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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Çanakkale Boğazında vukua gelen Dumlu-

pınar denizaltı gemisi faciasında şehdt olan de
nizcilerimizin mânevi huzurlarında iki dakika 
ayakta saygı duruşunda bulunuldu ve Deniz 
Kuvvetlerimizle şehit ailelerine Büyük Mdllet 
Meclisinin teessür ve taziyetlerinin iblâğ edile
ceği bildirildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına izdn verilmesine 
dair Riyaset tezkeresi okunarak izinler onandı. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve lâyiha
larının sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önerge kabul olundu. 

Karayolları Trafik kanunu lâyihasının bi
rinci görüşülmesi bitirildi 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifleri-

Sözlü sorular 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Süleyman 

Kerman'm, Afyon Karahisar Vilâyeti Emirdağı 
Kazasının Pınarbaşı mevkiinde tesis edilmiş bu
lunan (Köyler Ortak Fidanlığı) nın tahripten 
kurtarılması ve tekrar ihyası hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, sözlü soru önergesi, Tarım 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/1001) 

2. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 
Bandırma 'daki askerî birliklere 1952 senesinde 
mütaahhit tarafından verilen koyun etinin şart
nameye aykırı olduğu ve muayene komisyonu
nun vazifesini suiistimal ettiği hakkındaki şikâ
yetler dolayısıiyle tahkikat yapılıp yapılmadı
ğına dair sözlü soru önergesi, Millî Savunma 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/1002) 

Yazılı sorular 
1. — Kars Mebusu Fevzi Aktaş'm, Kars'ın 

iktisadi ve içtimai kalkınmasını temin için Ba
yındırlık, Tarım, Millî Eğitim, Ekonomi ve Ti
caret ve Ulaştırma vekâletleri 1952 yılı bütçe
lerine normal tertipler dışında ne kadar talisi

nin maddeleri üzerinde görüşüldü ve Bütçe Ko
misyonunun değiştirdiği birinci madde kabul 
edildi. 

Muvakkat birinci madde üzerinde de bir 
müddet görüşüldükten sonra Birleşime ara ve
rildi. 

, İkinci Oturum 
Çoğunluk olmadığı anlaşıldığından, 
8.IV. 1953 Çarşam/ba günü sıaat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. •' 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
F. Apaydın • î. Kirazoğlu 

Kâtip 
G'azfianteb Mebusu 

A, Ocak 

sat konulduğuna dair yazih soru önergesi* Baş
vekâlete gönderilmiştir. (6/999) 

2. — Kars Mebusu Fevzi Aktaş'm, Doğu vi
lâyetleri okullarındaki eksik öğretmenlikleri 
karşılamak ve geçici öğretmenliğin mahzurla
rını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair, yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/1000) 

3. — Tokad Mebusu Halûk ökeren'iri, zel
zele ve sel felâketi yüzünden harap olan Tokad 
Vilâyetinde Emlâk Bankası şubesinin ne zaman 
açılacağına dair yazılı soru önergesi, Başvekâ
lete gönderilmiştir. (6/1003) 

4. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, Ta
vas Kazasına bağlı Kızılca<bölük Nahiyesine ge
tirilecek içme suyu işinden dolayı bu nahiyeye 
bağlı Vakıflar Köyünde çıkan hâdise hakkında 
ne muamele yapıldığına dair yazılı soru öner
gesi, İçişleri Vekâletine gönderilmiştir. (6/1004) 

5. — Malatya Mebusu Mehmet Kulu'nun, 
Arapkir - Divriği - Zara yolunun inşasına ne 
zaman başlanacağına dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırlık Vekâletine gönderilmiştir. (6/1005) 

Sorular 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü

nün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Muta
bakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Diva
nı Muhassebat Reisliği tezkeresi (3/460) .Sayış
tay Komisyonuna), 

1. — Balıkesir Mebusu Sıtkı Yırcalı'nm, Me
murin Kanununun 3335 sayıh Kanunla değişti
rilen 85 nci maddesinin son fıkrasının kaldırıl
ması hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesi
ne dair önergesi (4/334, 2/108) 

REİS — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Memurin Kanununun 3335 sayılı Kanunla 

değiştirilen 85 nei madesinin son fıkrasının kal
dırılması hakkındaki kanun teklifimdn geri ve
rilmesini saygılarımla rica ederim. 

Balıkesir Mebusu 
Sıtfkı Yırcalı 

REÎS — Geri verilmiştir. 

2. — Zonguldak Mebusu Suat Başol ve 4 ar
kadaşının, madenlerden yapılacak ihracatta öden-

• 1. — Maliye VekiU Hasan Polatkan'ın, işti-
• rak etmiş bulunduğu Avrupa İktisadi İş Birli
ği Teşkilâtı Vekiller Konseyi toplantısında ce
reyan eden müzakere ve alman kararlar hak-

2. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 1950 
Bütee yılı Hesabi Katisine ait Mutabakat Beyan-
nemesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi (3/461) (Sayıştay Komisyo
nuna). 

mehte olan nispî resimlerin Gelir ve Kurumlar 
vergilerinden mahsubu hakkındaki kanun tekli
finin geri verilmesine dair önergesi (4/335, 2/55) 

Yüksek Reisliğe 
Yeni Maden Kanunu lâyihası Ekonomi Ko

misyonunda müzakere edilmekte olduğundan 
evvelce vermiş olduğum madenlerden yapıla
cak ihracatta ödenmekte olan nispî resimlerin 
Gelir ve Kurumlar Vergisinden mahsubu hak
kındaki kanun teklifimizi geri alıyoruz. 

Gereken muamelenin ifasına yüksek müsa
adelerinizi saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

Ankara ZoıUguldak 
Salâhaddin Âdil Suat Başol 

Manisa Zonguldak 
Muzafer Kurbanoğlu A. Boyacıgiller 

REİS — Geri verilmiştir. 

kındaki demeci. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Sinob Milletvekili Sayın Server 

» - • « 

BÎBİNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15,05 

REİS — Reisvekili Fileri Apaydın 

KATİPLER : Ali Ocak (Gaâanteb), Pünızan Tekil (İstanbul). 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Elâzığ seçim çevresi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldı.) 
REİS — Oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

5. — DEMEÇ 

^m-



S T 64 8.« 
Somuncuoğlu Avrupa tktisadi tş Birliği Teş
kilâtı Vekiller Konseyi toplantısında cereyan 
eden müzakere ve alınan kararlar hakkında 
izahat vermemi istemişti. Bu izahatı hulasaten 
arzediyorum : 

Hükümetimizi temsilen iştirak ettiğim bu 
toplantılar Paris'te 23 ve 24 Mart tarihlerin
de yapılmıştır. Toplantıya : 

tngiltere ve Belçika : Hariciye ve Maliye ve
killeri, 

Fransa ve Lüksemburg : Maliye, Hariciye ve 
Ekonomi vekilleri, 

Holânda, irlanda : Hariciye vekilleri, 
italya : Bütçe Vekili, 
İsveç, Yunanistan, Portekiz *: Devlet vekil

leri, 
Avusturya : Maliye Vekili, 
Almanya : Devlet Vekili ve Avrupa Kalkın

ma Programı Vekili, 
Norveç : Ticaret Vekili, 
Amerika : Birleşik Amerika'nın Avrupa'da-

ki Hususi Temsilcisi ve Muavini, 
Danimarka, isviçre, Kanada, izlanda : ikti

sadi iş Birliği Teşkilâtı nezdindeki delegasyon 
reisleri, 

Triyeste Serbest Bölgesi : Askerî Hükümet 
Temsilcisi, 
ile iştirak etmiş bulunmakta idi. 

Toplantının gündemine giren konular şun
lardı : 

1.. Âza memleketlerden ingiltere'nin, İngil
tere Milletler Camiası iktisadi Konferansı ile alâ
kalı meseleler hakkında vereceği izahat; 

2. Tediye Birliğinin müddeti; 
3. Mübadelelerin serbestisi mevzuunda alın

mış olan, tedbirlerin hali hazır durumu ile bu du
ruma ileride verilecek veçhe; 

4. Bir Avrupa prodüktivite ajansının kurul
ması; 

iktisadi tş Birliği Teşkilâtı Vekiller Konseyi
nin 1952 Aralık ayında yaptığı toplantıda in
giliz temsilcileri, ingiltere Milletler Camiası 
iktisadî Konferansında görüşülen mevzuların, 
teşkilâta dâhil diğer memleketleri de alâkadar 
etmesi itibariyle, muhtasar bir izahını yapmıştı. 
Buna göre, mezkûr memleketler, çok taraflı mü
badele ve ödeme sistemini mümkün mertebe ge
niş bir sahaya yaymayı ve ingiliz lirasına konver
tibilite vermeyi derpiş etmiş bulunuyorlardı, Qe-

. 1953 Ö : 1 
j rek bu konferans gerek bunu takip eden Washing

ton müzakerelerinin neticesinde ingiltere'nin ola
cağı kararın mahiyeti tavazzuh etmemiş olduğu 

' için iş birliği teşkilâtının diğer üyeleri bu mevzu 
etrafında tamamlayıcı malûmat istemişlerdi. 

Sözlerimin başında toplantımızın birinci mad
desi olarak arzettiğim ingiliz Mîlletler Camiası 
İktisadi Konferansı ile ilgili meseleler hakkındaki 
beyanat işte bu tamamlayıcı malûmatı teşkil et
miş bulunmaktadır. 

Büyük Britanya temsilcileri tarytından veri
len izahatın ana hatlarını şöylece hülâsa edebili
rim : 

Paralara konvertibilite verme hedefine bir 
likte yürümek ve bunu tedricen tahakkuk ettir
mek lâzımdır. Âza memleketlerden birinin tek 
basma böyle bir işe girişmesi ve bunu tahakkuk 
ettirilebilmesi düşünülemez. 

Dolar sahası haricinde kalan birçok memle
ketlerin para ihtiyatlarının azlığı bugün bir me
sele halinde göze çarpmaktadır. Bu meselenin 
hallini mümkün kılacak bir usul bulmak lâzımdır. 
Filhakika âza memleketlerin bir çoğunda, mevcut 

ı altın ve dolar ihtiyatları, mübadelelerde içtinap 
edilmesi pek müşkül olan temevvüçlere mukave 
met edemiyecek derecede azdır. Dünya çapındaki 
milletlerarası müesseselerin daha müessir bir şe
kilde kullanılması ve bunlara yeni bir hayatiyet 
verilmesi lâzımdır. 

tngiltere Hazine Vekilinden sonra diğer bâzı 
üye memleketlerin temsilcileri de söz almış, ge
rek teşkilât tarafından hazırlanan son rapor, ge-

I rekse tngiltere delegasyonunun beyanatı üzerin
de görüşlerini bildirmişlerdir. 

Toplantının ikinci günü, Hükümetimiz adı-
I na, söz alarak gündemdeki konular ve bu konu

larla ilgili meseleler hakkında görüşümüzü be
lirten geniş bir beyanat yaptım. 

Bu beyanatın ana hatlarını da hulâsatan 
I arzedeyim : 
' Avrupa Tediye Birliği, kuruluşundan beri 
I âza memleketlerim iktisadi kalkınmasında de-
[ ğerli bir rol oynamış, bu memleketlerin daha 
j müreffeh bir seviyeye ulaşmasında mühim âmil

lerden biri olmuştur. Bu sayededir k i müba
deleler genişlemiş, birliğe katılan memleket
ler paralarının transferabilitesi temin olunarak 
müstakbel konvertibilite yolunda mühim adım
lar atılmıştır. Bu müşahedemiz ve diğer üye 
memleketlerin beyanatiyle teşkilât raporumdan 
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B : 64 8 .4 . 
aldığımız intibalar, birliğin istikbali1 bakımın- | 
dan pek kıymetli bir zınıan teşkil etmektedir. 

Bize göre, Tediye Birliğinin en az bir yıl 
daha uzatılması elzemdir. Bu hususu kabul et
tikten sonra birliğin genişlemesini temine oıâ-
tuf tedbirlerle konverstibilite işine ait tetkik
lere başlamakta biz mahzur sönmemekteyiz. An
cak bu tetkiklerin büyük bir itina ile yapılma
sı ve idare komitesinin mesaisine bütün âza 
memleketlerin katılması behemehal lâzımdır. 

Bu cihetleri böylece belirttikten sonra kota 
mevzuuna geçerek bu noktanın Türk Heyetince 
bilhassa ehemmiyet verilen bir mevzu olduğu
na işaretle mübadelelerimizin artması netice
sinde bizde ve diğer bâzı memleketlerde dış 
ticaret hacmiyle kotalar arasındaki nispetin 
hissolunur derecede azalmış bulunduğunu be
lirttim. 

Kotaların umumi olarak artırılmasına bu
günkü şartlar müsait olmasa bile dış ticaret 
hacmiyle kotası arasındaki nispet fevkalâde 
azalmış olması dolayısiyle durumu gayrimüsait 
olan memleketler hakkında esaslı bir revizyo
nun muhakkak surette lâzımgeldiğini ifade et
tim. 

Memleketimizin durumu bu bakımdan bil
hassa ele alınması iktiza eden bir mahiyet arz-
etmektedir. Filhakika memleketimizin istih
sal ve mübadele hacımı kotaların tesbiti tarihi
ne nazaran iki mislinden fazla bir artış kaydet
miş ve bu artış diğer hiçbir âza memleket is
tihsal ve mübadelesinde görülmemiştir. Bu 
vakıa, kotamızın da bu artışla mütenazır ola
rak tezyit edilmesine "kâfi mesnet olduğundan, 
bu lüzum ve zaruret üzerinde ısrarla durmuş 
bulunmaktayız. 

Ehemmiyet ve lüzumuna kaani olduğumuz 
diğer bir husus da orta ve uzun vadeli kredi
ler ve -âza memleketler arasında yapılacak en-
vestismanlar sayesinde birçok güçlüklerin gi
derilerek tediye muvazenesi açıklarının kapa
tılmasının kolaylaşacağı yolunda olduğundan, 
teşkilâta, bu meseleleri de derpiş etmesini ve 
aynı zamanda mezkûr kredi ve envestisman-
ların tevhit edilmesi lâzımgeldiği iktisadi sa
haları hususi bir tetkik mevzuu yapmasını tek
lif ettim. . 

Bu bahiste birliğe nazaran en semereli ola
cak yatırımlar dolarla temin edilen maddelerin 
istihsaline matuf olanlardır. 

1953 0 : 1 
Birliğin bâzı azaları, hububat, pamuk ve 

madenler gibi esaslı maddeler istihsalini kısa. 
zamanda geniş ölçüde artırma hususunda bü
yük imkânlara maliktir. Diğer taraftan bâzı 
memleketlerin de bu maksatlara hadim olacak 
envenstismanları yapmaya yeter mühim malî 
membaları mevcuttur. Şu halde gayemize ulaş
ma hususunda esaslı müşkilâta mâruz kalın-
mıyacağına göre konseyin ve teşkilâtın bu lâ-
zimeyi de göz önünde bulundurmasının pek 
yerinde ve gayelerimize uygun bir tetbir olaca
ğını ifade ettim. 

Mübadele Komitesinin, mevcut serbesti nis
petlerinin artırılmasını tavsiye eden raporuna 
da bu beyanatımda ehemmiyetle temas etmiş 
olduğumu arzederim. 

İthalâtta kabul olunan serbesti nispetini 
genişletme yolunda alacaklı memleketlerce da
ha fazla gayret sarfolunması ve bu gayretler
de birliğe karşı borçlu memleketler durumuna 
hususi bir dikkat gösterilmesi lüzumu bu konu
daki sözlerimin mihverini teşkil etmiştir. 
Cereyan eden görüşmeleri ve konseyde yap
tığım beyanatı böylece hulâsa ettikten sonra 
müzakereler: neticesinde yapılan tavsiye ve alı
nan kararlara geçebilirim. 

1. Konsey bilhassa birlik içinde ehemmi
yetli derecede alacaklı olan hükümetlerin ser
besti tedbirlerini genişletme yolunda hususi bir 
gayret sarfetmelerini ve mübadelâtm inkişafı
na mâni engellerin bertaraf edilmesine hadim 
olacak tedbirleri almalarını, 

Borçlu vaziyetinde bulunan memleketlere 
mahsus zorlukları gözönünde bulundurarak ge
rek serbestinin genişletilmesi yoliyle olsun, 
gerek başkaca tedbirler ittihazı suretiyle ol
sun zirai maddeler ithalâtının tezyidine çalış
malarını, 

Tavsiye etmiş bulunmaktadır. Bu tavsiye
lere uygun olarak âza memleketler tarafından 
alınacak tedbirler kısa bir süre sonunda teşki
lâta tebliğ edilecektir. Bu münasebetle şu ci
heti de arzedeyim ki, karar projesinde zirai 
maddeler ikinci merhale olarak tavsiye edil
mekte iken tarafımızdan yapılan tadil teklifi 
kabul olunmuş ve ikinci merhale sözleri kaldı
rılarak tesbit edilen formül arzumuza uygun 
olan ve demin arzettiğim şekli iktisap etmiştir. 

2. Avrupa Tediye Birliğinin 30 Haziran 1953 
tarihinden itibaren yeniden temdidi hakkında 
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varılan mutabakat; 

Bu hususta elde olunan mutabakata göre: 
a) Avrupa Tediye Birliği 1 Temmuz 1953 

tarihinden itibaren bir yıl daha meriyette ka
lacaktır. 

b) Daha serbest bir mübadele ve tediye 
sistemine ve paraların konvertibilitesine doğru 
sağlanacak terakkiyi mümkün kılmak için âza 
memleketlerden biri tarafından yapılacak ta
lep üzerine birliğin meriyette bırakılmasından 
doğacak taahhütler Konsey tarafından tetkik 
olunabilecektir. 

3. Avrupa'da bir «Prodüktive Ajansı» nm ku
rulması hakkında ittihaz olunan karar. 

Bir prodüktivite yani verimliliği artırma 
ajansı kurlması meselesi evvelce teşkilâtın ilgili 
komitesi tarafından incelenmiş ve bu hususta bir 
de rapor hazîrlanmış bulunuyordu. 

Yüksek Heyetinizce de bilindiği gibi, Avrupa 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtının gayelerinden bi
risi de âza memleketlerde istihsali artırmak ve 
böylece bu memleketler halkının hayat standar
dını yükseltmektir. 

Teşklât, bu gayeye ulaşmak için muhtelif tek
nik yardım vasıtalarından faydalanarak istihsal 
mevzuu ile ilgisi olanlara çeşitli teknik bilgileri 
ulaştırmaya çalışmaktadır. Bu çalışmalardan 
şimdiye kadar elde edilmiş olan neticeler, ihti
yacın çok dununda kalmıştır. Yapılan tetkik
ler bu işlerin müessir bir şekilde başarılmasının 
istişari ve icrai salâhiyetlerle mücehhez bir teş
kilâta mütevakkıf bulunduğunu gösterdiğinden 
hazırlanan raporda böyle bir ajan kurulması 
tavsiye edilmiş bulunmaktaydı. Bu tavsiyeler 
de toplantıda kabul edilmiş ve üç nusurdan te
rekküp edecek bir ofis meydana getirilmesi ta
karrür eylemiştir. 

Netice olarak; şunu arzetmek isterim ki, bu 
toplantılar memleketimize ait ve çok mühim ik
tisadi mesele ve ihtiyaçları toplu ve vazıh bir 
şekilde teşkilâta izah ve bunları esaslı olarak tet
kik mevzuu yaptırmamıza imkân verdiği gibi 
birliğimize dâhil diğer dost memleketler hakkın
da da en salahiyetli şahsiyetler tarafından veri
len pek değerli malûmat ve görüşlere ıttıla hâ
sıl etmemizi mümkün kılmıştır. 

Teklif ve taleplerimizin alâkalı komitelere 
tevdi edilmesi Konseyce kabul edilmiş olduğun
dan, bu komitelerce varılacak neticeler, rapor
lar halinde, konseyin önümüzdeki toplantılarına 
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i getirilecektir. 

REİS — Gündemle alâkalı takrirler vardır, 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemdeki kanun teklifi ve lâyihalarının 

sözlü sorulardan evvel görüşülmesini arz ve tek
lif eyterim. 

Maraş Mebusu 
Abdullah Ay temiz 

Başkanlığa 
Kanunların sorulardan önce görüşülmesini 

arz ve teklif ederim. 
Boiu Mebusu 
İhsan Gülez 

REÎS — Her iki önerg<e de aynı mahiyette
dir. Tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... (Anlaşılmadı sesleri) 

Efendim; önergeler kanun teklif İlerinin so
rulardan evvel görüşülmesine dairdir. Tasvibi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul 'edilmiştir. 

Hidayet Aydıner'in bir teklifi vardır. 

| 3. — Koya Mebusu Hidayet Aydıner'in, Umu-
I mi Heyetin perşembe günleri de toplanmasına 

dair öergesi (4/337) 

Reisliğe 
Gündeme haftalarca evvel girip müzakeresi 

yapılamıyan kanunlar, aylardan beri sıra gel-
miyen sözlü sorular vardır, önümüz yaz tati
line doğru gitmektedir. 2 Temmuzda meriyete 
girmesi istenen Umumi Mahkemelerin Kuruluş 
Kanunu vardır ki, bu Kuruluş Kanununun yü
rürlüğe girebilmesi için yeni Hukuk Usulü Muha
kemeleri ve Ceza Usulü Muhakemeleri kanunla
rının çıkması lâzımdır. Bu kanunların madde 
adedi 1500 den fazladır. 

Bu işlerin intacı için boşa giden perşembe 
günleri öğleden sonra Meclis Umumi Heyetinin 
içtimaına karar verilmesini arz ve teklif ede
rim. Konya Mebusu 

Hidayet Aydıner 

REİS — Perşembe günteri de Umumi Hey
etin tolanmasını arkadaşımız teklif etmektedir. 

Tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabuİ edilmiştir. Perşembe gün
leri de Umumi Heyet toplantısı icra kılınacak
tır. 
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6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

• 1. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'-
nun, Millî Korunma Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ile Amasya Mebusu İsmet 
Olgaç'ın, Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve Samsun Mebusu Ha
san Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş jMe-
busu Abdullah Ay temiz'in, Millî Korunma Kanu
nunun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifleri ve Ticaret Komisyonu raporla-
riyle Maliye ve Bütçe komisyonları düşünceleri 
ve İçişleri, Adalet ve Bütçe komisyonları rapor
ları (2/59, 102, 223, 373) 

RElS — Muvakkat birinci maddede de kal
mıştık. Fıkra fıkra okuyup görüşmelere devam 
edeceğiz. 

Muvakkat madde 1. — I - B'irinci madde
de yazılı tarihlerin hitamından önce aşağıdaki 
maddelerde yazılı hükümlerin tatbik edileceği 
yerleri Hükümet takdir ye ilân eder ve bu yer
lerde 2490 sayılı Kanunun, 30 ncu maddeye ay
kırı hükümleri tatbik edilmez. 

RElS — Söz istiyen var mı? 
HALİL ÖZ YÖRÜK (İzmir) — Muhterem 

arkadaşlar, muvakkat birinci maddeyi okudular, 
bendeniz de bir kere okuyayım : 

Muvakkat birinci madde, birinci fıkra : 
«Birinci maddede yazılı tarihlerin hitamın

dan önce aşağıdaki maddelerde yazılı hükümle
rin tatbik edileceği yerleri Hükümet takdir ve 
ilân eder ve bu yerlerde 2490 sayılı Kanunun 
30 ncu maddeye aykırı mükümleri tatbik edil
mez.» 

Bu fıkraya ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim. 
(Doğru sesleri) Esas 'itibariyle Bütçe Komisyonu 
raporunda bu maddenin sebebi şevki izah edil
mediği için geçen müzakerelerden alman intiha
lara göre mâruzâtta bulunacağım. 

Millî Korunma Kanunu esas itibariyle fevka
lâde bir kanundur, fevkalâde zamanlarda tatbik 
edilmesi lâzımgelir. Fevkalâde zamanların mev
cudiyetini kabul ve ilân etmek, Hükümete veril
miş bir salâhiyete dayanmaktadır. Hükümet fev
kalâde ahvalin mevcudiyetini takdir ettiği zaman 
ilân eder ve Millî Korunma Kanunu yürürlüğe 
girer» Fevkalâde ahvalin zail olduğunu da takdir 

ederse bunu da aynı veçhile ilân eder ve Millî 
Korunma Kanunu yürürlükten kalkar. Bütün 
salâhiyet Hükümete verilmiş olduğu gibi Millî 
Korunma Kanununun ihtiva ettiği maddeler 
içerisinde tahsisen 30 ncu madde hakkında ayrı
ca hükümler sevked'ilmiştir. 

İlk 3780 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinde 
şu hüküm var: «Bu 30 ncu maddenin tatbik olu
nacağı yerleri Hükümet tâyin ve takdir eder ve 
usulen ilân eder» diyor. Ancak bu suretle yü
rürlüğe girebilir. 

Hükümet, geçen celsede de arzettiğ'im veçhile 
iki kararname ile bu 30 ncu maddenin tatbik 
edileceği yerleri tesbit ve ilân etmişıtir. İlk 13 
numaralı kararname ile Ankara ve İstanbul şe
hirleriyle bütün vilâyet merkezlerine, 57 sayılı 
Kararname ile bütün kaza merkezlerine tatbiki
ni takdir ve ilân etmiş, bu suretle yürürlüğe 
girmiştir. Bununla beraber iskele, istasyon, li
man falan.. Bunlara da tatbiki kararname cüm-
lesindendir. Bilâhara 3954 sayılı Kanun çıkmış, 
30 ncu madde diğer maddelerle tâdil etmiş, 98 
sayılı Kararname ile bu da ilân edilmiş sonra 
4180, 4648 ve 5020 sayılı üç kanunla 30 ncu mad
denin bütün hükümleri değiştirilmiş, hüviyeti 
tamamiyle tebeddül etmiş bulunduğu halde o za
manki hükümetler bunları ilân etmemişler, takdir 
etmemişler, kanunun bu emrini yerine getirmemiş
lerdir. Bununla beraber 30 ncu madde fiilen tatbik 
mevkiine girmiş ve yürürlüğü bugüne kadar de 
vam edegelmiştir. Ama bu kanunun âmir hük
mü yerine getirilmemiş bulunmaktadır. Şimdi 
elimizde bulunan tasarı ile 30 ncu madde yü
rürlükten kaldırılıyor. Muhterem Bütçe Komis
yonu Sözcüsü arkadaşımız geçen celsede vâki 
olan beyanatı da «fevkalâde ahvalin zeval bul
duğuna Meclis olarak biz kaaniyiz. Binaenaleyh 
30 ncu maddenin bugün kaldırılması lâzımge- ' 
lirse de bu kiracıları müşkül vaziyete sokacağı 
için iki sene sonra kaldırılmak üzer^bu iki sene
lik intikal devresi olarak kabul etngimiz vazi
yet için de ayrıca muvakkat hükümler konul
muş ve bu hükümlerin tatbikini tensip etmiş bu
lunuyoruz» buyurdular. Filhakika Yüksek Mec
lis bu noktayı kabul ederek 30 ncu maddenin 
1955 senesinde yürürlükten kaldırılmasını kabul 
etmiş ve buna göre bugünden müzakere konusu 
kanun tasarısının tatbik edileceği tarih olan 
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1955 senesine kadar geçecek iki senelik devreyi 
bir intikal devresi telâkki etmek suretiyle 30 
ncu maddenin yerine kaim olmak üzere muvak
kat hükümler sevkedilmiş bulunduğuna göre 
bunu da kabule mütemayil görünmüştür. Şim
di «ahvali fevkalâde zeval buldu mu, bulmadı 
mı?.» Meselesi üzerinde Hükümetin sâkıd bulun
duğunu ifade etmiştim. Hükümet sâkıd kaldı
ğından ve takdir keyfiyeti de Hükümete ait ol
duğundan hiçbir şey söylememesi karşısında 
inisiyatifi Meclis eline almış bulunuyor. Bu, 
Hükümete verilen salâhiyetin geri alınması de
mektir. 30 ncu maddenin fühal kaldırılması lâ
zımdır. Netice ve kanaatına varan Meclis, Büt
çe Komisyonunun teklifi veçhile, 1955 senesin
de bunun kaldırılmasını esas itibariyle kabul 
ediyor; fakat iki sene için bir intikal devresi de 
kabul ediyor. Bir taraftan, bu şekilde, inisiyati
fi eline alan Meclis, diğer taraftan 30 ncu 
maddenin yerine kaim olmak üzere intikal devresi 
dediğimiz iki sene içinde bu hükümlerin tatbik 
edilip edilmemesini, nerelerde tatbiki lâzımgele-
ceğini Hükümete terketmektedir. Bu bir tezat 
teşkil ediyor. Bir taraftan,, arzettiğim teşebbüsü 
eline almış, takdir etmiştir, diğer taraftan inti
kal devresindeki hükümleri Hükümetin tasvibine 
ve takdirine terkediyor. Binaenaleyh bu tezadı 
telif edemediğim için, maddeye muarız bulunu
yorum ve reddini teklif ediyorum. 

Bu şekle hiç lüzum ve icap da yoktur. Bir in
tikal devresidir; 30 ncu maddenin tatbiki hak
kında bir kararname vardır, 30 ncu madde ne
relerde tatbik olunuyorsa, bunun da oralarda tat
bik olunması lâzımgelir. (Doğru, sesleri). Bu ka
naatle bir önerge takdim ediyorum. 

REÎS — Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (İzmir) — Muhterem arka

daşlar; bendeniz de Halil özyörük arkadaşımızın 
temas ettiği noktaya başka bir cepheden temas et
mek istiyorum: 

Geçen celsede kabul ettiğimiz birinci madde 
ile mesken terde ve mesken olmıyan yerlerde Millî 
Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin 1955 
senesinde külliyen kaldırılacağını kabul ettik. Fa
kat komisyon muvakkat madde ile 30 ncu mad
denin yürürlükten kalkacağı tarihe kadar, bil!)as
sa m'al .sahipleri lehine, bâzı hükümler kabul et
miştir. Ancak bu hükümlerin tatbik edileceği 
yerlerin tayin ve takdirini yine hükümete bırak
mış bulunmaktadır. Halil özyörük'ün söylediği 
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I gibi, zaten Hükümet iki kararname üe 30 ncu 

maddenin tatbik edileceği yerleri tesbit etmiştir. 
Bir de muvakkalt bir madde ile mal sahipleri le
hine hafifletilmiş hükümlerin nerelerde tatbik 
edilceğinin tâyin ve takdirini Hükümete terket-
mek bu muvakkat madde ile gözetilen gayeyi da
raltmak gibi bir yola gider. Bu itibarladır ki mu
vakkat maddenin birinci fıkrasının Hükümetin 
tâyin ve takdirine hacet kalmadan 1955 yılına 
kadar mutlak surette tatbik edileceği şeklinde 
tadili icabeder. Bunun için bir takrir veriyorum. 
Kabulünü Heyetinizden rica ederim. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Efen
dim, benden evvel söz alan muhterem arkadaşları
mın mütalâatı hukukiyesine süratle iştirak ede
rim. Buna ilâveten bendeniz bir şey daha söyliye-
ceğim. Geçen Birleşimde kabul ettiğimiz birinci 
madde, Millî Korunma Kanununun evvel ve ahir 
tadilâtı dâhil olduğu halde, yürürlükte bulunan 
30 ncu maddesinin şu hükmiyle tezat teşkil edi
yor. Millî Korunma Kanununun uygulandığı 
müddet içinde kasaba, şehir, liman, iskele ve istas-
yonlardaki gayrimenkullerin kira bedelleri şöyle 
olur, böyle olur, diyor. 

Şimdi 30 ncu madde ilga edildi mi, edilme-
| di mi? Geçen Birleşimde kabul ettiğimiz birin

ci maddede bu hususta sarahat yok. Halbuki 
bu tasarının ikinci maddesi bakınız ne diyor : 

«5020 sayılı Kanunun ve Millî Korunma Ka-
| nununun 4648 sayılı Kamunla değiştirilen 56 ncı 
I maddesinin 8 nci bendi yürürlükten kaldırıl

mıştır.» 
Şimdi kanunda yazılı olan iskele, liman, 

kasaba... ne oluyor? Bunun cevabı verilmeli. 
Şimdi 5020 sayılı Kanun kalkınca bu kanu
nun evvel ve âhir bütün tadilâtına dâhil olan 
hükümler de bertaraf ediliyor. Çünkü 'kanun 
kalkıyor. O halde geride ne kalıyor? Çırılçıp
lak şekilde bu tasarı elimde kalıyor. Dikkat 
buyurun, kanunun unvanına : Millî Korunma 
Kanununun tadili hakkında kanun tasarısı... Ve 
sonra : 

Madde 1. — Millî Korunma Kanununun 30 
ncu maddesi; meskenlerde falan ve mesken
den gayrı yerlerde filân tarihten itibaren, yü
rürlükten kaldırılıyor. Bu, mutlak bir ifadedir. 
Bunun için aşağıdaki tasrihi yapmazsak Hü
kümet dilediği yerde, şuracıktaki Kalaba Kö
yünde bu kanunu tatbik edebilecektir. Hayır, 
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Hükümet bunun, tatbikına şehir ve kasabalarda 
memurdur. Bu ortadan kalkınca dilediği yerde, 
köyde dahi bu kanunu tatbik edecektir. Hattâ 
üç evli bir yerde dahi, bunu tatbik edebilecek
tir. Binaenaleyh bu kanuna bir sarahat ver
mek lâzımdır ve hakikatta muvakkat birinci 
madde fazladır. 

«Halil Beyefendi geçen celselerden birinde
ki noktai nazarımı kabul ettiler; yani müda
faa ettiğim ve fakat muvaffak olamadığım te
zimi arkadaşımız desteklemiş olsalardı vaziyet 
tenevvür ederdi. O tezi şimdi tekrarlamıya lü
zum kalmazdı demiştim ki; ne yapıyorsunuz 
siz, hanigi maddeyi tadil ediyorsunuz? Zaten- bul 
madde yürürlüğe girmemiştir, bu cevapsız 
ikalan bir iddia idi. O vakit Halil Beyefendi 
ilmî vukuf lariyle benim bu noktai nazarımı 
takviye etmeliydiler. Ama şimdi atı alan Üs
küdar'ı geçti. Bunun faydası yok. Gelecek 
devrede düşünülecek bir vaziyet hâsıl oldu. Za
rarı olduğu yerde tutmak, daha ziyade va
tandaşların hukukunu haleldar kılmamak için 
bu noktai nazarı derpiş etmeli idi. Muhterem 
Bütçe Encümeni Sözcüsü arkadaşıma teklif 
ediyorum, eğer bu mâruzâtımı ilmen önlerse 
diyeceğimiz yoktur. Bizi zühulden kurtarır. 
Bizim gibi düşünmüyorlarsa zannederim biraz 
•zor vaziyete girerler. Onun için bu lâyihayı 
tekrar encümene alsınlar, bu halleri görsün
ler, dâvayı keşmekeşten kurtarsınlar. 

REÎS — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar; Bütçe Komisyonunun muvak
kat birinci maddesinin iki hükmü vardır. 

Birincisi; «Birinci maddede yazılı tarihle
rin hitamından önce aşağıdaki maddelerde ya
zılı hükümlerin tatbik edileceği yerleri Hükü
met takdir ve ilân eder.» 

ikinci hüküm de şudur : «ve bu yerlerde 
2490 sayılı kanunun, 30 ncu maddeye aykırı 
hükümleri tatbik edilmez.» 

Şimdi Halil özyörük ve ona iltihak eden 
arkadaşlar çok doğru söylüyorlar. Çünkü artık 
bu kanunun tatbika vazJı için yeni bir karar
name çıkarmaya lüzum yoktur, Hükümet vak
tiyle bunu çıkarmış ve yayınlamıştır. Bu iti
barla bence de birinei hükmün kaldırılması ga
yet tabiî ve doğrudur. Esasen bu birçok dedi
kodulara mevzu olmuştur, müteakip tadilâtta 
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konulan madde yine Hükümete yeni bir ka
rarname ısdarı mecburiyetini koyar gibi oldu
ğu için ve yerine getirilmediği için birçok hu
kuki dedikodulara meydan vermişti. Binaen
aleyh biz kanunu ortadan kaldırırken Hükü
mete yeniden tatbika vaz'ı hakkında kararna
me çıkarmak mecburiyeti gibi hüküm koyma
mız yanlıştır. Binaenaleyh birinci fıkradaki bu 
hükmün kaldırılması lâzımdır ve doğrudur. 
Ancak «ve bu yerlerde 2490 sayılı Kanunun 
30 ncu maddeye aykırı hükümleri tatbik edil
mez» hükmünün ipkası lâzımdır. Malûmdur ki 
Artırma ve Eksiltme Kanunu mucibince Hükü
met gayrimenkulleri kiraya vermek için artır
maya koyardı ve koyacak. Bu fıkra ondan is
tisna ediyor. Millî Korunma Kanunu iki sene 
sonra kalkacak olduğuna göre Hükümet şim
diden müzayedeye koysun mu? Yani 2490 sa
yılı Kanunun müzayede hükümlerini tatbik 
etsin mi? Çünkü Millî Korunma Kanununun 
hükmü iki sene sonra meriyetten kalkacaktır. 
Halil özyörük ve diğer arkadaşlarımızın tek
liflerinin metinlerini görmedim. Eğer metinde
ki teklifler birinci fıkranın tamamen kaldırıl
masına matuf ise yanlıştır. Bu ancak Hüküme
te kararname ısdarını icbar eden hükmün kalkması 
ve 2490 sayılı Kanunun tatbik edilmemesi fıkra
sının ipkası lâzımgelir. Aksi halde yanlış yola 
gitmiş oluruz. Bunun nazara alınmasını rica 
ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HALÎL IM-
EE (Sivas) — Efendim evvelâ bu kanunun 
tâdili yolunda şimdiye kadar tatbik edile gel
miş olan usulü de bu sırada hatırlama zarureti 
vardır. Zira bu kanunun 30 ncu maddesinin 
tâdili ilk defa kanunlaşmamaktadır. Milli Ko
runma Kanununun, 18 . I . 1940 tarihli 3780 
sayılı Kanunla, bu kanunun on bir aylık tat
bikattan sonra 3954 sayılı Kanunla tadil edil
miştir. 

3954 sayılı Kanun aşağı, yukarı 3,5 senelik 
, bir tatbikattan sonra 4648 sayılı Kanunla tadil 

edilmiştir. 4648 ise 5020 ile tadil edilmiş ve 
5020 sayılı Kanun da huzurunuza gelen Kanun
la taddl edilmektedir. Bütün bu tadillerde ta-
kibedilen usul Millî Korunma Kanununun 30 
ncu maddesinin, nevama, içinden üç sayfa çe
kip ayırmak, o sayfalar içinde değiştirilen hü
kümlerle ipka edilen hükümleri yeniden aynı 
üç sayfa dçinde tertip edip yerine koymaktan 
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ibarettir. Yani asli bünyesi muhafaza edilmek
te ve 30 ncu madde bu usul ile tadil edilmekte
dir. 30 ncu madde tadil edildikten sonra da
ima kendisinden evvelki 30 ncu maddeyi yoket-
mekte olduğu için tadil edilen ve edilmiyen hü
kümleri bir metin içinde toplamaktadır. Bu 
itibarla bizdm de bu defa takib ettiğimiz yol bu 
olmuştur. Birinci fıkradaki Hükümete terkedi-
len salâhiyet hakikaten şayanı dikkattir. Yani 
acaba bu kanunla, bu kanun tatbik sahasını Hü
kümetin salâhiyeti ile tevsii endişesini bertaraf 
mı etmeliyiz? Yani tevsi 'endişesini kaldırıcı 
ihükmü bu madde içinde tesbit mi etmeliyiz? 
Hattâ kanunun bütün asli bünyesini ve tahav-
vülâtmı takip edersek Millî Korunma Kanunu
nun ruhunda (tatbik sahasının Hükümetçe tâ
yini prensibi) esas ittihaz edilmiştir. 3780 de 
böyledir, 3956 da böyledir ve 4648 de böyledir. 
5020 sayılı Kanunda bağ, bahçe, tarla diye tas
rih eddlen hüküm o anda mevcut olan Hükümet 
kararnamesinin tezyide dair olan bir fıkrasının 
taknin yolundan tekrar ve teyidinden ibaret
tir. 5020 sayılı Kanunda, dikkat buyurulursa, 
bu hüküm parantez içinde tekrar edilmiştir. 
Biz de gerçi birinci maddede yani kanunun bü
tününü muhafaza etmek ışartiyle tadil edilen ve 
edilmiyen bütün hükümlerini bir metinde top
larken bu sahayı pek de boş bırakmış değiliz. 
Nitekim muvakkat ikinci maddede bizden ev
velki tadillerde takip edilen usule intibak ve in
kıyat ederek, bu tadillerdin hangi sahalarda 
cereyan edeceğini ve yine orada şehir, kasaba, 
iskele, liman ve istasyonlardaki gayrimenkul-
lere işaret etmek suretiyle, bu tadil kanunu
nun ana hükmü olan ilga ile tekrar tezyide mü-
taaJllik hükmün nerelerde cari olacağını ikinci 
maddede tesbit ettikten sonra, Hükümetin bu 
tezyit sahası bir kararname ile başka yerlere de 
teşmil edebilmesi bendenizce mümkün görün- I 
memektedir. Ama ikinci maddenin bu saraha
tine rağmen, bu tadil kanununun ana hedefle
rinden birisini, dün kabul buyurduğunuz tarih- J 
lerdeki ilga; ikincisini de kiraların tezyidine 
matuf hususlar teşkil ettiğine ve kira tezyidi
nin hangi sahalarda yapılacağı ikinci madde 
ile tâyin edilmiş olduğuna nazaran yeniden bir 
teşmil sahasının mevzuubahis olmaması lâzım-
gelir. Bu itibarla şimdiye kadar konuşan ar
kadaşlarımın endişelerine karşı bu yolda maru
zatta bulunmuş oluyorum. Bu kanunu komis- I 
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yona almak için şimdilik bir zaruret hissetme
mekteyim. 

REÎS — Halil özyörük. 
HALtL ÖZYÖRÜK (îzmir) — Muhterem 

arkadaşlar, Bütçe Komisyonu Sözcüsü Sayın 
Halil tmre arkadaşımız bu maddenin nevama, 
eski 30 ncu maddenin tadillerini tazammun eder 
mahiyette olduğunu ve onun tekrarı bulundu
ğunu, binaenaleyh bir zaruretin ifadesi olarak 
buraya konulmuş olduğunu izah eder şekilde be
yanatta bulundular. Halbuki mevzuubahis mad
deler, demin arzettiğim gibi, 30 ncu madde
nin tadil edilmiş şekilleri değildir. 30 ncu mad
denin tadiline ait teklif reddolundu. Bendeniz 
teklif ettim, dedim ki, «Bu 30 ncu maddeyi ta
dil edelim ve tasarıdaki muvakkat hükümleri 
maddeye koyalım. Kaldırmak doğru değildir. 
Bunu tadil suretiyle, muvakkat maddeleri de 
ihtiva eder şekilde yapılması uygun olur». 

Bu, kabul edilmedi. Şimdi 30 ncu madde 
1955 senesinde kaldırılacaktır. O zamana ka
dar bu 30 ncu madde muallâkta duruyor. Ara
da kalan intikal devresi dediğimiz iki sene için 
muvakkat maddeler konuyor. Bunların 30 ncu 
madde ile katiyen alâkası yoktur. 

Sonra; dediler ki: «Bugün ahvali fevkalâde 
zail olmuştur, 30 ncu maddenin filhal kaldırıl
ması lâzımgelir. Ancak üzerinde durulması lâ-
zımgelen birtakım müşkülât sebebiyle bunun 
kaldırılmasısnı 1955 senesine tehir ettik. O za
mana kadar da, sahayı boş bırakmamak için, 
muvakkat hükümler koyuyoruz.» Bu, 30 ncu 
maddenin tadili değildir. İşin yanlış telâkki 
edilmemesini bilhassa rica ederim. İkisi arasın
da fark vardır. 30 ncu madde tadil edilseydi 
hiç mesele yoktu. Ama 30 ncu madde filhal tat
bik mevkiinden kaldırılıyor, onun yerine muvak
kat maddeler ikame ediliyor. 

Eğer dedikleri kabul edilecek olursa, bu mu
vakkat birinci madde ortadan kalkarsa vaziyet 
ne olacak? Bir taraf atan teşebbüsü B. M. Mec
lisi eline almış, fevkalâde hal kalmamış, 30 ncu 
maddenin devamına lüzum yoktur,demiştir. Bu 
fikri edindikten sonra, muvakkat madde ka
bul edildiği takdirde vaziyet ne olacak? öbür 
tarafta da salâhiyeti Hükümete bırakıyoruz 
ve diyoruz ki, muvakkat maddenin yürürlüğe 
girip girmiyeceğini takdir et. Peki, Hükümet tak
dir hakkını kullandığından dolayı, muvakkat 
maddeler tatbik mevkiine girmemişse vaziyet 
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ne olacak? Bu iki şekli telif etmeye imkân yok
tur. Ya Hükümet inisiyatifi eline alır veyahut 
bu inisiyatifi terkeder. Eğer 30 ncu madde tadil 
edilseydi o zaman bu hüküm doğru idi, şimdi 
katiyen doğru değildir. Sözcü arkadaşımızın ka
naatine de iştirak edemiyorum ve bu kanaati ta
mamen tezat halinde buluyorum. 

Hâmid Şevket Bey arkadaşımızın sözüne de 
cevap vermek isterim. Bu ilân keyfiyeti 3780 
ve 3954 sayılı kanunlar mucibincedir. 

Bunu takip eden kanunların, meriyette bu
lunduğu halde, ilân edilmediğini arzettim. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, cidden nazik bir mevzu üzerindeyiz. Bu 
vuzuhsuzlukla kanun intişar ederse birçok karı
şıklıklar zuhur etmesi muhakkaktır. Onun için 
mevzuun gayet iyi ve berrak bir şekilde aydın
lanması gerekmektedir. 

Şimdi, 5020 sayılı Kanun yani son tadilâtı 
ihtiva eden kanun şu okuyocağım ikinci madde 
ile meriyetten kalkmaktadır. İkinci madde di
yor ki; «5020 sayılı Kanun ve Millî Korunma 
Kanununun 4648 sayılı Kanunla değiştirilen 56 
ncı maddesinin VIII nci bendi yürürlükten kal
dırılmıştır». Şimdi tamamlamak için mütaakıp 
3 ncü maddeyi de okuyalım o da : «Bu kanun 
yayımını takip eden ay başından itibaren yürür
lüğe girer». 

Şuhalde bu iki madde ile 5020 sayılı Kanun, 
bu kanunun yayımı tarihini takip eden ay ba
şından itibaren ortadan kalkıyor ve muğlâk bir 
vaziyet hâsıl oluyor. Çünkü dün kabul edilen 
birinci madde ile, Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesi, meskenlerden gayrı yerlerde 
1.1.1955, meskenlerde 1. V I . 1955 tarihinden 
itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

Şimdi esas 30 n«u madde kalıyor. Hangisi
dir o ? O, namevcut olan bîr madde... Esasen 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi mü-
taaddit tadiller geçirmiş. En son kanun olan 
5020 de ikinci madde ile kaldırılıyor. Ozaman 
biz ne vaziyete düşüyoruz? Tamamile bu husasu 
tatbik edecek olan mahkemelerin1 ellerinde bir 
kanun bulunmadığı için, onları neyi tatbik ede
ceklerini ve ne yapacaklarını bilemiyecek duru
ma düşürüyoruz. Binaenaleyh arkadaşların bil
hassa Sayın Halil Özyörük'ün müdahalesini ben
deniz yerinde buluyorum; Yanı tekliflerinin ni
hai neticesi yönünden değil, mevzuun bihakkın 
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I aydınlanması lâzım. Neredeyiz? Hangi tarafa gi

diyoruz, Hangi kanunu tatbik edeceğiz? 30 ncu 
madde hangi tarihte meriyetten kalkacak? 5020 
sayılı Kanun kalktı. fOhalde birinci madde ile 
ileriye matuf bir hüküm konuldu. Faaliyeti ka
nuniye hangi esas üzerinde duracak? Onun için 
rica ederim, isticale lüzum yok, bunu komisyon 
esaslı şekilde yeniden tetkik etsin (Oooo sesleri). 
Efendim, isticale lüzum yok, şimdi ne yaptık? 
Birçok karışıklıklar işte karşımızda, yarın tatbi
katta bakalım ne olacak? Hiç kimse bir şey kes-
tiremiyor. Binlerce vatandaşı alâkadar eden, 
mahkemeleri yakından ilgilendiren bir mevzudur. 
Açıkça komisyon buraya çıkmalı, doğrudan doğ
ruya bu mesele hakkında Halil özyörük, Hâmid 
Şevket Inoe ve onu takip eden Hidayet Beyin 
yürüttükleri mütalâalara karşı kanuni ve mukni 
bir cevapla esasını kökünden tavzih eder bir şe
kilde mevzuu halletmelidir. 

Madde bu şekilde çıkarsa, Halil Beyin bu
yurduğu gibi kanun muallâk bir duruma giriyor. 
Bunu bilhassa komisyonun tavzih etmesi lâzım
dır. 

MECDET ALKİN (Kütahya) — Takrirler 
reye... 

REÎS — Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
desinin tamamiyle meriyetten kadırılması efkâ-

{ rı umumiye ekseriyetinin talep ettiği bir dâva 
idi. Beri tarafta, bu maddenin bir müddet daha 
meriyette kalması hakkında yine efkârı umumi-
yede bir temayül vardı. Kaldırılmasını tama
miyle istiyen tarafın mesnedi, 30 ncu maddenin 
her vatandaşa Anayasa hükmü ile verilen mül
kiyet hakkına mütecaviz bir durum olmasından 
dolayıdır. 

Şimdi, 30 ncu maddenin tamamiyle kaldırıl
masına imkân görmiyen, gerek Adalet Komis
yonu, gerekse Bütçe Komisyonu bu maddeyi ta-
dilen kabul etmek zaruretinde kalmıştır. Bu za
ruretin sureti tedvinine hukukçu arkadaşlarımız 
itiraz ettiler. Bu itirazları, teessürle arzedeyim 
ki, tedvin edilen gayenin ruhuna tam mânasiyle, 
objektif olarak nüfuz etmemeleri dolayısiyle, siz
lerin efkârında bir teşevvüş getirmiş bulunu-

t yorlar. 
Arkadaşlarım; dikkat buyurunuz, huzurunuz-

I da bulıınan bu kanunun başlığı, Millî Koı-uııma 
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Kanununun tadili hakkında kanun tasarısıdır. 
Tadil edilen ise, 30 ncu maddedir. 

30 ncu madde filvaki ahvali fevkalâdenin de
vam ettiği müddet zarfında mer'i kalacaktı. 
Fakat Millî Korunma Kanununun külli içinde 
bulunduğundan dolayı bu maddeyi birdenbire 
toptan kaldırmak imkânı hâsıl olmadığından ko
misyon ancak 30 ncu maddenin tadili ile Hükü
mete nevama, «Şu tarihte bunu sen meriyetten 
kaldıracaksın», şeklinde kanuni bir müeyyide 
olarak tedvin etmiştir. Bir defa 30 ncu madde 
1955 yılından itibaren ortadan kalkacaktır. Şim
di bu kanunun neşri tarihinden 1955 e kadar 
vaziyet ne olacaktır? Bir intikal devresi vardır. 
Bu devre içinde mucir ile müstecirlerin müteka
bil birtakım hükümlere tâbi kalmaları lâzımdı. 
îşte bu hükümleri muvakkat madd'elerle tesbit 
etmiş bulunuyoruz. Bu maksat kanuni tekniğe 
uyularak yapılmıştır. Mütaakıp muvakkat mad
deler, icarların ne suretle artırılacağı ve ne ka
dar müddetle devam edeceği keyfiyetidir. Yok
sa bu kanun vazıh olduğu halde hukukçu ve 
kıymetli arkadaşlarımız burada, kürsüde siz 
30 ncu maddeyi bu şekilde tadil ediyorsunuz 
ama, beri tarafta maddeyi kaldırıyorsunuz, di
yorlar ki, hayır madde kalkmıyor, tadil edili
yor. Tadil 'ediyoruz 30 ncu maddeyi. Tadil baş
ka, ilga başkadır. 

5020 sayılı Kanuna gelince; onun iigasmdaki 
sebep, bu 5020 sayılı Kanun Millî Korunma Ka
nununun mükerreren tadil edilmiş olan 30 ncu 
maddesini kül halinde tesbit etmiş olan bir ka
nun olmasıdır. Binaenaleyh müzakere »edilen 
kanun kabul edilince, 5020 sayılı Kanunun hük
mü esasen kalmaz. Bu maddeyi kabul etmemek
le 5020 sayılı Kanunun maddesini kabul etmek 
olur ki, o vakit arkadaşımızın buyurdukları 
teşevvüşat husule gelecek ve kanunu tatbikle 
mükellef olan hâkimler bu kanunun tatbikimi 
imkân bulamıyacaklardır. 

REÎS — Efendim, söz alan daha iki arkadaş 
vardır, fakat kifayet takriri geldi, okuyacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Bu madde hakkında yapılan müzakere yük

sek Meclisi tenvir etmiştir. Müzakerenin kifa
yetinin reye konulmasını arz ve teklif eylerim. 

Giresun 
Adnan Tüfekcioğlu 
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j REÎS — Kifayet lehinde konuşacaksınız, 

Hüseyin Ortakcıoğlu. 
I ITÜSERÎN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Etendim, söz alan daha iki arkadaşın mevcut ol-
I duğunu ifade ediyor Sayın Başkan. Esasen m'e-

sele biraz da akademik bir mahiyet almıştır. 
Kanunun neşir ve ilânı hakkındaki hüküm mu
vakkat madde içerisinde yer almalı mıdır, yok
sa bu, tamamen çıkarılmalı mıdır? Mesele hak
kında zannederim muhterem Heyetiniz tam ola
rak tenvir edilmiş değilsiniz. Bendeniz bu ka
nun üzerinde aylardan beri uğraştığım halde 
tenevvür edemedim. Üç arkadaşımızın konuş
masa ile acaba kifayeti müzakere takriri veren 
arkadaşımız tenevvür etmiş midir? Bu, muvak
kat madde içerisinde mi yoksa esaslı hükümler 
içerisinde mi yer almalıdır? İlân mecburiyeti-

ı nin mahiyeti nedir? Bugüne kadar olan, 5020 
sayılı Kanunla ondan evvelki kanunlarla değiş
tirilmiş olan madde. Hükümet tarafından ilân 
edilmemiştir. 

Bu maddelerin içerisinde Hükümet tarafın
dan ilân edilmesi, tatbik edilecek yerlerin tâ
yin edilmesi şarttır, diye tasrih edildiği halde 
ilân edilmemiş ve vatandaşlar mahkemelere ve
rilmiştir, mahkûm olmuştur, evlerinden) çıka
rılmıştır. Bir sürü pürüzlü meseleler vardır. 
Biraz evvel komisyon sözcüsü dedi ki : Zatı âli
niz de öyle ifade ettiniz, Millî Korunana Kanu
nunun 30 ncu maddesini değiştirirken kül ha
linde değiştiriyoruz, eski madde alınıyor, hü
kümden düşülüyor, yepyeni hükümler konu
yor. Yepyeni hükümler konduğuna göre, ilân 
edilmesi icabeder. Bu kadar açık bir şeyi kabul 
etmek icabeder. 

REİS — Birinci fıkranın görüşülmesinin ye
terliğini kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Söz Ümran Nazif'in. 
ÜMRAN NAZÎF YlĞÎTEb (Konya) — 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz 'Feridun Fikri 
Bey arkadaşımızın fikirlerine iştirak etmiyo
rum. Tetkik edilmekte bulunan kanun madde
lerinin her sebep ve vesile ile komisyona iade
si, o kanun müzakerelerinin hararetini' kaybet
tirmekte, alâkalıların da alâkası haliyle 
kaybolmaktadır. Kanunun muvakkat 1 nci 
fıkrasına matuf itirazların burada, huzurunuz
da hallinin mümkün olduğu kanaatindeyim. 

Halil özyörük'ün ortaya attığı fikir şudur 
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Ki, muvakkat maddenin birinci fıkrasında Hü- ı 
kümetin, bu kanunun nerelerde tatbik oluna
cağına dair karar ittihaz etmesi hususunda 
yeni yetki verilmesine dair hükmün fuzuli ol
duğuna matuftur. Ben de bu kanaate iştirak 
ediyorum. Biz Birinci maddeyi şu suretle 
kabul etmiş bulunmaktayız : Millî Korunma 
Kanununun 30 ncu maddesi meskenlere ait olan 
yerlerde 1 . VI . 1955 tarihinden, meskenlerden 
gayrı yerlerde ise I I . 1955 ten sonra kal
dırılmasını kabul etmiş bulunuyoruz. Yani 3780 
sayılı Kanunun tadil gören 30 ncu maddesi o 
tarihlere kadar mer'i ve muteberdir. Zaten hâ
diseyi aksi taraftan mütalâa edecek olursak es
ki 30 ncu madde ile Hükümet bu yetkiyi haiz- | 
dir ve bunu da zaman zaman istimal etmiştir. [ 
Binaenaleyh Hükümetin I I . 1955 ve İ . VI . 
1955 tarihlerine kadar eski yetkisine göre de ye
ni bir karar alabilmesi mümkündür. 

Diğer bir arkadaşımız; 2490 sayılı Artırma 
ve Eksiltme Kanununun 30 ncu maddeye ait 
hükümleri, burada ayrıca tasrih olunmadığı 
takdirde, bundan böyle tatbik edileceğini ifade 
ettiler. Halbuki 30 ncu maddenin ilgası, 1 . I . 
1955 ve 1 . VI . 1955 tarihlerinde mümkün ola- ı 
cağına göre, o tarihlere kadar 2490 sayılı Ka
nunun 30 ncu maddeye aykırı hükümleri tabi-
atiyle tatbik edilmiyecektir. Bendeniz, bura
da bu hükümleri yazmak belki eski 30 ncu mad
deyi bir teyittir, diyeceğim. Fakat öyle bir te
yit ki, kanunun esasında bulunduğuna göre, ve 
eski 30 ncu maddedeki hüküm mevcut olduğu
na nazaran, bu bir haşiv mahiyetini arzetmek-
tedir. Bu bakımdan, diğer arkadaşların fikir
lerine iştirak ederek, bu 30 ncu maddenin kal
dırılmasını teklif ediyorum. 

REÎS — Hüseyin Ortakcıoğlu. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) - -
Efendim; muvakkat birinci maddenin birinci 
bendinde; «Birinci maddede yazılı tarihlerin hi
tamından önce aşağıdaki maddelerde yazılı hü
kümlerin tatbik edileceği yerleri Hükümet tak
dir ve ilân eder.» diye bir hüküm sevkedilmek-
tedir. 

Bundan evvel 30 ncu maddeyi tadil etmiş 
olan 3954, 4180, 4648 ve 5020 sayılı kanunlar
da aynı hükümleri ihtiva etmektedir. 

Bundan başka ilk defa Milli Korunma Kanu
nu meriyete konduğu zaman 3780 sayılı Ka- | 
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nun çıkarılmıştır. Bu kanunun içinde yer al
mış olan 30 ncu maddenin en son fıkrasında 
diyor ki; «30 ncu maddenin tatbik edileceği yer
leri Hükümetin tâyin ve ilân etmesi şarttır.» 
Tatabikatta bu maddenin nasıl tatbik edildiği
ni ve Hükümetin nasıl hareket ettiğini ifade 
etmiş olmak için bir iki misal arzedeceğim : Mil
lî Korunma Kanunu yürürlüğe girdiği zaman 
3 . IV . 1940 tarih ve 2/1327, 17 numaralı Ko
ordinasyon Heyetinden bir kararname çıkmış
tır. Bu kararname,' 30 ncu maddenin içindeki 
hükümlerin ilân edilmesi gayretinden doğmuş
tur. Ondan sonra 30 ncu madde hükümlerinin 
şehir ve kasabalara teşmiline dair 53 sayılı Ka
rarname çıkarılmış, bu kararnameden sonra 
3954 sayılı Kanunla 30 ncu madde değiştirilmiş
tir. Bu değiştirmeden sonra Koordinasyon Kara-
riyle 30 ncu madde yürürlüğe girmiştir. Sonra 
4180 sayılı Kanunla 30 ncu madde değiştirilmiş 
fakat öyle bir değiştirme ki bütün kelimeleriyle 
birlikte ortadan kaldırılmış, yepyeni hükümler 
konmuştur. Bu hükümlerin yine 10 ncu fıkrasın
da deniliyor ki: 4180 sayılı Kanunun tatbik edi
leceği yerlerin Hükümetçe ilânı mecburidir. Ne
dense Hükümet bir kararname çıkarmamış ama 
kanun o günden beri tatbik edilmiştir. Sonra 
4648 sayılı Kanun, 30 ncu maddeyi değiştirmiş, 
yerine bu defa yepyeni hükümler koymuş ve 
4648 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde
nin içine, bu kanunun tatbik edileceği yerlerin 
Hükümetin ilân ve tâyin etmesi şarttır diye de 
âmir bir hüküm konduğu halde, Hükümet tara
fından bugüne kadar Koordinasyon Kararı yü
rürlüğe konmadığı halde, mahkemelerce tatbik 
edilmiştir ve edilmektedir. 

Dahası var arkadaşlar, 5020 sayılı Kanun 
çıkmış. 5020 sayılı Kanun dahi 30 ncu maddeyi 
kül halinde kaldırmış ve yerine yepyeni hüküm
ler koymuştur. Hükümler konurken ayrıca 10 
ncu fıkra ilâve edilmiştir, aynı zamanda «bu 
maddenin tâyin ve tatbik edileceği yerlerin Hü
kümet tarafından ilân edilmesi şarttır» dediği 
halde, Hükümetçe şimdiye kadar nazarı itibara 
alınmamış, Koordinasyon Kararı ile ilân yapıl
mamıştır. İlân edilmediği halde mahkemeleri
miz, cayır cayır, bu kanun yürürlükte imiş gibi 
tatbik etmişlerdir ve bir kısım vatandaşlar ceza
landırılmış, bir kısım tahliye kararları verilmiş
tir, maalesef. 

Şimdi de aynı şekilde 30 ncu maddeyi tadil 
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vdum Bütçe Komisyonu muvakkat madde ile şu 
hükmü koymuştur: «Kanunun tatbik edileceği 
yerleri Hükümet, tâyin ve ilân etmeye mecbur
dur». 

Şimdi, bilhassa sayın üstadımız Halil Özyö
rük ve Hâmid Şevket Beyefendiler, bu, ana hü
kümler içerisinde yer alması icabeden bir hüküm 
değildir, Bütçe Komisyonu ve ona müzahir olan 
arkadaşlarımız ise bu hüküm, ana hükümler içe
risinde yer almalıdır diyorlar. 

Şimdi, şunu arzedeyim- ki bugünkü şekliyle 
muvakkat birinci maddenin birinci fıkrası, ka
nunun içerisinden çıkarılırsa o zaman Hüküme
tin Millî Korunma Kanunu üzerindeki tasarruf 
yetkisini Muhterem Heyetiniz mezelder, kaldır
mış duruma düşer. Yani Hükümet 1955 1 ari
finden evvel bu maddeyi, daha doğrusu Millî 
Korunma Kanununun tamamım yürürlükten 
kaldırmak yetkisini elinden çıkarmış olur. Bu 
hüküm mevcut olduğu müddetçe, bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten bir ay, beş ay, bir se
ne sonra Hükümet lüzum görürse muvakkat 
maddeleri tamamen kaldırabilir. Esasen Muh
terem Özyörük ve Hâmid Şevket înce arkadaş
larımızın noktai nazarları doğrudur. Ama za
manı geçmiştir. 

Bundan evvelki oturumda dedim ki ; mu
vakkat maddenin içerisine esaslı hükümler so
kuluyor, esaslı 'hükümlerin yerlerine muvakkat 
hükümler konuyor. 

Şimdi, bu kanunun, Millî Korunma Kanunu
nun içerisinde elbette 30 ncu maddenin metni 
bulunmak lâzımdır. Yani mesken dâvasını hal
leden hükümlerin bu kanunun içerisindeki kül 
halinde bulunması lâzımdı. Bunun muvakkat 
bir zaman sonra kaldırılmasına ait olan hük
mün ise muvakkat bir mahiyet taşıması lâzım-
gelirdd. Muhterem Bütçe Komisyonu ise, bu 
muvakkat olması lâzımgelerı hükmü esas mad
de olarak derpiş etmiştir. Esas madde de mu
vakkat olarak zikredilmiştir. 

G-elelim ikinci fıkranın A, B, C, Ç, D bent
lerine : Bunun tatbik şekilleri, zaruretler ve 
ihtiyaçlara göre ayarlanmış bulunuyor. Bunlar 
aşağı yukarı 12 senelik bir tatbikatın neticesin
de tesbit edilmiştir, anlaşılmıştır. Binaenaleyh 
bu hükümler Millî Korunma Kanununun esas 
bünyesi içinde kalmak suretiyle, birinci mad
de muvakkat madde olarak zikredilmeli idi. 
Şimdi birinci madde kabul edildikten sonra bu 

.1953 O : İ 
| maddenin üzerinde durmak hakikâteü faydasız 

gariittüyor. Bilhassa bu noktaya işaret etmek 
istiyorum. Eğer tamamen Muihterem özyörük 
ve Pertev Beyin dediği gibi kaldırırsak, Hükü
metin bu kanun üzerindeki tasarruf salâhiyeti
ni tahdit etmiş oluruz. Biz Meclis olarak bu 
fevkalâde kanunu mutlaka 1965 e kadar uzata
cağız gibi kati bir hükme gitmiş oluruz. Onun 
için yanlıştır. İmkân olsa da usul hükümleri 
müsait ise, dün kaJbul etmiş olduğumuz birin
ci maddeyi muvakkat, diğer maddeleri daimî 
madde olarak kabul etsek, kanun tekniğine da
ha uygun hareket etmiş oluruz. 

REİS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) Muhte

rem arkadaşlar, Millî Korunma Kanununun 30 
ncu maddesi filvaki 1955 t e yürürlükten kaldı
rılıyor. (Kabul ettiğimiz ilk madde ile), fakat 
birçok hallerde müzakere edilen kanunun meri
yete girmesiyle 30 ncu madde .tatbik sahasından 
kaldırılmaktadır. Meselâ boşalan gayrimenkul-
lerde veyahut tahliyesine hüküm olunan gayri
menkul lerde vaziyet böyledir, bunlar hakkında 
bu kanun yürürlüğe girer girmez 30 ncu madde 
tatbik edilmiyecektir, diğer taraftan birinci mad
deyi takip eden diğer maddelerde de kiralara bâzı 
zamlar yapılmaktadır. Eğer biz birinci fıkrayı 
kabul edersek bunun birçok zararları melhuzdur. 
Basit bir misalle arzedeyim: 

Fıkra diyor ki; aşağıdaki maddelerde yazılı 
hükümlerin tatbik edileceği yerleri Hükümet tak
dir ve ilân eder. Farzediniz ki; bu salâhiyeti 
biz Hükümete verdik, (ki fıkra mutlak salâhiyet 
vermektedir.) Hükümet bu yerleri takdir ve 
ilân ederken İstanbul ve Ankara gibi büyük şe
hirleri istisna etse vaziyet ne olacak? Şüphesiz ki 
bu iki büyük şehirde, kabul edeceğimiz kanun, 
tatbik edilemiyecek. Meclisin arzusuna, vâzıı 
kanunun maksat ve gayesine uymıyan ve hiç 
faydası olmıyan endişeli ve çok zararlı gördüğüm 
bu hükmün buradan kalkmasında fayda vardır. 
Komisyon sözcüsü arkadaşımız acaba bu vaziyeti 
nasıl izah ederler. Tekrar ediyoram, Hükümet bir 
iki şehrimizi ilândan istisna etse vaziyet ne ola
cak? Bunun takdirini Yüksek Heyete bırakıyo
rum. 

AHMET KEMAL VARINCA (Oümüşane) — 
Bu işe karıştığımdan dolayı hakikaten pişman
lık duyuyorum. Fakat ne çare ki, artık sonuna 

j kadar devam edeceğiz, 
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Arkadaşlar, benden evvel konuşan hukukçu 

arkadaşlarımı dinledim, fikirleri bir noktada te
kasüf ediyor. Hükümetin haiz olduğu salâhi
yet bu fıkra ile tahdit ediliyor. 

Efendim, Hükümetin haiz olduğu salâhiyeti 
iki sene sonra nezediyoruz. İki sene nihaye
tinde ııezettikteu sonra, bunu iki sene diye tah
dit etmekte bir kusur mu vardır? Buna B. M. 
Meclisi, hâkimdir. Evet, tahdit ediyoruz, iki sene 
müddetle tahdit ediyoruz, iki sene sonra nez
ediyoruz. Bu esastan yürüdükten sonra zanne
diyorum ki, hukukçu olan arkadaşlarımın tered
düt ve telâşına lüzum yoktur. 

İkincisi, bu kanunu ne edip ,edip bugün veya 
yarınki Birleşimde çıkarmalıyız. Bunu tekrar 
komisyona havale etmek, öteden beri ov,oda 
bu kanunun aleyhinde bulunanların tabiyesinin 
muvaffak olması demektir. Meclis katiyen bu işe 
razı değildir. İşin başında da söyledim, bu mese
leyi burada halledelim, bu kapıdan dışarıya çı
karın ıyalım. 

Muhterem komisyonun yani Bütçe Komisyo
nunun bu fıkralar hakkındaki noktai nazarları 
bendenizce gayet doğrudur, amelidir. Eğer biz 
bu işleri ince eleyip sık dokuyacak olursak bu 
kanun bu sene de ve gelecek sene de çıkmaz. 
Esas mesele halledilmiştir. Fevkalâde halin ol
madığı Meclisçe kabul edilmiştir. İki sene sonra 
bu kanunun kalkmasına karar verilmiştir. İki 
sene zarfında da teferruata ait birtakım rötuş-
ler yapılmıştır. 

Hattâ mülk sahiplerinin ve kiracıların noktai 
nazarlarını arzedeyim. Diyorlar k i : Biz bir şey 
istemiyoruz; yalnız ben evden ne zaman çıkaca
ğım, mülk sahibi de diyor k i : Ben mülküme, evi
me ne vakit sahip olacağım? Biz bunu bildir
dik. Dedik ki: İki sene sonra sen evden çıkacak
sın, sen de bir buçuk sene sonra mülküne sahip 
olacaksın. Hattâ zamlara da ihtiyaç yoktur. Zam 
istiyen dahi yoktur. (Gürültüler) Mülk sahibi, 
Mülküme sahip olayım diyor. Bendenizce bi
rinci maddeyi kabul ettikten sonra hiçbirine 
esasen lüzum yoktur. Bütçe Komisyonu bir re-
tuş yapıyor, bunu aynen kabul edelim. Bu işi 
uzatmıyalım. Korkulacak bir cihet kalmamış-
tir. Biz bunun serbestliğine karar vermişiz, 
ufak tefek meseleleri tatbikatta kendi kendine 
halledilecektir. Benim ricam bu işi bir an evvel 
bitirelim. Bütçe Komisyonunun kararını kabul 
edelim. Bu iş bitsin başka işlerimize bakalım. 
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| REİS — Komisyon buyurun. 

HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) — Söz isti
yorum. 

REİS — Müsaade edin, önce komisyon ko
nuşsun. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HALİL İM-
RE (Sivas) —• Efendim, evvelâ şu noktayı tav
zih edeyim. Arkadaşlarımızın konuşmalarında 
tahdit ile ilân birbirine karıştırılmıştır. Yani, 
tahdit keyfiyeti ile ilân keyfiyeti birbirine ka
rıştırılmıştır. 3780 sayılı Kanunun 30 ncu mad
desi şöyledir: «Bu kanunun tatbikatta bulun
duğu müddet zarfında, şehir ve kasaba ve is
kele ve liman ve istasyonlarda gayrimenkulle-
rin kira bedelleri, bu kanunun tatbik mevkiine 
konmasına tekaddüm eden senenin muayyen 
olan kira bedellerinden fazla olamaz.» Bu, 
arkadaşlarımızın bu kanunun tatbik sahasını 
tâyin bahsinde tereddütlerinin mebdeidir. Ya
ni, bu maddede bu hükmün bulunması lâzım
dır. Ondan sonraki fıkra; bu madde hükmünün 
tatbik edileceği yerleri, birisi daha geniş sa
hadaki yerleri tesbit eder. Fakat bu şehir, 
kasaba, iskele, liman ve istasyon bulunan yer
leri ilân eder. 

HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — Bu 
okuduğunuz kararnamedir. 

HALİL İMRE (Devamla) — Hayır okudu
ğum -'1780 sayılı Kanunun 30 ncu maddesidir. 
Bu kanunun bu maddesi 4648 sayılı Kanunla 
tâdil edilirken 30 ncu madde yine bu kanunun 
tatbikte bulunduğu müddet içinde şehir, kasa
ba, iskele, liman ve istasyonlarda kira bedelle
ri şu suretle artırılır, şu suretle tenkis edilir 
diye tezyit ve tenkise ait hükümleri burada 
tesbit ettikten sonra, bu maddenin son fıkrası 
olarak, yani metin içinde değil, son fıkra ola
rak. bu madde hükümlerinin tatbik olunacağı 
yerleri Hükümet tâyin ve ilân eder, der. Bu 
yerlerde 2090 sayılı Kanun mer'i olmıyacaktır. 
Hükümet işte bu kanunların tadilâtını şu yol
da takip etmiştir. Kanunun tatbik edileceği 
mahaller ilân edilmek suretiyle hükmü kanuni 
yerine getirilmiştir. Yani şu noktayı tesbit et
mek lâzımdır; bu kanun nerelerde tatbik edi
lecekse tatbik mahalleri tesbit edilecektir. Tat
bik hükümlerinin ilânına lüzum yoktur. Tadilât 
tatbik hükümlerinin meriyet sahası değildir, 
tatbik edilmekte olan hükümlerin tadiline aittir. 
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Bu itibarladır ki, şimdiye kadar hüküm ta

dillerine mütaallik olan kanun tadillerini Hü
kümet ilân etmemiş, mahkemeler de böyle anlı-
yarak, bunun ilânını mucip bir hal olmadığını, 
ilânın tatbik sahasına taallûk eden hükümlere 
şâmil olmadığını teyit ederek, mahkemeler de 
bu suretle karar vermiş (bulunmaktadır. 

Şimdi ilân meselesini bu suretle hallettikten 
sonra, tahdidi biz bu meselede hiç mi nazara al
madık?. Yani Hükümeti, bu tadil kanunu kar
şısında yeniden tatbik sahasını ilânına imkân 
verebilecek bir metin mi hazırladık?. Yani Hü
kümet kendisi bu mesele dolayısiyle, tatbik sa
hasını ilân etmek suretiyle teşmiline muktedir 
olabilecek midir?. Bendenizin kanaatim şudur 
ki ; kanunun heyeti umumiyesinden ve madde
lerden mülhem ve mütenebbih olarak, kanunun 
umumi hükümleri ve umumi mefhumu içinde, 
meseleyi kasrü tahsis etmekten ziyade, mütaa-
kıp maddeleri kıymetlendirmek lâzımdır. Demin 
arzettiğim gibi; ikinci maddeyi bu kanunun tat
bik sahasiyle birlikte ifade etmek suretiyle, mad
denin tahdidatı içinde kalmayıp, kanunun bü
tünlüğü içinde aramak lâzımdır. Hiçbir endişe
ye mahal yoktur. Yeniden tatbik sahasının tev
sii muhtemel değildir. Arkadaşların bu itibarla 
endişeleri varit olmaması lâzımgelir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, hazer edilen nokta şudur; görüyorsu
nuz, bir saattir sağlı, sollu, müspetli, menfili bir 
konuşma oluyor, mümkündür, gayrimümkün-
dür. Şu Meclis içinde bir vuzuh hâsıl olmazsa 
sonra tatbikat nasıl olur?. Madde yoktur der, 
tatbik etmez, madde vardır der, tatbik eder. Bu, 
nasıl hallolur?. Meclis eğer kendisi yolunu ta-
mamiyle aydınlatmaz ve katı bir ışığı mevzuun 
üzerine saçmazsa, vatandaşların, ibadullahın du
rumu ne olur arkadaşlar?. Biz çıkaralım.. Çıkar
mak gayet kolay. Bir madde ile, hepsi kalkmış
t ı r demek mümkün. Fakat arkadaşlar bu böyle 
olursa tatbikat son derece sakat ve son derece 
üzücü olur. 

Şimdi bakınız, Bütçe Komisyonunun umumi 
tertibine göre teemmül ettiği netice şu noktaya 
varıyor : Bu fıkranın, yani itiraz edilen fık
ranın kalması zaruridir. Niçin? Bakınız, bu 
nokta hakkında mütalâayı kesin olarak ifade 
etmiş değildir. Tenevvüre ihtiyacım var, te
nevvür ettim bu noktada. Aksi fikirde olan 
arkadaşlar bu noktada Bütçe Komisyonu ile 
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mutabık ise mevzu kalmaz. Niçin? Bütçe Ko
misyonunun noktai nazarını uygun görürüm; 
okuyalım tasarının ikinci maddesini: 

«5020 sayılı Kanun ve Millî Korunma Kanu
nunun 4684 sayılı Kanunla değiştirilen 56 ncı 
maddesinin sekizinci bendi yürürlükten kaldı
rılmıştır.» Yani 5020 numaralı Kanun ile kal
kan bir hüküm, dün kabul edilen daimî bir 
madde ile, 1.1.1995 ve 1 . V I . 1955 tarihlerine 
kadar yürürlükte kalıyor. O halde ortadaki 
vaziyet ne olacaktır? 

Bundan evvel mütaaddit kanunlarla yerleri 
tâyin edilmiş, şurada, şurada, bu kanun mer'i 
olur denmiş. 

Şimdi, yeni bir hükümle şurada, şurada, bu 
şekilde tatbik olunur diye bir kaide vaz'edil-
mezse bu muallâk durum nasıl halledilir? 

REFET AKSOY (Ordu) — Hükümet yapa
cak. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— İyi. İşte zaten evveliden beri Hükümetin olan 
bu yetkinin müceddeden itasında zaruret var
dır. Aksi takdirde bunu kim yapacak? Şimdi
ye kadar Hükümet yapageldi. Yerleri tesbit 
olunmuş, ayrı, ayrı, şurada, şurada tatbik edil
miş. Şimdi bunu kaldırırsanız «dipsiz kile, boş 
ambar» vaziyetine 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) —. Son 
maddeyi kaldırıyor. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Ha, bak şimdi de son maddeyi kaldırıyoruz 
diyorlar. İki tez meydana geliyor. 

Efendim, müsaade buyurun, maksadı temin 
etmek bakımından komisyonca kanunlar bir 
ahenk ve bütünlük içinde tamamlanır. O hal
de bu maddenin komisyonca tanzim edilen şek
li üzerinde mutabık kalınırsa mesele kalmaz. 
Fakat bu kaldırıldı mı, ot'omatikman komisyo
na gideceğinden dolayı, sizi onun için ikaz ede
rim. Böyle nazik bir mevzuda, nizamnamenin 
119 ncu maddesi mucibince komisyon; hiçbir 
zaman, re'sen, kendi âzası ile istişare etmeden 
Meclis huzurunda mesuliyeti üzerine alamaz. 
Demek ki tutulan yollar maksatların tersine 
olabiliyor. Meselâ, çıkartılmak istenilen bir 
şey hakkında Öyle bir formül konuyor ki, işi 
geciktiriyor. 

Onun için bu işi etraflı müzakere etmekte 
fayda vardır. Benim şahsi kanaatim; bütün 
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bu teselsüle ve tatbikata nazaran, komisyonun 
getirdiği ve Hükümetin takdir hakkına taallûk 
eden hüküm yerindedir, bu kaldırılırsa sistem 
bozulur. Bunu arzetmek istiyorum. i 

BEÎS — Hidayet Aydmer. | 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, 3780 sayılı Millî Korunma Ka
nunu, Hükümete kararname ısdarı ve 30 neu I 
maddenin mevkii meriyete vazı hakkını veı-miş- j 
tir. Hükümet bu vazifesini yaptı, ondan sonra j 
bu kanun tadil edildi. Maalesef hata- edildi. Ha- j 
ta şudur; mevkii meriyette olan bir kanunu I 
tekrar sanki Hükümet kararname çıkarmak J 
mecburiyetindeymiş gibi tuttular, Vekiller He- j 
yeti tatbik ve ilân eder diye fıkra koydular, j 
Meclisi Âliyi işgal etti. Mahkemeler ve tatbikat J 
bu kanunun ölmemiş olduğu ve tatbiki za- j 
ruri olduğu kanaati hâsıl etti. Şimdi bu kanu- i 
nu ortadan kaldırıyaruz, ne vakit bir buçuk iki j 
sene sonra. Kaldırdığımız bu maddenin birin- | 
ci fıkrasında yine Hükümet bunun tatbik yeri- ! 
n j ilân eder, diyoruz. Hâsılı tahsil abestir. Hü- , 
kimet ilân etmiştir. Binaenaleyh biz o karar- I 
name ile mevkii tatbikte olan 30 ncu mad- ' 
deyi kaldırıyoruz. Tadil ediyoruz. Maddeyi de- • 
ğiştiriyoruz. Yoksa mahalli tatbikini tâyin et- j 
miyoruz. Maksat Hükümete ilân etmek ve mev- J 
kii tatbika koymak için kararname çıkarmak 
mecburiyetini koymamalıyız. Zaten bu madde \ 
mevkii tatbiktedir. Bizim burada değiştirmek 
istediğimiz, yalnız bu kanunun ne vakit meri
yetten kalkacağıdır. 

Bâzı arkadaşlar, buyurdular ki; bundan ne I 
endişe ediyorsunuz, zaten bu kanunla kabul edi- | 
len birinci madde ile 30 ncu madde ölmemiş, ,1 
berhayattır, onlar 30 ncu maddeyi berhayat 
farzederek bunun tatbik edileceğini âmirdir ! 
diyorlar. O halde o tatbik edilecek 30 neu 
madde ile ilân keyfiyeti yoktur, çünkü 30 ncu I 
madde mevhumdur. 3780 numaralı Kanunun 30 [ 
ncu maddesi 5020 sayılı Kanunla ilga ve 5020 ! 

numaralı Kanun ikame edilmiştir. Gerek 5020 • 
sayılı Kanun ve gerekse 3780 sayılı Kanunun j 
30 ncu maddesi halen ilga edilmiş ve o madde
nin hiçbir cüzü ve hiçbir bendi sağ değildir, i 
5020 sayılı Kanunu da 1,5 sene daha ilga ile 
bu kanunun bütün unsurlarını, bütün bentleri
ni ortadan kaldırıyoruz, bugünden kaldırıyoruz. • 
Dikkat buyurun, arkadaşlar hata ediyorlar. Fe- | 
ridun Fikri evvelâ noktai nazarını güzel izah 

19Ö3 Ö : İ 
ettiği halde sonradan rücu ettiler. Müzakere et
tiğimiz kanunun ikinci maddesini okuyorum. 

«5020 numaralı Kanun ve Millî Korunma 
Kanununun 4648 sayılı Kanunla değişen 56 
ncı maddesinin 8 nci bendi yürürlükten kaldı
rılmıştır.» Ne günden itibaren? Bugünden itiba
ren. Binaenaleyh eğer hilafı noktai nazar ka
bul edilirse sanki 5020 numaralı Kanun mül
ga değilmiş gibi olur. 5020 numaralı Kanunu 
ilga ediyoruz, o kadavra içinde bir canlı yav
ru vardır neticesi hâsıl olacaktır bunun. Tatbi
katta neticesi şu olacaktır; hâkim yalnız bu ka
nunu tatbikle iktifa etmiyecektir. 5020 numa
ralı Kanunun diri zannedilen maddelerine ba
kacaktır. öyle şey yoktur. 5020 sayılı Kanun 
bütün eczası, efradı ile mülgadır, ortadan kalk
mıştır. Bütün hükümleri, Millî Korunma Kanu
nunun kiraya dair hükümleri ve maddeleri bu 
çıkarmak üzere bulunduğumuz kanun içinde
dir. Onun için muvakkat ikinci maddenin 5020 
numaralı Kanunu ilga eder, hükmü doğrudur. 

Doğru olunca; Hükümetin yeniden kararna
me ile bu kanunu tatbika vaz'ına ve ilânına 
lüzum yoktur. Meriyette olan kanunu biz kaldı
rıyoruz, bir buçuk sene sonra. 

Onun için birinci, fıkranın tatbik ve ilân 
mecburiyeti hakkındaki birinci cümlesini orta
dan kaldıralım. Yalnız 2490 sayılı Kanunun, 
bu kanuna mugayir hükümlerinin Millî Koruma 
tahdidatı ortadan kalkıncaya kadar baki kaldığı
nı ifade etmekle iktifa edelim. Benim teklifim 
aradaki bu tezat ve teşevvüşü bertaraf edecek 
mahiyettedir. . > >-...•:•*•. 

Arkadaşlarımdan çok rica ederim 5020 nu
maralı Kanunu hâlâ berhayat zannetmesinler. 

Biz ikinci madde ile ilga edersek 5020 sayılı 
Kanun hükmünce müracaat etmeye lüzum ve im
kân kalmaz. Zaten o kanunda ilân mecburiyeti 
vardır. Binaenaleyh vaziyeti bu noktadan tet
kik ettiğimiz takdirde arkadaşlarımı tatmin 
edeceğimi zannediyorum. Teklifimin kabulünü 
rica ederim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
R<et, ret.. 

REİS — Cahid Zamangil buyurun. 
CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Şu ihti

laflı meselenin halline bendenizin acaba ne gibi 
bir yardımım olur? Şurası muhakkaktır ki, ben
deniz hukukçu arkadaşlarım gibi yığınla kanun 
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tasrih ve numaraları zikrine muktedir olmadı
ğım için onlar derecesinde zihinlerinizi teşviş 
edemiyeceğim. ihtilâf noktası şudur : Bir kısım 
arkadaşlar diyorlar ki, teklif olunan muvakkat 
birinci maddenin ilk fıkrası lüzumsuzdur, yer
sizdir. Çünkü bunlar başka yerlerde mer'i 
olan bir hüküm de vardır, lüzumsuz yere tek
rar ediyorsunuz, diyorlar .Böyle midir? Arkadaş
lar, eğer İO ncu madde daha bir müddet bugün
kü haliyle yürürlükte ise doğrudur. Binaena
leyh ona bakalım. 30 ncu maddemiz 1955 tari
hîne kadar yürürlüktedir. O maddenin içinde 
Hükümetin tâyin ve tesbit yetkisi yazılıdır. Bu
rada lüzumsuz tekrar ediyorsunuz. O maddenin 
içinde Artırma ve Eksiltme Kanununun tatbik 
e(liİmiyeceği yazılıdır. Burada tekrarı lüzum
suzdur, fıkranın çıkarılması ve metnin sair 
maddelerinin bu esasa göre tanzimi lâzımdır. 

İ£EtS — Hadi Hüsman. 
feAÖt HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; Bütçe Komisyonunun bu kanunun 
tanziminde takip ettiği esas şudur : Evvelâ 
birinci madde ile muayyen tarihlerde 30 ncu 
maddenin yürürlükten kaldırılması prensibi 
kabul edilmiştir, Yüksek Heyetinizde de tas
vip olunmuştur. Onun dışında bu kanunun ikin
ci maddesiyle eski 30 ncu madde kanunun neş
ri tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış
tır. Bu vaziyet karşısında kânunun birinci 
maddesindeki hükmün bir intikal hükmü oldu
ğu, kendiliğinden anlaşılır. Şimdi bu vaziyet 
böyle olunca; bir intikal devresi için 30 ncu 
maddenin meriyeti, birinci madde kabul edi
lince, 30 ncu maddenin tatbikatı için hüküm
ler aramaya mecburuz. 

Kanunun ikinci maddesiyle, 30 ncu madde 
neşri tarihinden itibaren Mga edileceği için, 
intikal devresinde, bir, bir buçuk1 sene hükmün 
âdeta muvakkat mahiyette yöşıyaeagTnı Tcabul 
etti. O halde bir intikal devresi için yaşıyan 
kanun maddesinin icabettir'diği muameleler 
hangi • hükümler ve ne gibi esaslara göre tan
zim edecektir? 

Bütçe Komisyonu bu esasları, mademki ka
bul edilen birinci madde, bir intikal devresi 
için kabul edilmiştir, nevama muvakkat mahi
yettedir ve ikinci madde ile 30 ncu maddesi. 
ni neşri tarihinden itibaren ilga etmiştir, o 
'halde bu devre içinde tatbik edilecek madde 
için ancak muvakkat mahiyette hükümler ol-
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| ması icabeder. Bu görüşle muvakkat maddeler 
i birinci, ikinci, üçüncü muvakkat maddeleri ko

misyon tanzim1 etmiştir. 
I Binaenaleyh 30 ncu maddenin tatbikatı, bası 

arkadaşlarımızın dediği gibi, muallâkta değildir, 
karşılığı mevcuttur. Bunun niçin esaslı hüküm 
olarak sevketmedik. Sebebini arzettim. Çünki bâ
zı arkadaşlar bu muvakkat hükümlerin esaslı hü
kümler olması lâzımgeldiğini ileri sürdüler. Ve 
esaslı hüküm olarak kabul edilen birinci madde
nin muvakkat olması lâzımgeldiğini iddia ettiler. 
Halbuki bu lağıv maddesidir. 30 ncu madde, ar-
zettiğim gibi, kalkacağına göre bu muvakkat dev
re içinde tatbik edilecek hükümlerin hiç şüphesiz 
muvakkat mahiyette hükümler olması icabeder. 
Bu noktai nazardan birinci, ikinci ve üçüncü 
muvakkat maddeler teklif edilmiştir. Aneak bu 
muvakkat maddeleri Bütçe Komisyonu teklifini 
yaparken kendisi yeniden birtakım maddeler bir
takım hükümler teklif etmiş değildir. Evvelce 
30 ncu maddenin fıkraları, paragrafları, bentleri 
halinde olan hükümleri arzettiğim esbabı muci
be ile muvakkat hükümler halinde teklif etmiş
tir; elbetteki bunların i e/inde bir veya iki tane
sini de tadil en huzurunuza getirmiştir. Kanım 
tekniği bakımından başka bir şekil mevcut değil
dir. Maddenin tamamen lağvı filân filân mev-
zuubahıs olmasaydı kanunun 30 ncu maddesinin 
devamının zaruri gördüğümüz hükümlerini ay
nen alacak, tadilini münasip gördüğümüz hü
kümlerini de tadilen huzurunuza getirecektik. 
Muvakkat maddelerin tesbit ve tanziminde de 
aynı şekilde hareket edilmiştir. Evvelce 30 ncu 
maddenin metninde mevcut hükümler ve yine 
muvakkat devre için dahi olsa, devam etmesi lâ-
zımgelen hükümler aynen alınmıştır. Kısmen ta
dili muvafık görülen hükümler de tadilen hu-

f zurunuza teklif edilmiştir. Nitekim ilân vazi
yeti, ilân kaydı ela, aynen alınmasında fayda 
ve lüzum görülen hükümler mey anındadır, ilân 
hükmü ilk kanunun mütaaddit tadillerinde na
sıl yer almış ise bu sefer de muvakkat maddenin 
metninde aynı esbabı mucibe ile yer almış, bu
lunmaktadır. Ama heyeti celiyle, badema bu ka
nunun tatbikmda kaydı Hükümet ele almasın, 
biz kendimiz kıstası koyalım derse bu başka bir 
noktai nazardır, üzerinde durulabilir ve müna
kaşa edilebilir. 

Bir arkadaşımız Hükümetin tasarruf yetki-
| sini kaldırıyor dedi, Evet, kaldırıyor, Zaten bu-
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nu açıkça ifade ettik. Hattâ Bütçe Komisyonu, 
maddeyi derhal kaldırdığımız mütalâaaındadır. 
Kojaiayouttiı kabul ettiği ve tasvibinize iktiran 
eden. madde; bir intikal devresine taallûk eden 
maddftdir. Binaenaleyh 30 ucu madde kanunun 
neşirç tarikinden itibaren külliyen kalkacağı ci
hetle bundan sonra 30 ucu maddenin tatbik «dî-
le&eğji veya ediimiyeceği giM her tıangi bir Hü
kümet yetkisi aşla mevzıuıbahis olamıyacaktır. 
Bu kanun yüksek tasvibinize iktiran ettiği za
man meskenlerden şu tarihte, ticarethanelerde 
Ku tarihte kakacağına dair olan hükümler hak
kında muvakkat madde tatbik edilecejktir. Bu
rada Hükümet yetkisi asla meyzuu.baj^ş değil
dir. Çftnjkü Hükiinıete yet^i vegen h ü ^ m , 
MMH Korunma IÇanujıunun k e n d i d i r . flplK 
Korunma Kanununun 30 ncu maddesi kakmadığı
na göre kiralara, meskenlere ait Hükümete 
yetki veren, HüMmetin yetfcjşjue taallûk eden 
madde kalmajnış bululuyor. Bir arkadaşımız İs
tanbul c\$ Hükümet tatbik etmezse ne olacaktır 
diyor. M t ç e Komisyonunun şimdili t^Ş^şye 
göre ü&n mecburiyeti teklif edildiğine göre aca
ba Httfcü/nıet bu yetkiye dayanarak İstanbul'da 
kabul etmezse diyorlar. Bn, bugün sual edilecek 
bir mevzu değil. 3780 sayılı Kanunun neşri tari
hinde sual edilecek bir mevzu idi. Çünkü bu 
yetki o zaman Hükümete verilmişti. Hükümet 
o zaman istanbul'da yapmıyabilirdi, Bugün de 
aynı esbabı nyıcibe ile yapmıyahilir. Fakat Hü
kümetten aşla böyle bir hareket beklenmez ve 
beklenmemûlidir. 

Bendenizin mâruzâtım bu kadar efendim. 
REİS — Halil özyörük. 
HALİL ÖZ YÖRÜK (İzmir — Muhterem 

arkadaşlar, hakikaten iş lüzumundan fazla uza
dı. İşin bu neticeye varacağını bilseydim, teklif 
etmezdim. A^ga bir haysiyeti ilmiye meselesi 
olduğu için devam ettirmek mecburiyet ve za
rureti kaE§jg}||da kalıyorum. 

B^ jyoru ja , niçin hükümete vermekte ısrar 
ediyorlar. 3780 sayılı Kanunla bu, keyfiyet ye
rine getirilmiştir. Binaenaleyh onu takip eden 
kanunlarla artık ilân edilmesine lüzum yoktur 
diyorlar. Ve burada okudukları 3954 sayılı ka
nunda 30 ncu madde kısmen tebdil ve tadil edil-

* misken yine ilân keyfiyeti mecburiyet altma 
konulmuştur. Yani ilân edilmedikçe, Hükümet 
takdir etnıediJtçe o kanun maddesi yürürlüğe 
giremez. Bu, bir. 

Ondan sonra 4180, 4648, 5030 sayılı Kanun
larla 30 ncu madde kamilen dleğişmiş, hüviyeti 
tebeddül etmiş, eskisinden bir şey kalmamış
tır. Bütün bunların içinde vâzıı kanun yine Hü
kümete bunların tatbik yerlerini takdir ve ilân 
hakkını veriyor. İlân etmezse yürürlüğe gire
mez. 

Bu hüküm, ahkâmı âmiredendir. Yerinde 
getirilmezse bir kanun maddesi yürürlüğe gi
rer mit Bu açık bir hakikattir. Bâzı arkadaşla
rımız eski ilân kâfidir, diyorlar. Evvelce de 
araettim. Bu mesele bir meselei hukukiyedir. 
Mahjceıneler bilmiyorum, münakaşalı olarak mı 
bu işi hükme bağladılar. Bunda şüpheliyim. 
Çünkü münakaşa edilerek bir karar verildiğine 
tesadüf edemedim. Onun için emrivaki telâkki 
etmişlerdir. Şimdi benim buradaki maruzatım
da bu muvakkat birinci maddenin yeıi yoktur. 
Zira bu telşlifi uÜlMİm.et yani 30 ncu maddenin 
tadiüyle ilgili bir tasariyle gelebilirdi. Gelmedi. 
Bu teklifi yapan arkadaşlarımızdır. Hükümet 
burada ahvali fevkalâde hakkında bir söz söy
lemedi. Zevalini kabul etmemektledir. Binaen
aleyh teşebbüsü JVîeclis eUne almış olduğuna 
göre 30 ncu raaddjşjd muvakkaten yürürlükten 
kaldırdı- Şimdi aleyhtar olan bir kimseye, hü
kümete diyoruz ki; sen takdir et. biz niçin 
takdir etmiyoruz. Âciz miyiz? Millî Korunma 
Kanununun bugün 30 ncu maddesi yürürlükten 
kalktı. JVfuayycn bir, ilci kararname ile vilâyet 
merkezleriyle İ^aza merkezlerinde yürüyor. Bu 
sözü söylemekle bu kadar üzerinde münakaşa 
edjKyor. 

Eiendim, bunun üzerinde bu kadar ısrara 
mahal yoktur. Birinci maçhie yerine teklifte 
olduğu veçhile, ilk Millî Korunma Kanununun 
yürürlükte bulunduğu günden bugüne kadar 
13 ve 57 numaralı kararnameler-le vilâyet mer
kezleri ve kaza merkezlerinde tatbik ediliyor. 
Bilmiyorum bunda bu derece ısrarın mânasını 
anlamıyorum. 

Refet Aksoy arkadaşımız demin beyanları 
ile bu madde 30 ncu maddenin bir tadilidir, de
diler. Rica ederim, tasarının hükümleri meydan
dadır. 2 nci maddesinde 5020 sayılı Kanun ya
ni Millî Korunma Kanunu heyeti umumiyesi 
ile yürürlükten kalkıyor, ilga ediliyor. Bu hü
küm sarihtir, hattâ sıra gelmediği için mâru
zâtta bulunamadım, buradaki hüküm 30 ncu 
madde istisna edilerek bir ay sonra yürürlük-
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ten kaldırılır demek lâzımdı. O istisna da kon
mamıştır. Birinci madde ile 1955 senesine ta
lik edilmiş olan yürürlükten kaldırma keyfi
yeti, bu kanun teklifi ile bir ay sonra yürür
lükten kaldırılır demekle tearuz halindedir. Bu
nun, için en son ilgaya taallûk edem maddede ! 
30 ncu maddeyi istisna etmek lâzımdır. 1955 
senesinde kaldırılacak olan 30 ncu madde 
mukaddemdir, bu ikinci madde hükmü öteki* 
ni nesheder mahiyettedir. Onun için bunlar 
üzerinde tevakkuf etmek lâzımgelecektir. 

Şimdi muhterem Refet Aksoy'un buyurduk
ları gibi bu tasarıda bulunan hükümler, 30 
ncu -maddenin tadili değildir. 30 ncu madde 
şimdi muallâkta durmaktadır. 5020 sayılı Ka
nunla beraber kaldırılıyor. Yalnız 30 ncu mad
de müstesna olarak birinci madde hükmüne gö
re 1955 te kalkacak. 

Muvakkat birinci maddede diyorlar ki 
- aynen okuyacağım - birinci madde ilga mad
desidir ki; 1955 senesinde yürürlükten kalka
caktır. 

«Muvakkat birinci madde — Birinci mad
dede yazılı tarihlerin hitamından önce aşağı
daki maddelerde yazılı hükümlerin tatbik edi
leceği yerleri Hükümet takdir ve ilân eder.» 

30 ncu madde yoktur. 30 ncu madde hüküm
den kaldırılmış mahiyettedir. Tani fiilen bu
nun yerine bir intikal devresi olarak iki sene 
zarfında tatbik edilmek üzere muvakkat hü
kümler konuyor. Binaenaleyh 30 ncu madde
nin tadili değildir, öyle olsa idi benim tekli
fimin kabul edilmesi lâzımgelirdi. Benim tek
lifim bu idi : 30 ncu maddeyi yürürlükten kal-
dırmıyalım, tadil edelim, iki sene sonra vazi
yet tavazzuh eder, düşünürüz, dedim. .. 

Bu kabul edilmedi. 30 ncu madde yürür
lükten kaldırıldı. Birinci ımadde kabul edildi. 
1955 senesinde yürürlükten kaldırılacaktır, 
dendi ve bu hale göre muvakkat hükümler bir 
intikal devresine aittir. Ve 30 ncu maddeden 
külliyen ayrılıyor, yani hükümleri ihtiva edi
yor. Bu 30-ncu madde bir mahiyeti hukukiye 
taşıyor diye ortaya koyabilir miyiz, bilmiyorum. 

Sonra Sayın Halil îmre arkadaşımızın zap
tettiğim sözlerinde 3780 sayılı Kanundaki 30 
ncu madde ilân edilmiş ve mahkemelerce bu 
kadarı kâfi gelmiştir ve böylece kararlar veril
miştir diye bahsediliyor. Arzettim, mahkeme-
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I lerde 5020 sayılı Kanun mucibince tezyitler ya

pıldı % 20 veyahut % 50. Bunlar da 30 ncu 
maddeye alınmamıştır, bundan dolayı yürürlük
te değildir. Bu ziyadeleri almaya mülk sahip
lerinin hakkı yoktur diye bir iddia ileri sürül
memiştir, mahkemede eğer bu ileriye sürülseydi 
elbette o zaman mahkeme bunu münakaşa 
ederdi. Arzettiğim gibi bunları bir emrivaki ola
rak kabul etmiş ve âmir hüküm yerine getiril
memiştir ve bugüne kadar kalmıştır. Daha ile
risine gitmek istemiyorum. Hakikaten güç bir 
durum yaratılmış olacaktır. Onun için bu iş bu
rada kalsın. 

Sonra benim iddiam, bu muvakkat birinci 
madde kamilen kaldırılsın mahiyetinde değildir. 
Verdiğim takrirde izah ettiğim veçhile, bunu 
Hükümetin takdirine terketmiyelim. Bunun ye
rine 13 ve 57 sayılı kararnamelere göre, Millî 
Korunma Kanununun 30 ncu maddesi bugüne 
kadar nerelerde tatbik ediliyorsa, oralarda tat
bik edilsin. Mâruzâtım, beyanatım budur. Bâzı 
arkadaşlarımda endişe gördüm. Diyorlarki; bu 
birinci madde ortadan kaldırılırsa, o halde baş
kaca tatbik maddesi olmadığına göre bunun 
tatbikini kim yapacak? 

Hayır efendim. Ben takririmde bu ciheti ta
mamlamış vaziyetteyim. Takririm okunduğu 
zaman görülecektir; Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesi nerelerde tatbik edilmişse bu 
muvakkat hükümler* de oralarda tatbik edile
cektir. Takririm yanlış anlaşılmasın. Birinci 
madde hükmü Hükümete bir t'effizden ibaret
tir. Hükümete teffiz edeceğimize kendimiz ya
pmalım. Bunu tâyinden âciz değiliz. 

REÎS — Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Vaziyet tavazzuh etmiştir. Müzakerenin ki

fayetini reye vaz'mı arzederim. 
Sinob 

Muhtar Acar 

Riyaset Makamına 
Müzakere mevzuu olan muvakkat madde 

hakkında yapılan müzakere Meclisi tenvir et
miştir. 

Müzakerenin kifayetinin reye konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Maraş 
I Mazhar özsoy 
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REİS — Bu takrirler aynı mealdedir. Müza

kerenin kifayetini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenlre... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi diğer takrirleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Muvakkat birinci maddenin birinci bendi

nin tamamen kaldırılmasını teklif ederim. 
İstanbul 

Salamon Adato 

REİS — Salamon Adato'nun takririnin bi
rinci fıkraya taallûk eden kısmı budur. Diğer 
kısmı bagka fıkraları ilgilendirdiği için okumu
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi

nin tatbik edileceği yerler yalnız 1940 sene
sinde 13 ve 57 sayılı kararnamelerle ilân edil
miş ondan sonra 1942 - 1944 ve 1947 senelerinde 
bu maddede yapılan değişiklikler mevcut sa
rahatlere rağmen ilân edilmiyerek mezkûr ka
rarnamelerle gösterilen yerlerde otomatikman 
tatbik edilmiştir. Bu sebeple artık bu tasarıda 
yeniden ilâna ait bir hüküm koymaya mahal 
bulunmadığından muvakkat birinci maddenin 
birinci fıkrasının (tasarının birinci maddesin
de meskenler ve ticarethaneler için gösterilmiş 
olan tarihlerin hitamından önce bu muvakkat 
maddede yazılı hükümler 13 ve 57 sayılı karar
namelerle ilân edilen yerlerde tatbik olunur.) 
Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Halil özyörük 

Başkanlığa 
Muvakkat birinci maddenin birinci fıkrası

nın aşağıda yazılı şekilde tadilini teklif ederim. 
İzmir 

Pertev Arat 

Muvakkat madde 1, — Birinci maddede ya
zılı tarihlerin hitamından önce: 

a) : . . . . . . 
Yüksek Başkanlığa 

Muvakkat birinci maddenin birinci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Konya 
Hidayet Aydmer 

.1963 Ö : 1 
Birönci fıkra : 

! Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi 
t yürürlükten kalkıncaya kadar 2490 sayılı Ka

nunun 30 ncu maddeye aykırı hükümleri tatbik 
edilmez. 

| REİS — önergeleri oyunuza arzediyorum. 
I (İstanbul Mebusu Salamon Adato'nun öner-
I gesi tekrar okundu.) 

REİS — Dikkate alanlar... Almıyanlar... Na-
| zarı dikkate alınmamıştır. 

(İzmir Mebusu Halil özyörük'ün önergesi 
| tekrar okundu.) 

REİS — Dikkate alanlar... Almıyanlar... Dik
kate alınmıştır. Komisyona veriyoruz. 

| (İzmdr Mebusu Pertev Arat'm önergesi tek
rar okundu.) 

! PERTEV ARAT (İzmir) — Maksut birdir, 
Halil özyörük'ün teklifine iştirak ediyorum. 

REİS — Arkadaşımız Halil özyörük'ün tek
lifine iştirak ettiklerinden takrirlerimi reye koy
muyorum. 

(Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in önerge
si tekrar okundu.) 

REİS — Dikkate alanlar... Almıyanlar... Dik
kate alınmamıştır. 

Yeni bir takrir vardır, okuyup reyinize ar-
zedeeeğdm. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci fıkranın Adalet Komisyonuna gön

derilmesini arz ve teklif «derim. 
Mardin 

Kemal Türkoğlu 

REİS — Dikkate alanlar... Almıyanlar... Dik
kate alınmamıştır. 

Diğer fıkraların birinci fıkra ile irtibatı var
sa görüşmeye mahal olmıyacaktır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HALİL ÎM-
RE (Sivas) — Diğer fıkraların görüşülmesinde 
mahzur yoktur. 

REİS — O halde, birinci geçici maddenin 
birinci fıkrası, dikkate alman önerge dle birlik
te komisyona verilmiştir. 

İkinci fıkrayı okutuyorum. 
II - Aşağıda yazılı hallerde : 
a) Tahliyesine hükmolunan veya sair su

retlerle boşalan gayrîmenkuller tahliye ettiril
diği veya boşaldığı tarihten; 
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HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — E- i 

fendim, maddenin yazılış şekli güzel. Esasına j 
itiraz edecek değilim. Yalnız biraz müphemi-
yet gördüğüm için ve esbabı mucibesinde de : 
bu müphemiyeti izale edecek bir sarahat bulun
madığından tavzihini rica ediyorum ve bir de 
önerge veriyorum, maddenin o şekilde kabulü
nü istirham ediyorum. 

Şimdi deniyor ki ; { 
«Tahliyesine hükmolunan veya sair suret- i 

terle boşalan gayrimenkuller tabiiye ettirildiği j 
veya boşaldığı tarihten;» j 
diyor. Şimdi tatbikatta, bu kanunun neşri ta- S 
î'ihinden sonra veya neşri tarihinden itibaren j 
boşalan veya mahkeme 'hükmü ile tabiiye edilen ! 
gayrimenkullerde yani Millî Korunma Kamı- i 
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren m ah- i 
keme kararı ile boşalan veya her hamgıi bir su- ! 
retle boşa'lan guyramenlkutlle'r diyor ki bu ciheti I 
tasrih etmek faydalıdır, bu işte içtihat doğru j 
olmaz. 

Bundan sonraki fıkrada ise : j 
«Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte kârada ı 

olmıyan gayrimenkullerin kiraya verilmesi ha- | 
linde sözleşme tarihinden;» diyor. O halde bu- i 
rada tasrih edilsin. Kanunun yürürlüğe girdi- i 
ği tarihten deniyor-. Yukarıkinde ise denmiyor, j 
boşaldığı tarihte, hüküm olunduğu tarihte t ah- J 
üyesine karar verilmiştir. Tasrih edilmesi lâ- \ 
zımdır. Bu kanunun neşri tarihini değil. Millî j 
Korunma Kanununu kasdetmek lâzımgeliyor. i 
Komisyon bu nokta i nazarda ise bunun açıkla- i 
masını rica ediyorum. Değilse bu kanunun neş- i 
ri tarihinden itibaren kabul edilirse, bu da j 
memlekette büyük bir haksızlık yaratacaktır, j 
Sebebi : Bu kanunun neşri tarihinden itibaren, I 
neşri tarihinden evvel ihtiyaç anlaşılmış da mah- i 
keme karariyle tahliye edilmiş ise, bu kanu- \ 
nun neşrinden bir gün evvel bir vatandaş bun- j 
dan istifade etmiyecektir. Bir gün sonra ka- j 
rar verilmişse istifade edecektir. Ayrıca bu ka- î 
nunun neşri tarihinden evvel kendiliğinden kira- | 
e ısı çıkmak suretiyle boşalmış ise gayrimenkul j 
sahibi bundan faydalanacak, bu kanunun neş- ! 

rinden iki gün evvel boşalmış ise gayrimenkul I 
sahibi bundan faydalanmaz. j 

Görüyorsunuz ki, adalet ölçüsü yoktur. Bun
da âmme vicdanını tatmin edecek hükümler sağ
lamak mecburiyetinde bulunduğumuz için bu ci
hetin tasrih edilmesini istiyorum. 

1953 O : 1 
Saniyen, tasrihin ancak Millî Korunma, Ka

nununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, y$-
ni, 1940 senesinden itibaren gerek hükmen ge
rekse kiracının rızasiyle boşalmış olan gayri
menkullerin tamamen serbest olmasını kabul et
mek zarureti vardır. Bunun için bir önerge ve
riyorum, kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Söz istiyo

rum, teklif hakkında konuşacağım, (önergeleri 
reye koyun, sesleri) 

REİS — Şimdi, fıkra hakkında müzakere aç
mış bulunuyorum, söz istiyen arkadaşlara söz 
vereceğim. Bilâhara önergeler hakkında söz' ve
ririm. Arkadaşımız şifahen tekliflerini izah et
tiler, yeniden usulü müzakere açmıyalım efendim. 

Buyurun, Hadi Hüsman. 
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 

bu kanunun neşrinden evvel, Millî Korunma Ka
nununun neşri tarihinden itibaren tahliyesine 
hükmolunan veya sair suretle boşalan yani 
7 - 8 - 1 0 seneden beri tahliyesine hüküm almış 
takat tekrar kiraaya verilmiş olan binaların da
hi bundan istifade edeceği mânası çıkar. Yani 
vaktiyle her hangi bir sebeple tahliye edilmiş 
ve bilâhara işgal edilmiş bulunan binaların müs
tecirlerinden dahi bu kanunun kabııl edeceği 
zamları istemek gibi (zamlar başka, sesleri) veya 
doğrudan doğruya serbest kira istemek gibi bir 
vaziyet hâsıl olabilir. Eğer bu boşalmışsa za
ten aşağıda bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te kirada olmıyan diye boş binalar serbest kal
mıştır. Binaenaleyh bu kanununun neşrinden son
ra boşalacak binaların dahi kanunun neşrinde 
dolu olduğu halde istifadesini ancak temin etme
lidir. Bunun dışında boşalma hâdisesini kanu
nun neşri tarihine irca edersek yanlış olur. Çok 
evvel boşalmış fakat kirada değilse zaten isti
fade edecektir. Onun için reddini istirham edi
yorum. 

REİS — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Efendim, 

Hadi Hüsman arkadaşımız gayet güzel buyur-
dular. Endişelerini (B) bendi tamamen izale 
etmektedir, boş ise serbest kiraya girebilir. Di
ğerleri, serbest olursa tufan kopar. 

Rica ederim endişe varit değildir. (B) ben
di tamamen işi hallediyor. Teklifin reddini is
tiyorum. 
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HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Müsaadenzle teklifimi okuyayım: Millî Korun
ma Kanununun A bendinin şu şekilde olmasını 
teklif ediyorum : 

«Millî Korunma Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihten sonra tahliyesine hükmolunan ve
ya sair suretlerle boşalan gayrimenkuller tah
liye veya boşaldığı tarihten itibaren» 

Şimdi Hadi Hüsman arkadaşımız ortaya bir 
fikir âttı. Bu fikir elbette zihinleri bulandırı
yor. fifidayet arkadaşımız da bunu teyit ettiler. 
Bu kanun yani Millî Korunma Kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar mah
keme kararı veya kiracı rızasiyle çıkmış, gayri
menkul boş ise bundan istifade etsin, boş değil
se istifade etmesin. Bütün bu hilekârlık vakıa
larını hepimiz işitip duruyoruz. Ortada bir ka
nun hilekârlığı vardır, hattâ hava parası al
mak meselesi buradan zuhur etmiştir. Kanuni 
hilekârlığı ortadan kaldırmak için arzettim. 
Teklifimin kabulü şarttır. Aksi takdirde kamın 
vâzıı olarak hilekârlığı himaye etmiş oluyoruz. 
Hava parası al diye vatandaşa acık kapı bırak
mış oluyoruz. Bu kanunun ahlâka aykırı tarafını 
burada düzeltmenin zamanı gelmiştir. 

Diyorlar ki, bugün yürürlük tarihini kabul 
etmezsek eski zamları istiyecektir. öyle bir şey 
yoktur. Bu teklifte zam meselesi mevzuubahis 
değildir. Boşalmış olan veya mahkeme tarafın
dan boşalttırılmış olan gayrimenkul bu kanu
nun neşri tarihinden itibaren serbesttir. Ama 

-bu kanunun neşri tarihinden bir ay evvelmiş, 
auta bmsgim evvelmiş. Bunun esasa müessir ol-
iaaması lâzımgelir. Bugün haklısın, yarın hak
lı- cUsğilsin gibi basit bir düşünce ile hakkı orta
dan «kaldıramayız. Fakat iki sene evvel çocuğu 
İstanbul'da Üniversiteye devam ediyormuş. Be
şiktaş'taki evini boşaltmış? İki sene boş durmuş-
sa, kiraya verilmemişse tatbik edilmiyecek. 

Boşaltma bir hak ise, tahliye bir hak ise bu
lunduğu bir tarihten itibaren hak olarak kabul 
'efdttmelidir. Aksi takdirde Meclis olarak hava 
^paTasmm meşruiyetini kabul etmiş bir vaziyete 
düşmüş olacağız. 

REİS —• Halil İmre. 
- BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ HALİL İMRE (Sivas) 

— Efendim, bu maddeyi o kadar vazıh telâkki 
ediyoruz ki, hattâ Hüseyin Ortakcıoğlu bana 
izahat verilsin dediği zaman dedim ki. geleyim 
kürsüye (A fıkrası - tahliyesine hükmolunan ve-

. 1953 O : 1 
I ya sair suretlerle boşalan gayrinıenkuller tahli

ye ettirildiği veya boşaldığı tarihten) diyeyim 
ve ineyim diyordum. Fakat arkadaşım rencide 
oTlur ihtimaliyle arzedeyim. 

Kanunun maddelerini tâyin ve tefsir eder
ken, kıymetlendirirken esbabı mucibesinde hâ
kim olan zihniyetten kendimizi uzaklaştı rama -
yız. Bu kanunun tedvininde hâkim olan şey, ev
velâ kiracı denilen vatandaşları hemen tahliye 
mecburiyeti karşısında tutmamak. Bir de, mal 
sahiplerinin mülkiyet hakkından faydalanmala
rı - mucir sıfatı ile değil, malik sıfatı ile - im
kânını sağlamak istedik. Bir ev hükmü hâkim 
ile tahliye ettirilse - bu kanunda sarahat 
bulunmadığı ahvalde Borçlar Kanunu hü
kümlerine uyularak - veya kendiliğinden 
tahliye edilirse ortada muztarip bir va
tandaş mevzuubahis olmıyacağma göre ma
likin mülkiyet hakkına kolaylıkla imkân ver
mek hususları temin edilmiştir. Sarihtir. 

REİS — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim, bendeniz vaziyeti şöyle anlıyorum; bu yap
tığımız kanunla bundan sonra her hangi bir se
beple boşalacak olan binaların kiralarını serbest 
bırakıyoruz. Bundan evvel her hangi bir sebep 
le boşalanları da (B) fıkrası gereğince serbest 
bırakıyoruz. Bundan gayrı olanlara da bu kanun
daki hükmü tatbik ediyoruz. 

Arkadaşımız diyor ki; her hangi bir sebeple 
boşalıpta yeni dolmuş olanların kiracılarını da 
bu hükme dâhil edelim. Yani ahvali fevkalâdede 
kiracı olan kimseler hakkında arkadaşım bu 
teklifi yapacağına tamamen kaldıralım dese-
da'ha iyi olurdu. Binaenaleyh anormal 
bir hale getirmemek için bugün binaların gerek 
evvelden ve gerekse sonradan serbest bırakmak 
suretiyle bir merhale kaydetmiş olduğundan 
önergenin reddini rica ediyorum. 

REİS — Kemal Türköğlu. 
KEMAL TÜRKÖĞLU (Mardin) — Bende

niz yalnız sual soracaktım. Söz bitmiş buluna 
duğuna göre ikinci fıkranın (A) bendine göre 
mahkeme karariyle tahliye edilmiş evleri ser
best bırakacaktık. Mahkeme karariyle tahliye 
ettirmek için muhtelif sebepler vardır. Kiraları 
ödememek veyahut muhtelif sebepler halinde 
ev sahibinin kiracıyı tahliyeye davet etmesi 
hafckînda 5020 sayılı Kamunla vazedilmiş 'bir 
hüküm vardır. Mesken ihtiyacı sebebiyle şahsı 

— 275 -



B : 64 8 . 4 . 
ve yahut çocukları için mesken ihtiyacı sebe- I 
biyle tahliye kabul edilmektedir. Bu sebeple 
tahliye ettirdiği halde, bugünkü mevzuata, gö
re, bizzat tahliyeye sebebiyet vermiş olan kim
senin o evde oturması mecburiyeti vardır. | 
Aksi takdirde bu ev bir seme müddetle kiraya I 
verilemez. I 

Şimdi, tesbit edilen hükümler, mesken ihti
yacı sebebiyle tahliye -karan alınması halinde 
dahi meskeni serbest bırakmaktadır. Bu, ka
naatime göre doğru değildir. Çünkü bu sebep 
ileri sürülerek, evleri tahliyeden sonra serbest 
olarak kiraya vereceklerdir. Bu bir suiistimal
dir. Kanun bu gibi suiistimalleri himaye etmez. 
Vaziyet Bütçe Komisyonunun raportörü arka
daşımızın tasvir ettiği şekilde ise asla doğru 
değildir. Bu şekil haksızlık meydana getirir. 
Çünkü ev sahipleri mesken ihtiyacım ileri sü
rerek evini tahliye «ettirir, ondan sonra ser
best olarak .kiraya verir ki bu doğru bir şekil 
olmaz. 

1. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Trabzon Vilâyetinde 1951 köy ve genel meclis 
seçimlerinde vazife alanlara ödenemiyen istih
kak miktarına ve bunun ne zaman ödeneceğine 
dair sorusuna İçişleri Vekili Etem Menderes'in 
yzth cevabı (6/964) 

6 . III . 1953 
Büyük Millet Meolisi Yüksek Reisliğine 

1951 köy ve genel meclis seçimlerinden bu
güne iki yıldan fazla bir müddet geçmiştir. Bâ
zı vilâyetler tahsisatsızlık yüzünden sandık ku
rullarında ve seçim işlerinde vazife alanların 
istihkaklarını ödeyememiştir, özel idare bütçele
rinin kifayetsizliğini dikkate alan Hükümet hak
ların ödenmesi için vilâyet bütçelerine yardım
larda bulunmuştu. Trabzon Vilâyetine kâfi mik
tarda yadım yapılmadığından seçimde vazife 

. 1953 O : 1 
I REİS — Bir takrir ver, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat birinci maddenin II nci fıkra

sının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

«Millî Korunma Kanununun yürürlüğe, gir
diği tarihten sonra tahliyesine bükmolunan 
veya sair suretlerle boşalan gayrimenkuller 
tahliye veya boşaldığı tarihten itibaren» 

REİS — önergeyi dikkate alanlar lütfen 
işaret buyursunlar... Almıyanlar... Dikkate alın
mamıştır. 

Fıkrayı oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yarın, 9 Nisan Perşembe günü saat 15 te 
toplanmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

almış yüzlerce vatandaş istihkaklarını .alama
mışlardır. Büyük Millet Meclisine kadar müra
caatta bulunmuşlarsa da müspet bir cevap ve 
haklarını almak mümkün olamamıştır. B u m e -
yanda Sürmene'de ödenmemiş 10 500 lira vardır. 
Hak sahipleri bekliyorlar. 

Seçim emniyetine seçimde vazife alanların 
huzur ve haklarına taallûk eden bu hususun iki 
yıldan beri halledilmemesi dikkate şayandır. 

Tabzon Vilâyetinin bu sahadaki borç miktarı 
nedir? Vilâyet bütçesi kifayetsiz oldğuna göre 
Hükümetçe bu vilâyet bütçesine yardım yapıla
rak istihkak sahiplerinin hakları ne zaman öde
necektir? İçişleri Vekâletince yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletinizi arz ve rica ederim. 

Trabzon Miletvekili 
Hamdi Orhon 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORU 
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T. C 

İçişleri Bakanlığı 
M. I. G. M. 

D.R.I. Mua. Ş. M. 
Sayı: 611-121-12/6321 

özü: 1950 Köy ve Genel 
Meclis seçimlerinde 
çalışanların alacağı 
Hk. 

T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
9 . İM . 1953 tarih ve 6-964/4928.-10910 sayılı 

Buyrukları karşılığıdır : 
Trabzon Vilâyetinde 1950 Köy ve Genel Mec

lis seçimlerinde vazife alanların bu işten do
layı tahakkuk eden alacaklarının miktariyle 
ne zaman ödeneceğine dair Trabzon Mebusu 
Hamdı Orhon tarafından verilen 6 . III . 1953 
tarihli yazılı soru önergesi üzerine keyfiyet tet
kik edildi. 

1953 0 : 1 
1950 yılında yapılmış olan köy re Gsnet 

Meclis seçimlerinden (69,873) lira borç olduğu 
ve özel idare bütçesinin kifayetsizliği hasebiyle 
bu borcun şimdiye kadar tediye edilemediği ve 
1953 yılı özel idare bütçesine bu borç karşılığı 
olarak (30,000) liralık tahsisat konulduğu anla
şılmıştır. 

Esasen Köy ve Genel Meclis seçimlerine ta
allûk eden bütün giderler, 5670 sayılı Kanunun 
ek 2 nci maddesinin D bendi ve 5672 sayılı Ka
nunun da ek 3 ncü maddesi gereğince özel ida
re bütçelerinden ödenmesi icabetmektedir. 

Adı geçen Vilâyete, Umumi muvazeneden 
diğer Vilâyetler meyanında bahis konusu seçim 
işleri için (5,000) lira yardım yapılmıştır. 

Alacaklıların bakiyei istihkaklarının bir an 
evvel ödenmesi çarelerinin araştırılmasının Vi
lâyete yazılmış olduğunu saygı ile arz ederim. 

7/TV/1953 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 
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Vransa - Türkiye İParlâmento dostluk Gmp 
Reisi M. Joann6s Dupraz tarafından gönderilen 
Ve Türkiye'nin uğradığı son zıetyele felâketi 

dolayısiyle dostluk grupu üyelerinin derin te
essür ve taziyelerini bildiren mektup. 
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