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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kastamonu Mebusu Rifat 'Taşkın ve Ordu 
Mebusu Feyzi Boztepe'nin Askerî Yargıtay 
üyeleriyle Savcısının yaş hadlerinin 'tefsir yo-
'liyle tesbiti hakkındaki önergesi, talepleri üze
rine geri verildi. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarı
larının sorulardan önce görüşülmesi hakkın
daki önergeler, kabul olundu. 

Trafik kanunu lâyihasının maddeleri üzerin
de görüşüldü ve bâzı maddeleri komisyona 
verildi. 

Millî Korunma Kanununun- 30 ncu maddesi

nin değiştirilmesine dair kanun teklifleri Vb 
Bütçe Komisyonundan gelen madde üzerinde 
görüşüldü. 

6. I V . 1953 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime san verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Ağrı Mebusu Rize Mebusu 
Celâl Yardımcı Ahmet Morgil 

(Kâtip 
Kayseri Mebusu 

tbrahim Kirazoğlu 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 

Gülhane Tıp Akademisi Başhekimi hakkında 
iddia olunan suiistimal işinin doğru olup olma
dığına ve Akademi çevrelerinde vâki diğer de
dikodulara dair sözlü soru önergesi, Millî Sa
vunma Vekâletine gönderilmiştir (6/996) 

2. — Seyhan Mebusu Sedat Barı'nm, muh
telif firmalara ait traktör fiyatlarında görülen 
fahiş yükselmelere ve ziraat aletlerinin takasla 
getirilmesinde zaruret olup olmadığına dair 
sözlü soru önergesi, Tarım Vekâletine gönde
rilmiştir (6/997) 

3. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, C. 
H. P. Genel Başkanının Karadeniz seyahati 
esnasında .karşılama maksadiyle davul zurna 
çalanlara tarhedilen vergi hakkındaki sözlü so
ru önergesi, Maliye Vekâletine gönderilmiştir 
(6/998) 

Yazılı soru 
Malatya, Mebusu Mehmet Kulu'nun,- Arap

kir Kazasındaki Küçük Sanatlar Kooperatifinde 
vukubulduğu söylenilen suiistimaller hakkında 
bir muamele cereyan edip etmediğine dair yazılı 
soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
gönderilmiştir (6/995) 

2. — HAVALE EDÎLEN KAĞITLAR 

Tezkere 
1. — Divanı Muhasebatta açık bulunan iki 

âzali'k için seçim yapılması hakkında Divanı 

Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/459) (Bütçe 
Maliye ve Sayıştay .komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona). 



BÎRINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,08 

REİS — Reisveküi Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ali Ocak (Gazianteb) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Efendim, y»klama yapacağız. 
(Giresun mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 

1. —• Çanakkale Boğazında vukua gelen Dum-
lupınar denizaltı gemisi faciasında şehit olan 
denizcilerimizin mânevit huzurunda saygı duru
şu yapılması ve deniz kuvvetlerimizle şehit aile
lerine Büyük Millet Meclisinin teessür ve tazi-
yetlerinin Millî Savunma Vekâletince bildirilece
ğine dair beyanat 

REİS — Arkadaşlarımızın tekrir ve teklif
leri olmakla beraber, «Dumlupmar» denizaltı 
gemisinde şehit olan kahraman subay ve erle
rimizin tazizi ruhları için Yüksek Meclisi 2 
dakika ihtiram duruşuna davet ediyorum. 

(İki dakika ihtiram duruşu yapıldı.) 
REİS — Yüksek Meclisin teessür ve tazi-

yetleri, deniz kuvvetlerine ve şehit ailelerine 
Millî Savunma Vekâleti tarafından bildirile
cektir efendim. 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tekzeresi (3/458) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz : 
3.TV. 1953 

Umumi Heyete 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala

rında gösterilen müddetlerle izinleri Riyaset Di
vanınca 3 . IV . 1953 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arzolunur. 
T. B. M. M. Reisi 

R. Koraltan 

Denizli Mebusu Fikret Başaran 1 ay, hasta 

REİS — Çoğunluğumuz var, celseyi açıyo
rum. 

olduğu için, 23 . I I I . 1953 tarihinden itibaren. 
Hatay Mebusu Hasan Reşit Tankut 1 ay, 

hasta, olduğu için, 23 . I I I . 1953 tarihinden iti
baren. 

Trabzon Mebusu Salih Esad Alperen 1 ay, 
hasta olduğu dçin, 2. TV. 1953 tarihinden iti
baren. 

REİS — Birer, birer tasvibinize arzediyo-
rum : 

Denizli Mebusu Fikret Başaran 1 ay, hasta 
olduğu için, 2 3 . I I I . 1953 tarifemden itibaren. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hatay Mebusu Hasan Reşit Tankut 1 ay, 
hasta olduğu için, 23 . I I I . 1953 tarihinden iti
baren. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Trabzon Mebusu Salih Esad Alperen 1 ay, 
hasta olduğu için, 2 . IV.19Ö3 tarihinden itiba
ren. Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 

REİS — Ali İhsan Sâbis. 
ALİ İHSAN SÂBÎS (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlarım; bu deniz faciası ta
biî hepimizi müteessir etti. Bunun için bugün 
bütün millet azap çekmektedir. Ancak bu iş 
için biraz da çare düşünmek lâzımdır. Bu ça
reyi, şimdilik Millî Savunma Bakanına - kendi
si de buradadır - ifade ediyorum. DaJha evvel 
de Refah hâdisesi dolayısiyle de şehit midir, 
değil midir diye, münakaşası olmuştu, buna 
meydan verilmemesi için arzediyorum. Sonra 
Erzurum'da bir topçu enda'htı esnasında birkaç 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 
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şehit vermiştik. Onlar için de şehittir, değil
dir, diye tereddütler vâki oldu... 

REİS — Efendim, bu, kanun mevzuudur, 
kanun mevzuu olan bir işi gündem dışı söz al
mak suretiyle halletmeye imkân olmadığı ma
lûmdur. 

ALI İHSAN SÂBİS (Devamla) — Millî Sa
vunma Bakanını vazifeye davet ediyorum, tıpkı 
tayyare şehitleri ıgilbi bunlar için de muamele 
yapılsın. 

REİS — Bu hususta söz açılamaz, bunun 
için Millî Savunma Vekiline söz verilemez. 

SÖz Server Somuneuoğlu'nundur. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Efen

dim, Avrupa İktisadi İş Birliği Vekiller toplan
tısında bulunup memlekete avd'et eden Maliye 
Vekili bugünün iktisadi durumunu çok yakın
dan alâkadar eden bu mevzu üzerinde basına 
bir beyanatta bulundular. Bu beyanatta; Tediye 
Birlğinin bir sene daha uzatılacağı ve Prodük
tivite Ajansı kurulacağından ibaret olan müs
pet noktalar haricinde oradaki çalış
maların takibinden ve konuşulan meselelerden 
bahsettiler ve aynı zamanda Türkiye Hüküme
tinin talep ve tekliflerinin mahiyet ve bünye-
siyle ilgili bir malûmat vermediler Kendilerin
den rica ediyorum; mümkün ise Yüksek Mec
lisi bu noktada tenvir etsinler. Bugün hazırlarsa 
bu izahatlarını bugün lütfetsinler. Değillerse 
tensip edecekleri bir zamanda âmme efkârını 
ve Meclisi bu noktada tenvir buyursunlar. 

REİS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Gelecek Birleşimde arzedeyim 
efendim. 

REİS — Gündemle ilgili bir takrir vardır, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kanunların sözlü sorulardan evvel görüşül

mesini teklif ederim. 
Konya Mebusu 
Himmet ölçmen 

MUHTAR ACAR (Sinob) — Takrir aleyhin
de söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
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| MUHTAR ACAR (Sinob) — Muhterem ar

kadaşlar; her birleşimde kanunların sözlü soru-
I laıdaıı önce görüşülmesi hakkında bir önerge 

verilmekte ve bu da yüksek tasvibinize iktiran 
etmektedir. Fakat ortada bir soru müessesesi 
vardır. Soru müessesesi işlemiyor. Murakabe 

I vazifesi yapılamıyor. Arkadaşlarımız takrirle-
riyle sözlü soruların görüşülmesi için ayrıca bir 
gün ayrılmasını teklif 'ettiler. Fakat bu teklif 
de kabul edilmedi. Ben dört tane soru önergesi 
verdim, dört aydır, gündemde beklemektedir, 
Verdiğim sözlü sorularımda kanuni takibatı 

I icabettiren hususlar var, Hazine zararı var, mü-
I rurıızaman müessesesi sorumlular lehine işle

mektedir. Bu itibarla soru müessesesinin işleme
sine imkân vermek için sözlü soruların kanun
lardan evvel görüşülmesine imkân bırakılması 
için takririn reddini rica 'ederim. 

REİS — Takrir bugünkü kanunların sözlü 
sorulardan evvel görüşülmesi hakkındadır. (An
laşılmadı sesleri) 

I Efendim daha evvel okuduğumuz takriri 
reye arzediyorum. Bu da gündemdeki kanun
ların sözlü sorulardan evvel görüşülmesi hak
kındadır. 

Kabul buyuranlar... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Abdürrahman Boyacıgiller'in bir takriri var
dır. Okuyoruz. 

T. B. M. MecliM Başkanlığına 
Gündemde bulunan sözlü sorularım gün

lerden beri sıra beklemektedir. 
Meclis murakabesini sağlamaya bugünkü 

durum muvacehesinde imkân kalmadığından 
bunları yazılı soruya, tahvil ediyorum. 

Saygılarımla. 
Zonguldak 

Abdürrahman- Boyacıgiller 

REİS — Arkadaşımız sözlü sorularının, sı
ra gelmemesi yüzünden müzakere edilip intaç 
edilmediğinden dolayı yazılı soruya inkılâbını 
istiyorlar. Kendileri sözlü soruları geri alır
lar, istedikleri Vekâletlerden yazılı olarak soru 
sorarlar. Gündeme geçtiği için yapılacak başka 

| bir işlem yoktur. 



B : 63 6.4.1953 0 : 1 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

REÎS — Efendim, ittihaz buyurduğunuz 
karara göre yeğlikle görüşülmesine karar veri
len işlerden başlıyoruz. 

1. — Karayolları Trafik kanunu lâyiha
sı. ve Bayındırlık Komisyonu üe Geçici Komis
yon raporları (1/242) 

REİS - - Komisyona giden 60 ncı ve mü-
taakıp maddeler gelmiştir. Okuyoruz. 

MADDE 80. — Gerek umumi hükümlere, ge
rekse bu kanunun 58 ve 59 ncu maddelerine 
göre verilecek cezalardan başka : 

A) 12 nci madde hükmüne aykırı hareket 
edenlerin tesirlerinin kaldırılmasına; 

B) 33 ncü maddeye muhalefetten dolayı 
iki defa mahkûmiyet halinde ikinci defa mah
kûm olanların 15 gün ve mütaakıp tekerrür 
halinde bir aydan üç aya kadar müddetle şo
för veya sürücü ehliyetnamelerinin geri alınma
sına; 

C) Uyuşturucu madde kullanmaktan dola
yı mahkûm olanların şoför veya sürücü ehli
yetnamelerinin daimî olarak geri alınmasına; 

D) 31 nci maddede yazılı şekilde alkollü 
içki kullanma suçundan dolayı ilk mahkûmiyet
lerinden itibaren bir yıl zarfında aynı suçu 
tekrar işliyenlerin bir ay, iki defa işliyenleriıı 
altı ay, üç defa işliyenlerin daimî olarak şo
för veya sürücü ehliyetnamelerinin geri alın
masına; 

E) Şoför veya sürücülerin, meslek ve1 sanat
larının icrası sırasında Türk Ceza Kanununun 
414, 416, 417, 418, 429, 431 nci maddelerine ve 
430 ncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı ha
reketlerinden dolayı mahkûmiyetleri halinde da
imî olarak; diğer cürümlerden mahkûmiyetle
ri halinde ise muvakkat veya daimî olarak eh
liyetnamelerinin geri alınmasına, 

da dâvaya bakan mahkemece hükmolunur. 
Ehliyetnamenin geri alınmasını gerektiren 

suçlardan maznun olanlar hakkındaki kanuni 
takibat nçticeleninceye kadar ilgili hâkim eh
liyetnamenin tedbir mahiyetinde muvakkat ola
rak geri alınmasına karar verebilir. 

Bu kanunla salahiyetli kılınmış makam ve 
memurlardan başka hiçbir makam ve memur 

• _ 229 — 

tarafından şoför veya sürücü ehliyetnameleri 
geri alınamaz. 

REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürür. 
lüğe girdiği tarihte 12 ve 16 ncı maddelerde 
zikredilen yerlerde tesisi bulunan şahısların te
sisleri Vilâyet Trafik komisyonlarınca tetkik 
edilerek durumları bu kanun ve nizamnantesin-
de belirtilen vasıf ve şartlara uymadığı takdir
de, tesislerini kanun ve nizamname hükümleri
ne uydurmaları hususunda tesis sahiplerine bir 
tebligat yapılır. 

İlgililer tebligatta yazılı müddet içerisinde 
tesislerini bu kanun ve nizamnamesi hükümle
rine uydurmadıkları takdirde, gerekirse bu gi
bi yerler umumi hükümlere göre kısmen veya 
tamamen Devletçe istimlâk veya istimval olu
nur. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Devletçe mi, belediyece mi? 

REİS — Devletçe. 
Madde hakkında söz istiyen yoktur. Madde

yi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 77. — Bu kanunun 6, 12, 13 ve 74 
ncü maddeleri hükümleri kanunun neşri tari
hinde ve diğer maddeleri geçici 5 nci maddede 
gösterilen teşkilât kanunlarının neşri tarihin
den 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

REİS — Komisyon buyurun. 
KOMİSYON ADINA NECİP BİLGE (Niğ

de) — Efendim, kanun maddelerinde yapılan 
düzeltme dolayısiyle 74 ncü maddenin 75 nci 
madde olarak düzeltilmesi icabetmektedir. Key
fiyeti arzederim. 

HADİ' HÜSMAN (İstanbul) — Bir sual 
soracağım. 

REİS - - Buyurun. 
HÂDt HÜSMAN (Devamla) — Teşkilât 

Kanununa ait geçici beşinci madde kalkmıştır. 
Bu hüküm, yani bu madde buradan kalkacak
tır. 

KOMİSYON .iDINA NECİP BİLGE (De
vamla) — Kalkmadı, beşinci madde geçen otu
rumda kabul edildi. 
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REİS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Bu kanunu İcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

RElS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

2. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'-
nun, Millî Korunma Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 say ıh Ka
nuna ek kanun teklifi ile Amasya $Iebusu İsmet 
Olgaç'ın, Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve Samsun Mebusu Ha
san Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş Me
busu Abdullah Aytemiz'in, Millî Korunma Ka
nununun 5020 sayıh, Kanunla değiştirilen 30 
7icu maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifleri ve Ticaret Komisyonu 
raporlariyle jMaliye ve Bütçe komisyonları dü
şünceleri ve İçişleri, Adalet ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/59, 102, 223, 373) 

REİS — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Söz Feridun Fikri Düşünsel'indir. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Benden evvel söz söyliyecekler vardır. 
REİS — Cetvele göre zatiâliniz yedinci ola

rak yazılı bulunuyorsunuz. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

—• Arkadaşlar, bu tasarı hakikaten memleketin 
içtimai nizamını yakından alâkadar eden bir 
karakterdedir. Binaenaleyh bunun üzerinde 
esaslı şekilde tamikatta bulunmak lâzımdır. 
Mevzuubahis edilen meselede, Hâmid Şevket 
Bey arkadaşımızın beyan ettiği gibi, istikbale 
yani Teşkilâtı Esasiye mucibince müddeti tabiî-
yemiz olan dört seneden ilerisine sâri bir hüküm 
koymamız doğru mudur, değil midir? Kaldı ki, 
bu işin mahiyeti itibariyle, böyle bir hüküm 
vaz'mda cemiyet için fayda var mıdır, yok mu
dur? Büyük Millet Meclsinin mahiyeti müstemir 
olduğuna göre, Hukuku Esasiye ve Teşkilâtı 
Esasiye bakımından son günü dahi Meclis bir 
kanun vaz'edebilir. Ancak kendisinin ileri hâdi
seleri derpiş edebilmesi bakımından, bu kadar 
ateşin bir mevzu üzerinde bir tasarruf yapması 
doğru mudur, değil midir? Bendenizce bu, doğ
ru değildir. Çünkü suların derinliğini bilmi
yoruz, hâdiselerin mahiyetini ölçecek halde de

ğiliz. Millî Korunmanın mahiyetine göre 1954 -
1955 te bu vaziyetin ne getireceği meçhuldür. Bu 
meçhul üzerinde, böyle içtimai hayatta ağır te
sirler yapabilecek bir hüküm koymayı ben şah
san mahzurlu olarak mütalâa ediyorum. 

İşin ikinci kısmına gelelim. Bu, hakikaten acı
lanmış bir mevzudur. Bunu da kabul etmek lâ
zımdır. Yani mal sahiplerinin durumu cidden 
üzücü bir vaziyettedir. Bir cemiyet, selâmeti iç-
timaiyesi için bir mevzuu ele alırken külfeti yal
nız bir kısım vatandaşlar üzerine tahmil etmeme
lidir. Bu daha ziyade sosyal, yani cemiyetin 
bünyesine tevzi edilecek bir ağırlıktır. Bu ba
kımdan emlâk sahibi vatandaşların dahi artık 
bir külfet altında ezilmekte olduğunu idrak et
mek de vâzıı kanunun bir vazifesidir. Bugün, 
demin arzettiğim gibi, kiracı sınıfının da cemiyet 
içindeki çok kesîf nispetini de göz önüne getire
rek, bunnn da nazara alınması şüphesiz lâzım
dır. Bozulan bu muvazeneyi bir taraftan alıp 
öbür tarafa intikal, ettirmek muvzenesizliği iki 
misline çıkarmak demek olur ki, o da doğru de
ğildir. Binaenaleyh iki fikri bir birine mezcet-
medikçe yani serbetslik sisteminin istikbal için 
mutalarını tetkik etmedikçe bir neticeye var
makta mahzur mütalâa ediyorum. Aynı zamanda 
cemiyetin ağırlığını, bir kısım vatandaşlara çek
tirip bunun cemiyetin umumiyetinde tevzi edil
memesini de mahzurlu olarak mütalâa ediyorum. 
Şu halde bir tedbir silsilesi bulmak lâzımgelir. 
Bu nasıl olur! Bu kanunla beraber aynı zaman
da bina inşaatı için kooperatiflerin ve ferdî te
şebbüslerin Devletçe bir sistem halinde ele alınıp 
takviye edilmesi lâzımgelir. Cemiyetin bir ıstırabı 
tedavi olunurken bunun bir bütün halinde ele 
alınması icabeder. Biz şimdi kemafilevvel bir ta
raftan alıp, vaziyetin bir tarafını halletmek gibi 
işin kolay tarafına gidiyoruz. Bunun cemiyet 
içinde arzedeceği mahzurları bendeniz çok ciddî 
olarak mütalâa ederim. 

Şimdi bir an için düşünelim: 1954 başında 
yani bundan 8 ay sonra vatandaşların eşyalarını 
kapılarının önüne koymaya mecbur kılacağız. 
Teklif sahibi arkadaşımızın mütalâaları üzerinde 
konuşuyorum; 1954 senesinde vatandaşların en 
kesif kitlesini teşkil eden kısmının eşyasını kapı
larının önüne yığacağız, hepisini mahkeme kapı
larına gitmeye mecbur edeceğiz. Bunun) cemi
yetin bünyesinde yapacağı tahribatı düşünmek 
lâzımgelir. Denecek ki, halletmiyelim mi? Ede-
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lim arkadaşlar, ben, meselelerin hallinden ka
çınma taraftarı değilim; ama hakikatlarını üzerin
de durarak halledelim. 

Bugün bankalarım durumuna bakınız, iş 
Bankasının bu seneki bilançosunda mevduat 500 
milyon rakamına baliğ olmuştur. Demek ki, bu 
memlekette bir kredi bolluğu, prodüksiyonu var. 
Devlet bunun üzerinde dirijanlık yapabilir. Bina
enaleyh işin bir de bu tarafını almak lâzımge-
lir. Bu tarafını ele almedan meçhulde, istikbalde, 
1954 ve 1955 te tüccarın hali ne olacak? Demek 
ki, mahzurlu bir vaziyet arzedecektir, içtimai taz
yik ve müdahaleler arzedecektir. 

Sonra, meskenlerle ticarethaneler arasında 
bir tefrik vardır. Meskenler hakkındaki durum
da da arzettiğim mahzurlar büyüktür. Büyüktür 
ama bunları da ilâgayrünnihaye serbest bıra
kılmamalıdır denemez. Tahliyesi cihetine gidilme
mek şartiyle bunların kiralarını yılda muayyen 
bir miktar artırmak hakka ve adle uygun olur. 
Ta ki meskenlerde bir huzur hâsıl oluna. 

Şimdi asü ilişmek istediğim nokta şudur : 
Arkadaşlar; ticarethaneler hiçbir zaman ser

best bırakılmamalıdır. Serbest bırakılınca hali 
artık tasavvur buyurun. Ticarethaneler her ne 
olursa olsun-bir geçim ve kullanım vasıtasıdır? 
Ticarethaneleri serbest bıraktığınız zaman ne ola
caktır? Geçim vasıtası, kullanım vasıtası olma
sından dolayı adamlar malsahiplerinin satırın
dan canlarını kurtarmak için en yüksek fiyat
lara katlanmaya gideceklerdir. Bunlar her han
gi bir şekilde kolayca hallolunur meseleler değil
dir. Bunların üzerinde Meclisin sükûnetle ve 
teenni ile durması, işi dikkat ve itina ile hal
letmesi lâzımdır. Nitekim, Ticaret Bakanı bu 
mevzu hakkında (Propriete commerciale) mül
kiyeti ticariye dediğimiz mevzu hakkında bir 
kanun teklifi ile Meclise gelinebileceğini beyan 
etti. Bu iş onunla kabili telif değildir. O ka
nun gelinceye kadar atı olan Üsküdar'ı geçer. 

Memlekette zaten şikâyet edilmekte olan bir 
hayat pahalılığı vardır. Bu vaziyet yeni bir 
tazyik ve yeni bir itişme hâsıl eder. «Ama ne 
yapalım. Bu tarafı söylüyorsun, öbür tarafı 
yok mu?» denilecek. Var. öbür tarafı da var. 
Vâzıı kanun meseleleri ele almakla işlerin bü
tününü halletmektedir. Ben mesken mevzuun
da nihayet fikrimden fedakârlık ederim. Bakın 
ne kadar gardp bir mütalâa, diyorum ki, kapı
ların önüne eşyaları yığacaksınız. Evet, bujmü-

— 231 

talâayı arzetmekten maksadım, ticarethanelerin 
vaziyetini de arzetmektir. Ticarethanelere zam 
taraftarıyım, zammın artırılması taraftarıyım. 
Müterekki bir vaziyete gidilmesi taraftarıyım. 
Ama asla ve kat 'â ticarethaneleri mal sahiple
riyle karsı karşıya bulundurma yoluna gitineyd 
tecviz edemem. Vâzıı kanunu komisyonun bu
yurduğu şekilde 1955 te ticarethaneleri serbest 
bırakılacaktır. Ne olacaktır o zaman, düşünün 
bir kere? Bir ticarethanede 100 liraya oturan 
bir tüccar 300, 400, 500 lira verdiği halde mal-
sahibi yine çık diyecek. 

Arkadaşlar, Ticaret Kanunumuzun zaten 
noksan bulunan mülkiyeti ticariye aksaklığı bu 
suretle cemiyetin bünyesini sarsacak, korkunç 
bir duruma düşer. (Gürültüler). 

Rica ederim arkadaşlar, sayha ile vâzıı ka
nun kamın yapamaz. Sayha, sistemine bilhas
sa bu. gibi tetkik ve teemmüle ihtiyaç gösteren 
mevzularda nihayet verelim. Konuşmalar so
nunda Riyaset Makamı bu mevzuları toplar ve 
reyinize arze&er, kafalarımız gibi ellerimiz de 
hürdür, milletvekilinin elini tutacak atom kuv
veti yoktur, reylerinizi ona göre kullanırsınız. 
Fakat müsaade buyurun da mevzuun deşilme
sinden faydalar temin edelim. Onun için yük
sek dikkatinizi çekerim. 

ArfcadaşlaFj bu işi, ticarethaneleri keyfe 
jnetteîfak.serbe&t'bı.rakıp tüccarlarla mal sahip
lerini karşı karşıya getirmek büyük bir hata 
teşkil eder. Bunu da arzetmek istiyorum. 

Elhâsıl; komisyona gitmiş olan takrir ben-
denizee ihtiyacı karşılıyamıyacağı gibi onun 
üzerinde ısrar etmek de cemiyetin bünyesrni sar
sar. 1954 senesinde, sekiz ay sonra ticarethane
sini ve saireyi de talihe terketmek memlekette 
birçok hâdiseler vukubulmasına, rahatsızlık
lar olmasına, mahkemeleri uzun müddet işgal 
etmesine sebebiyet verecektir. 1®55 te dahi 
mesken mevzuuna bir çare bulunması ve o za
mandan evvel alınacak tedbirlerle zeminin ha
zırlanması kaydü şartiyle kira meselesinde ge
niş davranmayı terviç edebilirim. Yalnız dedi
ğim gibi kaydı ihtiraziler şarttır. 

Size bir hâtıramı arzedeyim; mazide cere
yan etmiş müessir bir vakıaya göre Profesör 
Noymark bu işte alınacak tedbirlerin mesken 
dâvasiyle terafuk ettirilmesini tavsiye ettiği 
halde yalnız karar alınmış, netice alınan ted-
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birlerin vakıaya terafuk etmediği vaziyetine 
müntehi olmuştur. Onun için burada tedbirler 
bir bütün olarak alınır. Meselâ meskenler için 
vaziyet hiç te böyle değildir. Burada oturma-
yabilir, şurada oturur. Halbuki ticarethane bir 
adamın bütün varlığını koyduğu bir yerdir. 
Bunu tesadüfe bırakmak bence hatalıdır. İstir
hamım şudur ki, nihayetünnihaye komisyonun 
teklifi nispeten teamüle, efkâra uygun ve za
manında bir tedbir alabilmek imkânını vere
cek vüsatte olduğundan, komisyonunun tekli
fini şahsan asgari olarak kabul ediyorum, fa
kat komisyona gönderilen şeklin kabulü halin
de doğacak mahzuratı muzaafayı da ifade et
miş bulunuyorum. Takdir yüksek heyetini' 
zindiı. 

RElS — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çorum) -

Efendim, söze başlarken Hâmid Şevket üstadı
mızın ortaya attığı fikrin üzerinde durmadan 
geçmek imkânını bulamıyorum. Hakikaten 
Meclis olarak, kanun vâzıı olarak Millî Korun
ma Kanununun karakterini, tatbik şeklini na
zarı itibara almak suretiyle 30 ncu maddenin 
1954 senesinde veya 1955 senesinde kaldırıl
masının mevzuubahis edilmemesi lâzımgelir, 
zira Millî Korunma Kanununun 2 nci madde
sinde deniyor ki, bu kanun hükümlerini Hü
kümet icabettiği zaman - ki gerekçesinde de işa
ret edilmiştir - ahvali fevkalâde, harb halinde, 
tatbika koyacaktır. Bunun dışında bu kanunun 
tatbik kabiliyeti yoktur. Onun için 30 ncu mad
de hükümlerini bu kanunun içerisinden çıkar
mak kanun vâzıı için hatalı olur, doğru bir 
yol olmaz. Yalnız, 30 ncu maddeyi çıkarma
mak suretiyle bugünkü ihtiyaçları karşılamak 
imkânı mevcut mudur Bunu düşünmek lâzım-
geliyor. Burada en büyük mesuliyet Hükümete 
teveccüh etmektedir. 

Hakikaten Hükümet eğer 1939 senesinden 
sonra tahaddüs eden fevkalâde hallerin mev
cudiyetine kaani ise ve bu fevkalâde haller de
vam ediyorsa ve memlekette umumi bir mes
ken buhranı varsa bu takdirde 30 ncu maddeyi 
yürürlükten kaldırmıyacaktır. Bu sebepler 
yoksa yürürlükten kaldırması lâzımgelir. 'Ka
nun vâzıı, Millî Korunma Kanununun umumi 
hükümlerinin ne suretle tatbik edileceği ikin
ci madde ile tasrih .edilmekle beraber 30 ncu 
madde için de ayrıca bir şekli mahsus kabul et-
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I mistir : Bu şekli mahsusta deniliyor ki, «Hü

kümet Millî Korunma Kanununun diğer bütün 
maddelerini tatbik etsin veya etmesin, 30 ncu 
maddeyi tatbik edecekse bunun tatbik edile-
ceği yerleri tâyin ve ilân etmek mecburiyetin
dedir.» Bu suretle ayrıca bir hüküm koymuş 
bulunmaktadır. 

Binaenaleyh 30 ncu maddenin tatbik edile
bilmesi Millî Korunma Kanununun yürürlüğe 
konmasiyle hemen hemen alâkalı değildir. Ka
nun içinde müstakil bir mahiyet taşımaktadır. 

Şimdi eğer muhterem Meclisiniz 30 ncu 
maddeyi tamamen kaldırmak yoluna giderse 
günün birinde bu kanun yürürlüğe konduğu 
zaman mesken meselesi halledilmemiş, kanunun 
içinde yer almamış olarak yürürlüğe konulmak 
mecburiyetinde kalınacaktır. 

Bu noktaya işaret ettikten sonra diğer hu
suslardaki mütalâamı arzedeyim. 

(Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu lâ
yihada deniliyor ki, « 1 . V I . 1955 tarihinde yü
rürlüğe girer.» Bu tarihten itibaren 30 ncu 
madde tamamiyle meriyetten kaldırılıyor. Şu
nu arzetmek istiyorum : Biz Meclis olarak biz
den sonra gelecek Meclisin zamanına bir ka-

L nunu talik etmek yetkisini haiz miyiz? O ta
rihte bu kanun yürürlüğe girer dersek bu, fiilî 
ve hukuki bir değer ifade eder mi? Kendi
mizden sonra gelecek Meclis namına, tasarruf 
yetkisini haiz miyiz? (Gürültüler). 

RElS — Müdahale etmeyin arkadaşlar. Ko
nuşsun Hüseyin Bey. 

HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Devamla) — 
Efendim, müsaade edin de arzedeyim. Yani bir 
kısım arkadaşlarımız diyor ki; 1955 senesinde 
yeni toplanacak olan Meclis zamanında yürür
lüğe koyarız. Kanun vâzıı olarak bu kanunu 
çıkarırken istikbalde, muayyen bir tarihte yü
rürlüğe girmesi hakkında bir hüküm sevkedebi-
lir miyiz? Şu teminatı verebilir miyiz? 1955 se
nesinin 1 Haziranında burayı doldurmuş olan 
milletvekilleri mutlaka bu kanunu yürürlüğe 
koyacak mıdır? (Gürültüler) Binaenaleyh biz 
kanunu yürürlüğe koyarken her şeyden evvel 
kendi zamanımızda yürürlüğe girecek bir tari
hi hesap etmek mecburiyetindeyiz. Biz gelecek 
meclislere bunu yürürlüğe koyun demek doğ
ru olmaz. Kendi devremizde yürürlüğe koyar- , 
sak ancak o zaman katiyete bağlamış oluruz. Bu 

I 1955 senesinde yürürlüğe giriyor, 1954 senesin-
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de girmiyor. Esbabı mucibe : Mehil biraz daha 
uzun olsun, o zamana kadar işini ayarlasın, ti
carethanesi ve sairesi için yer bulsun deniyor. 
Ben zatiâlinize yine bilhassa Feridun Fikri 
Beye arzedeyim : Biz burada toplandığımızın 
aşağı yukarı beşinci, altıncı ayında Amasya 
Mebusu îssmet Olgaç ve arkadaşları bu kanun 
tasarısını Meclise getirmiş bulunuyorlardı. Bu 
itibarla bu kanun bugün için yürürlüğe kon
muyor; iki, üç seneden beri bu kanun üzerinde 
komisyonlar çalışmalarına devam etmişler ve 
bugün de huzurunuza gelmiştir. Sonra, eğer 
bu bir haksa 1954 senesinde de yerine getirilebi
lir, 1958 senesinde de. 1955 senesinde kanun 
yürürlüğe girdikten sonra, birisi çıkar, ben he
sabımı ayarlıyamadım, kanunun tatbikini te
hir edin derse o zaman bu esbabı mucibe kıyme
tini kaybeder. Binaenaleyh ihtiyacı halleden bir 
yol değildir. 

Şimdi bir mesele daha var : Biz kanun vâ-
zıı olarak 30 ncu maddeyi tedvin ederken mal 
sahibinin ve kiracının durumuna da adalet kaide
leri içinde düşünmek mecburiyetindeyiz. Hal
buki hazırlanmış olan kanun tamamen gayriâ-
dil bir mahiyet taşımaktadır. Deniliyor ki, ki
ra bedellerine % 50 zam yapalım. Arkadaşlar; 
1039 dan beri hangi madde fiyatı üzerine sade
ce % 50 zam yapılmak suretiyle artmıştır. Bir 
numune gösterebilir misiniz? Bugün Tekel 
maddeleri bile yüzde elli zammın üstünde bir 
zamma tâbi tutulmuştur. Devlet bile bu zammın 
üstüne çıkmıştır. 1939 senesinde sekiz, dokuz li
raya alınan bir ayakkabı bugün 40 - 50 liraya 
alınmaktadır, sekiz, on misli artmış bulunmak
tadır. Vaktiyle iki liraya alman bir kravat bu
gün 30 liraya çıkmış bulunmaktadır. Ev kira
larına 1939 a nazaran yüzde elli zam esasını 
kabul ederken hangi adalet ölçüsüne istinat 
ediyorsunuz? Yarın bir vatandaş sizden bunu 
sorarsa nasıl bir cevap vereceğiz? 

Bu zam hakkında arkadaşlar bilhassa Cez-
mi Türk ve Feridun Fikri Bey diyorlar ki, 
«eğer zam yoluna gidersek hayat pahalılığı 
artar.» Arkadaşlar size soruyorum; bugün ha
yat pahalılığı artmamış mıdır? 1939 senesinden 
beri meskenlere yapılan % 20 zam su ve tamir 
parasını ancak karşılıyor. Bu, adalet icabı mı
dır? Acaba bugün memlekette hayat pahalılığı 
yok diyecek bir kimse çıkabilecek midir? Elbet
te hayat pahalılığı vardır. Sonra zam yapmıya-
lım ama bugün iki türlü sistem caridir. Bir kıs-
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i mı malını istediği gibi kiraya veriyor, 300 - 500 

lira alıyor; takat bir kısmı da Millî Korunma
ya tâbi tutuluyor. • 1947 den evvel mesken inşa 
eden vatandaşların karşısına sen ancak % 50 
zam yaparsan diye kanun vâzıı olarak çıkı-

| yoruz. Bu, adaletsizliğin ta kendisidir. Bugün 
kiraya verilen gayrimenkullerin kira bedelle-
riyle ayarlanmak suretiyle zam yapılması lâ-

ı zımdır. Aksi takdirde mal sahibinin kesesinden 
! bir kısmını alıp kiracıya devrediyorsunuz. Buna 
j yetkiniz ve salâhiyetiniz olmamak lâzımdır. 

Dar gelirli, fakir vatandaşlar vardır, bunlar 
mutlaka mevuuttur. Onları Devlet düşünüp 
başka yoldan bunlara bir çare bulsun. Ama on
ların zaruretlerini mal sahibinden alıp verme 
yolunu tercih etmesin. Benim bir komşum var 
dükkânında 60 liraya oturuyor. Diğer biri de 
yeni yapılmış bir dükkân bulup orada 300 lira
ya oturmakta, ticaret yapmaktadır. Şimdi birin
cisine zam yapacağız. Olacak doksan lira arada 

j iki yüz lira fark var. Bu demektir ki, 200 lirayı 
mal sahibinden alıp kiracıya veriyoruz. Binaen-
aleyh bu suretle gerek zam miktarının gerekse 
tarihlerin tesbiti bakımından âdilâne bir yola 

i gitmemiş bulunuyoruz. Komisyonun hazırladığı 
tasarı bu sebeple katiyen âdilâne değildir. 

Feridun Fikri arkadaşımız Ticarethanelerin 
tahliyesi katiyen kabul edilemez diyor. O halde 
mukaddes mülkiyet hakkı nerede kaldı? Bu bir 
rejim meselesidir. Rejimin esasına sadık kal
mak mecburiyetindeyiz. Ben dükkânımı başka 

J birisine kiraya verdiğim takdirde onun muay
yen bir müddet oturması hususunu kararlaştır
mış, yazılı bir mukaveleye bağlamışımı demek
tir. Mukavelede tesbit edilen tarih bittikten 
sonra artık kiracı orada oturma hakkını kaybe
der, bu bizim hukuk sistemimizin icabıdır. 

j Arkadaşlar diyorlar ki, bir kimse ticaretha
neye yerleştikten sonra, müşteri alıştıktan sonra 
birtakım mânevi kıymetler iktisap eder. O ki
racı müşteri edinmiş olabilir, fakat mukavele ta
rihi bittikten sonra orada oturmaya hukukan 
hakkı kalmamıştır, çünkü bizim hukuk sistemi
miz buna imkan bırakmamaktadır. O halde bu
rada oturma hakkını arkadaşlarımız nereden 
buluyorlar? 

Anayasamız, Medeni Kanunumuz ve Borçlar 
Kanunumuz mülkiyet hakkını tanımıştır. Bura
da ancak mal sahibinin rızasiyle muayyen bir 

' zaman için oturmak hakkı tanınır. Ticarethane-
I lerde mal sahibinin kiracıları çıkarmak hakkını 
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kabul etmezsek rejimin esasını değiştirmek icap 
eder. Bu rejimin esasını değiştirmek fikrini id
dia ve müdafaa eden arkadaşlar Anayasayı ta
dil etsinler, Borçlar Kanununu tadil etsinler, 
Medeni Kanunu tadil etsinler, ondan sonra bu 
fikri ortaya atsınlar. Bugünkü rejimin esasını ' 
teşkil eden Anayasa hükümleri meydanda du-
durken, ticarethanelerde tahliye hakkını tanı
mak istemiyen arkadaşların ifadesi bu memle
kette bu rejimi tanımıyoruz demekten başka bir 
mâna ifade etmez. (Alkışlar) 

RBlS — Ali Fahri işeri. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, artık bu Millî Korun
ma Kanunu değil, millete ve cemiyete müzmin 
bir yaradır. Bunun zararlarını, haksızlıklarını 
tekrar tekrar söylemekteyiz. Bu yarayı bir an 
evvel tedavi etmek lâzımdır. Zira uzadıkça 
milletin ahlâkım, Hükümetin itibarını düşür
mektedir. 

Demokrat Parti muhalefette iken Kira Ka
nununun kaldırılacağını vadetmişti. 

Arkadaşlar, 1950 senesinden beri, yani De
mokrat Parti iktidara geldiğinden beri bu ka
nun komisyonlarda dolaşmakta ve uyutulmakta
dır. Şimdi de yine karşımıza başka bir şekil 
çıkmaktadır. Halbuki bundan evvelki Meclis 
müzakerelerinde ve Meclisin kabul ettiği şekilde 
25 takrirden Abdullah Aytemiz ve arkadaşları
nın takriri kabul edilmişti. Tashih için komis
yona havale edilmişti. Bir saatlik veya bir gün
lük iş, 40 gün üzerinden geçtiği halde yeni bir 
değiştirme ile yüksek huzurunuza gelmiş, bulu
nuyor. Esasen komisyonun gayesi hep işi oyala
mak ve uzatmaktır. Buna hepimiz vâkıfız. Bâzı 
arkadaşlar bu işi bir hak olarak değil, politika 
ve menfaat olarak telâkki ederek behemehal 1954 
seçimlerini de bu uzatma siyaseti ile atlatmak, 
1955 e bırakmak, yani iktidarı bu suretle kazan
mak için bunu bir taktik olarak ellerinde silâh 
gibi kullanmak istiyorlar. Halk Partisi de böyle 
hareket etmişti. Fakat umduğu* gibi değil kork
tuğu gibi çıktı. 

işte meydanda bir hak vardır. Bir vatandaşın 
meşru hakkını tanımamak, bir cemiyetin hak
kını tanımamak demektir. Tek bir ferde 
yapılan haksızlık bir cemiyete ve bir millete 
yapılan haksızlık demektir. Haktan ve adaletten. 
ayrıldığımız gün inkıraza doğru gittiğimiz gün- j 
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dür. Adalet ve müsavat olmıyan bir memleket ve 
cemiyette sevgi ve muhabbet de olamaz. Bu nasıl 
kanun, mülkiyet hakkını tanıyor, tasarruf Lak-

j kını tanımıyor? Bir tüccar malını satarken dile
diği fiyata veriyor da onun içinde çalıştığı dük
kânın sahibi beş kuruş-zam yapmıyor. 

Muhterem arkadaşlar, islâm dini mülkiyet ve 
insan haklarına kıymet verdiği kadar Kanunu 
Esasi ve Kanunu Medeni de bu hakkı vermekte
dir. Ben de Allahm emirlerine ve kanun hüküm
lerine riayet eden bir âciz insan olarak şahsan bu 
meriyette olan kanunun tamamen aelyhindeyim; 
Çünkü insan haklarına riayetsizlik ve hürmetsiz 
liktir. Kalkmasiyle maddeten zarar göreceğim, 
fakat manen haz duyacağım. Mülkiyeti baltalı-
yan, imarından alıkoyan bir sınıfı hâkim tutan, 
diğer sınıfı mahkûm addeden bu kanun hukuk ve 
nizam Devleti olma mefhumiyle ne dereceye kadar 
kabili teliftir. Hakkiyle tatbik edilmiyen ve tat
biki da çok müşkül olan köhne bir kanunu uzat
makta ne fayda var? Kanunları yapan Büyük 
Millet Meclisinin muhterem mebusları değil mi? 
içimizden kaç tane sayayım: Bu kanun hilâfına, 
muvazaalı, noterden tasdikli mukavele yapanlar, 
altmış liradan mukavele yapıp 180 - 200 liradan 
kira ödeyenler var. Hem de senelik peşin ödü
yorlar. Kaç tane hâkim ve savcı evlerini kanun 
hilâfına kiraya veriyor... 

içlerinde emniyet müdürleri mi, umum mü
dürler mi yok... Bunlar da kendi evlerini kanun 
hilâfına yüksek fiyatlara kiraya vermektedirler. 
Bâzıları da Saraçoğlu evlerinde, Evkaf apart
manlarında, Çocuk Esirgeme Kurumu apart
manlarında çok ucuz fiyatlarla oturmaktadırlar. 
Bunlar kimlerdir, dar gelirliler mi, yoksa ba
kanlar, müsteşarlar, kurmaylar veya umum mü
dürler mi? Bu kanun çok namuslu ve zavallı ve 
ekserisi fakir insanlara karşı tatbik edilmekte
dir. Allahtan korkan kanundan da korkar. 
Allahtan korkmıyanlarda kanun korkusu ikinci 
ve hattâ üçüncü derecede kalmaktadır. 

Onun için arkadaşlarım, feragati kendi nefsi
mizde yapalım, nefsimizde tecrübe edelim, on
dan sonra başkalarında tatbik edelim, işte islâm 
dini de feragat dinidir, menfaat dini değildir. 

Korunacak vatandaşlar zümresi mi vardır, 
onlara da on beş yerine yirmi beş verelim, fa
kat hep beraber verelim. Bütün yükü yalnız 
ecdattan kalma veya 30 senelik didinmenin seme
resi ve ihtiyarlık zamanmm yegâne istinatgahı olan 
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eski binalara değil, aynı zamanda harb içinde 
nereden ve nasılsa kolayca ele geçirilen binler, 
yüz binler, milyonların ortaya diktiği binalara 
da aynı nispette vermelidir. Bundan artan bir 
fazlalık varsa, onu ya bir tufeyliye, ya her han
gi bir yabancıya kapılmıyalım. 

Açık konuşalım, mal sahibinin mülkiyet ve 
tasarruf hakkını tanımamak, bulunduğumuz re
jimi inkâr etmek demektir. Vazife ve külfet
lerde müsavat varsa hak ve nimetlerde de müsa
vat olmalıdır. 

Çoluğunu çocuğunu bırakıp askere giden 
vatandaşın evine ve asker ailelerine yardım pa
rası verdikleri gibi, bu yüzden himayeye muhtaç 
vatandaşlara da her kes imkân nispetinde, fa
kat umumi olarak muavenet etmelidir. îşte muh
taç olduğumuz kanun budur. Bir külfeti muay
yen bir zümrenin sırtına yüklemekte bu kadar 
ısrarın mânasını anlıyamıyorum. Bunların hari
cinde her hangi bir huzursuzluk varsa o ayrı bir 
kanunla halledirir. Fakat bu kanunun çerçevesi 
içine sokulmamalıdır. Ticarethanelere gelince; 
bunu kabul etmek lâzımdır. Ortada bir darlık 
olduğu, bunu da harbin doğurduğu görülmekte
dir. Eğer böyle ise bu neticeden memnun olmak 
lâzımgelir. Demek ki, on iş yerine yirmi iş yeri 
olmuştur, yani iş sahası iki misli artmıştır; mem
leket ticaretinde iktisadi kudrette büyük bir 
tahavvül husule gelmiştir. Bu, inkâr edilmez 
bir hakikattir. İşportacı para kazanmış, dük

kân açmış, tacir işini genişletmiş, bir yerine iki 
mağaza işgal etmiştir. Bunların hepsi de makbul 
ve meşrudur. 

Dikkate alınacak noka şudur: Bu tüccarın ic- I 
rayı ticaret eylediği yerden faydalanması 
günah ve yasak değildir. Yiyecek ve giyecek
te vesika usulü, fiyat tahdidi yoksa bugünün 
hayatı normal demektir. Muhterem İstanbul 
mebusları beyaz peynire konulan narhı hatır
lattılar. Kaşar peyniri de eski 60 kuruşluk de
ğerine karşı isimdi beş yüz kuruşluk etiket ta
şımaktadır. Şu halde hangi madde 13 senedir 
kıymetini muuhafaza etmiştir? İşte günah ve 
yasak olması gereken budur. Yalnız bir kısım 
mülk sahiplerine bunu tatbik ediyoruz. Bilû
mum mül'k sahiplerine tatbik edilsin. Hak, 
müsavat yerine gelsin; ona akan sular durur. 
Fakat birine öz evlât, diğerine üvey evlât mua
melesi yapmıyalım. Ya kaldıralım, ya umuma 
teşmil edelim. I 
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I Arkadaşlar; Rusya'dan başka dünyanın ne^ 

resinde böyle bir kanun vardır? Bu kanuna 
bu mukaddes ismi vermek bir hata ve günahtır. 
Hem komünizmle mücadele ediyoruz, bir taraf
tan da insan haklarını çiğneyen bu kanunu hi
maye ediyoruz. Bu kanun millî ve dinî anane
lerimize, ahlâk telâkkilerimize ve millî hisleri
mize uymıyan bir kanundur. 

özçoban ve bâzı arkadaşlar müddetin azlı
ğından şikâyet ettiler. Cezmi Türk arkadaşımız 

I da müddetin çokluğundan bahsederek bunun 
1954 .Haziranına indirilmesini teklif ettiler. 
Bu teklif daha mâkuldür. Esasen bir mebusluk 
devresini geçirmiş yani dört yaşını dolduracak, 
bir sene de cabadan uzatılacak, seçimler de 
rahatça yapılacak. Ne âlâ iş-, mülk sahipleri
nin yani başkalarının maliyle sehavet! 

Bir mebus arkadaşımız da bu kanunun ace
le kalkarsa veya tamamen kalkarsa hayat pa
halılığına sebep olacağını söylediler. Bu, bilâ
kis ucuzluk doğuracaktır. Bugün memleket 
parası bile bir milyarı aşmıştır. Paranın mik
tarı arttıkça bilûmum maddelerin de o nispette 
kıymeti artmaktadır. îşte hayat pahalılığına 
en büyük âmil paranın nedreti değil, kesretidir. 

Bir milletvekili arkadaşımız tasarrufu tah-
ditsiz, başıboş bırakmanın doğru olamıyacağı 
iddiasında bulundular. Bu, ne demektir? Bu da 
yanlış bir düşüncedir. Mal sahibi ile kir'acı 
adedlerini mukayese edip kiracıların kesîr ol
duğu mülâhazasiyle kiracılar lehinde konuştu
lar. Ben ne kiracı ve ne de mal sahipleri hak
kında konuşmuyorum, hak ve adalet ve musa-

I vat hakkında konuşuyorum. Nüfus itibariyle 
azlıktır diye zenginin malını fakirlere taksim 
mi edeceğiz? Bunun adalet neresindedir? Bu
günkü ş'eraitle mülk sahiplerinden ticaretle meş
gul olanlar veya muhtaç durumda kalanlar pa
raya sıkıldığı zaman mülklerini satıp nakde 
tahvil suretiyle ihtiyaçları olan parayı temine 
muvaffak olamıyor. Çünkü alıcı boş olarak tes
limini şart koşmakta ve o zaman değer fiyatını 
vermemektedir. 

Bir de mülk sahipleri bugünkü aldıkları ki
ra ile, değil kendilerini beslemek, mülklerini 
bile tamirden âcizdirler. Harabiyetten kurtara
mıyorlar. Evlerini yangına karşı sigorta yapa
mıyorlar, hulâsa dul ve yetimlerin halleri peri
şan, daha vakitlicelerinin de mülkleri viran, her 

I bakımdan acınacak bir manzara teşkil 'etmekte-
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dit'. Zenginleri de kasten tamir ettirememekte
dirler. 

Bir de sinema işi var: 
Mart ayında, Meclisin tatilinde, İstanbul'da 

gördüğüm Darüşş-ef akanın 70 bin lira senelik 
irat getirmesi lâzımgelen sinemasını altı bin 
liraya senelerce elinde tutan kiracının bu bina
da ortaya koyduğu ne meziyet vardır? 

Bâzı kiracılar da o günün rayici üzerine 
meselâ 100 liraya tutuyor, her nasılsa mal sahi
binin gafletinden veya samimiyetinden bir de 
elinden makbuz alıyor, iste bu vesikayı eline 
geçirince ters tarafını çeviriyor mal sahibine 
«burasının eski kirası 40 lira imiş, senin yaptı
ğın muamele Millî Korunma Kanununa aykırı
dır, mahkemeye veıeceğim, cezalandıracağım.» 
gibi tehditler savuruyor. Bu suretle binlerce 
lira alanlar ve şantaj yapmak gayesini güden
ler pek çoktur ve bu, moda haline gelmiştir. 
Hem ahlâksızlık, hem de vatandaş arasında hu
sumet yaratmaktadır. 

İstanbul'da Âşi-efendi Caddesinde Mar-
puççular'da Balıkpazarı, Sultanhamamı, Sirkeci 
ve Beyoğlu gibi tüccar yatağı olan .bilûmum 
yerlerde (muvazaalı mukaveleler) yapılmakta, 
bu hal vergi kaçakçılığını da körüklemektedir. 

Adapazarı'nda bir hayır cemiyetine ait bir 
bina 40 000 lira hava parası ile bir bankaya | 
devredilmiştir. 

İzmir'de Kemeraltı'nda (Hacı Alipaşa Ote
li) kuyu yeri 20 000 lira hava parasiyle Is 
Bankasına devredilmiştir. 

Balıkesir'de Millîkuvvetler Caddesinde Te
maşa Oteli 20 - 30 bin lira hava parasiyle Yapı 
Kredi Bankasına verilmiştir. 

Sirkeci'ele Viyana Oteli sahibi kiracıyı çı
kartmak için yirmi bin lira vermiştir. 

Yine Sirkeci'de Karabiga Oteli sahibi kira
cıyı çıkartmak için 17 000 lira vermiştir. 

' Yine Sirkeci'de istiklâl Oteli vereseleri kira
cıyı çıkartmak için 15 000 lira vermişlerdir. 
Bunlar karşılığı olmadan alınan paralardır ve 
giden de kaçırılmakta dır, binlerce misalleri 
vardır. 

Edremit körfezinde Altınoluk Nahiyesinde I 
nahiye merkezi olan iki katlı b i r binayı sahibi 
satmak istiyor, satamıyor, yıkmak istiyor yı
kamıyor, tamir yapacak yapamıyor, kirası da 
on liradır. Jandarma karakolu da içinde otur- I 
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I maktadır. Bina harap olmuş. Bir heyet tara

fından kıymet takdir edilsin, Hükümet satm-
alsın, diyor. Mahkemelere, Büyük Millet Mec
lisine müracaatları vardır. Fakat kanun mal 
sahibine bir hak tanımamaktadır. 

'Muhterem arkadaşlar; Türk Milletinin se
nelerce mücadelesiındeki baş hedefi haksızlıkla
rı önlemekti. Türk demek, insaflı, âdil ve 
merhametli demektir. Ne kendisine ve ne de 
başkasına zulüm ve haksızlık etmiyen, her ke
sin hakkına .kendisi kadar riayet eden feragatli 
bir millettir. Her şeyi evvelâ nefsinde tecrübe 
eder ondan sonra karşısındakine tatbik eder. 

Hulâsa : Bu kanunun kısa bir intikal dev-
resiyle tamamen kalkması için Abdullah Ayte-
miz'in ve arkadaşlarının, Yüksek Meclisin o 
günkü oturumunda kabul ettiği takririnin ay
nen dikkate alınmasını ve kabul edilmesini 
Yüksek Meclisinizden rica ederim. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Usul hakkında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım; biz geçenlerde büyük 
bir prensibi hallettik, bir serbesti sistemini ka
bul ettik. Bu prensip kabul edildikten sonradır-
ki iş Bütçe Komisyonuna gitti, Bütçe Komisyo
nu da bunun prensibini kabul etti. Şimdi ben
deniz dinliyorum, benden evvel konuşan arka-

î daşlar bu prensibin ya lehinde veya aleyhinde 
konuştular. Biz bunu tekrar mı konuşacağız? 
Yüksek Meclis kararını verdi, kiralarda serbes
tiyi kabul etti ve bu esas dâhilinde Bütçe Ko
misyonuna havale etti, Bütçe Komisyonu da bu 
prensibe itiraz etmedi. Şimdi burada bu prensi
bin tatbikatı mevzuubahistir. Yani bunu müd
det itibariyle, zam itibariyle, tahliye itibariyle ^ 
nasıl tatbik edeceğiz? (Gürültüler) Müsaade bu
yurunuz, Divanı Riyasetten rica ediyorum. Rica 
ediyorum bize dönüp dönüp tekrar bina okut
masınlar. Sonra çıkamayız işin içinden. Onun 
için prensibin tatbiki cihetini görüşelim. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
REÎS — Halil Özyörük. 
HALÎL ÖZYÖRÜK (izmir) — Muhterem 

arkadaşlar, kanun tasarısının heyeti umumiyesi 
üzerinde müzakereler bitmiş, birinci madde üze
rinde konuşulduktan sonra teklif nazarı itibara 
alınarak madde teklif dairesinde tadil edilmek 
üzere Bütçe Komisyonuna iade edilmişti. Bina-
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enaleyh müzakerelerin bu birinci maddeye ya
ni ilga maddesine inhisar ettirilmesi içtüzük 
icabındandır. Bendeniz de bu birinci madde üze
rinde maruzatta bulunacağım. 

Millî Korunma Kanununun bu konusiyle, 30 
ncu maddesinin sosyal ve iktisadi hayatımız üze
rinde husule getirdiği tesir bu maddenin dört 
defa tadile uğramış olmasiyle kendiliğinden te
barüz etmiş bulunmaktadır. ,Bu tadiller, hiç şüp
he yoktur ki, daima vakıların ilcaatı ve madde
nin ilk tedvininde konulan çok sıkı hükümlerin 
zaman geçtikçe nispî olarak genişletilmesini za
ruri kılan sebeplere dayanmaktadır. 

Bu itibarla Millî Korunma Kanununun ted
vin, sebep ve saikı birinci maddesinde tesbit 
edilmiş bulunuyor. Fevkalâde zamanlarda Dev
letin bünyesini, Millî Müdafaa ve iktisadi bakım
lardan takviye etmek maksadiyle teşriî kuvvet 
olan B. M. Meclisi bir kısım salâhiyetlerinden 
icra kuvveti lehine feragat etmiş ve kanunda 
tesbit edilmiş bulunan hükümlerin Hükümetçe 
mevcudiyeti kabul edilecek fevkalâde hallerde 
tatbikim ve bu hallerin zevalinde yürürlükten 
kaldırılmasını tamamen Hükümetin takdirine 
terketmiştir. 

3780 sayılı ilk Millî Korunma Kanunu, Hü
kümetçe mevcudiyeti kabul edilen fevkalâde hal 
dolayısiyle, 2 Nisan 1940 tarihinde yürürlüğe 
konulduktan sonra kira akitlerine taallûk eden 
30 ncu maddesi, tahsisan Hükümete verilen sa
lâhiyete binaen 13 numaralı Kararname ile o 
sene İstanbul ve Ankara şehirleri ile bütün vi
lâyet merkezlerinde tatbiki derpiş edilerek usu
len ilân edilmiş ve mütaakıben 57 sayılı Karar
name ile de kaza merkezlerine teşmil olunmuş
tur. 1941 senesinde diğer maddelerle beraber 
bu 30 ncu madde kısmen tadil edilmiş ve aldı
ğı yeni şekil 98 sayılı Kararname ile yine usu
len ilân olunmuştur. Bundan sonra 4180 ve 4648 
ve 5020 sayılı kanunlarla 30 ncu madde tekrar 
değiştirilerek yeni hüviyetler iktisap etmiş bu
lunduğu halde her tadilde maddeye konulmuş 
bulunan ilân mecburiyeti yerine getirilmemiş 
ve fakat madde kendiliğinden tatbik mevkiine 
geçmiştir. 30 ncu maddenin aldığı her yeni şek
lin tatbikatı arzettiğim gibi, Hükümetin takdir 
ve tensibine, ve takdir hakkının kullanıldığını 
gösterecek olan ilânın yapılmasına bırakılmış 
iken o zamanki Hükümetlerin, kendilerine ve
rilmiş bulunan takdir haklarını kullandıkları-
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I na delâlet edecek ilânların yapılmamış bulun

masına rağmen tatbikatına devam edilmiş olma
nın doğuracağı hukuki neticeler üzerinde şim
di durmaya mahal görmüyorum. Keyfiyet mah
kemelerce takdir edileceği ve icabında tefsir .vo
liyle halledilmesi mümkün olacağı için btı me
sele şimdilik mevzuunıuzla pek alâkalı değil
dir. 

Yalnız bir hakikattan bahsetmek isterim : 
Bugün yürürlükte bulunan 30 ncu madde her 
bakımdan tetkik ve münakaşaya değer bir mev
zu ve bir mesele olarak ortada bulunmaktadır. 

Şimdi asıl meseleye geliyorum : 
Bütçe Encümenince tanzim edilmiş olan ra

porun birinci maddesinde Millî Korunma Ka
nununun 30 ncu maddesinin meskenlerden gayrı 
yerlerde 1 Ocak 1955 ve meskenlerde 1 Hazi
ran 1955 te yürürlükten kaldırılmış olduğu hük
mü konulmuştur. Bu maddeyi takibeden mu
vakkat hükümler yardımı ile görüleceği üzere 
muhterem Bütçe Encümeni 30 ncu maddenin 
yürürlükten kalkacağı zamana kadar bir" inti
kal devresi kabul etmiş ve bu devreye kadar 
tatbik edilecek hükümleri de muvakkat mad
delerde gösterilmiştir. Ancak muvâkkat birin
ci maddede yine bu muvakkat hükümlerin tat
bik edileceği yerlerin tâyinini Hükümetin ten
sip ve takdirine terkettiği için, intikal devresin
de iki usul cereyan edecek demektir. Hükümet 
eğer takdir hakkını kullanır da muvakkat hü
kümleri, ilga zamanına kadar, 30 ncu maddenin 
bugün yürürlükte buunduğu yerlerin hepsine 
teşmil ederse İntikal hükümleri umumi olarak 
tatbik mevkiine girmiş olacak, bir kısım yerleri 
istisna ederek tatbik keyfiyeti'i! muayyen 
mahallere tahsis ederse bu hükümler Hükümet 
Kararnamesinde sayılacak yerlere .hasredilecek 
ve diğer şehir ve kasabalada bugün mer'i olan 
5020 sayılı Kanundaki 30 ncu madde devam ede
cek demektir. Tatbikatta vücut bulabilmesi im
kân ve ihtimalden hariç kalamıyacak olan bu 
tarz ile memlekette iki (şekli tatbik) ortaya 
çıkacağına göre muhterem komisyon bunda aca
ba bir mahzur görmemiş midir? Gerekçesi olma
dığı için bunu anlamak mümkün olamıyor. Yal
nız arzettiğim gibi 30 ncu maddenin tatbiki, meb
deinden bugüne kadar hep- aynı formaliteye 
tâbi tutulduğu yani Hükümetin takdirine ve ten
sibine bırakılmış olduğu için komisyon da bu 
prensibi bozmamış olmak maksadiyle bütün de-
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ğişiklikljerde aynı hükmü ipka etmiştir zannedi- I 
yorum. Acaba -»0 neu maddenin ilgasiyle güdü
len gaye ve maksat bu maddenin ihtiyaçlara uy
gun bir hale konulmasiyle yani tadili ile temin 
olunamaz mı idi? Teşriî kuvvet olan Büyük 
Millet Meclisinin bütün kanunlar üzerinde ta
sarruf etmeye salahiyetli olduğuna şüphe yok
tur. Her hangi bir kanunu veya bir' kanunda 
mevcut hükümleri tamamen ve kısmen ilga ede
bilecek şekilde tadil de edilebilir. Yalnız naza
ra. alınacak mühim bir mesele vardır. Millî 
Korunma Kanunu fevkalâde zamanlara mahsus 
biı- kanundur. Fevkalâde hallerin bulunup bu
lunmadığına ve kanunun heyeti umumiyesiyle 
veya kısmen tatbikimi verilen salâhiyetle tama
men ica kuvvetine bırakılmış olduğuna göre 
içinden meselâ 30 ucu maddeyi ele alarak mün
hasıran bunu kanunun bünyesinden çıkarmak, o 
kanunun tedvinine sebep olan prensipleri boz
maz mı? Çünkü Millî Korunma Kanunu ve ay
nen Örfi îdare Kanunu; hayvan hastalıklarının 
ve sâri hastalıkların men'i sirayeti hakkındaki 
kanunlar gibi ihtiyaç ve zaruret halinde tatbik 
edilecek bir kanundur. Bütün bu kanunlar mev
zuat arasında yer almış bulundukları halde 
daima tatbik mevkiinde bulunmazlar. Millî Ko
runma da, bu gibi fevkalâde hallerin zuhurunda 
tatbik edilecek bir kanundur. Şimdi farzedelim 
ki bir müddet sonra, meselâ 6 ay sonra Hükü
met fevkalâde hallerin zeval bulduğunu ilân 
ederse tabiatiyle Millî Korunma Kanunu heyeti 
umumiyesiyle yürürlükten kalkmış olacaktır. Bu 
takdirde Büyük Meclisin, eldekj tasarı ve ko
misyon raporunda olduğu gibi (30 ncu madde 
1955 senesinde yürürlükten kalkacaktır) diye 
koyacağı hüküm ve tedvin buyuracağı madde
nin ne faydası olacaktır? Diğer tarafta iki sene 
sonra, Millî Korunma Kanunun kaldırılmasına 
saik olarak bâzı zevatın telâkkisi gibi, normal 
hayatm avdetini veya bâzılarının zehap ve ka
naati veçhile, gayrimenkul buhranının ortadan 
kalkmakta olduğunu kabul etsek bu telâkki ve 
kanaatlerin müstenidatı ne gibi bilgilerdir? Hü
kümet sâkittir. Fevkalâde halin zeval buldu
ğunu bugünkü şartlar karşısında elbette söyli-
yemez. Çünkü geceler gebedir. Anî bir hâdi
senin ne gibi avakrp ve ihtimalât doğuracağını 
gayet tabiî olarak kimse iddia edemiyeceği gibi 
Hükümet de böyle bir mesuliyetin altına gire
mez veya girmemekte haklıdır. Çünkü zaman ve I 
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hâdiselere kimse hâkim olamaz. Mesken ve ti-
caretgâh olan yerler için ikinci Umumi Harbin 
başlangıcında mevcut buhranın bugün bâzı mü
him şehir ve kasabalarda kalmadığını zannedi
yoruz. Fakat bu zan ve müşahedemiz, hakikati 
hâle ne dereceye kadar mutabıktır? Bunun hak
kında ben bir noktai nazar ifade etmek vaziyetin
de bulunmadığımı muterifim. 

Şu halde ortada mülk sahiplerinin, mâlik oh 
dukları gayrimenkulde istedikleri gibi tasarruf 
edememelerinden ve bugünkü yaşama şartlarına 
göre kira bedellerinin nispetisiz bir derecede az
lığından ileri gelen şikâyetleri kalıyor. Bu şi
kâyetlerin esassız olmadığını kabulde müttehit 
bulunuyoruz. Şu halde bir derdin devasını ara
yalım derken bünyeyi tahrip etmemeye dikkat 
etmek mecburiyetinde olduğumuz da şüphesiz
dir. Korkarım ki; mevsimsiz ve zamansız ilga, 
sosyal ve iktisadi hayatımızda büyük rahneler 
açabilir. Derdin devası ilga değildir arkadaşlar. 
Bir kere ilga keyfiyeti, arzettiğim gibi, Millî 
Korunma Kanununun prensiplerine aykırıdır. 
Eğer 30 ncu maddeyi bugünkü şartlara göre 
muvazeneli bir hale getirmek ve mülk sahibi va
tandaşları tatmin etmek istiyorsak kiracı vatan* 
daşlarımızı da incitmeksizin ona daha mutedil 
bir şekil vermek ve bunu sağlıyacak hükümler 
koymak suretiyle muhterem Bütçe Komisyonu
nun derpiş ettiği neticeyi elde etmek imkânsız 
değildir. 

ikici bir nokta; raporun mevzuubahis birin
ci maddesindeki intikal devresinin uzunluğudur. 
Kanun vâzıı, bir kanunu tanzim ederken o gün
kü ihtiyaç ve hayat şartlarını göz önünde bu
lundurur. Gerçi istikbale muzaf olarak bir ka
nunda hükümler sevkedildiği de vâki olmamış 
bir şey değildir. Fakat içinde yaşadığımız anor
mal zamanlar gibi bütün dünyayı İstırap ve en
dişe içinde bulunduran bir yaşama devresinde 
uzun vadeli hükümler sevketmek doğru olur 
mu?. Kaldı ki ; iki sene sonra harbden evvelki 
tabiî hayatımıza kavuşturacak değişikliklerin 
vücut bulacağını kabule imkân verecek elimiz
de hiçbir mesnet ve memsek de yoktur. 

Biraz evvel arzettiğim gibi 30 ncu madde
nin, yürürlüğe girdiği 1940 senesinden beri uğ
radığı dört değişikliğe daima mülk sahiplerinin 
lehine inkişaf ederek hükümlerinde hafifleme 
yapılmış olmasına göre bugün de yine konula
cak yeni ve âdilâne hüküm ve esaslarla her iki 
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tarafın ihtiyaçlarına uygun bir hale getirilmesi
nin, ilga suretiyle vukuu muhtemel teşevvüşle
ri de önlemek bakımından, daha isabetli olaca
ğına kaani bulunuyorum. Bu sebeplere binaen 
Bütçe Komisyonu raporundaki ilgaya ait mad
denin, 30 ncu maddenin, yine Bütçe Komisyonu 
raporunda yazılı muvakkat maddelerdeki hü
kümler esas tutulmak suretiyle, tadilini rica 
edeceğim. Bu hususta bir de teklifte bulunuyo
rum. Takdir Büyük Meclisindir. * j 

REtS — Komisyon 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HALÎL ÎM-
RE (Sivas) — Muhterem arkadaşlarım, haki
katen ihtiva ettiği mâna ve tevlide müstait ol
duğu netice ve avakıbı bakımından harikulade 
şayanı dikkat olan bir kanun üzerinde Mecliste 
vukufla konuşan arkadaşlarımın mütalâalarına 
cevap vermenin müşkülâtını müdrikim. Buna 
rağmen, bir vazife olarak bunu %tekabbül etmek 
zorundayım. Söze Muhterem Halil özyörük'ün 
bıraktığı yerden başlamak, ıbir konuşma tertibi 
olarak münasip olacak. 

Evvelâ, bu kanunun, Millî Korunma Kanu
nu olarak, maddei mahsusunun tatbik ve ilga
sına dair olan salâhiyetlerin Meclisçe Hüküme
te verilmiş olduğuna işaret buyurdular. Fakat 
tatbik ve ilga hususunda Hükümete verilmiş 
olan bu salâhiyet, alâ veçhitteb'id, olmaması lâ
zımdır. Meriyet müddeti içinde, meriyeti hak
kında lüzum olmadığı hakkında ve bu sahada 
huzursuzluk belirdiği bir zamanda Hükümet 
bu ilga salâhiyetini, bu meriyetten kaldırma 
salâhiyetini istimal etmezse bunun, milletve
killerinin bu sahada kanun teklif etme yetkisi
ni bertaraf etmemesi lâzımıdır. Bu itibarladır 
ki Hükümet kanunla kendisine verilmiş olan 
bir meriyetten kaldırma salâhiyetini, meriyet- I 
ten kaldırma lüzumu tahakkuk ettiği bir sı
rada kullanıp kaldırmamış olduğuna nazaran, 
Meclisi Âliye milletvekilliği yetkisine dayana
rak bir teklifte bulunulmasının hukuki sayıl
ması lâzımgelir. 

Kâmil Boran arkadaşımız da aynı konuda 
idarei kelâm ettikleri için sırası gelmişken ken-
dilerine de cevap vermiş olayım : Bilhassa icra 
ve teşrî salâhiyetini nefsinde toplamış olan mec
lislerde teşrie ve icraya taallûk eden hizmet
ler ve kanun tedvini bahsinde icra ile teşri 
organının beraberce, birbirlerinin eksiklerini « 
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I tamaımlamak yolunda, çalışmalarını yadırga

mamak lâzımdır. Binaenaleyh üzerinde görüş
mekte bulunduğumuz bu kanunun da bu zavi
yeden mütalâa edilmesi lâzımdır. 

Bu kanun üzerinde bilhassa bu maddenin 
müzakeresine yol açan teklif muhterem Abdul-

I lah Aytemiz'm teklifidir. Bu teklifin konuşul
ması, hakikaten kanunun maddeleri kuru ol
duğu için, bu kuru maddelere biraz hayatiyet 
verebilmek -maksadiyle muhterem, arkadaşları
mız konuşmalarda daima kanunun mucip se
beplerine ircaı nazar etmekten ve sözü o saha
ya intikal ettirmekten kendilerini alamamakta
dırlar. Bu, mahiyeti eşyadan mütevellittir. 
Hakikaten madde üzerinde konuşmak ve onu 
esbabı mucibelerle takviye etmek bir ihtiyaç
tan ileri geliyor. Onun içindir ki bu madde 
konuşulurken vaktiyle heyeti umumiyesi üze
rindeki konuşmalarda zikredilmiş olan esbabı 
mucibelere tekrar avdet edilmiştir. Bu meyan-
da sık sık hemen bu hususta söz alan arkadaş
larımızın hepsi, gayret tadil mevzuunda Bütçe 
Komisyonu olarak huzurunuza getirmiş oldu
ğumuz bu metnin mülkiyet esaslarına ve Ana
yasa hukukuna aykırı olduğu yolunda konuş
malar yaptılar. Bir kere bu konuşmaları tahlil 
edelim : Bunda hakikaten Anayasaya bir aykı
rılık var mı ? 

Bu kanunda iki unsur vardır : Bir tanesi 
kira bedelinin tesbiti, diğeri de tahliye ettirme
deki salâhiyetsizliğidir. Burada mülkiyet iki 
sahada takyit ve tahdit edilmiş bulunmaktadır. 
Kira bedeli yani mülkiyet hakkına, Hüseyin 
Ortak€ioğlu arkadaşım, çıplak mülkiyet diyor, 
•çıplak da olsa o da bir mülkiyettir. Kira ta
mamen mülkün malın zatına değil, semeresine 
taallûk etmektedir. Bu itibarla kanunlarımız 
bu bedel meselelerinde, 2279 sayılı ödünç Pa
ra Verme Kanununda olduğu gibi, borç para 
vermeyi takyit ve taksir etmekte midir? Ta
mamen böyledir. 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu madde
sinin sadece kiraların miktarının dondurulma
sına ait hükmünü bu mânada anlamak lâzım
gelir ve katagorik tahdit cümlesindendir. Bu 
itibarla bu sahayı böylece izah ettikten sonra 
bâzı kıymetler vardır ki bunların ferdî kıy
met ve ferdî istimali yanında sosyal kıymet 
ve sosyal istimalini ön plânda mütalâa etmek 
gerekir. Para gibi bütün kıymetlerin müşterek 

• 
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ölçüsü olan bir nesne üzerindeki tahdit key
fiyeti para malikinin mülkiyeti hakkında ta
arruz diye mütalâa edilmiyorsa, gayrimenkul 
gibi arz ve talebi muayyen şartlarla değişebi
len bu madde üzerindeki tahditleri de bu sa
hada kabul etmek icabeder. Bu bakımdan fa
izin ve kiranın dondurulmasına taallûk eden 
kısımda Anayasa hukuku ve mülkiyet prensip
leri ile Millî Korunma Kanunu bir tezat ha
linde değildir. 

Tahliye edememe bahsine gelince; 
Tahliyeyi eğer mal sahibi bizzat mülkiyet hak

kını kendi lehine istimal etmek için yani oturmak 
için taleb ediyorsa Millî Korunma Kanununun 
bütün tadil hükümlerinde bu maddeler mev
cuttur. Yani bir mal sahibi meskenine kendi 
ihtiyacını ispat ettiği vakit tahliye hakkım 
istimal edebilir, tahliye iktidarını eline alabi
lir. Ama niçin tahliye ettirecek? Bir kiracıyı 
çıkaracak, diğerini kovacak, ve bu tahliyede 
kira bedelinde değişiklik yapmak mevzuubahis 
değilse ve nihayet bunun altında bir de kanu
na aykırı bir kira zammı maksadı yoksa' bu 
sadece kiracıya karşı mevcut olan mülkiyet 
hakkının hüsnüniyetle istimalinde şüpheler tev
lit edecektir. Zira bir kiracının kiracı vazife 
ve mükellefiyetlerine aykırı olarak onları ih
lâl eder mahiyetteki tasarrufları umumi hü
kümler içinde karşılamak ve tahliyeyi o yol
dan temin etmek mümkündür. Tahliye şartla-
fiyle bu kiranın dondurulması keyfiyeti bakı
mından x\nayasa ile aykırılğı mevzuubahis et
memek" lâzımgelir. Fakat fiilî bir hal vardır. 
Hakikaten Millî Korunma Kanunu bizzat ka
nım olarak hususi hukuk sahasına taallûk eden 
bir kanun değildir. Yani vatandaşlann günlük 
münasebetlerini tâyin eden kanunlar mahiye
tinde değildir, amme hukuku için tedvin edil
miştir, fevkalâde hallerde istimal edilecek bir 
kanundur. Fevkalâde haller zail mi olmuştur 1 
Hükümet birinci derecede bu hali takdir eder
se de, Hükümete takaddüm en bir milletvekili
nin fevkalâde halin zevali hakkındaki beyanı
na Hükümetin iştiraki de aynı mahiyettedir. 

Abdullah Aytemiz arkadaşımızın, bâlhassa 
şu noktaya dikkat buyuracaklarını ümit ede
rim ; mülkiyet ve Anayasa hukukuna aykırıdır 
dedikten sonra kendilerinin teklif ettiği mâna 
bu mahzuru külliyen bertaraf edecek mahiyet
te değildir. Kanunla yapılan tahdit, hükmü 
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j hâkimle dcra edilmektedir deniyor. Bu tahdit 

kanun ve nizamı hükmü hâkimle getirmeye mü
saade etmeme yolunda tecelli etmiştir. Tekli
fimiz bunu tecelli ettirmektedir. 

Muhterem Hâmid Şevket înce arkadaşımız; 
«buhranın bittiğini nasıl bdr kehanetle iddia 
edebilirsiniz4?» diyor. Biz buhran 1953 te veya 
1955 Haziranında bitecektir, demiyoruz; buh
ran filhal bitmiştirden başlıyoruz. Hükümet 
de buihrarftn bittiği yolunda bu kanunun kaldı
rılmasından endişe etmediğine göre icra ve teş
ri organı ekseriyet halinde buhranın bittiğinde 
müttefiktir. Müddetler; 'bu intikal devresi için 
lüzumlu müddetlerin takdiri bahsindedir. (Bra
vo sesleri). Eğer buhran 1953 te, 1956 da bite
cektir gibi bir iddiada bulunmak hakikaten 
Muhterem Halil Özyörük'ün beyan buyurduk
ları gibi, gebe gecelerin ötesindeki tecellileri 
kehanetle halletmeye kalkışmak olur. Fakat 
noktaıi hareket; buhranın filhal bitmiş olduğu
dur. Hakikaten hu 1953 başı veya ortası hü
kümlerini bu hükümlerle kıymetlendirmek 
mümkün olur. Bu itibarla bilfiil 'arkadaşları
mızın ve teklif sahiplerinin tecelli eden müşa
hede ve mütalâalarından sonra Hükümet de bu 

i yolda müzakereye başladığını ve kendi görü
şünün tamamen Meclisin görüşü ile beraber ol-

I duğıınu, t ey id ettiğine göre artık buhranın bu-
j günden bitmiş olduğunu kabul etmekten başka 
1 'bir yol yoktur. Millî Korunma Kanununun yal

nız 30 ncıı maddesi ayakta kaldığına ve zaten 
bu kanunun tatbik sahası olan diğer maddeler 
buhranın varlığım ifade edecek mahiyette ol
madığına göre, vaziyet buhranın devam ettiği 
yolunda bir iddiaya mahal 'bırakmamaktadır. 

tki ihtimal var; evvelâ ibu kanun, bilfarz 
Haziran 1953 te meriyete girdikten sonra Tem
muzda Hükümet, Millî Korunma Kanununun 
maddei mahsusasmdaki sarahate dayanarak, bu 
kanunu ortadan kaldırabilir. Millî Korunma 
Kanununun bu suretle meriyetten kaldırılması 
hali var. Bir. Bir de 1955 başı veya 1955 orta
sına kadar Hükümetin Millî Korunma Kanunu
nu. kaldırmaması ihtimali mevcuttur. Bunun dı
şında bir üçüncü ihtimal olarak Millî Korunma 
Kanununun içinden sade bu maddenin çıkmış 
olması halini nazarı mülâhazaya almak mümkün 
değildir. Eğer Hükümet Millî Korunmanın me
riyete girdiği tarihten bir ay sonra kendisinin 
salâhiyetine dayanarak Millî Korunma Kanunu-

— 240 -
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nu tamamiyle kaldırmaya kalksa dahi bu kanun
la sarahaten buna imkân kalmamıştır. Zira bu 
kanunun bir maddesi bunu tasrih etmiştir. Bu 
itibarla bu kanun çıktıktan sonra artık muhte
rem Hâmid Şevket Beyin endişesinin kalmama
sı lâzımdır. Hükümet Millî Korunmayı kaldı-
rırsa ne olur? Kaldırırsa ancak bu kanunun tâ
yin ettiği müddetler dışındaki hükümlere sâri 
olur, buna sirayet edemem. Bu müddete kadar 
umumi hukuk kaideleri vardır. 1955 başına ve
ya Hazirana kadar Hükümet Millî Korunma 
Kanununu meriyetten kaldırmazsa bu kanun 
meriyette kalırsa ne olur? Onu Hükümet düşün
sün. 

Arkadaşlar, Cezmi Türk arkadaşımız mehil 
tâyininden mehlin uzun olmasından bahsettiler. 
Biz de mehlin uzun olması kararındayız. Kanu
nun meriyete girdiği 12 senelik zaman içinde 
hayatımızda izleri olmuştur. Binaenaleyh kal
dırırken de mutlaka bir intikal müddetine ihti
yaç olacaktır. Biz işte huzurunuza getirdiğimiz 
tasarıda bu müddeti tâyin ediyoruz. 

«1955 veya 1955 Haziranı olarak getirdiniz, 
evvelce 1954 diye kabul edilmişken bu defa 
1955 e attınız» dediler. Biz meskenden gayrı 
olanlar için 1954 ü kabul etmiştik. Şimdi Ab
dullah Aytemiz arkadaşımızın «inat olsun diye 
ve intikam almak için attınız» dediler, Öyle değil 
arkadaşlar. 

Biz, müzakeratı ve müzakerat sırasında ser-
dedilen mütalâaları dikkatle takip ve onlardan 
istifade etmekteyiz arkadaşlar. Bu itibarla biz 
müzakerattan şu dersi aldık: 

Meskenler ve ticarethanelerde, tatbikat sıra
sında tahassul etmiş olan rüsubatı tasfiye bah
sinde bunları birbirinden tefrik etmek imkânı 
yoktur. Biz hakikatte 1955 başında meskenlerin 
ve ticarethanelerin beraberce tasfiye edilmesini 
derpiş etmiştik. 1955 başı bilhassa meskenler 
için kış ortası olması itibariyle altı ay sonraya 
atmış bulunuyoruz. 

Bu itibarla bugüne nazaran 8 aylık bir müd
det kalacak şekilde bunu 1954 ün başına getir 
mekte büyük mahzurlar vardır. Bilhassa heyeti 
umumiyesindeki mâruzâtım sırasında arzetmiş-
tim. Bu kanunun umumi mahiyeti, bir ihbar 
kanunudur. Kaldırılıştan tevellüt edecek mah
zurlara karşı Hükümetin uyanık olması, tedbir
lerini alması için bir nevi ikaz kanunudur. Bu 
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j itibarla Hükümete bu boşluğu doldurmak fırsat 
j ve imkânını vermek lâzımdır. 1955 i bütün bu 
j şartlan ihtiva edecek bir mebde telâkki etmek-
I teyiz.. 
i Bir plâfondan bahsettiler. Bâzı arkadaşla

rım böyJe bir endişe izhar ettiler, dediler ki : 
«Bugün için ticarethaneleri işgal edenler için 
bu kanunun meriyetten kalkacağı yolunda içti
mai huzursuzluk olacağını söylediler.» Doğrudur. 
Biz de bu içtimai huzursuzluğu farkettik. Fakat 
bilhassa hukukçu arkadaşlarımın takdir buyu
racaklarını ümit ederim, bu kanun bir hususi 
hukuk kanunu değildir. Yani bir hususi kanun
la tedvini mümkün olan muamelâtı beşeriyenin 
bir kısmını tanzim eden bir kanun değildir. Onu 
Borçlar, Kira Kanunu gibi kanunlar içinde mü
talâa etmek mümkündür. Bugün için bir plâf on 
mevcuttur, Millî Korunma Kanunu böy]e bir plâ-
fon vaz etmiştir; fakat plâf on un kendi hukuki 
bünyesi içindeki lüzumsuzluğu sabit olmuştur. 
Aynı zamanda bu hususi hukuk sahasını boş bira* 
kamıyaeağımız da bu konuşmalardan sonra daha 
iyi anlaşılmış bulunmaktadır. Ancak bir âmme 
hukuku sahasına giren bir- kanun müzakere edi
lirken onları bunun içine almak imkânını göre
medik. Arzettiğim gibi, kanaatimizce buna ihti
yaç vardır ama bu kanun bu işin yeri değildir. 
(Bravo sesleri). 

Demin de arzettiğim gibi ticari mülkiyet yani 
Feridun Fikri arkadaşımızın tabirleriyle «prop-
riete commerciole» «foııd de commeıve» mese
lelerinin nazara alınmamış olması ihtimalinin ar
tık bertaraf edilmiş olacağını ümit ederim. Naza
ra aldık, fakat arzettiğim gibi atı alan Üsküdar 'ı 
geçinceye kadar daha vakit vardır. Tesbit ettiği
miz mehil atı alan Üsküdar'ı geçmeden hususi hu
kuk sahasını tanzim edip dikkatinizi tahrikten 
ibarettir. Bu itibarla mâruzâtım bu kanunun 
huzurunuza getirilmiş olan maddesi zihinleri
nizde mevcut olan bütün) ihtimalâtı nazara alarak 
mehasin ve muhassenatının muvazenesiyle vardı
ğımız bir neticedir. İtibarınıza mazhariyetini ve 
bu yolla tasvip etmenizi ümit ediyorum, arkadaş
lar. (Bravo sesleri, anmışlar). 

HAMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Bir 
sual. 

RElS — Buyurun. 
HAMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Efen

dim; Muhterem Halil tmre kardeşimiz mühim 
I bir ifşaatta bulundular. Burada Hükümet erkâ-
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nından Ticaret Vekili arkadaşımız bu kanunun 
tatbikatında, önde gelen mevki sahibidirler. Ken
dilerine soruyorum : Buhran kalkmış mıdır? Hü
kümetin sükutu da bunu ifade ediyor. Diyor
lar ki, eğer buhran kalkmış.olsa bu kanunun 
yürürlükte ve ayakta bulunmasına imkân yok
tur. Kanun sarihtir, arzu ederlerse metni mad
deyi kürsüye gelip, okuyabilirim. Bu bir. 

İkincisi ; «Yerilen müddet, bir istihale ve bir 
intikal devresidir.» diyorsunuz. Bugün yürürlük
te bulunan 5020 sayılı Kanunun beşinci parag
rafından muhterem sözcü arkadaşıma okuyayım : 
(Millî Korunma Kanununun uygulanmadan kaldı

rılmasından üç ay sonraya kadar kiracılar aleyhi
ne tahliye dâvası ınesmu, değildir.) Ve onlar 
da bugün kendi tasarılarında mevzuu münaka
şa olan üçüncü maddelerinde aynen şöyle diyor
lar : 

(. . . . İkamet edenler tarafından tamamen ri
ayet edildiği müddetçe birinci maddede yazılı 
tarihlerden itibaren üç ay sonraya kadar kira
cılar aleyhine tahliye dâvası ınesmu değildir). 

Tasarıda böyle üç. aylık bir hazırlanma müd
deti varken bunu 1955 Haziranına kadar uzat
mayı nasıl telif edersiniz? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HAT,İL İM-
RE (Devamla) — Muhterem Hâmid Şevket 
Beyin sualini ancak kanunun heyeti umumiye-
si içinde kıymetlendirmeye çalışacağımdan size 
bilâhara cevap veririm. Bu kanunun tadilinde 
umumilik vasfına gayret edilerek çalışıldığı için 
Muhterem Hâmid Şevket Bey arkadaşımızın ku-
zuistik bir hâdisede ele alınabilecek misali bu 
umumiyet içinde bu hâdisenin de izahını müm
kün kılmamıza vesile verecek, mahiyettedir. Ya
ni bu umumi kaideler içinde Hâmid Beyin işaret 
ettiği izahı da bulmak mümkündür. Biz mün
ferit bir hâdisenin tasfiyesi için muhtaç olu- . 
mm üç aylık zamanı değil külü bir halin tas
fiyesi için muhtaç olunan zamanı tasfiye etmiş 
bulunuyoruz. Tek tek hâdiselerin muhtaç oldu
ğu tasfiye müddeti ile külli halin tasfiye müd
deti birbirinden farklıdır. Bütün bu müddetle
ri tek tek toplasak 1955 i çok geçer. 

REtS— Kifayet takriri mevcuttur. Fakat ko
misyondan sonra bir mebus arkadaşın görüş
mesi tüzük icabıdır. Kifayetin kabul veya ade-
mikabulü bilâhara belli olur. 

AHMET KEMAL YARINCA (Gümüşane) 
— Reis Bey sözüm vardı. 
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I REİS ~ Müsaade buyurun, sıra kimde ise 

ona göre okuyacağım. Sıra sizin değildir. Do
kuz arkadaş söz aldı. Bu vaziyete göre söz Ah
met Başrbüyük 'ündür. Kendisi yoktur, Ahmet 

j Kemal Varınca, buyurun. 

I AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
| — Bendeniz bu meseleye karışmak istemezdim. 

Çünkü iştigal saham haricindedir. Ama madem
ki bir kere karıştım, şu işin altından çıkalım 
diyorum. 

Bendeniz, hafızamı a müracaat ediyorum, 
Yüksek Heyetiniz de hâfızakrmıza müracaat 
ederse takdir buyuracaksınız ki bu Meclisin 
meyli bu kanunun ortadan kaldırılması mer
kezindedir. Bendeniz hukukçu değilim, bura
da yüksek dereceli hukukçular konuştu. Hattâ 
•konuşmaktan vazgeçmeyi bile düşünüyorum. 
(Vazgeç sesleri). Ama bir iki nokta var, onla
rı feda edemiyeceğim. 

Bu noktalardan birisi, Meclisle Hükümetin 
münasebetleridir, diğeri de Meclisle komisyon
ların münasebetleridir. Esasen bu meseleyi kö
künden halletmek bu münasebetlere mâna ver-
mekliğimizle mümkündür. Şimdi burada yük
sek hukukçular vardır, onların karşısında söz 
söylemeye teeddüp ediyorum. Bana en çok de
nilen kusur, kanun bilmez, hukuk bilmez lâf 
eder, fakat hukuk denen nesnenin akıldan, 
mantıktan doğduğuna kaaniim. 

Büyük Millet Meclisi diyor ki; fevkalâde 
hal yoktur, ben bu kiraları serbest bırakaca
ğım. Bu ne demektir? Fevkalâde hali inkâr de
mektir. Bunu kabul ettik, bundan geri döne
mezsiniz. Çünkü burada kabul edilmiş bir pren
sip vardır. 

Sonra; Hükümetin bir cüzü olan Ticaret 
Vekili burada, yüksek huzurunuzda, dedi k i ; 
«fevkalâde hal yoktur. Yalnız ticarette bir nü
ans, bir espri vardır. Ticarethaneleri boşaltır
ken biraz dikkat ediniz.» Bende o fikirde idim. 
'Bilirsiniz (köse satmaz, köşe satar) derler. Ha
kikaten ticarette bir yer meselesi vardır ve 
mühimdir. O da tahliye esnasında nazarı iti
bara alınır. Fakat bu birinci maddede (Hükü
met ahvali fevkalâdeyi devam ettirirse) diyor; 
ettiremez. Hükümet şunu yaparsa, bunu ya
parsa; yapamaz. Biz kararı vermişiz. Fevkalâ
de hal yoktur vesselam! Çünkü bu 30 ncu mad
deyi kaldırıyoruz, Sükût ikrardan gelir. Eğer 
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fevkalâde hal varsa Hükümet buyursun, söy
lesin. 

Kararname varmış; 30 ncu madde kalkar
sa Millî Korunma tamamen kalkarmış. Zaten 
50 - 60 maddeden ibaret olan Millî Korunma 
Kanununun yaşıyan yalnız 30 ncu maddesi 
kaldı. 

Efendim; pprensipte ihtilâf yok, hattâ Hü
kümetçe de yok. İşte Ticaret Vekili burada, 
fevkalâde hal yoktur, dedi. 

Şimdi muhterem' hukukçular «bir kararna
me var» dediler. Artık kanun karşısında ka
rarnameden baJhis 'bilmem doğru mudur? 

Şimdi 1954 mü olsun, 1955 mi olsun mesele
sine geliyorum : Tekrar hafızanıza müraeaat 
ediyorum. Geçen seferki müzakerede Meclis bu
nu 1954 olarak kabul etti. Komisyonun bunu 
değiştirmeye hakkı var mı ? Münakaşa edilecek 
mesele budur. 

Hükümetle olan münasebetimize ait noktayı 
hallettik, diyoruz ki; fevkalâde hal yoktur. 
Şimdi 1954, 1955 meselesi üzerinde komisyonla 
Meclis arasında .bir fark hâsıl oldu. Biz Büyük 
Millet Meclisi olarak burada 1954 ü kabul ettik. 
Reye kondu, eller kalktı, doğrusu da budur. 
Doğrusu da budur ama, lisebebin minelesbap, 
komisyon bunu 1955 yapmış. Takriri müzake
re mümkündür. Bunu tekrar münakaşa eder, 
1954 mü 1955 mi, yeniden karar veririz. Ger
çi komisyon bunu kabul etmeye mecbur ddiyse 
de biz tekrar müzakere eder, reye koyar, elle
rimizi kaldırıp meseleyi hallederiz. Ben buna 
itiraz etmiyorum. 

Demek ki ortada hem Hükümetle münasebe
timizi bu suretle tashih etmiş, 'hem de komis
yonla münasebetimizi halletmiş oluyoruz. Tah
liye meseleleri filân, onları da maddeleri gelin
ce orada konuşacağız. 

Bendeniz diyorum ki : Komisyonun birinci 
maddesini olduğu gibi kabul edelim ve bu işin 
içinden çıkalım. Çünkü kiracı ve mal sahibi 
olan kimseler artık bıkmışlardır. Onlar için 
1954, 1955 diye bir şey yok. onlar «âkibet ne 
olacak, belli olsun» diyorlar. Yoksa 1954 ve 
1955 ile alâkaları kalmadı. Binaenaleyh ne di
ye zorluyoruz? 

Arkadaşlar; bendeniz komisyon kararının 
kabulü taraftarıyım ve Yüksek Heyetinizin de 
kafoul buyurmasını rica ediyorum. 

:. 19&3 Ö : İ 
EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ ENVER 

I GÜRELİ (Balıkesir) — Söz rica ediyorum: 
I REİS — Ticaret Vekili, buyurun. 
| EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ ENVEİR 
I GÜRELİ (Balıkesir) — Bdr noktayı tavzih için 

söz almış bulunuyorum. 
Benim söylemediğim sözlerin bana atfedile

rek söylenmiş olması karşısındayım ve bir it
ham altındayım. 

Hükümetin bir kanun teklifi dolayısiyle söz 
J almış ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı olarak bu 
| teklif hakkında ne düşündüğümü huzurunuzda 
| açıklamış bulunuyorum. İki defa söz alarak 
I kanun hakkındaki görüşlerimi arzettim. Zabıt-
| 1ar buradadır, Hükümet adına Devlet Bakanı-
' nııı vermiş olduğu cevabı lütfen okusunlar. Bun-
| daki zühul kendiliğinden kalkar. (Bravo ses-
| leri). 
i AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 
| Söz istiyorum. 
I REİS — Müsaade buyurun, yazdım, sıraya 
; koydum. Takrir kabul edilmezse sıraya göre 
j söz vereceğim. 

I Yüksek Başkanlığa 
j Millî Korunma Kanununun birinci maddesi 
i hakkındaki müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
I ederim. 
I Maraş Mebusu 
J Ma/har özsoy 

j Yüksek Başkanlığa 
• Mevzu etraflı şekilde görüşüldü ve tavazzuh 
i ettiğinden müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
I ederim. 
j İstanbul Mebusu 
} Hadi Hüsman 

! REİS — Efendim, birinci madde hakkındaki 
ı görüşmelerin yeterliği hakkında Mazhar özsoy 
' arkadaşımızın bir teklifi vardır. Diğer takrir 

de aynı mahiyettedir. Bu itibarla yeterliği re-
* yinize arzediyorum. Yeterliği tasvip buyuran-
| 1ar lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
| Önergeler kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci madde hakkında verilmiş öner-
| geler vardır, birer birer okutuyoruz efendim. 

J Riyasete 
i Esasen fevkalâde zamanlarda iktisadi duru

mu ve millî müdafaayı korumak maksadiyle 
; neşredilmiş olan Millî Korunma Kanununun 30 
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ncu maddesi, ancak gayrimenkul icar bedelle- j 
1 eriyle tahliye meselelerini tanzim etmekte bu- j 
lunduğu cihetle içinde yaşadığımız olağanüstü 
rfhvalin daha ne kadar müddet devam 'edebile
ceğini tâyin etmek mümkün olamıyacağı için, 
Bütçe Encümeninin 1 . T . 1955 ve 1 . VI . 1955 
tarihlerinde serbest bırakılmasını istediği gay
rim enkuller hakkında şimdiden zaman tesbit 
etmesi asla doğru olamaz. Heyeti Vekile kim-
bilir belki yarın, belki de birkaç ay sonra bu 
kanunu tatbik mevkiinden kaldırmak ihtiya
cını duyabilir. îşte bunun içindir k'i dilediği 
zaman kaldırılabilecek olan muvakkat bir ka
nunun sinesine bugünden müddet konmasını, 
mantık ve hukuk kaidelerine olduğu kadar teşri 
ve taknin usullerine de muhalif bulmaktayım. 
Zira Bütçe Encümeninin bugünkü teklifi kabul 
edilir de kanun yürürlüğe giderse ve ondan son
ra ela Hükümet Millî Korunma Kanununu tat
bik mevkiinden kaldırırsa vaziyet çok acı ve 
acip bir hal alır. Bu itibarla Bütçe Encümeninin 
teklifinin reddiyle âdil ve hakka uygun yani 
hem kiracıları gadirden muhafaza, hem de mal 
sahiplerini mümkün olduğu kadar himaye eden 
yani evlerde yüzde yüz, diğer gayrimenkullerde 
yüzde iki yüz zammı kabul eden Adliye Encü
meni mazbatasındaki kanun lâyihasının müza
keresine karar verilmesini rica ederim. 

3 . 4 . 1953 
Ankara Mebusu 

Hâmid Şevket înce 

B. M. M. Reisliğine 
Millî Korunma Kanununun tâdili teklif edi

len 1 nci maddesine aşağıdaki fıkranın ilâve 
edilmesini teklif ederim. 

(Mezkûr 30 ncu madde, vakıflar idaresine 
ait olup gelir temini maksadiyle yapılmamış 
olan gayrimenkullere tatbik edilemez. Bunlar
dan mabet olarak yapılmış olanların inşa mak
satları dışında kullanılmaları memnudur). 

Tokad 
Ahmet Gürkan 

(Ret sesleri). 
R E İ S — Çok rica ederim, takrirleri dikkat- ' 

le takip ediniz. Ayrıca söz vermiyeceğim için ' 
birer birer okuyoruz. \ 

I 

Yüksek Başkanliğa j 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle tas- | 

hih edilmek üzere madde metninin komisyona i 
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iadesini arz ve teklif ederim. 

Mardin 
M. Kâmil Boroan 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu madde

sinin tâdili hakkındaki Bütçe Komisyonu tek
lifinin aşağıdaki şekilde reye konmasını arz 
ve teklif ederim. 

Tokad 
Sıtkı Atanç 

Madde 1. — Millî Korunma Kanununun 30 
ncu maddesi bilûmum gayrimenkullerde 1 . VI . 
1954 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi 

mesken ve mesken olmıyan gayrimenkullere 
ait hükümleri ihtiva ederken mesken olan ve 
olmıyan diye ikiye ayırmak doğru değildir. Bu 
bakımdan Bütçe Komisyonu raporu ve değiş
tirgesini yerinde bulmadığımızdan aşağıdaki 
şekilde değiştirerek kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Madde 1. — Milli Korunma Kanununun 30 
ncu maddesi 1 . I . 1955 tarihinden itibaren yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Afyon, 
Kemal özçoban 

Reisliğe 
Millî Korunma Kanununun tâdili hakkın

daki teklifin 1 nci maddesi sonuna aşağıdaki 
fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Amasya 
Hidayet Aydıner ismet Olgaç 

Mucir ve müstecir kendi hüsnü rizalariyle 
isterlerse tahdide dair hükümlerin kalkması ta
rihinden evvel de diledikleri şartlarla kira akdi 
yapabilirler. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeylediğim sebeplere binaen Büt

çe Komisyonunun raporundaki 1 nci maddenin 
(Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde tâdil edilmiştir.) Şekline if
rağ edilmesini arz ve teklif ederim. 

6 . I V . 1953 
İzmir 

'i Halil özyörük 
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Yüksek Başkanlığa 

Millî Korunma Kanununun tadiline müteda
ir olan tasarının birinci maddesinin : 

«Millî Korunma Kanununun 30 neu madde
si bütün gayrimenkullerde 1 . VI . 1954 tarihin
den itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 
bu. tarihten sonra meskenlerden gayrı yerlerin 
ieâr bedeli hakkında taraflar uyuşamazlarsa ki
racının müracaatı üzerine Sulh Mahkemesi 5020 
sayılı Kanunun meriyetinden sonra inşa edilmiş 
olan gayrimenkul kiralarını emsal tutarak icar 
bedelini tesbit eder. Kiracı tesbit edilen bedeli 
icarı kabul ettiği takdirde mal sahibi mecur 
gayrimenkulun tahliyesini istiyemez.» j 

Şeklinde değiştirilmesi hakkındaki müşterek 
teklifimiz; Umumi Heyetin de tasvibine mazhar I 
olmug ve dikkate alınması kaydiyle Bütçe Ko- | 
misyonuna havale edilmişti. I 

Sözü geçen komisyonun bu baptaki son ra- I 
poru üzerine bahis mevzuu müşterek teklifi tek- | 
rarlar ve Yüksek Meclisten, bu konuya mütaal-
lik evvelki tasvibini, şifahen arzettiğim sebep
leri de nazara alarak teyit buyurmasını rica j 
ederiz. 

Maraş Seyhan 
Abdullah Aytemiz Salim Serçe 

Maraş Gümüşane 
M. özsoy A. K. Varınca 

Sivas 
Ş. Eeevit 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına | 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi

nin tadili müzakere edilirken bir yandan sabit ı 
gelirli kiracıları, diğer taraftan ev sahiplerinin 
mülkiyet < haklarını korumak .çareleri aranmakta 
ve her türlü münakaşalar yapılmaktadır. Bu 
arada memleketin imarı cihetini gözden kaçır
mamak lâzımdır. Gerek istanbul'da, Ankara ve 
sairede ve gerek kasabalarımızda henüz ahşap 
evler, yangına ve zelzeleye mukavemetli olmıyan 
eski kagir binalar pek çoktur. Bunları yıkıp I 
yangına ve zelzeleye mukavemetli yeni binaların 
yapılması cihetine hususi bir ehemmiyet vermek, 
böyle modern kagir1 bina yaptırmak istiyenlerî 
desteklemek ve teşvik eylemek icabeder. 

Birçok ahşap ev sahipleri vardır ki bunlar 
güzel, geniş ve yeni apartmanları havi caddeler 
üzerinde bir çıban gibi kalmış ahşap evlerini 
yıktırıp yangına ve zelzeleye mukavemetli mo- j 
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j dern bina yaptırmak istedikleri halde içinde 
| oturan bir kaç kiracının inatları ve 30 ncu 

maddeye dayanarak ahşap binayı tahliye etme-
j meleri yüzünden imar işi geri kalmaktadır. 

Mamur ve yeni apartmanları havi caddeler 
üzerinde kalmış ahşap evini yıktırıp modern 
kagir bina yaptırmak için mahallî belediyelere 
müracaat eden ahşap ev sahiplerinin müracaatı 
tetkik ve kabul edilerek mahkeme kararma lü
zum ve hacet kalmaksızın mahallî belediyece 

i ahşap evin yıktırılması için ruhsatiye verilmesi 
ve mahallî emniyet memurları vasıtasiyle ahşap 

I binanın tahliye ettirilmesi memleketin imarı ba
kımından lâzımdır. 

Bu maksadı temin için Millî Korunma Kanu-
J nunun 30 neu maddesine bir fıkra ilâvesini tek

lif ederim. Teklifimi ayrı bir takrir ile takdim 
ediyorum. Reye konulmasını dilerim. 

I Afyon Karahisar Milletvekili 
I Ali îhsan Sâbis 

| Millî Korunma Kanununun 30 ncu madde
sine ilâve edilecek fıkra : 

I Mamur caddelerde apartmanlar arasında kal
mış ahşap veya eski sistem kagir binaların 
yıktırılarak bunların yerine zelzeleye ve yangına 
karşı mukavemetli modern kagir bina yaptır
mak istiyenlerin müracaatları mahallî belediye
lerce kabul edilerek eski binanın yıktırılmasına 
ruhsat verilir ve içindeki kiracıların mahallî 
emniyet memurları vasıtasiyle binanın tahliyesi 
temin olunur. 

I Afyon Karahisar 
I Milletvekili 

Ali îhsan Sâbis 

RE IS — Lütfen dikkatle takip edelim. 
En aykırı teklifi tekrar okuyoruz. 
(M. Kâmil Boran «Mardin» in takriri tekrar 

okundu) 
REÎS — Takriri tasvip buyuranlar... Etmi-

yenler... değiştirge talebi reddedilmiştir. 
I Hâmid Şevket arkadaşımız takririyle, Ada

let Komisyonunun metninin müzakereye esas 
tutulmasını istemektedir. Bu cihet evvelce mü
nakaşa edilmiş, reddedilmiş, Bütçe Encümeni
nin metni üzerinde müzakere cereyanına karar 
ittihaz buyurulmuştu, binaenaleyh bu takriri 
reye arzetmeye mahal yoktur. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Kemal özço-
| ban'in takriri tekrar okundu). 
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REİS — Takriri dikkate alanlar lütfen işa

ret etsinler... Almıyanlar... Değiştirge talebi 
reddedilmiştir. 

(Halil özyörk'ün takriri bir daha okundu). 
(Anlaşılmadı sesleri). 

REÎS — Bir daha okuyun.. 
(Halil özyörük'ün takriri tekrar okundu). 
REÎS — Buyurun Halil özyörük bir dakika 

teşrif edin. (Reye konuyor, sesleri) 
Oylama mevzuubahis olduğu için söz verme 

şeklinde değildir. Takririn tatbikatını tasrih ede
cek. 

HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) — Takririn 
metni şudur : Millî Korunma Kanununun 30 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir -. 

«Bütçe Komisyonunun ilga maddesi yerine 
sonraki muvakkat hükümleri ihtiva eden bir ta
dil şeklinin kabul edilmesini istirham ediyorum.» 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Reye koymayın. 

REİS — Bu takdirde muvakkat maddenin 
görüşülmesi sırasında bir değiştirge lütfedersi
niz. 

Efendim, Halil özyörük arkadaşımızın de
ğiştirgelerini şimdi okuduğumuz şekilde ve 
kendilerinin verdiği izahatı da nazarı itibara 
alarak reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... (Anlaşılmadı sesleri) 

Verdiği izahatla birlikte Halil Öayörük ar
kadaşımızın takririni reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Kabul edildi. 
REİS — Neticeyi arzetmedik. Arkadaşımı

zın ifadesine göre de tesbit etmedik. Bir yan
lışlığa mahal kalmaması için takriri tekrar oku
tacağım. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Anlatınız. 

REİS — Müsaade buyurun. Birinci madde
nin böyle olmasını arzu ediyor. Onu tekrar oku
tup reyinize arzedeceğim. (Sonra sesleri) 

(İzmir Mebusu Halil özyörük'ün takriri tek
rar okundu). 

REİS — Bunu halledelim, ondan sonra ka
bul ve ademikabul sizlere aittir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu, şekle mütaalliktir. Birinci maddenin yazılış 
şekline mütaalliktir. Bu itibarla bunu sonra re-
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ye koyunuz. Bunun, en sonunda Bütçe Komis
yonunun metninden başka bir metin ortada kal
mayınca onun redaksiyonuna ait olmak üzere 
reye konması lâzımdır. 

REİS — Halil özyörük bir değiştirge ver
miştir. Bunda «Bütçe Komisyonunun tanzim et
tiği birinci madde yerine benim bu teklifim yer 
alsın» demektedir. Bunu reyinize arzetmek du
rumundayım. Kabul, ademikabul size aittir. 

Okuduğumuz Halil özyörük'ün takririni ka
bul buyuranlar lütfen işaret (buyursunlar.. Ka
bul etmiyenler işaret buyursunlar... (Kabul 
edildi sesleri) Rica ederim, kabul edilmiştir, 
edilmemiştir şeklinde bizi tesir altında bıraka 
cak sözler sarf buyurulmasm. 

Efendim; tesbit edemiyoruz. Ayağa kalkma 
nızı rica edeceğiz, atfınızı dileriz. (Anlaşılmadı. 
sesleri) 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Reis Bey; bu teşevvüş şundan ileri geliyor, onun 
için müsaade buyurun, komisyon izahat versin. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HALİL ÎM-
RE (Sivas) —Muhterem arkadaşlar; Halil Öz
yörük arkadaşımızın teklifi maddenin muhteva
sına taallûk etmemektedir. Bu bir. 

İkincisi; bu teklif kanun yapısına taallûk 
etmektedir. Yani tadil mi edelim, ilga mı ede
lim demek istiyorlar. «Tadil edersek demek 
istiyorlar - deminki maruzatımda arzettiğim gi
bi - biz bir kanun tedvin ederiz, bizzat kaldır
maya kalkarsak bu kanun meriyete girer, on
dan sonra Millî Korunma Kanunu devam eder
se kanun sistemimiz ne hal a l ı r l» Hakiki saikı 
bu. Biz, kanunun bu maddesi, bu hükümleriyle 
bu sahadaki münasebeti tanzim etmek iktidarın
da değiliz. Yani, Allah korusun, bir buhran kar
şısında kalınsa dahi, bu kadar tadilleriyle, bn 
hale gelmiş olan bir kanundan ziyade yeni hü
kümlerle huzurunuza getirilmek lâzımgeleıı bir 
kanuna ihtiyacımız vardır. Bu itibarla tadilden 
ziyade biz kanunun 30 ncu maddesi gibi hususi 
hukuk münasebatmda kira münasebetlerini tan
zim eden ve 12 senelik tatbikattan sonra ihtiya
cı karşılamadığı sabit olan ıbu kanunun külli
yen kalkmasını temenni ediyoruz. 

REİS — Tasarı ivedilikle görüşülmektedir'. 
Bu itibarla meselenin tavazzuh etmesi icabeder. 

! Şimdi takrir sahibi takririni tavzih için ikinci 
: bir takrir vermiştir, okutuyorum. 
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Yüksek Reisliğe | 

Bütçe Komisyonu raporundaki birinci mad
denin reddini arz ve teklif ederim. 

izmir'Mebusu 
Halil özyörük 

HALİL ÖZYÖTÜK (îzmi) — Muhterem ar
kadaşlar, maksadım, Bütçe Komisyonunun rapo
rundaki maddenin reddi ile onun yerine 5020 
sayılı Kanunun 30 ncu maddesinin muvakkat 
hükümleri ihtiva eden tadil şeklini arzdır, tek
lifimin kabulü halinde onun yerine tadil maddesi 
kaim olacaktır, teklifim budur. 

REİS — Teklif anlaşıldı. Halil özyörük ar
kadaşımızın teklifini kabul edenler lütfen ayağa 
kalksınlar... Etmiyenler... Ayağa kalksınlar... De
ğiştirge kabul edilmemiştir. 

Abdullah Aytemiz arkadaşımızın teklifi, ev
velki celselerdeki müzakere sırasında tasvibini
ze uğrayıp dikkate alınmak suretiyle encümene 
verilen tekliflerin üzerinde ısrarını mutazammm-
dır. Takriri tekrar okuyoruz. 
(Abdullah Aytemiz ve arkadaşlarının takriri tek

rar okundu) 
REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar lütfen 

işaret buyursunlar efendim. Anlaşılmadı efen
dim, lütfen ayağa kalkınız efendim, tefrik daha 
kolay oluyor, özür dilerim. 

Değiştirgeyi kabul etmiyenler ayağa kalksın
lar... Değiştirge nazarı dikkate alınmamıştır. 
Reddedilmiştir. 

Efendim; birinci maddeye fıkra eklenmesine 
dair önergeler vardır, okuyoruz efendim. 

(Ahmet Gürkan'm Önergesi tekrar okundu) 
REİS — Nazarı dikkate alınmasını kabul 

edenler... Etmiyenler kabul edilmemiştir. 
(Sıtkı Atanç'ın takriri tekrar okundu) 

REİS — Dikkate alanlar... Almıyanlar,,. 
Alınmamıştır. 
(Hidayet Aydmer ile İsmet Olgaç'ın önergesi 

tekrar okundu) 
FERÎDUN FiKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bunun, bu madde ile alâkası yoktur. Mucir ve 
müstecirlere taallûk etmiyor. Onun için reye 
koymayınız. Mucir ve müstecir arasındaki mü
nasebeti ve serbest kalmalarını tazammun edi- I 
yor. Binaenaleyh bunu ilerde reye koyalım. 

REİS — Bir tekliftir, reye koyalım. 
Efendim, arkadaşımız burada bulunmuyor

lar.,, | 
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FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşımız burada yok. Bana vazife verdiler, 
arzediyorum, hata oluyor. 

REİS — Takriri okuduk, sarihtir, mucir ile 
müstecir arasındaki münasebete mütedairdir. 
İsterlerse mukavele yapmakta serbesttirler, di
yor. 

Bu takriri reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Ali İhsan Sâbis arkadaşımızın eklenmesini 
istedikleri fıkrayı okuyoruz. 

(Ali İhsan Sâbis'in teklif ettiği fıkra tek
rar okundu.) 

REİS — Bu fıkranın eklenmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Teklif kabul edilmemiştir. 

Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'ın bir takriri da
ha var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu madde

sinin tadili için verilen kanun teklifinin birin
ci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Fıkra : 
«28 Şubat 1947 tarihinden önce inşa edil

miş ve Millî Korunma Kanununun tahdide tâbi 
tutmuş bilcümle mesken ve meskenden gayri-
menkullere, son bina tahririndeki iradı gayri-
sâfilerinin beş misli alınarak elde olunacak 
miktarın yüzde onu senevi kira bedeli olarak 
kabul olunur.» 

Tökad Mebusu 
'S. Atanç 

REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar lütfen 
işaret buyursunlar... Etmiyenler... Değiştirge 
reddedilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz efendim. 

Millî Korunma Kanununun Tadili hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesi meskenlerden gayrı yerlerde 
1.1.1955 ve meskenlerde 1 . V I . 1955 tarihin
den itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

Muvakkat birinci madde çok uzundur. Usul
de de sarahat vardır. Fıkra fıkra okuyacağız. 
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Şimdi birinci fıkrayı okutuyorum. Üzerin

de müzakere cereyan ettikten sonra fıkraya ait 
verilen değiştirgeleri okutup reyinize müracaat 
edeceğiz. 

Muvakkat madde 1. — I - Birinci madde
de yazılı tarihlerin 'hitamımdan önce aşağıda
ki maddelerde yazılı hükümlerin tatbik edile
ceği yerleri Hükümet takdir ve ilân eder ve 
bu yerlerde 2490 sayılı Kanunun, 30 ncu mad
deye aykırı hükümleri tatbik edilmez. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bunu lütfen komisyon izah etsin. 

REİS — Bu fıkra hakkında 'komisyonun 
izahat vermesi istenmektedir. Bu fıkra hak
kında değiştirge vardır. Ayrıca okuyacağız. 
Fıkralar okundukça müzakere cereyan edecek
tir. Her mebusun fıkra hakkında mütalâa der-
meyanına hakkı vardır. 

Değiştirge vardır, okutuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Muvakkat birinci maddenin birinci bendinin 

tamamen kaldırılmasını teklif ederim. 
Salamon Adato 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Arkadaşlar, bir şey arzedeceğim. Yüksek 
heyetiniz bu kanun hakkında ivedilik karan 
verdi. Yani bu kanun bir defa müzakereye tâ
bidir. Bir defa, bu kanunun tatbikatta arzede-
ceği muhtelif safhaları tasavvur buyurunuz. Bu 
maddeler izah edilmedikçe, her hangi madde
nin kabul edilmesi, yarın tatbikatta birçok mü
racaatlara sebebiyet verir. Yüksek heyetiniz, 
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birinci madde üzerinde dikkatini teksif etti. Bi
rinci maddede koyduğumuz prensibi kolaylaştı
rıcı, güçleştirici birtakım hükümler gelecek
tir. Muvakkat madde çok uzun ve yedi bentten 
ibarettir. Dünya kadar hükümleri ihtiva eden 
çok mühim bir maddedir. Komisyon, sorduğumuz 
zaman bâzı hükümleri tavzih etmelidir', bunu 
bilhassa rica ederim. Bugün bu kanun hakkın
daki müzakereyi tehir edelim, bundan sonraki 
birleşimde daha teeehhüz etmiş vaziyette müza
kere ederiz. Bir kere müzakereye tâbi oldu
ğundan bir sakatlık oldumuydu işin içinden 
çıkamayız. Riyasetten istirham ederim, esasen 
vakit de gecikti, ekseriyetin hali de bu merkez
de; yarın müzakere edelim. 

REİS — Mazhar Özsoy. 
MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — ittendim bu 

kanun lâyihası teklif edileli 27 ay oldu. 27 ay 
içerisinde Feridun Fikri arkadaş tetkik etme
miş, encümenlere gitmemiş, takip etmemiş. Bu
rada. önergesi evvelce okunup nazarı dikkate 
alınmamış ise, şimdi bugünden yarma madde 
hazırlanacakmış. 27 ay yetiniyor gibi yine bu 
kanunu tehir etmek lazımmış. Binaenaleyh bu
nun artık beklemesine zannedersem zaman kal
mamıştır. Ben şahsan bekletilmemesine tarafta
rım. 

Esasen öncelikle de karar verilmiştir. Ön
celikle görüşülmesine karar verilen bu kanu
nun görüşülmesinin devamına taraftarım. 

REİS — 15 dakika fasıla veriyoruz. Müsaade
nizi rica ederim. 

Kapanma saati : 17,40 

» « « 

Î K Î N C Î O T U E U M 
Açılış saati : 18 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın. 
KATİPLER : tbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ali Ocak (Gassianteb). 

< • » 

REİS — Ekseriyet yoktur. Sekiz Nisan Çar
şamba günü saat 15 te toplanmak üzere Oturu

ma son veriyorum. 
Kapanma saati : 18,05 

««» 
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6. — SORULAR T 

A — YAZILI 

1. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyi'ıboğ-
lu'nun, Trabzon Umanının ne zaman ihale edildi
ğine, yükleme ve boşaltma gibi tesislerin ihaleye 
dâhil olup olmadığına ve bütün tesisleriyle lima
nın ne zaman işletmeye tam olarak devredilece
ğine dair sorusuna Bayındırlık Vekili Kemal Zey-
tinoğlu'mın yazılı cevabı (6/986) 

Ankara : 27 . TII . 1953 
B. M. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Bayındır
lık Bakanı tarai'm,dan cevaplandırılmasına ta as-
sutlarını dilerim. 

Saygılarımla. 
Trabzon Milletvekili 

Cemal R, Eyüboğlu 
1. Trabzon limanının ihale tarihi nedir? 
2. Tamamı mı yoksa bir kısmı mı ihale edil

miştir? 
3. Yükleme, boşaltma gibi tesisler ihaleye 

dâhil midir? Değilse bunlar ne zaman ihale edi
lecektir? 

4. Liman bütün tesisleriyle tamamlanınca. 
yılda ne miktar yüklemeye ve ne miktar boşalt
maya imkân verecektir? 

5. Bütün üst tesisleriyle birlikte liman, ne 
zaman işletmeye tam olarak devredilmiş olacak
tır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 4 . TV . 1953 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 191 

T. B. M. Meclisi "Reisliğine 
Ankara. 

3 . I I I . 1953 günlü ve 4993/11057 sayılı ya
zıları karşılığıdır : 

Trabzon limanının ne zaman ihale edildiğine. 
yükleme ve boşaltma gibi tesislerin ihaleye dîlhil 
olup olmadığına ve bütün tesisleriyle limanm no 
zaman eksiltmeye tam olarak Sevredildiğînc dair 
Trabzon Mebusu Cemaıl Reşit Eyüboğlu tarafın
dan verilen yazılı soruya hazırlanan cevabın ili
şik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

m CEVAPLAR 

SORULAR 

Traıbzon limanının ne zaman dhale edildiği
ne, yükleme ve boşaltma gibi tesislerin ihale
ye dâhil olup olmadığını ve bütün tesis
leriyle limanın ne zaman eksiltmeye tam olarak 
devredildiğine dair Trabzon Mebusu Cemal Re
şit Eyüboğlu tarafından verilen yazılı soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır: 

1. Trabzon İdmanı 3 . X I . 1945 gününde iha
le edilmiştir. 

2. Taahhüt mevzuu 750 metre tulünde dal
gakıran, 400 metre rıhtım, işletme binası, li
manın taranması işlerini ihtiva etmektedir. 750 
metrelik dalgakıran bilâhara 850 metreye çı
karılmıştır. 

3. Yükleme, boşaltma tesisleri ihaleye dâ
hil değildir. (2) aded 5 ton kaldırma gücün
de portal vinç, (1) aded £5 ton kaldırma gü
cünde sabit vinç için 1954 Bütçesiyle ödenek 
teklif edilcektir. ödeneğin kabulü halinde aym 
yıl içinde eksiltmeye çıkarılacaktır. 

*4. 400 metre tulündeki rıhtım vinçlerle de 
teçhiz edlddiği takdirde yılda 400 bin ton yük
leme ve boşaltma yapabilir. Ayrıca küçük taşıt 
barınağından yapılacak tahmil ve tahliye ile 
inşa halinde bulunan 10 bin tonluk hububat si
losunun tahmil ve tahliyesi yukardaki yekûna 
dâhil değildi)'. 

5. 2 nci maddede belirtilen işler 1954 yılı 
Temmuzunda tamamlanarak ilgili Denizcilik 
Bankasına devredilecektir. 

Rıhtımın tahmil ve tahliye tesisleriyle teç
hizi de 1955 senesi ortalarında ikmali mümkün 
olacağı düşünülmekteddr. , Bu suretle 1955 yılı 
içerisinde limanda tam bir işletme kurulmuş 
olacaktır. 

2. — Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'ın, Üs
küdar ve Kadıköy Halk Tramvayları Şirketinin 
belediye tarafından sattnalınarak İstanbul Tram
vay İdaresine bağlanması isinin ne sebeple gecik
tirildiğine dair sorusuna Bayındırlık Vekili Ke
mal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (6/974) 

24 . III . 1953 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Üsküdar ve Kadıköy halk tramvaylarının 
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2,5 milyon liralık hisse sen'edatmın 2 478 000 
liralık hissesi istanbul Belediyesine aittir. (22) 
bin liralık hissesi de eşhas uhdesindedir. Bu 
hissedarların onda dokuzu halen tagayyüp et
miştir. 

Şirketin iktisadi ve idari durumu çok bozuk
tur. Yalnız İstanbul Elektrik İdaresine (640) 
bin lira cereyan borcu vardır. Belediyeye olan 
taahhüdatını da bu sene verememiştir. Araba
lar, raylar, yollar perişan bir haldedir. Üsküdar 
ve Kadıköy halkı senelerce bu yüzden ıstırap 
çekmektedirler. Bu vaziyeti gören İstanbul Şe
hir Meclisi bu şirketin- hariçte kalan pek ufak 
bir hissesinin de belediye tarafından satmalma-
rak İstanbul Tramvay İdaresine bağlanması ve 
hepsinin bir elden idaresi için iki sene evvel 
karar vermiş, bu karar vilâyet tarafından Ba
yındırlık Vekâletine bildirilmiştir. 

Vekâlet, Şehir Meclisinin ve İstanbul Vali
sinin noktai nazarını kabul elmiş yalnız işin hu
kuki cihetinin teemmülü için evrakı İstanbul 
Vilâyetine iade etmiştir. 

İstanbul'da teşkil olunan Hukukçular Ko
misyonu bu suretle halli mesele 'edilmesinde 
hukuki bir mahzur olmadığını ve Şirket Nizam
namesinin maddei mahsusası mucibince Hükü
metin şirketi her zaman için satınalmak hakkı 
mahfuz bulunduğunu Bayındırlık Vekâletine 
bildirmişlerdir. 

Vilâyet ve Belediye Başkanlığının 27 . IX . 
1952 gün Fen Müşavirliğinin 6502/387 sayılı mü-
tekaddm işbu tezkeresine cevap olarak Bayın
dırlık Vekâleti 23 . I . 1953 tarih ve 419 sayılı 
yazısı ile, Üsküdar Halk tramvaylarının satıııa-
lınmasında hukuki bir mahzur olmadığına ve Şir
ket hayeti umumiyesinin toplattırılarak satış ve 
aynı zamanda tasfiye kararını vermesini bildir
diği halde dört aya yakın bir zamandır Bayın
dırlık Vekâletinin bu arzusu infaz ve icra edil-
miyerek halkın ve müstahdeminin ıstırabı de
vam ettirilmektedir. Bu işin bu kadar geciktiril-
mesindeki maksadın ne olduğunun açıklanması 
için bu sorunun Bay md ılık Vekâleti tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kırklareli Mebusu 

Şefik Bakay 

4.1953 0 : 2 
T. C. 

Bayındırlık Bakanlığı 2 . IV . 1953 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 185 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara. 

25 . III . 1953 gün ve 6/974-4968/11013 sayılı 
yazıları karşılığıdır: 

Üsküdar - Kadıköy Halk Tramvayları Türk 
Anonim Şirketinin istanbul Belediyesi tarafın
dan satınalınması ve fesih ve tasfiye işlerinin ge
ciktirilmesi sebebine dair Kırklareli Mebusu 
Şefik Bakay tarafndan verilen yazılı soru öner
gesine haz,rlanan cevabın ilişik olarak sunuldu-
uğnıı saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Üsküdar - Kadıköy Halk Tramvayları Türk 
Anonim Şirketinin İstanbul Belediyesi tarafın
dan satınalınması ve fesih, tasfiye işlerinin 
geciktirilmesi sebebine dair Kırklareli Mebusu 
Şefik Bakay tarafından verilen yazılı soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır : 

Üsküdar - Kadıköy ve havalisi Halk Tram
vayları Türk Anonim Şirketinin içinde bu
lunduğu malî müşküller; bir milyonu aşan 

. borca girmiş bulunması, gelirleri ile giderleri
ni karşılıyamaması, diğer taraftan 2,5 milyon 
liralık sermayesinin % 99 una baliğ olan 'kıs
mının istanbul Belediyesine ait bulunması, gör
düğü hizmetin esasında istanbul Belediyesin
ce yapılması gereken mühim bir âmme hizmeti 
olması gibi âmiller dolayısiyle adı geçen şirke
tin istanbul Belediyesine devri hakkında İs
tanbul Belediye Meclisince alınan karar üzeri
ne durumu tetkik eden içişleri Vekâletiyle Ve-

. kâletimiz bu hususta tam bir mutabakata va
rarak devir hakkında gerek şirkete, gerekse 
istanbul Vali ve Belediye Başkanlığına gerekli 
tebligatı yapmıştır. 

istanbul Valiliğine yazılan 23 .1.1953 gün 
ve 419 sayılı bir yazıda Vekâletimizce şirket 
emvalinin ve imtiyazdan -mütevellit • işletme 
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haklarının İstanbul Belediyesine satılmasında 
hukuki bir mâni görülmemiş ve şirket umumi 
heyetince bunu temin edecek bir karar tasdik
ten geçtikten sonra ikinci bir umumi heyet 
toplantısı ile şirketin fesih ve tasfiyesine karar 
alınması .tavsiye edilmiştir. 

Bu defa meselenin tekrar şehir meclisine in
tikal ettirildiği ve şirketin durumunun Bele
diye Meclisince tekrar ele alınacağı anlaşılmış
tır. 

1953 O : 2 
Ancak Üsküdar - Kadıköy ve havalisi tram

vaylarının içinde bulunduğu çıkmazın bir gün 
evvel halli her şeyden önce İstanbul Belediye
sine düşen bir vazife olmakla Vekâletimiz ta
rafından İstanbul Vali ve Belediye Başkanlı
ğına yazılan 3 . I I I . 1953 gün ve 1183-1794 sa
yılı yazımızda bu cihetin tesrii tekiden rica 
edilmiştir. 

Keyfiyet Vekâletimizce ehemmiyetle takip 
edilmektedir. 

T. B. M. M. Basımevi 
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