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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Reisvekili seçimi için reyler toplanıldı. 
Kars Mebusu Sırrı Atalay'm Amerikalıla

rın Doğu - Anadolu için teklif etmiş olduğu 
3,5 milyon dolarlık yardımla Kars'ta ne gibi 
tesisler yapılacağına ve hayvancılığın ıslah ve 
inkişafı için bir tarım endüstrisi kurulması hu
susunda hazırlık yapılıp yapılmadığına dair 
Tarım Vekilinden olan sözlü sorusu, talebi üze
rine geri verildi. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarı
larının sorulardan önce görüşülmesi hakkında
ki önerge kabul olundu. 

Dumlüpınar denizaltı gemisinin batması do-
layısiyle ölenlerin şehit, dul ve yetimlerinin de 
şehit dul ve yetimi sayılmalarına dair kanun 
teklifinin müzakeresine başlanırken ayakta iki 
dakika saygı duruşunda bulunuldu. Maddeleri
nin müzakeresi bitirilerek kanun, kabul edildi. 

Reisvekili seçimi için toplanılan reylerin 
tasnifi neticesinde Elâzığ Mebusu Şevki Yaz
man'in Reisvekilliğine seçildiği bildirildi. 

Millî Korunma Kanununun muvakkat ikin
ci maddesinin birinci fıkrası ile a bendi üzerin
de görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Çokluk olmadığı anlaşıldığından 17 . IV . 

1953 Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Reisvekili 
Manisa Mebusu 

Muzaffer Kurbanoğlu 

Kâtip 
Bolu Mebusu 

İhsan Gülez 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

Ömer Mart 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'-

in, Dahilî Nizamnamenin 78 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesine dair Nizamname teklifi 
(2/519) (Anayasa Komisyonuna) 

*>*<( 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 

KATİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), İhsan Gülez (Bolu) 

« M » 

3. 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Bilecik seçim çevresi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

REİS 
yorum. 

— Çoğunluk mevcuttur, Birleşimi açı-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

i. — Avrupa Konseyi tstişari Meclisinin 7 
Mayıs 1953 tarihinde Strazburg'da baslıyacak 
Beşinci Devre îçtimaına memleketimizi temsil 
etmek üzere katılacak üyeler hakkında Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi (3/47J.) 

REİS — Bu işe ait muameleler ikmal edil
mediği için tehir ediyoruz, 
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Gündemle alâkalı bir takrir var, onu okutu

yorum efendim. 

17 . IV . 1953 
Yüksek Reisliğe 

Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü sorular

dan evvel görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 
Burdur Mebusu 

M. özbey 

REÎS — Takriri oyunuza arzediyorum,. Ka
bul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'-
nun, Millî Korunma Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ile Amasya Mebusu 
İsmet Olgaç'ın,. Millî Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve Samsun Mebusu 
Hasan Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş 
Mebusu AbduUah Aytemiz'in, MUM Korunma 
Kanununun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 
ncu maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifleri ve Ticaret Komisyonu ra-
porlariyle Maliye ve Bütçe komisyonları düşün
celeri ve İçişleri, Adalet ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/59,102, 223, 373) 

REÎS — Kiralara dair tadil tekliflerinin 
görüşülmesine devam ediyoruz. 2 nei muvak
kat maddenin birinci fıkrasının (A) bendini 
görüşüyoruz. 

Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Vazgeçtim. 
REÎS — Hidayet Aydıner. 
HÎDAYET AYDINER (Konya) — Efendim, 

tekrar, tekrar huzurunuzu tasdi ettiğim için 
üzülüyorum. Fakat karar verilecek celse bu 
celse olduğu için ve belki evvelki celsede bu-
lunmıyan arkadaşlar da mevcut olacağı için 
telhis edeyim. 

Muvakkat ikinci maddenin (a) bendd Ada
let Komisyonu metnine ve nehcime göre tedvin 
edilmişti. Bütçe Komisyonu buna ilişmemiştir. 
Adalet Komisyonunun sanki kanun devam ede
cekmiş gibi tedvin ettiği metni aynen ipka et
miştir. Bundan iki mahzur doğmaktadır. 

Birincisi : Şu miktardan fazla diye bağlan
makla Bütçe Komisyonunun metni şimdi, der
hal Millî Korunmaya tâbi olarak bir mukavele 
yapılırsa bir haddi âzami tâyin etmekte, bu ka
nunun neşrinden sonra otomatik olarak kirala
ra zam fikrini muhtevi bulunmamaktadır. Ma
lûmu âlileri, zaten 1,5 sene sonra bu kanunun 
hükmü kaldırılıyor, boş veya sonradan boşal

mış olan evler Mallî Korunmaya tâbi tutulmu
yor. O halde yeniden Millî Korunmaya tâbi 
olarak yapacağımız bir mukavele yoktur ki, on
da bu haddi âzamiyi geçmiyen -bir bedeli icar 
hükmü mevzuubahis olabilsin. O halde bu me-
tin hükümsüz bulunuyor. Yüksek Meclisi abes 
ile iştigale müncer bir vaziyete sokuyor. Tek
lifimin birinci unsuru, bu kanunun neşrini ta
kip eden aydan ihibaren 1939 kiralarına şu nis
pette zamlara tâbidir, yani bundan fazla ola
maz mânasındadır. 

Teklifimin ikincisine gelince : Biz muvak
kat birinci maddede vatandaşların kendi hüs
nü rızalariyle bu haddi âzamiyi geçebilmelerini 
kabul ettik. O halde (bundan fazla olamaz) 
hükmü Heyeti Umumiyenin kaibul buyurduğu 
maddeye münafidir. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü diyor ki : «Bu 
teklif Heyeti Umumiyece nazara alınmış, fakat 
Bütçe Komisyonunca henüz !bu teklife iştirak 
ve ittiba hâsıl olmamıştır.» Bu hususta Bütçe 
Komisyonunun ısrar hakkı vardır ama ikinci 
teklifimiz bununla muvazidir. Bütçe Komisyo
nu ısrar veya ittiba edecek olursa her iki tek
lif hakkında da ısrar veya ittiba eder. Bina
enaleyh birbirine murtabıt olan hâdiselerin 
muhtelif hükümlere bağlanmaması, kabul bu-
yurulan noktai ıîazar hilâfına bir hüküm olma
ması lâzımdır. Teklifimi tekrar ediyorum: 

«Muvakkat madde 2. — Millî Korunma Ka
nununun 30 ncu maddesine ve 1939 kirası esa
sına tâbi tutulmuş olan gayrİmenkulleriri kira
ları hakkında mucirle müstecir daha aşağı ve 
daha yukarı bir bedel kabul etmedikleri tak
dirde bu kanunun neşrini takip eden ayın bi
rinci gününden muteber olmak üzere aşağıdaki 
zam hükümleri tatbik olunur: 

A) Meskenlerden gayrı yerlerde 1939 kira
sına yüzde yüz elli, meskenlerde ise 1. V I . 1954 
târihine kadar yüz elli, ondan sonra 1. V I . 1955 
tarihine kadar yüzde yüz zammolumur.» 

(a) bendi; meskenden gayrı yerlerde 1939 
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kiralarına yüzde yüz elli, meskenlerde ise 1 . | 
V I . 1954 tarihine kadar yüzde elli, ondan son
ra 1 . V I . 1955 tarihine kadar ki, malûmu âli
leri bu kanunun tamamen meriyetten kaldırı
lacağı tarihtir. Bu tarihe kadar yüzde yüz zam 
olunacaktır. Binaenaleyh teklifim, nazarı dik
kate alınan teklife ve kanuna muvafıktır. Bu, 
zam teklifi değildir. Zannediyorum ki vatanda
şı aldatmış mevkiine düşeceğiz. 

REÎS — Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlar; bendenizden önce heyeti muh-
teremenize maruzatta bulunmuş olan Hidayet I 
Aydmer arkadaşımızın takriri hakkında mâru- I 
zatta bulunacağım. I 

Hidayet Aydıner arkadaşımız, eğer bendeniz I 
yanılmıyorsam, şu noktada yanılıyorlar: 

Buyurdular ki; komisyonun teklifi tatmin- I 
kâr değildir, hakikatta bir zam teklifi değildir, 
takririm kabul edilmezse vatandaşı aldatmış I 
olacağız. I 

Arkadaşlar, böyle bir şeyi Sayın Aydmer 
arkadaşımız nasıl düşünebilmiş, bendeniz hay- I 
ret ediyorum. Komisyonda inceden inceye tet- I 
kikten geçmiş ve yüksek heyetinize sunulmuş 
olan bu son zam teklifi tıpkı daha evvelki ka
nundaki zam teklifi gibidir. Yalnız aradaki fark 
nispetlerdedir. Nasıl evvelki teklif de mesken
ler için % 20, meskenlerden gayrı olan yani ti
carethane olarak kullanılan yerler için % 50 
zam teklifi kabul edilmiş ve tatbik de olunmuş-
sa aynen ona benziyen şekilde formüle edilmiş 
olan bu madde ile bu defa meskenlerden gayrı 
için % 150, meskenler için 1953 te % 50, 1954 
de keza % 50 olarak yekûnen % 100 e çıkarıl
maktadır. Şu zam hali sarih iken zam yoktur 
diye, sözlerimin başında arzettiğim gibi, Hida
yet Aydmer %rkadaşımız nasıl oluyor da böyle 
anlıyor ve Heyeti Umumiyeye arzediyor, bende- I 
niz idrak edemedim. I 

Takrirlerine gelince; takrirleri, af buyur
sunlar, karışıktır, vuzuhsuzdur. Üzerinde bir 
nebze tevakkuf edeceğim : «Millî Korunma Ka
nununun 30 ncu maddesi 1939 kirası esasına 
tâbi tutulmuş olan gayrimenkullerin kiraları 
üzerinde telgraflar daha aşağı veya daha yu
karı bedeli kabul etmedikleri takdirde...» Diyor. 
Hatırlıyacaksmız arkadaşlar bu mevzuda is
tanbul Milletvekili arkadaşlarımızın bir takri- | 

. 1953 O : 1 
ri kabul edilerek komisyona iade edilmiş, ko
misyonca formüle edilmesi esasını vazetmişti
niz. Evvelce kabul edilmiş olan bir takririn 
başka suretle burada yer alması kanunun insi
camını büsbütün bozmaktadır. Okuyorum : 
«Kanunun neşrini takip eden ayın birinci gü
nünden muteber olmak üzere aşağıdaki zam hü
kümleri tatbik olunur : 

A) Meskenden gayrı yerler 1939 kirasına 
göre % 150, meskenlerde ise 1954 tarihinde 
°/c 50, ondan sonra 1955 tarihine kadar 
yüzde yüz zammolunur.» 

Burada 1955 tarihine kadar yüzde yüz zam 
deyince mebde nedir? Orası da meşkûk kalmak
tadır. Halbuki komisyonun teklifinde (1953 
için % 50, 1954 için % 50, yekûnen yüzde yüz) 
diye sarahat vardır. Burada sarahat kaybol
muş bulunmaktadır. Binaenaleyh evvelâ fik
rin esası sakattır, 

Arkadaşımız bu maddenin zam yapmadığı
nı ileri sürmektedir. Zam yaptığı sarihtir. Ev
velki metin de bu şekildedir. Evvelki metinle 
bunun arasında birinci fark nispetlere aittir. 
Elimizdeki nispetler buradan çıkartılmıştır. 
Zam yapıldığına göre, esası mevcut olduğuna 
göre bu takririn icabı yoktur. Kaldıki vuzuh 
yoktur, teşviş vardır. Takdir yüksek heyetindir. 
Reddi maslahata uygun olacaktır. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FÎKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— Efendim, ben münhasıran son fıkra üzerin
de yüksek heyete arzda bulunacağım. 

Bu maddenin son fıkrasındaki (a) ve (b) 
bentlerinde, şu nispette zam olunacağını söyle> 
dikten sonra, âzami miktarlardan fazlaya çıkj* 
lamıyacağı ve sözleşmelerde kiracılar aleyhine 
değişiklik yapılamıyacağı hakkında bir fıkra var
dır. 

Yüksek malûmunuzdur ki, geçen gün yfife* 
sek Meclis bir önerge ile 1955 senesine kadar 
kiracılarla mal sahiplerini tam rızalariyle ye
ni bir akit yapmakta serbest bırakmak prensi
bini nazarı dikkate aldı. Kabu], etti demiyorum. 
nazarı dikkate aldı ve bunu komisyona gönder
di. 

Şimdi şayet tek müzakereye tâbi olan bu 
teklifte demin okuduğum fıkra, kabul edilive-
rirse garip vaziyet hâsıl olacak. Dikkate alın
mış, ve komisyona gitmiş, komisyonca henüz 
bir noktai nazar dermeyan edilmemiş olan bu, 
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mesele halledilmeden Meclisten makûs ve tas
diki tazammun eden bir karar çıkmış olacak
tır. Şimdi Hidayet Aydmer'in teklifi, mahiyeti 
itibariyle buna da temas etmiyor değil. Çünkü 
Hidayet Aydıner'in lütfedip bendenize verdik
leri tekliflerinde bu maddenin a ve b bentleri 
hakkında bir tadil beyan edilmekte ve yüzde 
şu kadar bu kadar olacak diye bir hüküm 
konulması istenilmektedir. Kendi de bu noktai 
nazarda. Yani rızaları mülhak olmak şartiyle 
iki tarafı 1955 e kadar serbest bırakma pren
sibinde kendisi de mutabık olduğu için o mü
lâhaza ile bunun altındaki fıkrayı koymamış 
teklifine. Komisyon da henüz bu işi halletme-
miş. Bendeniz Hidayet Beyin teklifinin birinci 
kısmı hakkında bir mütalâa dermeyan etmi
yorum. Yalnız yüksek heyete, bilhassa komis
yon arkadaşlarımıza şu noktadan arzediyorum, 
bu son; fıkra şimdi kabul edilecek olursa komis
yonun eli kolu bağlanmış olur. Olabilir ki 
Bütçe Komisyonu heyeti umlmiyesi, 1955 sene
sine kadar mal sahipleriyle kiracıların serbest 
surette yeni bir akit yapmalarını iltizam Du
yurabilir. Halbuki bu fıkra ivedilikle yapıl
makta olan bu müzakere sırasında kesbi ka
tiyet ettiği takdirde komisyonun eli kolu bağ
lanmış, B. Meclis de tezatlı bir vaziyete düşü
rülmüş olur. 

(a) ve (b) bendi hakkında ne denirse den
sin, ona bir şey dediğim yok, yalnız arzım ve 
ikazım, şu son bent kabul ediliverirse komis
yonun bu husustaki serbestîi takdiri muhtelle 
olmuş olur. Halbuki arkadaşlar, şurayı yüksek 
huzurunuzda prensip olarak tebarüz ettirmek 
isterim ki, Yüksek Mecliste bu noktai nazarın 
aksi fikirde olanlar da çoktur. Fakat 1955 se
nesine kadar iki tarafın yapmış olduğu akitle
rin serbest olabilmesi için ceza müeyyidesi al
tına düşmemesi prensibinin bir kere daha et
raflı ve esaslı şekilde Bütçe Komisyonunda 
vâki tetkikten sonra yeniden mütalâa edilme
sinde hikmet ve fayda vardır. Eğer Yüksek 
Meclis, hayır lüzum yok, mademki 1955 e 
kadar bu iş kalacak, iki tarafı serbest bırak-
mıyalım, intizamı âmmedir falandır derse me
sele kalmaz. Fakat bu hüküm kabul edilirse 
o madde de Bütçeden gelirse garip ve acip bir 
vaziyet hâsıl olur. Gerek komisyonun ve gerekse 
yüksek heyetinizin bir emrivaki karşısında da 
kalmaması için bunu arz ve istirham ediyorum. 

4.1953 0 : 1 
HİDAYET AYDINEE (Konya) — Efendim, 

Mahmut Güçbi'lmez arkadaşımı ikna edemediğime 
ben de hayret ve teessüf ediyorum. Demek ki, 
anlatma kabiliyetim noksanmış. 

Ben şimdi hâdise olarak arzedeyim: 
1. Şubat 1953 te Ahmet Mehmede dükkânını 

kiraladı, 1939 da bu dükkânın kirası 100 lira idi, 
kanuni zammı ile 150 liradan kontrat etti. Şimdi 
bu kanunu 1 Mayıs 1953 tarihinde çıkardık. Mad
de ne diyor: 1939 yılandaki kiraya yapılacak yüz
de 50 zammı ile bulunacak miktardan fazla 
olamaz. 

Şimdi mal sahibi Ahmet, kiracı Mehmet'ten 
250 lira istiyecek. Mehmet ne diyecek? Mehmet 
diyecek ki ; efendim madde ne söylüyor: «Zammı 
ile bulunacak miktardan fazla olamaz» Senin 
yaptığın mukavele daha bir sene devam edecek, 
gelecek sene mukavele yaptığım zaman dahi şu 
memnuiyeti kanuniye dâhilinde 200 liradan faz
la olamaz. Şimdi de zamma tâbi hüküm yoktur. 
Çünkü zamma tâbidir, demiyor, bundan fazla 
olamaz, diyor. Bundan fazlaya bir mukavele 
yapılması iâzımgeldiği zaman yapılamaz arka
daşlar. Yoksa devam emekte olan kira akitle
rine esasen zam imkânı yoktur. 

Mahmut Güçbilmez arkadaşımız diyorlar ki: 
«Bu, komisyonda inceden inceye incelenmiştir. 
Hidayet Aydmer hata ediyorlar.» 

Hayır arkadaşlar, Adalet Komisyonu metni 
tedvin etmiştir. Hamdi Türe arkadaşımız ben
denize ikrar etmiştir ki, Bütçe Komisyonu Ada
let Komisyonunun metnini aynen kabul ile ikti
fa etmiştir. Halbuki; Adalet Komisyonu bundan 
sonra Millî Korunmaya tâbi olarak mütemadi
yen mukaveleler yapılacağını derpiş ederek 
(Yapılacak olan mukavelelerde bu haddi âza
miyi geçemez), demişti. 

Biz kabul ettiğimiz maddelerle ve hükümler
le ve bu hükmü 1,5 sene sonra m'eriyetten kal
dırmaya karar verdik, boş gayrimenkullerin 
Millî Korunmaya tâbi olmadığını tasrih ettik. 
O halde (Yapılacak mukavelelerde bu haddi 
âzamiyi geçemez) demek faydasız ve lüzumsud-
dur. Bugün mer'i olan ve tatbikatta lâzım olan 
mukavelelerde (Şu zamma tâbidir) demek zaru
ridir, aksi halde zam yapılmamış addolunur. 

REİS — Bir noktayı arzedeceğim: Mevzuu-
bahis maddenin birinci fıkrası ile (a) bendi 
üzerinde müzakere ettiğimizi hatırlatıyorum. 

Sinan Tekelioğlu. 
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SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka- I 

daşlar, ben bu işe kanşmıyaeaktım, ama fikri
mi bir nokta karıştırdı. Orta yerde kaldırılan 
bir madde vardır. Bu madde ile istikbale muzaf 
olarak kiracıları birçok kayda tâbi tutuyoruz. 
Bu Meclis 1954 senesinde yenileneceğine göre, I 
bu Meclis kendisinden sonra gelecek Meclisin 
yapacağı her hangi bir işe müdahale ederse, o 
Meclis de bozarsa bu kanunun kıymeti olur mu? 
1955 senesinde ev kiralarının düşeceğini bir mu
cize ile anlıyacağız. Hergün binlerce ev yapılı
yor. Ya o zaman kira bedelleri % 50 den aşağı 
inmişse '% 100 verilecek diye ev sahiplerine bir 
hak verilir mi? Soruyorum bunu komisyon söz
cüsünden? 

REİS — Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Arka

daşlar; kıymetli Aydıner arkadaşımı ikna«ede-
bilirm ümidi ile tetkik etmekte olduğumuz met
nin halen mer'i olan kısmı ile huzurunuza gel
dim. Arkadaşlalar, halen mer'i olan metinde, 
bakınız, şimdi tedvin edeceğimiz metnin esas
ları aynen mevcuttur. 5020 sayılı Kanunun bi
rinci maddesini ve o madde ile alâkalı 30 ncu 
maddeyi okuyorum : 

«Madde 30. — Millî Korunma Kanununun 
uygulandığı süre içinde şehir, kasaba, iskele, li
man ve istasyonlarda gayrimenkullerin (Tarla, 
bağ, bahçe, bostan gibi musakkaf olmıyanlar 
hariç) kira bedelleri Millî Korunma Kanunu
nun uygulamaya konulmasına takaddüm eden 
yıl içindeki son kira sözleşmesiyle belli olan kira 
bedellerine konutlarda yüzde 20 ve konuttan 
başka, yerlerde yüzde 50 zammı ile bulunacak ki
ra bedellerinden hiçbir suretle fazla olmıyacağı 
gibi sözleşme şartlarında kiracılar aleyhine de
ğişiklik yapılamaz.» 

Arkadaşlar; bu metinde esaslar mademki, 
aynı olarak yeni metne alınmıştır. Aradaki fark 
yeni metne biraz daha vuzuh verilmiş olması 
ve yeni zam nispetlerinin biraz daha yükseltil
miş olmasıdır. 

Tavzih şu bakımdan olmuştur : (1939 yılı 
içindeki son sözleşmelerle) deniyor. Eski metin
de (Millî Korunma Kanununun meriyete gir
mesine takaddüm eden yıl içindeki son kira 
sözleşmesi) deniyor. Takaddüm eden yıl 1939 
dur, yeni metinde 1939 yılı tasrih edilmiştir, bu 
noktada komisyon bir kere metne sarahat ver- I 
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mistir. Eski metinde (Konutlarda % 20 ve ko
nutlardan gayrı yerlerde % 50) diyor. Yeni me
tinde (meskenlerden gayrı yerlerde % 150, mes
kenlerde 1953 te )% 50 ve 1954 yılı içinde 
% 50 olmak üzere ceman % 100) diyor. 

Şimdi Aydıner arkadaşımız sanki bu kanun 
meriyete girdikten sonra ve meriyete girdiği 
tarihteki kiralar üzerine zam yapılacakmış gibi 
bir tereddüt içindedir. Halbuki kira zammına 
temel teşkil edecek olan eski kiralar 1939 kira
larıdır. 1939 kirası bilfarz bir yerin 20 lira 
ise bu yer ticarethane olduğu takdirde % 150 
si 50 lira olacak, meskense % 50 zamla 30 lira 
olacak ve bir sene sonra % 50 daha zamla bu 
miktar 40 liraya yükselecektir. Bir defa bu nok
tadaki tereddütleri vâki değildir. 

İkincisi; kendilerinde zam yapılmıyacak dü
şüncesi vardır. Arkadaşlar, eski kanundaki tâ
bir yeni kanunda da aynen muhafaza edilmiştir. 
Bakınız eski kanunda (. . . % 50 zammı ile bu
lunacak kira bedellerinden hiçbir suretle fazla 
olamıyacağı gibi...) diyor. Dikkat buyurulursa 
(zammı ile) tâbiri vardır. Yani zam yaparsa 
ondan fazla olmaz. Fakat zammın gösterdiği 
miktar kanunun kabul ettiği miktar demektir. 
Yeni metinde de aynen (Zam ile bulunacak mik
tarlardan fazla olamıyacağı gibi . ..) denil
mektedir. Arzettiğim gibi, nispetler değişmiş
tir. Fıkra daha sarih hale getirilmek için (a) 
ve (b) bentlerine ayrılmıştır, hepsi bir frada 
değildir. 

Binaenaleyh, Aydıner arkadaşımız hem 
kendilerini hem de yüksek heyetinizi yorma
mış olsunlar. Bunu rica öderim. 

!> ''; ' i";•'(•;)<]im, konuşacak daha 4 kişi 
var. Komisyon başkanı ondan sonra konuşacak. 

Füruzan Tekil. 
FÜRUZAN TEKİL (İstanbul) — Efendim, 

Aydıner arkadaşımızla Grüçbilmez arkadaşımız 
sanıyorum ki, yani bahis üzerinde değildirler. 
Şimdi dinlediğimiz Grüçbilmez arkadaşımızın 
beyanından bunu istidlal mecburiyetinde kal
dım. Grüçbilmez arkadaşımız buyurdular ki, Ay
dıner arkadaşımızın kasdettiği 1939 esası üze
rinde kiraları tesbit edilmiş olan gayrimenkuller 
değildir. Hayır o dur. Aydıner arkadaşımız, 
benim anladığıma göre onları ele almıştır. An
cak muhterem arkadaşlar; (a) fıkrasiyle, her 
hangi suretle boşalmış olanları serbest bıraktık. 
(f) fıkrasından sonra ilâvesini kabul ettiğimiz 

— «422 — 



B : 70 17.4 
ve Yüksek Meelisçe nazarı dikkate alınan bir I 
fıkra ile. hiç mecbur olmadığı halde, kiracının 
kendi rızasiyle verebileceği bir zammı da kabul 
ettik. Binaenaleyh, halen meriyette bulunan 
kanunla şu anda tedvin etmekte bulunduğu
muz kanun arasında müşterek esaslar yoktur, 
esaslar değişmiştir. Halen meriyette bulunan 
kanun istisnasız kanundur. Şimdi tedvin et
mekte olduğumuz kanun ise istisnaları kabul et
miş bir kanundur. Yani boşalanlar için bir is-

' tisna kabul etmiştir, kiracı razı olduğu takdir
de zam Verirse buna da istisna kabul etmiştir. Şu 
var ki, bu son fıkrada (daha fazla olamaz) gibi 

ı bir kayıt koyduğumuz takdirde bundan evel ka
bul ettiğimiz istisnaları topyekûn reddediyoruz 
demek olur. Yani serbest bıraktığımız takdirde 
istediği kirayı alacaktır, alamaz dediğimiz vakit 
alamıacaktır. (a) fıkrasiyle şimdi alamaz hük
münü ihtiva eden fıkra birbirine taban tabana 
zıt olacaktır. Kiracı kendi rızasiyle daha fazla 
kira vermek istediği takdirde mal sahibi bunu 
alacaktır; (alamaz) dersek o da alamıyacak-
tır. Binaenaleyh burada (alamaz) in yeri yok
tur, (Zamma tâbidir) denir ve geçer. Alamaz 
derseniz bundan evvel kabul ettiğimiz bütün 
esasları reddediyoruz demektir. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. Zannediyorum ki, böylece bir
az aydınlığa çıkmış bulunuyoruz. 

RElS — HaHl özyörük. 
HALÎL ÖZYÖRÜK (îzmir) — Muhterem ar

kadaşlar; evvelce ittihaz edilmiş karar muci
bince maddelerin ihtiva ettiği fıkraların ve eğer 
fıkralar muhtelif bentleri ihtiva ediyorsa o 
'bentlerin, teker, teker mütalâa ve münakaşası 
yapılarak her biri hakkında karar verilmek su
retiyle *bir sıra takip edilmesi kararlaştırılmış 
idi. Şimdi muvakkat ikinci maddenin bir nu
maralı fıkrası kül halinde münakaşa edilmekte
dir. Bu, evvelce verilmiş olan karara münafi 
gibi geliyor. Filhakika ikinci maddenin, ihti
va ettiği hükümler bakımından, heyeti umu-
miyesiyle mütalâa edilmesi lâzımgelir, çünkü 
birisi meskenleri, diğeri meskenden gayrı yer
lerin zamlarına taallûk eder, fakat kararın 
muhtevası ve hükmünü yerine getirebilmek için 
•bunların ayrı ayrı mütalâa edilmesi zaruridir. 

Muvakkat birinci maddede, son ittihaz edil
miş olan karar mucibince, Millî Korunma Ka
nununun 30 ncu maddesinin yürürlükte bulun
duğu yerlerde bu muvakkat hükümlerin tatbik ! 
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edileceği şeklinde tadil yapılması karar altı
na alınmış bulunduğuna göre, muvakkat ikin
ci maddenin bir numaralı fıkrasında (1.1.1953 
tarihinden itibaren şehir, kasalba, iskele, liman 
ve istasyonlardaki gayrimenkullerin kira be
delleri, 1939 yılı içindeki son sözleşmelerle bel
li olan kira bedellerine) ibaresinin ihtiva etti
ği hükümler; yanlış değildir. Ancak ibareye 
daha ziyade bir vuzuh vermek için ikinci mad
de (Millî Korunma Kanununun yürürlükte bu
lunduğu yerler) tâbiri ile ifade edilirse daha 
doğru olur. Çünkü bunda bir umumiyet var
dır. O da şehir ve kasa'ba tâbirleridir; şehir 
ve kasabayı i l İdaresi Kanunu tarif etmiştir. 
Bu maddedeki şehirler ve kasabalar o tarife mu
tabık olan yerlerin heyeti umumiyesini ihtiva 
etmez. Yalnız Millî Korunma Kanunu, evvelce 
de arzettiğim veçhile, 13 ve 57 sayılı kararna
melerle il ve ilce merkezlerinde bir de liman, 
iskele, istasyonlarda tatbik edilmektedir. Ona 
mütenazır olmak üzere bu ibarenin değiştiril
mesi ve son satırındaki «son sözleşmelerle» ke
limeleri yerine «son kira bedelleri» cümlesinin 
konulması daha muvafık olur. Sayın Düşün
sel in buyurdukları gibi 5020 sayılı Kanun es
kidir, oradaki tâbir aynen alınmış ve konmuş
tur. O zaman mukavelename yapmak mecburi
yeti bulunduğumdan bu «sözleşme», «mukavele
name» mukabilinde kullanılmıştı. Şimdi bu 
mecburiyet kalktığına göre «son kira bedeli» 
demek daha doğru olur, ibareye bir insicam 
vermek bakımından. Ve burnun için bir takrir 
takdim ediyorum. 

(a) bendine ilişecek değilim. Yalnız (b) 
bendinde (meskenlerde 1953 yılı için yüzde el
li ve 1954, 1955 yılları için de yüzde yüz ilâve
si) kaydı vardır. Bu teklif malûmu âliniz 4 
komisyondan geçti. Ekonomi Komisyonu ile 
Adalet Komisyonu bu yükselmeyi yüzde yüz 
olarak kabul etmiş ve böyle mütedaricen artır
ma usulünü terviç etmemişti. Filhakika 1953 
te yüzde 50, 1954 ve 1956 te de yüzde 100 olu
yor ki, bu takdirin müstenidatını mucip sebep
lerinde göremediğimizden dolayı Bütçe Komis
yonu bunu hangi mülâhaza tahtı tesirinde yap
mış ve böyle tedrici bir yükseltme usulünü ka
bul etmiştir? Onu bilmiyoruz. Yalnız kürsü
de izah ettiklerine göre (bu *bir intikal devre
sidir, binaenaleyh kademe, kademe yükselmesi 
lâzımgelir.) şeklinde bir mütalâa ileri sürüldü-
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günü zannediyorum, Eğer böyle ise, şurada 8 
aylık bir zaman için yüzde 50, ondan sonra da 
diğer seneler için yüzde 100 bir tasnife ve böy
lece bir tedrici yükselmeye muarızız. Doğru
dan doğruya bir hükümde toplamak ve bu ka
nunun neşri tarihinden itibaren yüzde 100 ola
rak tasrih ve tesbit etmek dahi faydalı olur gi
bi gelir. 

Efendim, bu takdirin müstenidatı ki; - bu 
hakikaten bir takdirdir - neye dayanır? Aynı 
zamanda elimizde bir kıstas olarak hayat en
deksi vardır. Hayat 1939 senesine nispetle bu
gün nakabili tasavvur derecede yükselmiş bu
lunuyor. Binaenaleyh bu yükselme % 50 değil
dir. % 400, i% 500, hattâ daha fazla bir nispet
tedir. Böyle bir nispette olduğuna göre % 50 
olarak yarı nispette bir yükselme kabul edilme
sinde esaslı bir mesnet bulunmadığı kanaatinde
yim. Şimdi görülüyor ki bütün yiyecek ve giye
cek maddeleri yükselmiş bulunduğu için bunun
la mütenasip olarak küçük maaş alanları ve işçi 
sınıfını korumak maksadiyle bir sureti hal ve 
hareket terviç edilmek ve ayarlanmak lâzım. 
Ancak pahalılıkla beraber bunların aldığı üc
ret ve maaşlarda bu derecede yükselmiş bulu
nuyor. Yani bu kadar kılı kırk yarareasma 
'% 50 gibi sahih, salim ve katî bir esasa dayan-
mıyan bir nispet yerine % 100 zammın kabul 
edilmesinin daha muvafık olacağım zannediyo
rum. 

Diğer taraftan Hidayet Aydıner ve Güçbil-
mez arkadaşlarımızın üzerinde münakaşa ettik
leri mevzuun kanun sarahati muvacehesinde 
pek de münakaşa edilecek bir mevzu olmadığını 
zannediyorum. Bu muvakkat hükümler 5020 sa
yılı Kanunun tadili mahiyetinde değildir. Millî 
Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin yü
rürlükten kaldırılacağı 1955 senesine kadar 
onun yerine kaim olmak üzere muvakkat hü
kümleri ihtiva eden bir muvakkat kanun, bir in
tikal devresi kanunudur. Oradaki tadillerden 'is
tiane edilerek burada aynı hükümler kabul edil
miştir diye bir mülâhazaya tâbi olmanın hiçbir 
lüzum ve icabı yoktur. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

REÎS —. Hidayet Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Atfını

zı d'ilerim, Mahmut Güçbilmez arkadaşım bu ka
nunun eski metnini zahmet ve lütfedip okudu
lar. Halbuki bu kanun bizim ezberimizdedir, on 
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beş seneden beri tatbikatiyle meşgul oluyoruz". 
Onun için o kanunun metnini okumalarına hiç 
de lüzum yoktu. Halbuki biz yeni metinde bir
takım serbestiler kabul etmiş bulunuyoruz. Bu 
serbesti 1 . I . 1955 te tatbik edilecektir. Meselâ 
bir adam 1 Şubat 1953 te bir mukavele yaptı; 
daha mukavelesinin müddetinin bitmesine bir 
hayli zaman var demektir. Bu zamdan mucir 
istifade edecektir. Mucir ile müstecir birrıza 
kira mukavelelerinde uyuşurlarsa, eğer bu bedel 
daha aşağı bir bedel olursa - meselâ 150 lira 
250 liradan aşağıdır - bu aşağı miktarın tahdi
di nasıl olacaktır? 

Otomatik bir zam teklif ediliyor, o halde 
otomatik zamma tâbidir, deriz. Aksi halele 
kanun dahilinde bir zammı bir riza kabul ettir
mek şart olur. Çünkü kanun diyor ki, (zammiyle 
bulunan miktardan fazla olamaz.) Bu ne demek
tir?. Aşağı olur. Aşağı ne miktar olur?. 1939 ki
rasına % 50 zamla olur. 

Arkadaşlar, 100 veya 150 lira elbette 250 li
radan noksandır. Aşağı olmasını terviç ettiğimi
ze göre müstecir 250 den aşağı 150 liraya vere
bilir, % de 150 ye vermemek hakkımdır der. 
Madem ki, kendileri kabul ediyorlar, otomatik 
zamma tâbidir; o halde zamma tâbidir, deriz. 
Eski metin bu kanunun hâlâ devam edeceği der
piş edilerek konmuştur. Adalet Komisyonu ek
seriyeti de bu metni kanun devam edecekmiş gi
bi koymuştur, halbuki devam eden bir şey yok
tur. Kanunun tamamen kalkacağı tarihe kadar 
zamma tâbi olmasını derpiş ediyoruz. Mademki 
zamma tâbi olmasını kabul ediyorlar, zamma tâ
bi demekte ne zarar vardır. 

Halil özyörük buyurdular ki, (kademeli 
zamma ne lüzum vardır?. Birden bire yüzde yüz 
diyelim). Arkadaşlar, memurlar vardır, zayıflar 
vardır, fakirler vardır; herkes kendi yorganına 
göre ayağını uzatmak mecburiyetindedir. Onun 
için bendeniz teklif ettim ve komisyon da onu ka
bul etti ki, bu madde Bütçe Komisyonuna havale 
edilmediği için orada karara bağlanmadı, fakat 
Bütçe Komisyonu benim teklif üzerinde mutabık 
kaldı. Teklifim 1 . IV . 1954 tarihine kadar mes
kenlere % 50 zammı ihtiva etmektedir. Bu da 
izah ettiğim sebeplerle zaruridir. Binaenaleyh 
teklifim lütfen nazarı dikkate alınsın. Bütçe Ko
misyon/u ısrar ediyorsa tümü hakkında ısrar et
sin. 

REtS — Mehmet Kartal. 
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MEHMET KARTAL (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar, ben, teklif edilen zamların kifa
yetsiz olduğu hakkında konuşacağım. Yalnız bu 
konuşmam dolayısiyle biraz teferruata temas 
edersem sizden özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, Millî Korunma Kanu
nunun 30 ncu maddesinin Yüksek Mecliste mü
zakeresi dolayısiyle söylenen sözler ve reddedi
len ve kabul edilen önergeleri gözden geçirecek 
olursak ne derece tenakuza ve tezada düştüğü
müzü anlamıg oluruz... 

REİS — Mehmet Bey, demin Yüksek Mecli-
te arzedildiği gibi, muvakkat ikinci maddenin 
birinci fıkrasının A bendi üzerinde müzakere ya
pılmaktadır, konuşmanızı buna inhisar ettirin. 

MEHMET KARTAL (Devamla) — Yalnız 
müsaade buyurun; zam meselesi 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesinin mü
zakeresi yapılmıştır. 

MEHMET KARTAL (Devamla) — Ben bu 
husustaki görüşümü anlatmak için... 

REİS — Müsaade buyurun. Müzakere mu
vakkat 2 nci maddenin birinci fıkrasının A ben
di üzerinde devam ediyor. Buna dair sözleriniz 
varsa arzedersiniz yüksek Heyete. 

MEHMET KARTAL (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, Hükümet Başkanı muhtelif 
vesilelerle yaptığı konuşmalarda, memlekette 
hayat pahalılığının mevcut olmadığını ifade, et
miştir, binaenaleyh fevkalâde halin devam et
mesi de mümkün 'değildir. Nitekim Ticaret 
Vekili bu kürsüde, halen fevkalâde halin de
vam edip etmediğini ifade edemedi, bu husus
ta mütereddit konuşmalar yaptılar. Şimdi zam 
meselesi mevzuubahis olduğu zaman kiracı ile 
mal sahibi arasındaki münasebetleri bu hale 
göre tahlil etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, ben kiracıların üç 
sınıfta toplanması imkânı olduğuna kaaniim. 
Ticarethane kiracıları, müstakil ev ve apart
man katları kiracıları, bir de ev sahibi ile bir
likte veya muhtelif kiracılarla birlikte otur
makta oldukları kat veya oda kiracılarıdır. 

(Bugün maalesef Millî Korunma Kanunun
dan istifade etmekte olan kimseler fakir sınıf 
olan oda kiracıları değildir, daha ziyade tica
rethane kiracıları, müstakil evlerde oturmak 
imkânına malik olan ortahalli vatandaşları-
ımzdır. 
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REİS — Mehmet Bey, ikinci ihtarı yapi-

yorum. Lütfen noktai nazarlarınızı birinci fık
ra ile (A) bendi üzerinde ifade etmenizi rica 
ederim. 

MEHMET KARTAL ^Devamla) — Ben da
ha ziyade meskenler hakkında konuşmak isti
yordum. Beyefendi konuşmadan konuşayım. 

REÎS —- Komisyon başkanı Kenan Yılmaz. 
BÜTÇE KOMİSYONU REİSİ KENAN YIL

MAZ (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, ev
velâ Hidayet Aydmer arkadaşımızın teklifi 
üzerindeki komisyonumuzun noktai nazarını 
arzedeyim. Dün de bu münasebetle mâruzâtta 
bulundum: Bunu tekrar edeyim. Hidayet Ay
dmer arkadaşımız iki teklifte bulunmaktadır. 

1. Diyor ki ; taraflar razı olursa kanunun 
tâyin etmiş olduğu hadlerden yüksek had ve 
miktarda,rmukavele yapabilsinler. Bu hususta 
Füruzaa^ Tekil arkadaşımızın daha evvelki 
celselerde birinci muvakkat rıadde münasebe
tiyle verdikleri takrir nazarı itibara alınmak 
üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 
Dün de arzettiğim gibi, komisyon bu tetkika-
tını ikmal ettikten sonra noktai nazarını he
yeti umumiyenize arzedecektir. Ya iştirak ede
cektir, yahut bu husustaki noktai nazarını he
yetinizin hakemliğine arzedecektir. Bu itibarla 
bugünkü teklifin o kısmı. tamamen zaittir. 
Çünkü zaten heyeti umumiyeniz buna mütaal-
lik takriri nazarı itibara almış bulunuyorlar. 

İkinci kısma gelince; diyorlar ki, maddenin 
hükmü, yapılmış olan akitlere teşmil edilecek 
mahiyette bir mâna taşımamaktadır. Yani bu
gün cari mukavelelerle |% 50 veya !% 150 bir 
zam yapılarnıyacaktır. Halbuki madde gayet 
sarihtir. 

Maddede deniliyor ki ; 1 . V . 1953 tari
hinden itibaren, şehir, kasaba, iskele, liman ve 
istasyonlardaki gayrimenkullerin- kira bedelle
rine şu şu zamlar yapılır ve sözleşme şartla
rında kiracı lehine tadilât yapılamaz. Bu hü
küm, gerek Şubat ve gerek Mart aylarında 
yapılmış olan mukaveleler ne suretle yapılmış 
olursa olsun halen bu mukavele hükmüne göre 
muayyen kiralara, birinci sene için meskenler
de % 50 ve onu takip edecek senelerde |% 100 
meskenden gayrı yerler için de birinci sene 
% 150, ve geçen gün de kabul buyurduğunuz 
veçhile ondan sonraki sene için i%r200 zam ya
pılacaktır. Bunda tereddüde, iştibaha mahal 

— 425 -



B : 70 17.4 
yoktur. Bundan evvel j % 20 zam yapılması 
hakkındaki 5020 numaralı Kanunda da aynı 
hükümler mevcuttu, senelerce tatbik edildi, O 
zaman denilmedi ki, |% 20, [% 50 zam bugün 
yapılacak akitlere teşmil edilecek, bundan ev
velkilere teşmil edilemez diye bir ihtilâf çıkmış 
değildi]?. 

Sözleşme tâbirinin akit olarak tebdili hak
kındaki Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımızın 
noktai nazarına komisyonumuz da iştirak edi
yor. Zaten bundan evvelki madde münasebe
tiyle iştirak etmiş bulunmaktadır. Yine Feri
dun Fikri arkadaşımız diyor ki, bundan evvel 
nazarı dikkate alınmak üzere komisyona ha
vale etmiş olduğumuz takrirde, taraflar razı 
oldukları takdirde, serbestçe bir akit yapabil
sinler denmişti. Eğer bu komisyonca kabul 
edilecek olursa artık ikinci maddenin son fık
rası hükmü ile tezat teşkil edebilir diyorlar. 
Katî de söylemiyorlar. Halbuki arkadaşlar, 
1 nci muvakkat madde, Millî Korunma Kanu
nunun 30 ncu maddesinin dışında kalacak olan
ları tadat etmektedir. Nitekim onlar arasında 
halen boşalmış olan yerler serbestçe kiraya 
verilebilir. 30 ncu maddeye tâbi değildir, de
niyor. Bu fıkra da oraya girerse o da tabia-
tiyle 30 ncu maddenin dışında 'kalacaktır. Hal
buki ikinci madde, 30 ncu maddenin şümulü
ne girip, Millî Korunmaya tâbi olan mesken 
ve akaarlar hakkında hükmü ihtiva etmekte
dir. Bu itibarla endişeye mahal yoktur. 

Halil özyörük arkadaşımızın iki teklifleri 
vardır. Birincisi, diyorlar ki, şehir ve kasaba 
tâbiri yerine il ve ilce tâbirini koyalım. 5020 
numaralı Kanunda şehir ve kasaba tâbiri kul-
lamlmrşti'i'. 

ıA.ynı zamanda yine, malûmu âliniz olduğu 
gibi, kasabaların, şehirlerin tâyin ve tesbiti 
hakkında kanuni bir hüküm de vardır. Şu ka
dar nüfusa kadar olan yerler "kasaba, bundan 
fazla olanlar şehirdir denmiştir. Bundan evvel
ki kanunda da aynı tâbirler istimal edildiği 
için her hangi bir teıreddüde mahal 'kalmamak 
üzere aynı hükümlerin ipkası yerinde olur ka
naatindeyim. 

Meskenlere, birinci sene içinde yüzde 50, 
ondan 'sonra yüzde 100 zammı komisyonumuz 
kabul etmektedir. Halil özyörük Beyefendi 
bunun birinci sene için dahi yüzde 100 e çıka-

1953 0 : 1 
rılmasını münasip gördüğünü beyan buyurdu
lar. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun bir inşa 
kanunu değildir. Hakikatta bir adaletsizliğin 
tasfiyesi kanunudur. Bu itibarladır ki ; tam bir 
adaleti burada tesbit ve tesis etmek mümkün 
değildir. Elbette ki; 'komisyonumuz da 1939 
senesi kiralarının yüzde 50, hattâ yüzde 100 
nispetinde değil, daha çok nispette artmış ol
duğuna kaanidir, ama arzettiığim gibi, Millî 
Korunma Kanununun tesis etmiş olduğu fiilî 
bir vaziyet var. Bir kiracı ile bir ev sahibi mü-
nasebatı teessüs etmiştir. Bunu tasfiye eder-
'ken mümkün olduğu kadar kiracının fiilî va
ziyette mağduriyetine mahal kalmamak için ilk 
sene yüzde 50, ondan sonra yüzde 100 zammı 
kabul ettik. Eğer bu tam bir inşa 'kanunu ol
saydı, 1939 kiralarının belki de 4 mislini ka
bul etmek yerinde, olurdu. Zaten 1939 senesi 
kiralarını mebde alan Millî Korunma Kanunu, 
eğer eşya fiyatlarındaki' artışı, para kıymeti
nin düşüşünü daima takip ederek bir ayarlama 
yapsa idi, bugünkü duruma düşülmezdi. Hal
buki diğer eşya fiyatları yükselip dururken, 
bina kiralarında asla tadilât yapılmamış, sabit 
tutulmuştur. Bu sebeple bugünkü vaziyet fiilî 
olarak tahaddüs etmiştir. Bugün yapılacak iş, 
tasfiyeden ibaret olduğuna göre, ilk sene için 
müstecirleri daha fazla mağdur etmemek, kül
fete mâruz bırakmamak için ilk sene yüzde 50, 
onu takip eden sene yüzde 100 zammetmek su
retiyle bu meseleyi hal ve tasfiye etmek ve 
Millî Korunma 'Kanununu tarihin hukuk arşi
vine terketmek yerinde olur. (Reye sesleri). 

REÎS — Müsaade buyurun.». Füruzan Tekil 
buyurun. 

FÜRUZAN TEKÎL (İstanbul) — Efendim, 
bir noktayı belirteceğim. Bundan evvel birinci 
muvakkat madde ile ikinci muvakkat maddenin 
birbirine tezat teşkil etmesi yolunda endişe iz
har ettik. Komisyon Reisinin verdiği izahata 
göre böyle bir endişeye lüzum olmadığı kanaati 
hâsıl olmuştur. Bu izahatla biz de tatmin edili
yoruz, o halde mesele kalmamıştır. (Reye, reye 
sesleri) 

FERİDUN FÎKRI DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Ben de tatmin olundum. 

REİS — Komisyon Sözcüsünün muvakkat 
ikinci maddenin birinci fıkrası hakkında deği-
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siklikleri ihtiva eden beyanına göre bu kısmı 
takrirlerden evvel okutuyorum : 

Muvakkat madde 2. — 1 - 5 .1 . 1953 tarihin-
den itibaren şehir, kasaba, iskele, liman ve 
istasyonlardaki gayrimenkullerin kira bedelle
ri, 1939 yılı içindeki son akitlerle belli olan kira 
bedellerine : 

REİS — Şimdi birinci fıkraya dair takrirle
ri sıra ile okuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat ikinci maddenin I işaretli bendi

nin birinci satırındaki ( 1 . I . 1953 tarihinden 
itibaren) ibaresinin (bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren) şeklinde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum Mebusu 
Fehmi Çobanoğlu 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat 2 nci maddenin 1 nci fıkrasının 

muvakkat 1 nci madde ile ahenktar olması 
için aşağıdaki şekilde yazılmasını rica ederim. 

izmir Mebusu 
Halil Özyörük 

(Muvakkat 1 nci madde gereğince muvakkat 
hükümlerin yürürlüğe konulduğu yerlerde 
1 . V . 1953 tarihinden itibaren 1939 yılındaki 
belli son kira bedellerine) 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Korunma Kanununun muvakkat 2 nci 

maddesindeki kira artırma başlangıcı olan 1 . I . 
1953 tarihi en az 4 aylık müterakim kira öden
mesini mucip olacağından bu tarihin «Kanu
nun neşri tarihini takip eden ayın birinden iti
baren» olarak kabulünü arz ve teklif ederim. 

13 . IV . 195£ 
Bolu Mebusu 

Mahmut Güçbilmez 

Reisliğe 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi

nin tadili hakkında Bütçe Komisyonu metninde
ki muvakkat 2 nci maddesinin birinei flkrasiy-
le A bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim : 

• Konya Mebusu 
Hidayet Aydmer 

Muvakkat Madde 2 : 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi-

4.1953 O : İ 
i ne ve 1939 kirası esasına tâbi tutulmuş olan 

gayrimenkullerin kiraları hakkında mucirle 
müstecir daha aşağı veya daha yukarı bir bedel 
kabul etmedikleri takdirde bu kanunun neşrini 
takip eden ayın birinci gününden muteber ol
mak üzere aşağıdaki zam hükümleri tatbik olu
nur. 

REİS — Efendim; takrirlerin üç tanesi 
1 . 5 . 1953 tarihini değiştirerek bu kanunun 
neşrini mütaakıp yürürlüğe girmesi mahiyetin
dedir. Halil özyörük'ün takriri birinci fıkrayı 
tamamen değiştirir mahiyettedir. O itibarla ev
velâ Halil özyörük 'ün takririni yüksek oyunuza 
ar^edeceğim. Dikkate alınması kabul edildiği 
takdirde diğer takrirlerle beraber fıkrayı ko-

I misyona vereceğiz. Reddedildiği takdirde diğer 
i takrirleri oyunuza arzedeceğimJ, Şimdi Halil öz

yörük'ün takririni tekrar okutuyorum: 
(îzmir Mebusu Halil özyörük'ün takriri tekr|ar 

okundu) 

(Ne demek? Sesleri). 
RElS — Vuzuh yoksa kendisini izaha davet 

edeyim. 
HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) — İzah edeyim. 
HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) — Efendim, mu

vakkat birinci madde Millî Korunma Kanunu
nun 30 ncu maddesi 1955 senesinde yürürlükten 
kaldırılacağı için onun yerine kaim olmak üzere 
konulmuş olan muvakkat hükümleri gösteriyor. 
Bu muvakkat hükümler, Hükümetin takdir ede
ceği yerlerde ilân suretiyle tatbik edilecek idi. 
O zaman bu metne itiraz ettik ve dedik ki, bir 
taraftan teşebbüsü Büyük Millet Meclisi ele 
aldı, Millî Korunma Kanununun 30 ncu madde
sini yürürlükten hükmen kaldırdı, sonra onun ye
rine muvakkat hükümler koydu. Binaenaleyh mu
vakkat hükümler Büyük Millet Meclisince tak
dir edilmiş ve yürürlüğe girmesi kabul edilmiş 
olduğuna göre Hükümetin takdirine bırakmaya 
artık lüzum ve icap yoktur. 30 ncu madde ne
relerde yürürlüğe girmişse - ki, il ve ilce mer
kezlerinde tatbik olunuyor, muvakkat hüküm
ler buralarda tatbik edilsin dedik. 

Bu kabul edildiğine göre şimdi konuşulan 2 
nci maddede deniyor ki ; 1 . I . 1953 tarihinden 

itibaren şehir, kasaba, iskele, liman ve istasyonlar
daki gayrimenkullerin 1939 yılındaki kira bedelleri
ne şunlar ^ammedilmiştir; şehir, kasaba... Tâbir-

| leri mutlak olarak zikrediliyor. İl İdaresi Ka-
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iıunıı mucibince nüfusu 2 binden fazla olan yer
lere «kasaba» ıtlak olunur. Halbuki, öyle nahi
ye merkezleri vardır ki, 2 bin nüfustan fazladır. 
Oralarda Millî Korunma Kanunu hükümleri tat
bik edilmedi. 

Şimdi, burada kasaba tâbirini mutlak olarak 
koyacak olursak Millî Korunma Kanununun 
tatbik olunmadığı yerlerde de muvakkat hüküm
ler tatbik olunacak gibi bir netice çıkıyor. Onun 
için birinci maddedeki hükme muvazi olmak 
üzere bu muvakkat hükümlerin tatbik olunaca
ğı yerlerdeki gayrimenkullere demek kâfidir. 
Birinci maddenin tâyin ettiği hususların burada 
tekrarına mahal yok. (Muvakkat birinci madde 
mucibince) bu muvakkat hükümlerin tatbik olu
nacağı yerlerde, şu tarihten itibaren, 1989 yılı 
kira bedellerine aşağıdaki miktarlar zammolu-
•nur demek en doğru hareket olur ve bu suretle 
insicam da muhafaza edilmiş olur. Neticede 
kötü hükümlerin çıkmasına engel olur ve tatbi
katı kolaylaştırmış olur. Bu bakuııdan teklifi
mi yapmış bulunuyorum. (Bravo sesleri) 

REİS — Komisyon Başkanı. (Reye sesleri) 
Müsaade buyurun komisyon da konuşsun. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI KENAN 
YILMAZ (Bursa) — Efendim, Halil özyörük 
arkadaşımızın noktai nazari ile komisyonun nok-
tai nazarı arasında ihtilâf yoktur. Esasen ken
dilerinin bundan evvel, birinci madde dolayı-
siyle vermiş olduğu bir takrir vardır. O takrir
de diyor ki; Hükümet bugün bu kanun hükmü
nü nerelerde tatbik ediyorsa, yine oralarda tat
bik etsin. Bu teklif heyetinizce nazarı dikkate 
alınmak üzere komisyona havale edild'i. Eğer 
birinci muvakkat madde bu hükmü ihtiva ede
cek olursa tabiatiyle bugün tatbik edilmekte 
olan yerler neresi ise, ikinci maddedeki zamlar 
da o kasaba ve şehirlerden ibaret olacaktır. Za
ten birinci muvakkat madde: «Aşağıdaki mad
delerde yazılı hükümlerin tatbik edileceği yerle
ri Hükümet takdir ve ilân eder» deniliyor. 

Arkadaşımız, bunları takdir ve 'ilân eden 
yetkiyi kaldıralım, şimdiye kadar nerelerde ilân 
edilmişse oralarda tatbik edelim, diye takrir 
verdi. Komisyon iltihak ettiği takdirde, birinci 
maddede yazılı olan, hükümlerin tatbik edilece
ği yerler, ancak Hükümetin ilân ettiği yerler 
olacaktır. Ayrıca bir şey söylemeye lüzum yok
tur. Zaten takrir komisyona havale edilmiş bu
lunmaktadır, öyle zannederim ki komisyon da 

. 1953 0 : 1 
bu noktai nazara katılacaktır. Tabiî şimdiden 
katî bir şey söylemeye imkân yoktur. 

R E Î S ' — Takriri oya arzetmeden evvel tek
rar okutuyorum. 

(Halil Özyörük'ün takriri tekrar okundu) 
REİS — Takriri dikkate alanlar.. Almıyan-

laı\. Takrir dikkate alınmış, muvakkat madde
nin birinci fıkrası takrirle birlikte komisyona 
verilmiştir. 

Şimdi (A) ve (B) bentlerinin müzakeresine 
geçiyoruz. 

A bendine dair takrirleri birer birer okutu
yorum. 

Yüksek Reisliğe 
2 nci muvakkat maddenin «A» ve «B» bent

lerinde ve son fıkranın aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesi. 

Meskenlerde % 200, meskenlerden gayrı yer
lerde % 300 zam yapılır. 

Balıkesir Mebusu 
Ali Fahri işeri 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Komisyonu tasarısının 2 nci muvak

kat maddesinin (A) bendinin aşağıdaki şekilde 
tadilini arz ve teklif ederim. 

Maraş Mebusu 
Salâhattin Hüdayioğlu 

A) Meskenlerden gayrı yerlerde yüzde iki 
yüz elli; ancak mülk sahibi kiracı kendi rızasiy-
le çıkmadıkça (5) sene müddetle tahliye kararı 
alamaz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının muvakkat 2 nci maddesinin birin

ci fıkrasında yazılı A ve B bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

A) Meskenden gayrı yerlerde yüzde iki 
yüz. 

B) Meskenlerde yüzde yüz zammiyle bulu
nacak miktarlardan fazla olamyacağı gibi söz
leşme şartlarında kiracılar aleyhine değişiklik 
yapılamaz. 

Tunceli 
Hasan Remzi Kulu 

Yüks*ek Reisliğe 
Bütçe Komisyonunca, Millî Korunma Kanu

nunun tadiline mütedair olarak hazırlanan ta
sarının muvakkat 2 nci maddesinin A ve B bent-
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leriyle son fıkrasının aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Maraş Mebusu 
Abdullah Aytemiz 

A) Meskenlerden gayrı yerlerde yüzde iki 
yüz, 

B) Meskenlerde yüzde yüz, 
Zammiyle bulunacak miktardan fazla ola-

mıyacağı gibi sözleşme şartlarında muvafakati 
olmaksızın kiracılar aleyhine değişiklik yapı
lamaz. 

Tokad Elâzığ Ankara 
A. Gürkan H. Ali Yöney ö. Bilen 
Balıkesir Urfa Yozgad* 
A. F . îşeri R. K. Timuroğlu F. Erbaş 

Urfa Çankırı 
C. öncel C. Otman 

Reisliğe 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi

nin tadili hakkında Bütçe Komisyonu metnin
deki muvakkat 2 nci maddesinin birinci fıkra-
siyle A bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydmer 

Muvakkat madde 2 : 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu madde

sine ve 1939 kirası esasına tâbi tutulmuş olan 
gayrimenkullerin kiraları hakkında mucirler 
müstecir daha aşağı veya daha yukarı bir bedel 
kabul etmedikleri takdirde bu kanunun neşrini 
takibeden ayın birinci gününden muteber olmak 
üzere aşağıdaki zam hükümleri tatbik olunur. 

A) Meskenin gayrı yerlerde 1939 kirasına 
yüzde 150, meskenlerde ise 1 . V I . 1954 tarihine 
kadar % 50, ondan sonra 1 . V I . 1955 tarihine 
kadar % 100 zam olunur. 

REÎS — Efendim, takrirlerin daha iyi mu
kayese edilebilmesi için tekrar A bendini oku
yoruz : 

a) Meskenlerden gayrı yerlerde yüzde yüz 
elli, 

REÎS — Takrirler içinde (a) bendine en ay
kırı teklif... 

HALÎL ÖZYÖRÜK (tzmir) — Reis beyefen
di şimdi bir takrir takdim ettim. 

REÎS — O takririniz (b) bendi ile alâkalı
dır. Şimdi (a) bendini müzakere ediyoruz. 

.1953 O : 1 
BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA HALİL ÎM-

RE (Sivas) — (a) fıkrasında şöyle bir şey var : 
(Meskenlerden gayrı yerlerde yüzde yüz elli). 
Önergede 1954 için de yüzde iki yüz, diyorlar ki, 
bundan maksat 1939 kirasını yüzde iki yüze ib
lâğıdır. Bu itibarla yüzde elli demek doğrudur. 

Nitekim meskenler için zamları tâyin eder
ken 1953 için yüzde 'elli ve sonrası için ayrıca 
yüzde elli dedik. Yani yüzde elli ve yüzde yüz 
demedik. Binaenaleyh 1954 te yüzde elli d'amek 
doğru olacaktır. 

REÎS — Hidayet Aydmer'in teklifini oku
yoruz. 

Tarih ve miktar itibariyle (a) bendine ay
kırıdır. 

A) Meskenden gayrı yerlerde 1939 kirasına 
yüzde yüz elli, meskenlerde ise 1 . 6 . 1954 ta
rihine kadar % 50, ondan sonra 1 . 6 . 1955 ta
rihine kadar % 100 zam ounur. 

Konya 
H. Aydıner 

REÎS — Af finizi rica ederim, (a) bendi ile 
(b) bendini birleştirmiş olduğu için öyle oku
dum. 

Şimdi takrirler içinde birisi (a) bendine 
meskenlerden gayrı yerlerde yüzde 200, yine 
takrirlerden birisi; meskenlerden gayrı yerler
de yüzde 300, keza Hüdaioğlu'nun takririnde de 
yine meskenlerden gayrı yerlerde yüzde 250 tek
lif 'etmekte ve ayrıca «mülk sahibi kiracı kendi 
rızası ile çıkmadıkça beş sene müddetle tahliye 
kararı alamaz» hükmünün ilâvesini istemekte
dir. Binaenaleyh en aykırı teklif budur, bende 
yeni bir hüküm ilâve etmek istemektedir. Evve
lâ Hüdaioğlu'nun bu takririni reyinize arzedi-
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Et-
miyenler... Reddolunmuştur. 

(a) bendine meskenlerden gayrı yerlerde 
yüzde 200 teklifini yapan takriri oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddo
lunmuştur. Yüzde 300 ilâvesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Hidayet Aydmer'in takririni (b) bendine 
taallûk ettiği için oyunuza arzediyorum. Şimdi 
Komisyonun (a) bendini okuyoruz: 

«(a) Meskenlerden gayrı yerlerde 1953 yılı 
için %150, 1954 yılı için % 200» 

REÎS — Şimdi (A) bendini oylarınıza arzedi-
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler.., (A) ben-

— 429 — 



B : 70 17.4 
di tadil en kabul edilmiştir. Şimdi (B) bendini 
okutuyorum. 

b) Meskenlerde 1953 yılı için yüzde elli ve 
1954 yılı ile 1955 yılı için de yüzde elli ilâve 
edilerek 1939 yılı kirasına ceman yüzde yüz, 

Zammiyle bulunacak miktarlardan fazla ola-
mıyaeağı gibi akit şartlarında kiracılar aley
hine değişiklik yapılamaz. 

REİS — Bent hakkında söz istiyen var mı? 
(Reye seslen). 

Bu bentle alâkalı takrirleri okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat 2 nci maddenin (B) bendinde 

meskenler için 1953 yılında yüzde elli ve 1954 -
1955 yılında yüzde yüz ilâvesi hakkındaki hük
mün (Meskenlerde bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihi takip eden ay başından itibaren 
1939 yılı kirasına yüzde yüz) olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

1 6 . I V . 1953 
izmir (Bebiföu 
Halil Özyörük 

B) Meskenlerde yüzde yüz 
Zammiyle bulunacak miktardan fazla ol-

mıyacağı gibi sözleşme şartlarında muvafa
kati olmaksızın kiracılar aleyhine değişiklik 
yapılamaz. 

IMaraş 
Abdullah Aytemiz 

B) Meskenlerde yüzde yüz zammı ile bu
lunacak miktarlardan fazla olmıyacağı gibi söz
leşme şartlarında muvafakati olmaksızın kira
cılar aleyhine değişiklik yapılamaz. 

Tunceli Mebusu 
Hasan Remzi Kulu 

Meskenlerde yüzde iki yüz zam yapılır. 
Balıkesir Mebusu 

Ali Fahri îşeri 

Sayın Başkanlığa 
Muvakat 2 nci maddenin 1 nci bendinin (b) 

fıkrasının 3 ncü satırında yazılı (1939 yılı) 
yerine (1939 ilâ 1947 yılları) ilâvesinin yazıl
masını, 

Aynı maddenin IX ncu bendinin 1 nci ve 
2 nci satırında yazılı (Millî Korunma Kanunu
nun tatbika konulduğu tarihten) ibaresi kaldırıla-
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rak yerine (1947 senesi nihayetinden) kelimele
rinin yazılmasını teklif ederim. 

istanbul Milletvekili 
S. Adato 

Meskenlerde ise 1 . VI . 1954 tarihine kadar 
ı% 50, ondan sonra 1 . VI . 1955 tarihine kadar 
% 100 zammolunur. 

Konya 
Hidayet Aydmer 

REÎS — Metne aykırı olarak, yeni hüküm
ler konmasını teklif eden takrirler birisi Hasan 
Rıza Kulu'nundur: «Meskenlerde yüzde yüz 
zammı ile bulunacak miktardan fazla olamıyaca-
ğı Jİbi sözleşme şartlarında muvafakati olmak
sızın kiracılar aleyhine değişiklik yapılamaz.» 
diyor. Abdullah Aytemiz'in takriri de aynı ma
hiyettedir. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim komisyo
nu dinliydim. 

REÎS — Bu kaydın ilâvesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Hidayet Aydmer'in B bendi hakkındaki 
önergesi tekrar okundu.) 

REÎS — Bu takririn dikkate alınmasını oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Reddedilmiştir. 

Ali Fahri îşeri'nin takriri : «Meskenlerde 
yüzde 200 zam» teklif etmektedir. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Reddedilmiştir. 

Şimdi Halil Özyörük'ün takririni okutuyo
rum : 

HALÎL ÖZYÖRÜK (izmir) — Geri alıyo
rum. 

HÜSEYÎN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Halil özyörük Beyefendinin takririni tekabbül 
ediyorum. 

REÎS — Efendim, Halil Özyörük'ün takriri
ni Hüseyin Ortakcıoğlu arkadaşımız tekabbül 
etmiştir. Tüzük hükümleri buna müsaittir. 

Bu itibarla takriri, Hüseyin Ortakcıoğlu'-
mm takriri olarak tekrar okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat 2 nci maddenin «B» bendinde 

meskenler için 1953 yılında yüzde elli ve 1954 -
1955 yılında yüzde yüz ilâvesi hakkındaki hük
mün (Meskenlerde bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihi takip eden ay başından itibaren 1939 
yılı kirasına yüzde yüz) olarak değiştirilmesini 
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arz ve teklif ederim. 

16 . IV . 1953 
Çorum 

H. Ortakeıoğlu 

REİS — Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. B bendiyle bir
likte takrir komisyona verilmiştir-. 

Efendim, Salamon Adato'nun A ve B bent
lerinin yalnız redaksiyonuna ait bir takriri 
vardır, okutuyorum : 

(Salamon Adato'nun takriri okundu.) 
REİS — Takriri oyunuza arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 
İkinci fıkrayı okuyoruz : 
I I - 1939 yılında mevcut olup da kiraya veril

memiş iken sonradan kiraya verilenlerin kira be
lcileri belediye encümenlerince yapılan takdir 
neticesinde takarrür eden gayrimenkullerin ki
ra bedelleri, birinci fıkranın a ve b bentlerinde 
yazılı Esaslar dairesinde yapılacak zam ile bulu
nacak miktarları aşamaz. 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Mobilyesiyle kiraya verilmiş olan gayri
menkullerin yukarıki fıkralara göre taayyün 
eden yıllık kira bedellerine, mobilye için evvelce 
belediyeler tarafından takdir edilmiş bulunan 
kıymetin % 20 sinden fazla zam yapılamaz. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, ben ':> ncü fıkranın mevzııu-
bahis .ettiği hâdise üzerinde değil, 3 ncü fı'k-
ra olarak başka bir hükmün tedvin ve kabulü
nü teklif ediyorum. 

Teklifimin mevzuu şudur : Malûmu âlileri
dir ki 1939 dan sonra yapılan binalara 5020 
sayılı Kanunla zam yapılmamıştır. Halbuki 
1940 senesinde yapılmış olan binalar, belediye
lerce taikdir edilen iradı gayrisâfi üzerinden 
kiraya verilir. 

1940 senesinde gayrimenkul yapıldığını 
göz önüne alalım. 1940 'senesinde yapılan gay
rimenkulun iradı gayrisâfisini belediye tak
dir eder- 1939 ile 1940 seneleri arasındaki ira
dı gayrisâfi farkı... 

PERTEV ARAT (izmir) — Öyle değil ya
nılıyorsunuz. 

REÎS — 'Pertev Bey rica ederim hatibin sö
zünü kesmeyiniz, takip ediyoruz efendim. 

4.1953 O : 1 
I HİDAYET AYDINER (Devamla) — Kıl 

'kadar farkı yoktur, gayet cüzi fark vardır. 
1947 senesine kadar yapılan gayrimenkulle-

re takdir «dilen iradı gayrisâfiler üzerinde hiç
bir zam yapılmamıştır. Bu, adaletsizdir. Çün
kü, 1943 senesinde; şekerin bir liradan beş li
raya kadar çıktığı bir zamanda, paranın kıy
meti .malumlarınızdır. O vakit yapı malzemesi 
de pahalı idi. Onun için, 1940 - 1941 senesin
de İstanbul halkı mecburi nakle tâbi tutul
muştu, kiracı bulunamıyordu. Binaenaleyh o 
zaman takdir edilen iradı gayrisâf ilere hiçbir 
zam yapmamak doğru değildir. Bu vatandaş
lar mağdur olmuştur, ,0nun için Bütçe Ko
misyonunda bu tadil mevzuubahis olmuş ve 
şimdi teklif ettiğim veçhile bir karara bağ
lanmış iken, bu bendin kendilerine iade edil
memiş olmasından dolayı Bütçe Komisyonu 
karar altına aldığı bu hususu Heyeti Mühte-
remeye arzedememiştir. 

Pertev Arat arkadaşıma tekrar arzedeyinı 
I ki, komisyonun üçüncü fıkrasının dördüncü fık

ra olaraık kabulünü ve üçüncü fıkra olarak da 
{ teklifimin kabulünü rica ederim. Bu tekli

fim, Bütçe Komisyonunda aynen kabul edi
lip kendilerine iade edilmediğinden dolayı Hey
etinize arzedilmiyen fı'kraya mutabıktır. 

I Malûmu âlinizdir ki, 1 . I I I . 1947 den son-
I ra yapılan gayrimenkullerin kiraları zaten ser-
I be&t olmuştur. Binaenaleyh serbest, ol m ıy an iki 
I zaman arasında yapıLmış olan bina kiralarına 
I da muayyen miktarlarda ve ayrı nispetlerde 
I zam yapılmalıdır. Teklifim kabul edilirse 
I 1 . 1. 1944 ten evvel yakılmış olanların kirala-
I rma yukarda (a) ve (b) bentlerinde yazılı 
I zamların- % 50 si nispetinde zam yapılacaktır. 
I Malûmunuzdur ki; (a) bendinde ticarej-
I hanelere % 150, (b) bendinde ise evlere % 50 
I veya % 100 zammettik. Binaenaleyh 1944 se-
I nesi iptidasına kadar yapılmış olup da iradı 
I gayrisâfiieri pek cüzi ta'kdir -edilmiş bulunan 
I gayrim enkullere yukarda yaptığımız zamların 
I yarısının yapılmasını arz ve teklif ediyorum. 
I Bu hususta Bütçe Komisyonu ile mutabıkım. 
I Ondan sonra 1 . 1 . 1944 tarihinden sonra ve 
I 1 . 1 . 1947 tarihinden evvel (yani serbest reji-
I me tâbi olunmasından önce) inşa edilen gayri

menkullerin kiralarına (a) ve (b) bentleri 
gereğince* tesbit olunan nispetin % 25 i kadar 

J /.imi yapılmasını teklif etmekteyim. Bunu da 
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üçüncü bent olarak teklif ediyorum. I 

Bütçe Komisyonunun bu teklifim hakkında
ki mütalâasını beyan etmesini rica ediyorum. 
Çünkü böylece mutabık kalındı. 

RlFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Söz isti
yorum. 

REÎS — Komisyon adına mı? 
RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Hayır. 
REÎS — Bu takrir üezrinde mi, üçüncü fık

ra üzerinde mi? 
RÎFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Arze-

deyinl. 
Hidayet Bey arkadaşımızın bahis buyurduk

ları mesele ikinci maddenin 9 ncu fıkrasmda-
dır. Burada yeri yoktur. Binaenaleyh o madde 
geldiği zaman bendeniz de maruzatta buluna
cağım. Bu itibarla bunun mahallinin burası ol
madığı kanaatindeyim. 

BÜTÇE KOMİSYONU REİSİ KENAN YIL
MAZ (Bursa) — Arkadaşımız Hidayet Aydm-
er'in mevzuubahis ettiği hususat filhakika Büt
çe Komisyonunda müzakere edildi. Fakat He
yeti umumiyece bize yalnız birinci madde iade 
edildiği için bu husustaki kararımızın Heyeti 
Umumiyeye arzının doğru olmıyacağı netice
sine vardık. Bunun taallûk ettiği fıkra burası 
değildir, 9 ncu fıkradır. Binaenaleyh bu fıkra 
münasebetiyle bir takrir takdim ederlerse ko
misyonumuz^ onu almaya amadedir. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Tashih 
ediyorum takririmin, 9 ncu fıkrada nazara alın
masını rica ederim. 

REİS — Efendim üçüncü fıkra hakkında 
başka söz istiyen yok. Kabul edenler lütfen işa
ret etsinler... Etmiyenler... Üçüncü fıkra kabul 
edilmişti*. 

IV - Kısmen mesken olarak, kısmen de mes
kenden gayrı bir şekilde kullanılmak üzere 
kiralanmış bulunan veya tamamen mesken ola
rak kullanılmak üzere kiralanmış iken .fiilen 
meskenden gayrı bir surette kullanılan gayri-
menkuller zam bakımından mesken, olmıyan 
yerlere ait hükümlere tâbidir. 

REİS — Söz istiyen var mı? 
ALİ RIZA SAĞLAR, (Çoruh) — Komisyon 

sözcüsünden şunu istirham edeceğim. Bu ben
de (fiilen meskenden gayrı bir surette kulla
nılan. gayrimenkuller...) denilmektedir. Kısmen 
mesken kısmen de meskenden gayrı şekilde j 
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ve meselâ bir doktor muayenehane olarak kul
lanılmakta ise, oturduğu yer bu hüküm muva
cehesinde mesken mi, ticarethane mi kabul 
edilecek? Bunun tasrihini ve zapta geçirilme
sini istirham ederim., 

BÜTÇE KOMİSYONU REİSİ KENAN YIL
MAZ (Bursa) — Efendim, maddeyi tekrar 
okursam mesele kendiliğinden anlaşılır. «Kısmen 
mesken olarak, kısmen de meskenden gayrı bir 
şekilde kullanılmak üzere kiralanmış bulunan 
veya tamamen mesken olarak kullanılmak üzere 
kiralanmış iken fiilen meskenden gayrı bir 
surette kullanılan gayrimenkuller zam bakımın
dan mesken olmıyan yerlere ait hükümlere tâ
bidir.» Binaenaleyh bunlar meskenden gayn 
olan yerlere ait hükümlere tâbi olacak ve yüzde 
150 zamma tâbi bulunacaktır. 

REİS — Başka söz istiyen yok. 4 ncü fık
rayı reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Fıkra kabul edilmiştir. 

V - Kaloriferli binalarda kömür fiyatındaki 
değişikliklerin kira bedellerine inikas nispeti ha
lin icaplarına göre Bakanlar Kurulu karariyle 
tâyin olunur. 

I ve I I nci fıkralarda yazılı kira bedellerine 
yapılacak zamların hesabında kömür bedeli fark
ları nazara alınmaz. 

REİS — Fıkra hakkında söz ist'iyen yoktur. 
V nci fıkrayı oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

VI - Su parası kira bedeli içinde gösterilmiş 
olan hallerde su sarfiyatının kira bedelinden 
düşülmek suretiyle kıracı tarafından ödenmesi 
hususunda mal sahibi ile kiracı anlaşamazlarsa 
bu kanun hükümlerine göre yapılan zamlar bü
tün kira bedeli üzerinden alınır. Kiralıyan veya 
kiracısı su sarfiyatını göstermek üzere ayrı bir 
sayaç koyduğu takdirde su sarfiyatı sayaçta gös
terilen miktara göre kiracı tarafından ödenir ve 
zamma tâbi kira miktarının bu hallerde ne su
retle bulunacağı Bakanlar Kurulu karariyle tâ
yin olunur. 

REİS — Altıncı fıkra hakkında söz istiyen 
yoktur. Altıncı fıkrayı kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Altıncı fıkra kabul edilmiştir. 

VII - Bir yerin mesken olup olmadığı, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte cari kira söz
leşmesi olan hallerde o sözleşmelerdeki sarahate 
ve diğer hallerde aynı tarihte o yerin kullanılma 
tarzına göre tâyin olunur. 

— 432 — 



B : 70 17. 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Komisyon (söz

leşme) kelimeleri hakkında mütalâa beyan ede
cek mi efendim? 

BÜTÇE KOMİSYONU REÎSÎ KENAN 
YILMAZ -(Bursa) — Komisyon (akit) şeklin
de tâdiline taraftardır efendim. 

REÎS —• (Sözleşme) kelimelerinin (akit) ola
rak tâdili suretiyle fıkrayı oylarınıza arzediyo-
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

• REÎS — Sekizinci fıkrayı okutuyorum. 
VIII - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih

te mesken olan bir yerin sonradan meskenden 
başka bir yer haline getirilmesinde muvakkat 
ikinci maddenin (a) bendine göre kira bedeline 
zam yapılır ve aynı tarihte mesken olmıyan bir 
yerin sonradan mesken haline ifrağında kira be
delinin muvakkat ikinci maddenin (a) bendi hü
kümlerine göre tesbit edilmiş bulunan zamlı mik
tarının değişmesini icabettirmez. Her iki halde 
de gayrimenkuller hakkında birinci madde hü
kümleri tatbik olunur. 

— Fıkra hakkında söz istiyen var mı! 
Fıkrayı oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

REÎS — 9 ncu fıkrayı okutuyorum. 
IX - Millî Korunma Kanununun tatbika ko-

nulduğı tarihten sonra inşa edilmiş bulunan ve
ya asli heyeti tevsi veya tebdil edilerek esaslı su
rette tadil edilmiş olan gayrimenkullerde Bina 
Vergisi Kanununa göre katî olarak tesbit edilen 
gayrisâfi iratlar, kira olmak üzere kabul edilir 
ve akit şartları emsali binalar nazara umarak 
mahallî örfe göre Belediye encümenlerince tâ
yin olunur. Bu şekilde taayyün eü: n kira bedel
lerine muvakkat ikinci maddenin (a) ve (b) 
bentlerinde yazılı zamlar yapılmaz. 

REÎS —• Fıkra hakkında söz istiyen var mı? 
Rifat Taşkın. 
RİFAT TAŞKTN (Kastamonu) — Efendim, 

bu maddede inşa edilmiş olan binalardan bahs-
olunuyor. Halbuki 1938 senesinde başlanmış 
ve inşası bitmek üzere olmuş birçok binalar mev
cuttur. Zaten 1939 dan 1944 senesine kadar 
malzeme, amele yoktu ve bilhassa kiraları tahdit 
eden kanun vardı, binaenaleyh hiç kimse cesaret 
edip bina yapamamıştır. 1944 senesinde bir iki 
bina yapılmıştır. 

NAIIÎD PEKGAN (Erzincan) — 1942 de ta
sarruf evleri yapılmıştır. 

4.195S 0 : 1 
I RÎFAT TAŞKIN (Devamla) — Başka türlü 

yapılmıştır. 1939 dan 1944 senesine kadar bina 
yapılmasına imkân yoktur. Yine aynı kanuna 
tevfikan o tarihte inşa edilmiş binalara takdir 
komisyonları bir kira bedeli takdir ediyordu. 
Tatbikatta esas da şu idi, aynı semtteki bina
ların kiraları esas tutuluyordu. Fakat o bina
lar belki 1939 dan çok evvel inşa edilmişlerdi. 
Onlar bu kanun mucibince kira aldılar. Şimdi 
bunlara bir zam yapılıyor veyahut serbest bıra
kılıyor. Eğer bunlara bir zam yapılmıyacaksa 
kiralarının serbest bırakılması adalete daha mu
vafık olur. Bunun için (bir takrir takdim ediyo
rum. 

REİS — Efendim bu fıkra ile alâkalı takrir
ler var. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Muvakkat 2 nci maddenin 1 nci bendinin (b) 

fıkrasının 3 ncü satırında yazılı (1939 yılı) ye
rine (1939 ilâ 1947 yılları) ibaresinin yazılma
sını, 

Aynı maddenin IX ncu bendinin 1 nci ve 2 
nci satırında yazılı (Millî Korunma Kanununun 
tatbika konulduğu tarihten) ibaresi kaldırılarak 
yerine (1947 senesi nihayetinden) kelimelerinin 
yazılmasını teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
S. Adato 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Korunma Kanununun tadili hakkındaki 

kanunun muvakkat ikinci maddesinin IX ncu 
bendinin aşağıdaki gibi tadilini teklif ederim : 

«Millî Korunma Kanununun tatbika konul
duğu tarihten sonra 1947 tarihine kadar inşa 
edilmiş bulunan veya aslî heyeti tevsi veya tadil 
edilerek esaslı surette tadil edilmiş olan gayri
menkullerde ikinci maddenin, (a) ve (b) bentle
rinde yazılı zamlar Bina, vergisi kanununa göre 
katî olarak tesbit edilmiş olan gayrisâfi iratlar 
üzerine yapılır». 

Kastamonu Milletvekili 
R. Taşkın 

Yüksek Başkanlığa 
TX - Bendin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederim. 
Konya Mebusu 

Hidayet Aydmer 

! IX - 1939 senesinden sonra ve 1 . I I I . 1947 
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tarihinden evvel yapılıp da 5020 sayılı Kanunla 1 
zamma tâbi tutulmamış olan gayrimenkullerden I 
1 . I . 1944 den evvel yapılmış olanların kirala
rına A ve B bendinde yapılan zamların % 50 si I 
ve 1 . IV . 1944 den sonra 1 . I I I . 104? tarihin
den evvel yapılmış olanlara o zammın c/o 25 şi 
nispetinde zammolunur. 

REİS — Efendim, Hidayet Aydmer'in tak
riri metinde mevcut 9 ncıı fıkradan evvel 9 ncu 
fıkra olarak metne ithali mahiyetindedir. Bina
enaleyh yüksek heyetinizce bu takrir dikkate 
alınırsa 9 ncu fıkra olacak, mütaakip fıkraların 
numaraları değişecektir. 

Şimdi evvelâ Hidayet Aydmerin takririni 
oyunuza arzediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddolunmuştur. 

Rifat Taşkın'in takririni oyunuza h r/ediyo
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi
yenler... Reddedilmiştir. 

Salamon Adato'nuıı takririni ovun uza sunu
yorum. Nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Reddedilmiştir. I 

9 ncu fıkrayı oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Fıkra kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 3. — T - Kira sözleşmeleri
nin vecibelerine ve Borçlar Kanununun Mil
lî Korunma Kanununun 30 ncu maddesine mu
gayir olmıyan hükümlerine kiracılar veya miras
çıları ve meskenlerde, ölen kiracı ile birlikte 
ikamet edenler tarafından tamamen riayet edil
diği müddetçe birinci maddede yazılı tarihlerden 
itibaren üç ay sonraya kadar kiracılar aleyhine 
tahliye dâvası mesmu olmaz. 

REİS — Muvakkat 3 ncü maddenin birinci 
fıkrası hakkında söz istiyen var mı? ( 

Fıkrayı kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

II - Kira müddetinin bitmesinden en az on beş 
gün evvel kiracı gayrimenkulu tahliye edeceğini 
kiralıyana yazı ile bildirmediği takdirde sözleş
me aynı şartlarla bir yıl için uzatılmış sayılır. 
Ancak bu temdit edilen müddet, birinci madde
de yazılı tarihleri tecavüz edemez. 

Kiracı tarafından, gayrimenkulun tahliye edi
leceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen gay
rimenkul tahliye edilmezse icraya müracaatla 
tahliye ettirebilir. 

Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun Millî 
Korunma Kanununa mugayir olmıyan vecibe- S 
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lerine riayet edilse bile aşağıda yazılı hallerde 
kiralıyan : 

a) Gayrimenkulu kendisi veya çocukları için 
mesken olarak kullanma ihtiyacında kalırsa kira 
sözleşmesinin hitamında, 

b) (layrimenkulü kendisinin, eşinin veya 
çocuklarının muayyen bir meslek veya sanatın 
bizzat icrası için kullanma ihtiyacında ise söz
leşmenin hitamında, 

c) Bir gayrimenkulu Medenî Kanun hü
kümlerine göre iktisap eden kimseler kendisi 
veya çocukları veya mirasçılar yahut bunların 
bir kısmı için tamamen veya kısmen mesken ola
rak kullanma ihtiyacında ise, 

d) Kira bedelini vaktinde ödememelerinden 
dolayı haklı olarak bir yıl içliyle iki dei'a İh
lar yapılan kiracılar aleyhine kira müddetinin 
hitanımda ve ayrıca ihtara hacet kalmaksızın 

Umumi hükümler dairesiude tahliye dâvası 
açabilir. 

FHRİDFN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Mukavelename diye geçti bu (akit) olacaktır. 

KOMİSYON BAŞKANI KENAN YILMAZ 
(Bursa) — Evet akit olacaktır. 

REİS — Mukavelename (Akit) olarak değiş
tirilmiştir. Bu şekilde fıkrayı kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Mal sahibi bu maddenin II nci fıkra
sının a, b ve c bentlerinde yazılı sebeplerden 
dolayı tahliye ettirdiği gayrimenkulu mücbir 
sebep olmaksızın bir yıl içinde başkasına kira-
lıyamaz. Ancak bu müddet birinci maddedeki 
tarihleri aşamaz. 

REİS --<- 3 ncü fıkra hakkında söz istiyen var 
mı? 

3 ncü fıkrayı oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - Bu madde hükümlerine göre açılacak 
tahliye dâvaları sulh mahkemelerinde görülür. 
Tahliye dâvaları ile beraber açılmış bulunan 
tazminat dâvaları hakkında sulh mahkemeleri 
ve tazminat dâvası zımnında asliye mahkeme
lerine açılan tahliye ve fesih dâvalarında asli
ye mahkemeleri tarafından görevsizlik kararı 
verilemez. 

REİS — 4 ncü fıkra hakkında söz istiyen 
var mı? 

4 ncü fıkrayı oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Maddenin tümünü kabul edenler... E tiniydi

ler... Kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 4. — I - Kiracı, sözleşme
de aksine kayıt olmadıkça, mesken olsun ol
masın kiralanan yeri kısmen veya tamamen 
başkasına kiralıyamaz, yahut kiralanan yerden 
istifade hakkını veya kira sözleşmesini başka
sına devredemez ve yahut kendisi hakikatta 
gayrimenkulu bırakmış olduğu halde her han
gi bir sebeple bu yeri başka kimselere kısmen 
veya tamamen işgal ettiremez. 

REÎS — Muvakkat 4 ncü maddenin, birinci 
fıkrası hakkında söz istiyen var mı? • 

FERİDUN FÎKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Sözleşme diye okundu. Akit olacak. 

REÎS — Fıkrayı bu tashihle kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden ev
vel kiraya verilmiş gayrimenkullerde kiracıya, 
gayrimenkulu başkasına kiralamak veya devret
mek hakkını veren akit şartları, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra kiralıyanın rızası 
olmaksızın devam edemez. 

REÎS — Söz istiyen var mı? 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, eski 5020 numaralı Kanundaki 
fıkra aynen nakledildiği için büyük bir mah
zur doğmaktadır, bunu nazarı dikkatinize arz 
ederim. 

Mamlûmu âlileridir ki, 5020 sayılı Kanun
dan evvel kira konturatlarında eski ananeye 
ilâveten, Maliye Vekâletinin tabettirdiği ikinci 
matbu kışımda, müstecire ahare kiraya verme 
salâhiyeti verilmemişti. Millî Korunma Kanunu 
meriyete geçtikten sonra kiralar fevkalâde art
tığı için, kiracılar nıecuru kısmen kiraya ver
mek suretiyle mucirlerine verdikleri kiranın ' 
beş mislini kendi kiracılarından alıyorlardı. 

5020 numaralı Kanun bu ihtikârı bertaraf 
etti ve dedik ki, (Bu kanunun neşrinden evvel 
ahara kiraya vermiş olan müstecirlerin kira : 
alması memnudur, müddetin" hitamında müste-
cirin kiracısından aldığı kiralar mal sahibinin 
kirası .almıştır) fakat o maddede 5020 sayılı 
Kanundan soma birrıza mucirin müsteeirine ve
receği âhara jçar salâhiyetini menetmedi. Bi
naenaleyh 5020 sayılı Kanun mevkii meriyete 
girdikten sonra bir mucir kendi müsteeirmi 
âhara icara mezun kılmışsa bu bile bile lâdes-
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tir. Şimdi biz aynı hükmü ipka ederek (5020 
sayılı Kanunun neşrinden sonra mucir müste
eirine âh'ara icar salâhiyetini vermişse bu mu-
teberdir) dedik. Şimdi aksi gayrimuteberddr 
şekline sokuyoruz ki, bu yanlıştır. Komisyon 
bunu tavzih etsin. 5020 sayılı Kanunun neşrin
den sonra mucir müsteeirine devdr salâhiyeti 
vermişse bu kanunun kendisine verdiği ve mu
cirin birrıza kabul ettiği akit olmak itibariyle 
bu fıkra ile o hakkı iptal etmiş oluyoruz. Na
zarı dikkatinizi cel'bederim. 

REÎS — Komisyonun bir mütalâası var mı? 
BÜTÇE KOMİSYONU REİSİ KENAN YIL

MAZ (Bursa) — Takrirleri varsa okunsun, on
dan sonra komisyon noktai nazarını arzeder. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Hidayet Beyin son derece hakkı vardır. Çünkü 
5020 numaralı Kanun mal sahibi ile müstecir 
arasında bu gibi vaziyetlerde rizaya müsaade 
etmiştir, şimdi daha evvelki hükümler daire
sinde o uza ortadan kalkmış oluyor. Bu, de
dikleri gibi, aynı mefhumun aynı ibarenin tek
rarından ileri geliyor. Bütçe Komisyonunun 
bunda tereddüt etmesine mahal olmasa gerek. 
Çünkü her iki taraf da rızasiyle vukubulmuş ve 
mesağı kanuni tahtında yapılmış bir muamele
nin iptali mevzuu'bahs olmamak lâzımgelir. Hi
dayet Aydıner'in bu husustaki mütalâasına iş
tirak ederim. Ve vereceği öneılgenin dikkata 
alınıp komisyonca lâzımının yapılmasını ben de 
rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU R E M KENAN YIL
MAZ (Bursa) — önergelerini versin komisyon 
olarak tetkik edelim. 

REİS — Önengeyi okuyoruz. 

Reisliğe 
Muvakkat 4 ncü. maddenin II işaretli ben

dinin tayyını teklif ederim. 
Konya Mebusu 

H. Aydmer 

BÜTÇE KOMıtSYONU R E M KENAN YIL
MAZ (Bursa) — Efendim, Bidayet Aydıner ar
kadaşımızın teklifini Heyeti Umumiyeniz naza
ra alıp komisyona havale buyurursa tetkik eder, 
neticesini arzederiz. Şimdi benim komisyon 
adına söz söylemeye yetkim yoktur. Mstin açık
tır, devredemez deniyor, Hidayet Bey arka
daşımız devrini teklif ediyor. 
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REİS — JÖidayet Aydmer 'in takririnin na

zara alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
r Nazara alınması kabul edilmiştir. 

İkinci fıkra ile beraber takrir komisyona 
verilmiştir. 

III - Bu maddenin I nci ve II nci fıkraları 
hükmüne riayet etmiyerek bir gayrimenkule 
kiracı veya devralan sıfatiyle girenler veya bu 
gayrimenkulu işgal edenler hakkında hiçbir 
ihtara hacet kalmaksızın sulh .mahkemesinde 
tahliye dâvası açılabilir. 

REÎS — Üçüncü fıkra hakkında söz istiyen 
var mı1? 

PERTEV ARAT (îzmir) — Bu üçüncü fık
ra birinci ve ikinci fıkralarla ilgilidir. On
larda tadil mevzuubahis olduğu için bunun da 
komisyona gitmesi icabeder. 

BÜTÇE KOMİSYONU REİSİ KENAN YİL
MAZ (Bursa) — Doğrudur efendim. Hidayet 
Aydmer arkadaşımızın takriri nazarı dikkate 
alınmak üzere komisyona tevdi buyuru]oluğu
na göre birinci fıkra ile üçüncü fıkra da alâ
kalıdır, bunun da birlikte verilmesi zaruridir. 

REİS — Üçüncü fıkra da komisyona veril
miştir. 

IV - Kira akdinin esas gayesi itibariyle baş
kalarına kiralanması lâzımgelen (otel, pansiyon 
ve talebe yurdu gibi) gayrimenkuller. bütün 
gayrimenkulun devri veya kiralanması hali 
müstesna olmak üzere yukarıki fıkralar hü
kümlerine tâbi değildir. 

REİS — Dördüncü fıkra hakkında söz isli-
yen var mı? 

Oyunuza arzediyorunı. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

iMuvaklkat dördüncü maddeyi oyunuza arz-
etmiyorum. Fıkralar komisyona gitmiştir, gel
diği vakit oyunuza arzederim. efendim. 

Muvakkat madde 5. — I - Bu kanunun mu
vakkat ikinci maddesinin I, II, III, V ve IX nen 
fıkraları ile muvakkat 3 ncü maddesinin III ııeü 
fıkrası-hükümlerine riayet etmiyenler hakkın
da bir yıllık 'kira bedeli tutarınca ağır para 
cezası hükrnolunur ve tekerrürü halinde bu ce
za iki misline çıkarılır. Bu kanun hükümlerine 
muhalefeti itiyat edenler ayrıca bir aydan (6) 
aya kadar hapis cezasına, da mahkûm edilir. 
Ancak bu kanun hükümlerine muhalefetin kas-
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da maikrun olmayıp hata veya zühulden ileri 
geldiği ve ilgililer tarafından kovuşturmadan 
evvel tashih edildiği anlaşılan hallerde ilgililer 
hakkında kovuşturma yapılmaz. 

Bu kanun hükümlerine muhalefetin derecesi 
ve suçun şahsi ihtiyaç şevki ve geçim sıkıntısı 
ile işlendiği mahkemece takdir olunan hallerde 
ceza üçte bire indirilebilir veya zaruretin dere
cesine göre tamamen is'kat edilebilir. Mükerrir-
ler ile bu suçu itiyat edinmiş olanlar bu hüküm
den istifade ettirilmez. 

Bu fıkrada yazılı suçlar hakkında bir sene 
içinde dâva açılmadığı takdirde âmme dâvası 
düşer. 

REİS — Efendim, bu fıkra ile komisyona 
giden maddeler arasında bir irtibat var mıdır, 
komisyonun noktai nazarı nedir'? 

BÜTÇE KOMİSYONU REİSİ KENAN YIL
MAZ (Bursa) — Bir alâkası yoktur efendim. 

REİS — Fıkra hakkında söz istiyen var mı 
efendim? (Yok sesleri). 

Muvakkat 5 nci madd'enin birinci fıkrasını 
oyunuza arzediyorunı. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

II - Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
desi hükümlerine tâbi bir gayrimenkulu başka
sına kiralamak veya devretmek için hava para
sı namiyle veya her hangi bir namla kendilerine 
gayrimeşru menfaat temin eden gayrimenkul 
sahipleri veya kiracılarla bunlar namına hare
ket eden sair kimseler veya bunlara tavassut 
edenler hakkında temin ettikleri veya teminini. 
kasdettikleri menfaatin iki misli ağır para ce-
zasiyle birlikte üç aydan bir seneye kadar ha
pis cezası hükmolunur. 

REÎS — Bu fıkra ile alâkalı bir takrir var 
efendim okuyoruz. 

9 . 2 . 1953 
Yüksek Başkanlığa 

Müzakere edilmekte olan Millî Korunma; 
Kanununun tâdili hakkıııola kanun tasarısının 
Bütçe Komisyonu değiştirgesi muvakkat 5 nci 
maddesinin II nci fıkrasına, şifahen arzettiği-
miz mucip sebeplere dayanarak, aşağıdaki ilâ
venin yapılmasını teklif ediyoruz: 

Millî Korunma Kanununun neşrinden itiba
ren hie kiraya verilmemiş olan meskenler ile 
meskenden başka yerler işbu Tâdil Kanununun 
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meriyete girmesi 
bilir. 

İzmir Mebusu 
Avni Başman 
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akabinde serbestçe kiralana-

Bursa Mebusu 
Halûk Şaman 

RBÎS — İkinci fıkraya bir fıkra ilâvesine 
dair Avni Başman ve Halûk Şaman arkadaş
larımızın bir teklifleri vardır.. Komisyonun mü
talâası nedirl 

BÜTÇE KOMİSYONU REİSİ KENAN YIL
MAZ (Bursa) — Bir mütalâamız yoktur efen
dim. 

REİS — Teklifi oylarınıza arzediyorum 
efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 
İkinci fıkra ile birlikte komisyona veriyorum. 

Muvakkat beşinci maddeyi de oyunuza ar
zediyorum, efendim. 

Muvakkati madde 6. — Bu kanuna göre ya-
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pılan zam nispetlerinden aşa£ı nispette kiraya 
zam yapılacağını veya hiç zam yapılamıyaca-
ğını kiralıyan, bu kanunun yayınlandığı ayı 
takip eden ayın sonuna kadar yazı ile tebliğ 
etmediği takdirde anılan zamlar bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk ayın ba
şından itibaren kendiliğinden uygulanır. Bu 
takdirde kiracı bir aylık sürenin sonundan baş-
lıyarak bir ay içinde kira akdinin feshini ih
bar edebilir ve bu ihbardan itibaren iki ay 
içinde binayı tahliyeye mecburdur. Binanın 
tahliyesine kadar geçen sürenin kirası zammiyle 
birlikte ödenir. 

REİS — Muvakkat altıncı madde hakkında 
söz istiyen yoktur. Oylarınıza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

On beş dakika ara veriyorum, efendim. 

Kapanış saati : 17 

• > • • - « 

İ K İ N C İ ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 17,15 

RElS — Reisvekili Muzaffer Kurbamoğlu 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), ihsan Güle* (Bolu) 

REİS —Efendim, çokluk yoktur. 20.IV.1953 
Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 

celseyi kapatıyorum. 
Kapanma saati : 17,16 
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o. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR 

• ^ 1 — M^nya Mebusu Sıtkı Salim Burçak'm, 
Hastalık ve Analık Sigort&sı Kanununa tabi ola
rak 1952 senesinde en yüksek ve en pz prim ödi-
<yen Sigortalıların bir sene [zarfında ödedikleri 
prim, yekununa ve prim ödiyenlediklerinden sigor
tadan istifade edemiyecek durumda bulunanların 
miktarına dair sorusuna Çalışma VekiU Hayrettin 
ErkmmHn yazık cevabı (6/1006) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Çalışma 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını saygı 
ile arzftderim. 

6 . IV . 1953 
Konya Mebusu 

Dr. Sıtkı Salim Burçak 

1. Hastalık ve Analık Sigortası Kanununa 
tâbi olup, 1952 senesinde bütün bir sene çalışmış 
ve prim ödemiş sigortalılardan, en fazla, ücret 
aldığı için en yüksek prim ödiyen sigirtahnm 
bir sene zarfında ödediği - iş verenin ödediği % 2 
de dâhil edilmek suretiyle - prim yekûnu nedir? 

2. Aynı şekilde.en,az prim ödiyen sigortalı
nın ödediği senelik prim yekûnu nedir? 

3. Hastalık ve Analık Sigortası Kanununa 
tâbi sigortalılardan ve iş verenlerden 1952 senesi 
zarfında alman primler yekûnunun sigortalılar 
adedine göre senelik vasatisi nedir? 

4. Hastalık ve analık sigortasına tâbi olan-
lardan 1952 senesi zarfında kanunun tâyin et
tiği müddet kadar prim ödiyemediklerindeıı 
sigortadan istifade edemiyecek durumda bulu
nan sigortalıların umum sigortalılara nispeti 
nedir? /. % p' -r"^' 

T. C. 
Çalışana Bakanlığı 16 . TV . 1953 

îşçi Sağlığı Umum Mel. 
Sayı: 919-1-22/2102 

özet : Dr. Sıtkı Salim Bur
çak'm sözlü soruları H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konya Mebusu Dr. Sıtkı Salim Burçak'in 

5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortalarına tâ

bi bulunan işçilerden günlük âzami ve asgari 
kazanç sahibi olanların kuruma ödemekle mü
kellef bulundukları en yüksek ve en az prim 
hadleriyle bunların vasati tutarları-ve diğer hu-
susat hakkındaki sualleriyle alâkalı izahatın 
bağlı olarak takdim kılındığı saygı 'ile arzolunur. 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Sayın Konya Mebusu Dr. Sıtkı Salim Burçak'm 
6 . IV . 1953 tarihli sorularına mütedair izahat 

Not: 

1. 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası 
Kanununa tâbi olup 1952 senesi içinde bütün 
bir sene çalışmış ve prim ödemiş sigortalılardan 
en fazla ücret aldığı için en yüksek prim ödiyen 
sigortalının bir sene zarfında ödediği Hastalık 
vo Analık Sigortası primi miktarı 133,20 liradır. 

Bu suretle en fazla ücret alan sigortalıya 
ait. olarak aynı miktarda iş veren hissesiyle bir
likte Hastalık ve Analık Sigortası primi yekû
nu 266,40 liraya baliğ olmaktadır. 

2. Günlük kazancın asgari haddini teşkil et
mek üzere günde 2 lira kazancı olan ve binaen
aleyh en az prim ödiyen sigortalı bir işçinin 
şahsan ödediği senelik prim miktarı 13,32 lira 
olup iş veren hissesiyle birlikte bu miktar ceman 
26,64 liradır. 

Yukardaki fıkralara kayıtlı rakamlar işçi
nin 300 gün tam çalıştığı ve bu müddet zarfın
da 66 gün ücretli hafta tatili ve genel tatil ücre
tini yarım olarak aldığı; prim tahakkukuna 
esas tutulan âzami ücretin 20 ve asgari ücretin 
2 lira olduğu kabul edilerek hesaplanmıştır. 

3. Hastalık ve Analık Sigortası Kanununa 
tâbi sigortalılardan ve iş verenlerden 1952 sene
si zarfında alman primler yekûnunun sigortalı
lar ededine göre senelik vasatisi 70,26 liradır. 

Hastalık vo Analık Sigortalarının tam bir 
yıllık devreyi ihtiva, eden tatbikatı, yalnız İstan
bul Bölgesi için bahis mevzuu olduğundan, yu
karda zikredilen nispet 1952 yılı zarfında mün
hasıran bu bölgedeki tatbikata istinat ettirilmiş
tir. 95.000 i mütecaviz olan sigortalı sayısı he
sap kolaylığı bakımından 100.000 itibar edilmiş 
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ve bölge dâhilinde 7 026 713 milyon lira tuta- I 
rında prim tahsil edilmiş olması göz önünde tu
tularak nispet ona göre hesap edilmiştir. 

4. Hastalık ve Analık Sigortası Kanununa 
tâbi olanlardan 1952 senesi zarfında kanunun | 
tâyin ettiği müddet kadar prim ödiyemedikle- I 
rinden dolayı ödenek alamıyacak durumda bu
lunan sigortalıların umum sigortalılara nispet'i 
tahminen % 10 dur. 

Sağlık yardımlarından istifade için müddet 
mevzuubahis olmayıp hastalık sebebiyle kuruma 
müracaat ettiği tarihte sigortalı olması kâfidir. 

2. — Çorum Mebusu Ahmet Başibüyük'ün, 
Çorum*un zirai kalkınmasını temin için teknik 
ziraat teşkilâtının ne zaman kurulacağına dair 
sorusuna Tarım Vekili Nedim ökmen'in yazılı 
cevabı (6/1016) 

10 . IV . 1053 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ziraat Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletleri 
saygı ile arzolunur: 

Bağ ve bahçeleri mebzul ve aynı zamanda 
zahire ambarı olan Çorum'un zirai kalkınması- | 
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nın temini için teknik ziraat teşkilâtının 1953 
yılı başında kurulacağı yedi ay evvel Çorum.'a 
teşrif buyuran Ziraat Vekili Sayın Nedim ök-
men tarafından Çorum'lulara vait Duyurulmuş 
olmasına rağmen halen harek<ete geçilmemiştir. 

Bu va'din ne zaman yerine getirileceğinin 
ve gecikme sebeplerinin ned'en ileri geldiğinin 
yazılı olarak bildirilmesi arzolunur. 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

T. C. 
Tarım Vekâleti 17 . 4 . 1953 

Özel: 562 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara 

11 . 4 . 1953 gün ve 6/1016 sayılı yazıları 
cevabıdır: 

Çorum'un zirai kalkımnasmı temin için Tek
nik Ziraat Teşkilâtı kurulması 1953 yılı iş prog
ramına alınmıştır. 

Bilgi edinilmesi saygı ile arzolunur. 
Tarım Vekili 

N. ökmen 



T. B. M. M. Basımevi 


