72 kuruşu 1948 yılma devredilmiştir.-

Hayrat satış bedeli : 
Gelir ve gideri, yine 2950 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyarınca Özel bölüme kaydedilmekte olan 

hayrat satış bedelinin 1947 yılı içindeki tahsilatı 169 926 lira 1 kuruş, 1946 yılından devri 77 915 
lira 62 kuruş olup toplamı 247 841 lira 63 kuruştur. 149 134 lira 52 kuruşu, âbidatım onarılması 
için 3609 sayılı Kanun uyarınca akdedilen istikraza mahsup veya vakıfları hesabına sarfedilerek 
98 707 lira 11 kuruşu 1948 yılma devrolunmuştur. Bunun 95 630 lira 97 kuruşu mülhak vakıflara 
ait olup vakıfları hesabına sarfedilinceye kadar tenmiye edilmesi lâzımgelmektedir. Mazbut vakıf
lara ait bulunan 3 076 lira 14 kuruşu sene sonuna doğru Vakıf Paralar Müdürlüğüne gönderilmiş 
olduğundan mahsup muam'elesi 1948 yılında yapılmıştır. 

İstanbul Üniversitesi masrafı karşılığı : 
Gureba Hastanesinde, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine tahsis edilen yataklarla Fakülte 

tarafından Çapadaki paviyonlarda tesis edilmiş olan yatakların, tedrisatm istilzam ettiği fazla mas
raflarına karşılık olmak üzere Fakülte tarafından yatak başına 50 kuruş verilmektedir. Bu paralar 
2252 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi uyarınca düzenlenmiş olan yönetmeliğe göre özel bir bölüme öde
nek kaydedilerek Fakülte tarafından gösterilen lüzuma göre harcanmaktadır. îşte bu iş için 1947 
yılında üniversite saymanlığından alınan 97 269 lira 68 kuruş açılan özel bölümlere gelir ve gider 
kaydedilerek sarf olunmuştur. 

Hayrat onarma giderleri karşılığı : 
Cami ve mescitler, Askerlik Mükellefiyeti Kanununa istinaden ciheti askeriye ve Millî Korun

ma Kanununa istinaden de Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından işgal edilmekte ve bu işgaller do-
layısiyle bâzı tahribat vukua gelmektedir. Tahliye sırasında tesbit edilen bu tahribat, ya işgal 
eden idare tarafından onarılmakta veyahut Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmak üzere keşif
le tesbit edilen onarma bedelleri bu Genel Müdürlüğe verilmektedir. Bu suretle vukua getirilen tah
ribat için de 1947 yılında ciheti askeriye ve Toprak Mahsulleri Ofisinden alınmış olan 27 735 lira 
50 kuruş Genel Muhasebe Kanununun 55 nci maddesi uyarınca gelir ve ödenek kaydedilerek ilgili 
bulundukları camilerin onarılmalarına harcanmıştır. Bu ödeneğin 25 525 lira 75 kuruşu özel bölü
me, 2 209 lira 75 kuruşu 18 nci bölümün 2 nci hayrat ve onarma giderleri maddesine dâhildir. 

( S. Sayısı : 118 ) 
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Sayıştay Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No : 1/12, 3/340 

Karar No : 17 

29 .1 . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1947 Malî yı
lı Hesabı Katisi hakkında Başvekâletin 30 . IV . 
1949 tarih ve 71-386/6/1608 numaralı yazısiyle 
teklif olunan kanun lâyihası Divanı Muhase
batın Mutabakat Beyannamesiyle birlikte, Di
vanı Muhasebat Âzası Ragıp Ögel, Başmurakıp 
.Talât Akgün, Vakıflar Genel Müdürü Orhan 
Çapçı ve Muhasebe Müdür Muavini Hüseyin 
Avni Alten hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

1. Tahsisat : 
1947 malî yılı Bütçe Kanunu ile yerilen ve 

sonradan ilâveten alman tahsisat miktarı 
,7 987 435 lira 27 kuruştan ibaret bulunmakta-

^ dır. Hesabı *Katî ile Mutabakat Beyannamesinde 
aynı miktarlar, yazılıdır, • 

2. Masraflar : 
Mutabakat Beyannamesinde 7 487 840 lira 

18 -kuruş olduğu halde Hesabı Katide 132 lira 
07 kurttş noksaniyle 7 487 688 lira 11 kuruş-

* tur. 
Bu noksanlık Hatay Muhasipliğinee satına-

lınan kırtasiye bedeli olarak iki kalemde sarfe-
dilen ceman 162 lira 07 kuruştan 10 lirasının 
bütçeden ve bakiyesi olan 152 lira 07 kuruşun 
mülhak vakıflar emanet hesabından ödendiği 

, görülerek Divanı Muhasebatça 8/1 kırtasiye 
faslından mevkufat getirtilerek bu bölüme ilâ
ve edildiği halde dairesince Hesabı Katîye dâ
hil edilmediği anlaşılmakla Mutabakat Beyan
namesinde yazılı olan 7 487 840 lira 18 kuruş 
masraf olarak kabul edilmiştir. 

3. Tahsisat bakiyesi : 
Komisyonumuzca kabul edilen tahsisat ve 

masraflara göre tahsisat bakiyesi olan 499 595 
lira 09 kuruşun imhası icap etmiş ve ilişik cet
veller ona göre tanzim edilmiştir. 

.4,, Varidat • : • . , _ 
Tahakjrokat :. Hesabı Katîde ve Mutabakat 

Beyannamesinde birbirine uygun olmak üzere 
9 313 767 lira 73 kuruştur. 

Tahsilat : Mutabakat Beyannamesiyle Hdsa-

bı Katîde birbirine uygun olmak üzere 7 289 258 
lira 93 kuruştur. 

5. Mazbut ve mülhak vakıflara ait akaar 
ve toprak satış bedellerinin 1947 yılı tahakku-
kat ve tahsilatı 8 565 319 lira 85 kuruş ve hay
rat satış bedellerinin aynı yıl tahakkukat ve 
tahsilatı 247 841 lira 63 kuruştur. 

6. Mazbut ve mülhak vakıflara ait akaar 
ve toprak satış bedeli faslının tahsisat miktarı 
8 565 319 lira 85 kuruş olup buna karşılık 
76 132 lira 13 kuruşluk sarfiyat yapılmış, ba
kiye 8 489 187 lira 72 kuruş 1948 yılında vari
dat ve tahsisat kaydedilmek üzere devredilmiş
tir. 

7. Hayrat satış bedeli faslının tahsisat 
miktarı 247 841 lira 63 kuruş olup buna karşı
lık 149 134 lira 52 kuruşluk sarfiyat yapılmış, 
bakiye 98 707 lira 11 kuruş 1948 yılında vari
dat ve tahsisat kaydedilmek üzere devredilmiş 
bulunmaktadır. 

Mutabakat Beyannamesiyle Hesabı Katîde ay
nı miktarlar yazılıdır. 

8. Genel müdürlükçe 1947 yılında, yapılan 
7 289 258 lira 93 kuruş tahsilattan 7 487 840 
lira 18 kuruş sarfiyat düşüldükte 198 581 lira 
25 kuruş açık kalmakta . ve bu açık idarenin 
nakit mevcudu ile karşılanmış bulunmaktadır. 

9. Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar 
ve toprak satış bedelinden yapılan 8 565 319 
lira 85 kuruş tahsilattan 76 132 lira 13 kuruş 
sarfiyat düşüldükte, 8 489 187 lira 72 kuruş 
ve hayrat satış bedelinden yapılan 247 841 lira 
63 kuruş tahsilattan 149 134 lira 52 kuruş sar
fiyat düşüldükte 98 707 lira 11 kuruş tahsilat 
fazlası olarak kalmıştır. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len tahsisat, masraf ve varidatın Mutabakat 
Beyannamesinde yazılı miktarlara uygun ol
duğu anlaşılmasına göre değişik olarak tanzim 
edilmiş bulunan kanun lâyihası Büyük Millet 
Meclisinin yüksek tasvibine arzedilmek üzere 

( S. Sayısı s 118) 
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Yüksek Reisliğe sunulur. Malatya Samsun 

Sayıştay Ko. Reisi Sözcü Kâtip M. Kulu H. Alışan 
Bursa Çorum Siird Niğde 

H. Ayan Ş. Gürses C. Yardım S. Dellaloğlu 

HÜKÜMETÎN TEKLÎFt 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1947 yılı giderleri ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği gibi (7 487 688) lira 11 kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
aynı yıl gelirleri ilişik (B) işaretli cetvelde gös-
gösterildiği üzere (7 289 258) lira 93 kuruştur. 

MADDE 3. — ödeneklerden 1947 yılı içinde 
harcanmayan ve ilişik (A) işaretli cetvelin ayrı 
bir sütununda gösterilen (499 747) lira 16 kuruş 
yokedilmiştir. 

MADDE 4. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinin 1947 yılı 
tahsilatı geçen yıldan devriyle birlikte ilişik 
(C) iraretli cetveMe gösterildiği gibi (8 565 319) 
lira 85 kuruş ve hayrat satış bedellerinin tahsi
latı geçen yıldan devriyle birlikte (247 841) li
ra 63 kuruştur. 

MADDE 5. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1947 yı
lında yapılan giderler ilişik (D) işaretli cetvel
de gösterildiği gibi (76 132) lira 13 kuruş ve 
hayrat satış bedellerinden aynı yıl içinde yapı
lan giderler (149 134) lira 52 kuruştur. 

MADDE 6. -i- Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1947 yılı 
içinde harc&nmıyan Ve ilişik (X)> işaretli cetve
lin ayrı bir sütununda gösterilen (8 4Ş9 187) li
ra 72 kuruşla hayrat satış bedellerinden aynı 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞÎ ' 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1947 Bütçe yılı 
Hesabı Katı Kanun lâyihası > 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1947 Bütçe vılı sarfiyatı ilişik (A) işaretli 
r^tvelde gösterildiği üzere (7 487 840) lira (18) 
kuruştur. 

MADDE 2. — Adı gecen Genel Müdürlüğün 
1947 Bütçe vılı tahsilatı ilişik (B"> işaretli cet
velde gösterildiği üzere (7 289 258) lira (93) 
kuruştur. . 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfîvat arasında
ki farkı teşkil eden (198 581) lira (25) kuru? 
açık, bankadaki nakit mevcudu ile karşılanmış
tır. 

MADDE 4. — Tahsisattan 1947 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıvan ve (A) işaretli cetvelin 
avn bir sütununda gösterilen (499 595) lira ^ 
(09) kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 5. — Mazbut ve Mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1947 Büt-
<w yılı tahsilatı p̂ ecen yıldan devir ile bHikte 
ilişik (D> işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(K 565 S l ^ lira (85) kuruş ve hayrat satış be
delleri tahsilatı gecen yıldan devir ile birlikte 
(247 841) lira (63) kuruştur. 

MADDE 6. — Mazbut ve Mülhak Vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1947 Büt
çe yılında yapılan sarfiyatı ilişik (C) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (76 132) lira (13) 
kuruş ve hayrat satış bedellerinden aynı yıl 
içinde yapılan sarfiyat (149 134) lira (52) 
kuruştur. 

MADDE 7. — Mazbut ve Mülhak Vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1947 Büt
çe yılı içinde sarfolunmıyan ve (C) işaretli cet
velin ayn bir sütununda gösterilen (8 489 187) 
lira (72) kuruş ve hayrat satış bedellerinden 
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Hü. 

yıl içinde harcanmıyan (98 f07) lira 11 kuruş, 
tahsilat ve ödenek artığı olarak 1948 yılma dev-
rolunmuştur. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. —- Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakam ve 
Dış. B. V. 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
If. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Hko. ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

O. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. X. Bürge 

I Mastırına Bakanı 
Dr. K. Satır 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A\ Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizii 
Taran Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Sayif. K. 

aynı yıl içinde sarfolnnmıyan (98 707) lira 
(11) kuruşun 1948 yılına varidat ve tahsisat 
kaydedilmek üzere devredilmiştir. 

MADDE 8. — Mazbut ve Mülhak Vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden yapılan 
tahsilattan «arfiyat düşüldükte (8 489 187) li
ra (72) kuruş ve hayrat-satış hedeflerinden ya
pılan tahsilatla sarfiyat arasındaki farkı teşkil 
eden (98 707) lira (11) kuruş tahsilat fazlası 
olarak kalmıştır. 

MADDE 3. -
baren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 1Q. — Bu kanun hükümlerini icra-
ya Başvekil memurdur. 

( S. Sayısı: 118) 
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A - CETVELİ 

Tâhsisatin nev'i 

Aylıklar 
Ücretler 
4805 sayılı Kanun gereğince verilecek 
emekli keseneği karşılığı 
Geçici tazminat 
1683 sayılı Kanunun 58 ned madkiesi gere
ğince verilecek emekli ikramiyesi 
4898 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
zam ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
iller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
tedavi güderleri ve yollukları 
Vakıf akaarlar giderleri 
Arazi ve zeytinlikler genel giderleri 
Yapı ve onarma işleri 
Gureba Hastanesi giderleri 
İmaretler giderleri 
Hayrat giderleri 
Çeşitli sosyal yardımlar 
Genel Muhasebe Kanununun 48 ned mad
desini ilgilendiren giderler 
Mahkeme giderleri 
Çifteler Çiftliği arazisinin köylüye dağıt
ma giderleri 
Hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve 
ayırma giderleri 
inceleme, tercüme, baskı ve eski eserleri 
satijıalma giderleri 
izmir Fuarındaki Vakıflar Paviyonunun 
her türlü giderleri 
Artırma ve eksiltme ve ihale komisyon
ları ücretleri ve giderleri 
Muhafaza ve fen memurları hayvan yem 
karşılığı 
Düşünülnıiyen giderler 
Geçen yıl borçları 

Tahsisat 
Lira 

4 214 685 
557 022 

67 615 
27 060 

63 000 

101 900 
14 400 
42 446 
19 000 

24 093 
7 500 
4 000 

41 501 
10 000 

10 000 
433 151 

57 573 
881 383 
632 599 

45 000 
93 500 
30 000 

224 372 
50 000 

1 000 

200 

5 000 

4 000 

3 000 

3 800 
1 000 

10 194 

K. 

59 

52 

24 

50 
38 

64 

08 

t 

Masraflar 
Lira 

3 960 420 
492 395 

64 602 
20 521 

21 960 

97 164 
12 864 
36 437 
18 191 

19 158 
4 098 
3 697 

32 818 
9 871 

2 429 
408 415 

57 228 
847 266 
632 599 
43 935 
86 203 
29 353 

224 372 
43 602 

733 

1 207 

2 831 

895 

2 532 
— 

9 253 

K. 

71 
15 

75 
48 

64 
61 
42 
80 

89 
80 
87 
91 
61 

08 
94 
58 
42 
38 
20 
32 
24 

64 
57 

35 

78 

01 

75 

09 

62 

İmha edilecek 
tahsisat 
Lira 

254 264 
64 626 

3 012 
6 538 

41 040 

4 735 
1 535 
6 009 

808 

4 934 
3 401 

302 
8 682 

128 

7 570 
24 735 

344 
34 117 

1 064 
7 296 

646 

6 397 

266 

200 

3 792 

1 168 

2 104 

1 267 
1 000 

940 

K. 

88 
85 

25 
52 

— 

36 
39 
10 
20 

11 
20 
13 
09 
39 

92 
30 
42 
08 

80 
68 
76 

43 

65 

22 

99 

25 

91 

46 
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Tahsisatın nev'i 

Eski yıllar borçları 
Hükme bağlı borçlar 
1715 sayılı Kanunun 8 nei maddesi gere- -; 

ğinçe kâğıt para itfası 
Daruşşaîaka,ya yardım 
Kudretsiz hayrata yardım 
Edremit Belediye Hastanesine 
Şehitlikleri İmar Cemiyetine 
Gureba Hastanesinde Üniversite Tıp Fa
kültesine ait yatakların ve tedrisatın is
tilzam ettirdiği fazla masraflar 
Hayrat onarma giderleri 

Topîam 

Tahsisat 
Lira 

24 896 
86943 

• ' • • ' * - ^ - - ; ' — ^ -

42 747 
15 000 
13 776 
1 500 
2 000 

- 97*269 
23 316 

7 &87 4S5 

* : — " • ' 

64 

• • ' - • ^ 

— 

68 

27 
= 3 

'Masraflar 
Lira K. 

^mm m 
wwt ^ 
42 737 
15 000 
8 910. 60 
1 500 
2 000 

97 269 68 
23 316 

7 487 840 18 
• ı ''-," " — . ' : J — 

İmha edilecek 
tahsisat 
Lira K 

' ••'"1 361 57 
•&-.i;:r 435 7 g 

• * • : " ' ' ; * 

4 865 40 

499 595 09 
• , • — 

fi - CETVELİ 

tf. M. Varidatın nev'i 

<% 
1 
2 
a 

• • • ^ 

5 

T 
8 
9 

10 
11 

İcareler : 
İcarei vahide 
İcarei müeccele 
Mukataa 
Türlü gföerle* : 
Evkafı mülhaka gelirlerinden alınacak koııfml hafekı' 
Mahlûl müeecelâtı 
Zeytinlikler hasılatı d 

Arazi ve incirlikler hasılatı •'*'" " 
Zeytinlikler işletmesi ve kira bedeli 
Vafeıf memba suları işletmesi frasılatı ve kira bedeli 

"Mütenevvi varidat 
Akaar ve toprak satış bedeli 
Taviz bedeli faizi 
Çeşitli gelirler 
Vakıf paralar f aM 
Geçen yıldan müdevver gelir fazlası 
Hazineden yardım 
Ghenel Muhasebe Kanununun 55 nci maddesi uyarınca 
açılan özel bölümler : 
Hayrat onarma giderleri karşılığı 

Muhammenat 
Lira K. 

1 500 000 
428 500 
60 000 

40 000 
140 000 

v gfrÖÖcH ' 

^mmı -599 000 
15 000 

140 000 
234 000 
520 000 
180 000 
60 000 

200 000 
2 400 000 

Tahsilat 
Lira 

2 017 063 
360 689 
44 249 

56İ23 
190 826' 

^ %S 227 
' *"'' 178 168 

46 093 
24 992 

172 634 
293 582 
450 006 
273 501 
58 091 

229 612 
2 200 000 

K. 

38 
04 
79 

39 
04 
48 

J99 
43 
68 
53 
22 
81 
94 
44 
96 
— 

25 525 75 
( S^Sâyist: 118 ) 
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M. Varidatın nev'i 

Gureba Hastanesinde Üniversiteye ait yatakların iaşe 
ve sair giderleri karşılığı 
Gureba Hastanesinde Üniversiteye ait yatakların ted
risatın istikam ettiği fazla masraflar karşılığı 

Toplam 

Muhammenat 
Lira K. 

6 716 600 — 

Tahsilat 
Lira 

452 599 

97 269 

7289 258 

C - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 
Lira K. 

2950 sayılı Kanun uyarınca akaar ve top
rak satış bedeli 8 565 319 83 
2950 sayılı Kanun uyarınca hayrat satış 
bedeli 247 841 63 

İmha edilen 
Masraflar tahsisat 
Lira K. Lira 

76 132 13 8 489 187 

149 134 52 98 707 

Toplam 8 818 161 48 225 266 66 8 587 894 

M 

D - CETVELİ 

Varidatın nev'i 
Muhammenat 

Lira K. 
Tahsilat 
Lira 

2950 sayılı Kanun uyarınca akaar ve toprak satış bedeli 
2950 sayılı Kanun uyarınca hayrat satış bedeli 

Toplam 

8 565 319 
247 841 

8 813 161 

»m« 

(& Sayısı • Ü 8 ) 


