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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI
Trabzon Mebusu Muzaffer Harunoğlu'nun,
Millî Korunma Kanununun tadiline dair olan
6084 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadili
hakkındaki kanun teklifi ile
Elâzığ Mebusu M. Şevki Yazman'm, Millî
Korunma Kanununun 6084 sayılı Kanunla tadil
edilen 30 ncu maddesinin değiştirilmesine dair
kanun teklifinin Muvakkat Encümende müza
kere edilmesi kabul olundu.
Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, nü
fusu 50 000 den fazla olan şehirlerimizde me
murlara öğle yemeği verilmesi ve devlet dairele
rinde hekim istihdamı hususlarında ne düşünül
düğüne dair suali, Başvekil hazır bulunmadığın
dan,
Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Muş'un Bu
lanık kazası hucfuiları içinde olan Aktuzla ve
Kırmızıtuzla istihsalâtmın artırılması, Varto ka
zasında tütün ekimine müsaade edilmesi ve vilâ
yet merkeziyle Bulanık merkezinde birer inhi
sar binası yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair suali, Gümrük ve inhisarlar Vekili
hazır bulunmadığından, gelecek inikada bıra
kıldı.
Samsun Mebusu Muhittin özkefeli'nin, Be
lediye Kanununun esaslı bir değişikliğe tâbi tu

tulup tutulmıyacağma ve bu hususta bir hazır
lık yapılıp yapılmadığına dair Dahiliye Veki
linden şifahi suali, kendisi hazır bulunmadığın
dan, gelecek inikada bırakıldı.
Emniyet Umum Müdürlüğü Kadrosuna Dâ
hil Memurlara Mesai Ücreti Verilmesi hakkın
daki Kanun kabul edildi.
Büyük Millet Meclisi Emniyet Kadrosuna
dâhil bulunan memurlara fazla mesai ücreti ve
rilmesine dair kanun kabul olundu.
Gayrimenkul Kiraları hakkındaki kanun lâ
yiha ve tekliflerinin Muvakkat Encümence tan
zim edilen madelerinin müzakerelere esas alın
ması kabul edildi. Birinci madde ve 2 nci mad
denin (A) fıkrası tadilen kabul edildi.
inikat günlerine mahsus olmak üzere sabah
ları da saat 10 da toplanılması kabul edilmiş bu
lunduğundan 18 . V . 1955 Çarşamba günü saat
10 da toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Reisvekili
Samsun Mebusu
Tevfik İleri
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Kâtip
Antalya Mebusu
Attilâ Konuk

Kâtip
Bolu Mebusu
îhsan Gülez

Sualler
Şifahi sualler
1. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Erzu
rum Mebusu Rıfkı Salim Burçak'm, Tortum ka
zası Demokrat Parti kongresinde yaptığı bir ko
nuşmaya dair şifahi sual takriri, Adliye Vekâ
letine gönderilmiştir, (6/97)
2. — Sinob Mebusu Şerafettin Ayhan'ın, Ge
diz kazası jandarma komutan vekilinin iki kişi
yi dövdüğünün ve kaza kaymakamının bir kö
ye ait muhtar mührünü hiçbir resmî sıfatı olmıyan birine teslim için emir verdiğinin doğru
olup olmadığına dair şifahi sual takriri, Dahili
ye Vekâletine gönderilmiştir. (6/98)
3. — Malatya Mebusu Tevfik Unsal'm, 6452
sayılı Kanuna tevfikan işçilere yılda bir defa
verilmesi gereken ek tahsisatların 1954 yıllık
larından istisna edilen işçiler mevcut olup olma
dığına dair şifahi sual takriri, Çalışma, Nafıa, Zi
raat vekâletlerine gönderilmiştir. (6/99)
4. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, bu
yıl hac maksadiyle yurt dışına gidecek vatan
daşların emniyetle ve sıhhi şartlarla seyahatleri
hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair şifa
hi sual takriri, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve
Münakalât vekâletlerine gönderilmiştir. (6/100)
5. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulunay'm, Bedelsiz Mal İthali Kararnamesinin neşrindeki gecikme ve iptal sebeplerine dair şifahi
sual takriri, Başvekâlete gönderilmiştir. (6/101)
6. — Kars Mebusu İbrahim Us'un, son za
manlarda hapishanelerde vukubulan toplu
ayaklanma hâdiselerine dair şifahi sual takri
ri, Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/102)

7. — Eskişehir Mebusu Salih Fuad Keçeci'nin, Askerî Müzede mevcut tarihî eşyanın kaç
parçadan ibaret olduğuna ve bunların müte
hassıs kimseler tarafından bir tetkik ve tasnife
tâbi tutulup tutulmadıklarına dair şifahi sual
takriri, Millî Müdafaa Vekâletine gönderil
miştir. (6/103)
8. — Denizli Mebusu A. Hamdi Sancar'ın,
devlet orman işletmelerinde istihdam edilen
orman mühendis muavinlerine hangi esaslara
göre ve ne nispette ek görev tahsisatı verildi
ğine dair şifahi sual takriri, Ziraat Vekâletine
gönderilmiştir. (6/104)
Tahrirî sualler
1. — Diyarbakır Mebusu Ragıp Karaosmanoğlu'nun, bir sene zarfında ne kadar jet uçağı
düştüğüne ve şehit subayların ailelerine ne
miktar yardım yapıldığına dair tahrirî sual
takriri, Millî Müdafaa Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/95)
2. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars'
ta münteşir Ekinci Gazetesinin 3 Mayıs 1955
tarihli nüshasında intişar eden «Bir nöbetçi ya
sak bölge dışında bir genci vurdu» başlıklı ha
vadisin doğru olup olmadığına, doğru ise mü
sebbipleri hakkında ne gibi muamele yapıldı
ğına dair tahrirî sual takriri, Millî Müdafaa
Vekâletine gönderilmiştir. (7/96)
3. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in,
banliyö treninin Orman Çiftliğinden Yeni Ma
halleye kadar uzatılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, tahrirî sual takriri, Nafıa ve
Münakalât vekâletlerine gönderilmiştir. (7/97)

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Teklifler
1. — İstanbul Mebusu Hadi Hüsman'm,
Merhum Talât Paşa refikası Hayriye Bafralı'ya
vatani hazmet tertibinden maaş bağlanması hak
kında kanun teklifi (2/150) (Maliye ve Bütçe
encümenlerine)
2. — Kars mebusları Sırrı Atalay ve İbra
him Us'un, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair 6422 sayılı Kanunun meriyetten
kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/151) (Da
hiliye, Adliye, Maarif, Maliye ve Bütçe encü
menlerine)

3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Su
baylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 11 nci
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun
teklifi (2/152) (Millî Müdafaa ve Bütçe en
cümenlerine)
Mazbatalar
4. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşmasının bir
sene müddetle uzatılmasına mütedair mektupla
rın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye
ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/212)
(Ruznameye).
5. — Konservecilik ve gıda maddeleri muha-
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fazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hüküme
ti ile Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Teşkilâ
tı arasında akdolunan 14 sayılı Ek Teknik Yar
dım Anlaşmasının tasvibi hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbata
ları (1/122) (Ruznameye).
6. — Millî Kütüphane Kuruluşu hakkındaki
5632 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/246) (Ruz
nameye) .
7. — Polis Memuru İbrahim Beşikci'nin hü
kümlü bulunduğu cezanın affı hakkında Adliye
ve Arzuhal encümenleri mazbataları (5/19)
(Ruznameye).
8. — Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdür
lüğü Teşkilât Kanununun 21 nci maddesinin ta
dili hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encü
meni mazbatası (1/275) (Ruznameye).
9. — Trabzon Mebusu Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve 28 arkadaşının, Karadeniz Teknik Üni
versitesi Kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
arif ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/85)
(Ruznameye).
10. — izmir Mebusu Behzat Bilgin ve 22 ar
kadaşının, Ege Üniversitesi Kurulması hakkında
kanun teklifi ve Maarif ve Bütçe encümenleri
mazbataları (2/70) (Ruznameye).
11. — 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika
Nizamnamesine ek kanun lâyihası ve İktisat En
cümeni mazbatası (1/273) (Ruznameye).
12. — Akar yakıtlardan Alınacalk Yol Ver
gisi hakkındaıki 5889 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi haikkında (kanun lâyihası
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları
(1/279) (Ruznameye)
13. — Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün
Arikara Belediyesine Bağlanması hakkındaki
3196 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değ'işUirilmesine dair (kanun lâyihası ve Dahiliye ve
Bütçe encümenleri mazbataları (1/228) (Ruz
nameye)
14. — Bâzı silâh, mermi ve malzemenin
Lübnan Devletine hine edilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/270) (Ruznameye)
15. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro
Umum Müdürlüğüne ait kısmında değişiklik
yapılmasına dair kanun lâyihası ve Maliye ve

Bütçe encümenleri mazbataları (1/267)
nameye)

(Ruz

16. — Erzurum Mehusu Esat Tunçel'in, Demiryollar ve Limanlar inşası için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki
54.13 sayılı Kanuna dk kanun teklifi ve Nafıa
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/131)
(Ruznameye)
17. — Harçlar Kanununa bağlı (10) sayılı
Tarifenin 6401 sayılı Kanunun 1 nci madde
siyle muaddel 41 sıra numarasının I I işaretli
bendinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları
(1/277) (Ruznameye)
18. — Kore Tüıfe Silâhlı Birliği Aşçısı iken
şehit düşen Mehmet Akman'm karısı Satı Ak
man ve annesi Döndü Yıldız'a vatani hizmet
tertibinden maaş tahsisi hakkında kanun lâyi
hası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/225) (Ruznameye)
19. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk
Verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı
hükümler eklenmesine ve göçmenlerle nakledi
lenlere ve muhtaç çiftçilere tohumlulk ve yemek
lik dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı Kanu
nim 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair
kanun lâyihası ve Muvafekat Encümen mazba
tası (1/268) (Ruznameye)
20. — Siird Mebusu Mehmet Daim Süalp ve
7 arkadaşının, Kara Salih Çavuş'a vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisi hakkında kanun
teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (2/89) (Ruznameye)
21. — Sümerbanlk Kanununun 4852 sayılı
Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin tadili
hakkında kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve
Bütçe encümenleri mazbataları (1/218) (Ruz
nameye)
22. — Şeker fabrikalarına bahşolurîan îmtiyazat ve muafiyet hakkındaki 601 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesinin değiştirilmesine dair
kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazhataları (1/242) (Ruznameye)
23. — Tralbzon 'Mebusu Eımrullah Nutku'nun, Eyüplü Mehmet Fuad Tanrısever'e va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisi hakkında
kanun teklifi ve Maliye' ve (Bütçe encümenleri
mazbataları (2/18) (Ruznameye).

BÎRÎNCİ

CELSE

Açılma saati : 10,12
REİS — Reisvekili Tevfik İleri
KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Ömer Mart (Kayseri)
»
3. — YOKLAMA
REİS — Yoklama yapacağız.
(Maraş mebuslarına kadar
pıldı.)

yoklama ya

REİS — Ekseriyetimiz yar, celseyi açıyo
rum.

4. — RİYASET DÎVANININ UMUMÎ HEYETE MÂRUZÂTI
1. — Irak Mebusan Meclisi Reisinin, Irak
Parlâmentosuna mensup Heyetin Türkiye'yi zi
yaretleri esnasında kendilerine karşı gösterilmiş
bulunan hüsnükabulden dolayı Mebusan Meclisi
nin teşekkürünü bildiren telgrafı (5/21)
REİS — Irak Mebusan Meclisinden gelen
bir telgraf vardır, okuyoruz.
Telgraf
2417
Ekselans Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Ankara
2176 Bağdad Parlâmento 81105 16 . V . 1955
14/00 Via Musul Etat Irak :
Irak Meclisi Mebusan âzası Yüksek Meclisi
nizin Irak Parlâmento Heyeti azasına göster
miş olduğu fevkalâde güzel karşılamak ve mi
safirperverliği akseden mesajınıza 15 Mayıs 1955
tarihinde vâkıf olmakla son derece mütehassis
olmuştur. Meclis âzası, sizin ve muhterem Tür
kiye Büyük Millet Meclisi azasının asîl ruhunu
zu, samimî dostluk nişlerinizi yâd ederek gös
terilmiş olan bu misafirperverliğe ve yüksek
dostluk hissiyatına sonsuz teşekkürlerini ve
memnuniyetlerini en derin hürmetlerimle iblâğ
etmeye memur etmiştir. Bu sıfatla zatı devletle
rine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi azasına
derin memnuniyetimi ve hürmetlerimi takdim
eder, Türk ve Irak milletlerinin her arzularının
tahakkukunu Cenabı Hak'tan dilerim.
Irak Mebusan Reisi
Âbdülvalıap Mercan
(Sürekli alkışlar)

2. — Bursa Mebusu Hulusi Köymen ve 2 ar
kadaşının, münhal mebusluklar için bu sene ara
seçimi yapılmaması hakkında takriri (4/133)
REİS — Hulusi Köymen ve arkadaşlarının
bu sene ara seçimlerinin yapılmaması hakkında
bir takriri vardır, okutuyorum.
Büyük Millet Meclisi Reisliğine
Yedi seçim bölgesinde halen münhal sekiz
mebusluk için bu yıl içinde bir ara seçimi yapıl
dığı takdirde netice ne şekilde tecelli ederse et
sin Büyük Millet Meclisinde siyasi parti gurup
ları arasındaki adedî nispete hiçbir veçhile mü
essir olmıyacağı gibi bu sene yapılması mukarrer
belediye ve vilâyet umumi meclisi seçimleriyle
vatandaşın yükleneceği vazife ve onun doğura
cağı tabiî ve zaruri olan külfet ve yorgunluğa
bir üçüncüsünü de ilâve etmiş olacajı nazara
alınarak bu sene mebusluk için ara seçimi ya
pılmamasını teklif eder ve bu takririmizin Bü
yük Millet Meclisinin reyine arzını rica eyleriz.
Bursa Mebusu
Eskişehir Mebusu
Hulusi Köymen
A. Potuoğlu
Manisa Mebusu
M. Kurbanoğlu
OSMAN ALİŞİROĞLU (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar; bendeniz Hulusi Köymen ve
arkadaşlarının bu sene ara seçimlerinin tehiri
hakkındaki takrirlerinin aleyhinde konuşaca
ğım.
Her ne kadar Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunda ara seçimlerinin Yüksek Meclis kararı ile
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tehir edilebileceği derpiş edilmiş ise de kanaa- ı ve Seçim Kanununa aykırı telâkki etmekteyiz.
Gerek Anayasanın 13 ncü maddesi ve gerekse Se
timce, bu tehir kararının esbabı mucibesi olma
çim Kanunumuzun 6 ncı maddesi mücbir sebep
sı, mâkûl bir sebebe istinadetmesi icabeder ve
ler olmadıkça, seçimlerin tehir edilmemesini
bu kararın da bir kaide halini almaması lâzımâmirdir.
gelir.
Muhterem arkadaşlarım; esbabı mucibe lâyi
Geçen sene ara seçimlerinin yapılmamasına
hası,
seçimler masrafa taallûk etmektedir diyor.
karar verilmişti. Bu bir dereceye kadar makbul
Fakat
masraf keyfiyeti bizim görüşümüze göre,
dü, çünkü bu sene umumi seçimlerin yapıldığı
iradei millîyenin tecellisi demek olan seçimlerde
tarih ile ara seçimleri arasında bir buçuk sene
mevzuubahsolmamak, nazara alınmamak lâzımgibi bir zaman geçmiş ve bu zaman zarfında ik
gelir.
tidarın icraatı hakkında, eksik tarafları üzerin
Saniyen, muhalefet milletvekillerinin aded
de iktidar ve muhalefet haylice yıpranmış ve seç
azlığı sebebiyle yapılacak kısmi seçimlerin bu
menler de yorulmuş idi ve vicdanlarda bu husus
neticeye müessir olamıyacağı esbabı mucibesi
ta bir kanaat hâsıl olmuştur. Bugün Türk
ise zayıftır. Mevzubahsolan, milletvekili ade
seçmeni iki iddia ile karşı karşıyadır. İktidar, 2
di değildir. Eğer milletvekili adedi mevzubahis
Mayıs seçimlerinden beri sebk eden icraatında bir
ise, her ilin temsil etmekte olan . milletvekili
sakatlık bulunmadığını, icraatının makbul oldu
adedinde bir tenezzül, o ilin tam mânasiyle
ğu 2 Mayıstan sonra çıkarılan kanunların esaslı
temsil
edilmemesi gibi bir neticeyi doğurur.
prensiplere istinadettiği, bu itibarla iktidar par
Adedi
bu bakımdan nazara almak lâzımgetisi ile seçmenler arasındaki muhabbet ve tevec
lir.
cühün devam ettiği iddiasındadır.
Diğer taraftan ara seçimleri milletin tek
Buna mukabil muhalefet, 2 Mayıstan beri ik
rar
nabzını yoklama mânasını taşır. Bu itibar
tidar icraatında bâzı sakatlıklar müşahade edil
la
önemlidir.
Bu, kanaatimizce demokratik sis
diğini, çıkarılan kanunların anti - demokratik
temin
feragati
kabil ve caiz olmıyan bir unsu
olduğunu, bu kanunların seçim emniyetini, hâkim
rudur. Bundan maada demokrat iktidarın ve
teminatını ve memur hukukunu ihlâl ettiğini id
hükümetin,
seçimlerin tehiri mevzuunu bir iti
dia etmektedir.
yat haline getirmiş olduğuna da Meclisin naza
Bendeniz de 2 Mayıs seçimlerinden sonra çı
rı dikkatini çekeriz. Bu yalnız mahallî seçimler
karılan kanunlar üzerinde fikirlerimi serdetmişde değil, ara seçimlerinde de ya emrivakiler ih
tim, bu kanunlara muhalefet eden bir arkadaşı
das ederek veya teklifler getirmek suretiyle te
nız olarak ikinci fikre iltihak etmekteyim. Sami
hir yolunu bir âdet, bir itiyat haline getirmek
mî veya gayrisamimî bu iki iddiadan hangisi
şeklinde tecelli etmektedir. Bu itiyattan vaz
daha makbul, hangisi daha doğrudur, bunu
geçilmesini temenni ederiz.
ancak seçmen vatandaşların reyine müracaat et
Takdir Yüksek Heyetinizindir.
mek suretiyle anlamak mümkün olacaktır. O iti
REİS
— Hulusi Köymen.
barla ara seçimleri seçmenler için iktidarı ve
HULUSİ
KÖYMEN (Bursa) — Muhterem
muhalefeti murakabe etmek için bir imkân hazırarkadaşlarım,
Osman Alişiroğlu arkadaşımızın
lamış olacaktır.
seçimlerin tehiri aleyhinde burada serdettiği fi
Bendeniz bu mâruzâtımın ışığı altında ara se
kirlere gene kanun muvacehesinde ve memleket
çimlerinin tehir edilmemesi mütalâasmdayım.
realiteleri muvacehesinde ilişmek zaruretini his
Ama takdir Yüksek Heyetinizindir.
settim. Bir defa şunu belirtmek lâzımdır ki, Se
REİS — Nüvit Yetkin. Halk Partisi adına
çim Kanunumuz, hilâfına Meclis karar verme
değil mi efendim?.
dikçe, seçimin yılı içinde yapılmasını emreder.
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Evet efendim.
Demek oluyor ki, kanun Meclise bir takdir hak
REİS — Buyurun.
kı veriyor. Seçimlerin tehiri veya icrası mahzur
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem
larına veya lüzum ve faidesine göre doğrudan
arkadaşlarım; ara seçimlerinin tehiri hakkındaki
doğruya Meclisinizin takdir salâhiyetine giri
teklife grupumuz da muhalefet etmektedir. Evvel
yor, demektir. Ama bunun diğer tarafta: de
emirde seçimlerin tehiri keyfiyetini Anayasaya I mokrasi, halkın mütemadi murakabesi altında
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iktidarın vazife görmesi demektir. Bu murakabeyi yalnız topyekûn mebus seçimleriyle temin
etmek kâfi değildir, mahzurludur.
Bunu daha geniş mikyasta mütalâa ettiği
miz takdirde ara seçimlerinin de bu murakabe
de mühim bir kıymet taşıdığını inkâr etmek
doğru olmaz, şekilde vâki beyanlarına gelince;
arkadaşlarım, şunu hepiniz biliyorsunuz ki,
münhal olan seçim mmtakası yedi bölgeye ait
tir. Yedi bölgede yapılacak bir sondaj, Hükü
metin bütün vatan sathına yayılan icraatını ve
Yüksek Meclisinizin ve iktidarınızın çıkardığı
kanunların tetkik ve tenkidi için nasıl külli bir
mahiyet taşıyacağını anlamak biraz güç olmak
la beraber arkadaşıma şunu temin etmek ge
rektir ki, yine bu sene içinde bütün vatan sat
hında yapılacak olan belediye ve umumi mec
lis seçimleri dolayısiyle, halkınmızm iktidar
üzerindeki noktai nazarının, sempatisinin veya
antipatisinin, memnuniyet veya hoşnutsuzluğu
nun tamamen tezahürüne imkân hâsıl edecek
tir. Şu halde bu yıl bütün vatanda belediye ve
umumi meclis seçimleri dolayısiyle bir mura
kabe mekanizması işliyeceğine göre, artık ik
tidarın murakabesiz bir yıl geçireceği kanaati
tamamen esassız ve realiteye de gayrimutabıktır.
Sayın Nüvit Yetkin arkadaşımızın işaret et
tiği bir nokta var, bunun dışında. Oraya da
temas etmek lâzımgelecektir. Diyorlar ki; bir
seçim bölgesinde bir mebusluğun inhilali demek,
o seçim bölgesinin temsilî durumuna bir zaaf
iras etmek demektir; hattâ temsil edilememesi
demektir.
Arkadaşlar, böyle bir esasın ne gibi unsur
larla teşekkül ve teessüs ettiğine benim aklım er
medi. Bir seçim bölgesinde mevcut olan mebus
adedinin her hangi bir inhilâl vukuunda vefat
dolayısiyle veya istifa dolayısiyle o bölgenin ar
tık temsil kabiliyeti ve salâhiyeti tamamen yı
kılmıştır, mütalâasının, siyasi hukukta hiçbir
kaydına tesadüf edilemiyen bir kritik mahiyetin
de karşılanması lâzımgelir. Her mebus, yalnız
seçildiği bölgeyi temsil etmez, aynı zamanda
bütün memleket sathında millî iradeyi, bu Mec
lisin sakfı altında temsil etmek yetkisini Anaya
sa mucibince tamamen iktisabetmiş 'bulunmakta
dır. Bursa, Trabzon, Erzurum mebusları yal
nız o vilâyetleri temsil eder diye burada temsile
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iştirakini ileri sürmek bizim Anayasa ile asla
kabili izah değildir.
Şu sebepler karşısında arkadaşlarımızın mu
halefeti ne realiteye, ne de hukuki esaslara istinadeder bir muhalefet olmadığına göre teklifimi
zin kabulünü ben de arz ve rica ediyorum.
R E l S — Başka söz istiyen yok.
AHMET BlLGlN (Kırşehir) — Söz istiyo
rum.
REÎS — Grup namına mı?
AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Evet.
REÎS — Buyurun.
CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEC
LÎS GRUPU ADINA AHMET BİLGİN (Kır
şehir) — Sayın arkadaşlar; seçimlerin tehirinin
daima bir itiyat halini alması elbette Grupumuz
tarafından da tasvibedilemez.
Sayın Hulusi Köymen arkadaşımız, seçmenin,
iktidarın icraatı hakkında yakında yapılacak
mahallî seçimlerde vereceği hükümlerle belirece
ğini esas ittihaz ederek ara seçimlerinin tehirinin
mâkul olduğunu ifade ettiler. Şu halde önümüz
deki senelerde mahallî seçimler olmıyacağma gö
re, artık bu seçimlerin ikinci ve üçüncü defalar
tehir edilemiyeceğine dair burada zımni bir ta
ahhütte bulunmuş oldular. Bunu kayıtla iktifa
ediyorum. (Soldan: Bir kişi taahhüt edemez ses
leri).
REİS — Efendim, ara seçimlerinin tehirine
dair olan takriri reyinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kaibul edil
miştir.
3. — Elâzığ Mebusu M. Şevki
Yazman*m,
Millî Korunma Kanununun 6084 sayılı Kanunla
tadil edilen 30 ncu maddesinin
değiştirilmesine
dair olan kanun (teklifinin geriverilmesi hakkın
da takriri (2/146, 4/131)
REİS — Takriri okutuyorum efendim.
Yüksek Reisliğe
Millî Korunma Kanununun 6084 sayılı Ka
nunla tadil edilen 30 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifimin geriverilmesini say
gılarımla rica ederim.
Elâzığ Mebusu
Şevki Yazman
REİS — Geriverilmiştir.

*

4. — Trabzon Mebusu Muzaffer
Harunoğlu'nun, Millî Korunma Kanununun tadiline dair
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olan 6084 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin ta
dili hakkındaki kanun \teklifinin geriverilmesine
dair takriri (2/148, 4/132)
REÎS — Takrir okunacaktır.
T. B. M. Meclisi Riyasetine
6084 numaralı Kanunun birinci maddesinin
tadili hakkında 14. V. 1955 tarihinde vermiş
olduğum^ kanun teklifimin iadesini rica ederim.
Trabzon Mebusu
M. Harunoğlu
REİS — Geriverilmiştir efendim.
Bir takrir var, okutuyorum.
Yüksek Reisliğe
Kanun lâyiha ve tekliflerinin müzakeresinin
sual takrirlerinden evvel yapılmasını arz ve tek
lif ederim.
Elâzığ Mebusu
Şevki Yazman
REİS — Bu İnikada münhasır olmak üzere
takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler..
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
5. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun
Lice kasabasının yerinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifinin Muvakkat Encümende müzake
resi hakkında takriri (2/141) (4/135)
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlarım; bir teklif vesilesiyle yüksek
huzurunuzu bir dakika işgal edeceğimden özür
dilerim. Yüksek malûmunuz olduğu üzere, son
yağan yağmurlar dolayısiyle vilâyetimize bağlı
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Lice kazasında vukubulan heyelan neticesinde
muazzam kaya parçaları kasabayı ciddî ve vahîm
bir tehlike ile karşı karşıya bulundurmaktadır.
Bu vaziyeti gören Nafıa Vekâleti yerinde yap
tırdığı 'tetkikat neticesinde kasabanın bulunduğu
yerin iskâna elverişli olmadığı neticesine varmış
ve kasabanın tahliyesi için bu hususta Diyarba
kır Valiliğine emir verilmiştir/ Kasabanın yeri
nin değiştirilmesi hususunda bir kanun teklifi
hazırlamış bulunuyoruz. Teklifin havale edileceği
Dahiliye, Nafıa ve Bütçe komisyonlarından alı
nacak ikişer üye ile kurulacak bir Karma Komis
yonda müzakeresi için yüksek tasvibinizi istir
ham ediyorum. (Doğru sesleri)
REÎS — Takriri okutuyoruz.
Yüksek Başkanlığa
Yuvarlanan kayaların tehdidine mâruz ve
ciddî bir tehlike ile karşı karşıya bulunan ve îcra Vekilleri Heyetince bâzı mahallelerinin der
hal tahliyesi kararlaştırılan Diyarbakır'ın (Lice
kasabasının yerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi) müstaceliyet arz ettiğinden mesele
nin bu devre içinde görüşülmesini temin maksadiyle Diyarbakır mebusları arkadaşlarımla yap
tığım kanun teklifinin havale olunduğu Dahili
ye, Nafıa, Maliye ve Bütçe encümenlerinden iki
şer azadan müteşekkil bir muvakkat encümene
havalesini arz ve teklif ederim.
Diyarbakır Mebusu
Dr. Yusul Azizoğlu
REİS — Takriri reylerinize arz ediyorum,
ka*bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
REÎS — Müzakeresine devam ediyoruz.
1. — Gayrimenkul Kiraları hakkında kanun
îkinci madde üzerindeki görüşmeler sona er
lâyihası ile Ankara Mebusu Talât Vasfı öz'ün,
miş, fıkra fıkra reylerinize arz edilmeye başlan
meskenden gayrı islerde kullanılan gayrimenkullerin kiralanmasına, İstanbul Mebusu Füruza?n mış ve (A) fıkrası neticelendirilmişti. Şimdi (B)
fıkrasını okuyoruz.
Tekil ve Celâl Türkgeldi'nin, Millî Korunma Ka
nununun tadili hakkındaki 6084 sayılı Kanunun
B) 1939 yılı kira bedelleri mukavele ile bel
değiştirilmesine, Sinob Mebusu Server Somunculi plmıyan veya 1939 yılından sonra kiraya ve
oğlu'nun, bina kiralarına, Trabzon Mebusu Emrilmeye başlanan yahut kullanma tarzı tamamen
rullah Nutku'nun, Millî Korunma Kanununun
değiştirilerek kiralanan gayrimenkullerin kira
6084 saydı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde
bedelleri belediye encümenlerince 1939 yılı ra
sinin tadiline dair kanun teklifleri ve Muvakkat
yici esas alınarak o mahal veya semtteki müma
Encümen mazbatası (1/153, 2/6, 26, 33, 35)
sillerine göre takdir edilen kira bedellerine yu-
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yapılmak suretiyle

RElS — Bu fıkra hakkında takrir yoktur,
reyinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Fıkra kabul edilmiştir.
C) 1939 yılından sonra inşa edilen veya as
lî heyeti tevsi veya tebdil edilmek suretiyle
esaslı oalrak tadil edilmiş' gayrimenkullerin; ki
ra bedelleri Bina Vergisi Kanununa göre tahak
kuk eden gayrisâfi iratları nazara alınarak tesbit edilen kiralarına meskenlerde yüzde yüz,
meskenlerden gayrı yerlerde yüzde iki yüz zam
yapılmak suretiyle bulunacak miktarı geçemez.
Yüksek Reisliğe
ikinci maddenin ,C bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini teklif ederim:
(1939 yılından sonra inşa edilen veya asli hey
eti tevsi veya tebdil edilmek suretiyle esaslı olarak
tadil edilmiş' olan ve kira belelleri, Bina Vergisi
Kanununa göre, tahakkuk etmiş gayrisâfi irat
ları nazara alınarak tesbit edilen gayrimenkullerden, 3 Kasım 1942 tarihinden evvel kiraya
verilenler, meskenlerde yüzde iki yüz, mesken
den gayrı yerlerde ise yüzde üç yüz ve bu tarih
ten sonra kiraya verilenler, meskenlerde yüzde
yüz, meskenden gayrı yerlerde yüzde iki yüz
zam yapılmak suretiyle bulunacak miktarı geçe
mez.)
Trabzon Mebusu
Emrullah Nutku
REİS — Söz istiyen var mı? Buyurun Emrullh Nutku.
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Aziz
arkadaşlarım, 1939 kiralarına tâbi olmıyan an
cak 1939 dan sonra yani 1940 senesinde yapıl
mış olan binaların iradı gayrisâfilerinin bir misli
artırılması hususundaki komisyon
teklifinde
mağduriyeti mucip olacak bir nokta vardır.
Çünkü 1940 ve 1941 senelerinde yapılmış olan
binalar hiçbir veçhile zamma tâbi olmadı. Ne %
20 ve ne de % 100 istifade etmedi. Ve bunlar
ancak iradı gayrisâfilerinin takdirinde 1939 em
saline göre kıymet âldılar.
Şimdi bunların 1942 senesinden evvel yapı
lanlarla 1942 senesinden sonra yapılanlar ara
sında irat bakımından çok büyük farklar vardır.
O itibarla bunları ikiye tefrik etmek lâzımdır.
1940 ile 1941 senesinde yapılmış olan binalar ki,
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bugün 25 liradan kiralanmaktadır. Bunların
bir misli artırılması suretiyle 50 liraya kiraya
tâbi tutulması hatadır. Halbuki 1939 daki em
salleri 150 liraya kadar çıkarılmıştır. O itibarla
bir tefrik yapılması lâzımdır, kanaatindeyim.
Encümenin bu teklifimi kabul etmesini rica ede
rim.
MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA PER
TEV ARAT (izmir) — Biz geçen inikatta bu
takrire iştirak etmediğimizi kürsüden ifade ettik.
R E l S — Komisyon bu takrire iştirak etmi
yor. Takriri reylerinize ârz ediyirum. Dikkat na
zarına alanlar lütfen işaret versinler... Almıyan
lar... Takrir reddedilmiştir.
(C) fıkrası hakkında başka bir teklif olma
dığı için (C) fıkrasını reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İkinci maddeye bir iki fıkra eklenmesi hak
kında takrirler vardır onları okuyoruz :
Yüksek Reisliğe
ikinci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini
arz ve teklif ederim.
Zonguldak Mebusu
Avni Yurdabayrak
Şu kadar ki bu madde gereğince
yapılan
zamlarla tesbit olunacak kiralar üçüncü madde
deki emsal gayrimenkullerin kiralarını geçe
mez.
Yüksek Başkanlığa
Bir Haziran 1955 tarihinden evvel serbest
kalıp da serbest olarak kiraya
verilmiş olan
gayrimenkul kiralarında bu kanun dolayısiyle
artırma yapılamaz suretinde bir kaydın konul
masının oylanmasını ve maddeye ilâvesini rica
ederim.
Çankırı Mebusu
Kenan Çığman
Yüksek Reisliğe
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı ikin
ci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini Bü
yük Meclisin yüksek tasvibine arz ederim.
(Bu kanun hükümlerine göre kiraları arta
cak meskenlerde ikamet etmekte olan sabit ge
lirli ve memurların munzam kira bedelleri Hü
kümetçe ödenir.)
Antalya Mebusu
Burhanettin Onat
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Yüksek Riyasete
2 nci madde sonuna aşağıdaki fıkranın ilâ
vesini arz ve teklif ederim.
Kiraya verilme tarihinden itibaren müstecirin kazancı bu maddede gösterilen zam nispet
lerini tecavüz eden bir nispette artmış ise yeni
inşaattaki emsali kadar kira talebi caizdir.
İzmir
Behzat Bilgin
BEİS — Şimdi baştan itibaren takrirleri sı
ra ile tekrar okutup ayrı ayrı reylerinize arz
edeceğim.
(Zonguldak Mebusu Avni Yurdabayrak'ın
takriri tekrar okundu)
REİS — Bu takrire komisyon iştirak edi
yor. Takriri reylerinize arz ediyorum : Kabul
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir.
Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm takri
ri tekrar okundu)
REİS — Komisyon iştirak etmiyor. Takriri
reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Takrir reddedilmiştir.
(İzmir Mebusu Behzat Bilgin'in takriri tek
rar okundu)
REİS — Buyurun Behzat Bey.
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Efendim, bu
takrir ile Yüksek Heyetinizin tasvibine arz et
tiğim cihet şudur : Bu ikinci madde ile kiracı
ları himaye etmek lâzımgelen
hükümler tesis
edilmiş bulunuyor. Bu hükümlerin zaruri mik
tarı da aşmaması lâzımdır. Kiracılardan hima
ye edilmesi icabedenler kimlerdir arkadaşlar ?
Bunlar pek tabii olarak memurlar, emekliler,
dar gelirli vatandaşlardır.
Nitekim bu ikinci madde, mesken ve iş yer
lerini ayrı ayrı zamma tâbi tutmak suretiyle
kiracının vaziyetini takib etmekte ve bu yolda
bir esas tesbit etmiş bulunmaktadır. Meskenler
de iki misli, iş yerlerinde dört misli bir zam
kabul etmiştir.
İş yerlerinden alman zamlar müstehlike inti
kal ettiği için dört misli olmuş, fakat mesken
ler buna mütehammil olmadıklarından iki misli
ile iktifa olunmuştur.
Vaziyet böyle olunca, vaziyeti maliyesi ikti
sadi şartlara uygun olarak inkişaf eden kiracı
ların, tüccarların, bankerlerin, mütaahhitlerin
veya emsallerinin, mal sahiplerinin sıkışık du-
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ramlarından istifade etmeleri için bir sebep olamıyacağı kanaatindeyim.
Teklifim şu olacaktır; bu vaziyette olan ki
racı ve mal sahipleri münasebetlerinin ve bil
hassa 1947 den sonra inşa edilmiş olanların em
sal binaya göre kiraya verilmesi ve şayet mal
sahibi bir itirazda bulunmuşsa bu itirazını mah
keme nezdinde ispat etmek şartiyle bu madde
hükümlerine tâbi olmaktan
kurtulsun. Yani
mal sahibine bir açık kapı bırakılsın. Eğer müstecir himayeye lâyık olan kategori dışında ka
lıyorsa mal sahibi mahkemeye müracaatla iddi
asını ispat etmek şartiyle bu müstecire karşı
serbest bırakılsın.
Bendenizin teklifim bundan ibarettir. Bunun
kabulünü rica ediyorum.
REİS — Komisyon
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. PERTEV
ARAT (İzmir) — Muhterem Behzat Bilgin ar
kadaşımız teklifi ile kiracının vereceği kiranın
malî ve iktisadi durumuna göre tâyin edilmesi
ni istemektedir.
Arkadaşlar, umumi bir kanun çıkarıyoruz.
İşi iki taraflı düşünüyoruz. Birisi, mal sahiple
rinin durumu, diğeri kiracıların durumu. Tâ
yin ettiğimiz nispetlerle kiracıları fazla külfet
altında bırakmamayı derpiş ettiniz. Bir de bu
zamlarla mal sahiplerini, gayrimenkulleri ve
hayat şartları itibariyle tatmin etmeyi tasvibettiniz.
Şimdi, bunun yanında her kiracının malî
durumuna göre kirayı artırmak hususunu ko
misyon olarak kabul etmiyoruz. Bu itibarla tak
ririn reddedilmesini teklif ediyoruz.
REİS — Komisyon bu takrire iştirak etmi
yor. Behzat Bilgin arkadaşımızın takririni reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Takrir reddedilmiştir.
(Çankırı Mebusu Kenan Çığman'm takriri
tekrar okundu).
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Bu tak
rir üçüncü maddeyi alâkadar eder.
REİS — Bu takrirle ikinci maddeye ek bir
fıkra ilâvesini istiyorlar.
Buyurun Mahmut Goloğlu.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muh
terem arkadaşlarım, bu önerge ile konulmak is
tenen hususun ikinci maddenin esası ile bir ir
tibatı yoktur. Eğer Heyeti Umumiye bu madde
ile bir irtibat görecekse, o halde bu mevzu üze-
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sini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler...
rinde konuşulmak icabeder. Takririn taallûk
ettiği esasa ait hükmü ise üçüncü madde gös I Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Üçüncü maddeyi okutuyorum.
termektedir, fakat bu, belki 1953 değil de 1955
olacaktır. Binaenaleyh bu mevzu üçüncü mad
MADDE 3. — A) Birinci maddede yazılı
de geldiği zaman müzakere ve münakaşa konu
yerlerde 24 . I I . 1947 tarihinden sonra inşa olu
su olacak ve bir karara bağlanacaktır. (Doğru,
nan gayrimenkullerin kira bedelleri 12 . V . 1953
doğru sesleri).
tarihinde mevcut yazılı veya sözlü mukavele ile
Binaenaleyh arkadaşımızdan rica ediyorum,
belli miktarı geçemez.
bu takrirlerini üçüncü maddede versinler, üze
B) 12 . V . 1953 tarihindeki kira bedelleri
rinde konuşalım.
yazılı veya sözlü mukavele ile belli olmıyan ve
REÎS — Kenan Çığman arkadaşımız bura
ya bu tarihten sonra kiraya verilmeye başlanan
da mı efendim? (Yok sesleri).
yahut kullanma tarzı tamamen değiştirilerek
Evvelâ bu takririn şimdi görüşülüp görü
kiraya verilen gayrimenklllerin kira bedelleri
şülmemesi hakkında komisyonun noktai naza
o mahal veya semtteki mümasillerinin 12 . V .
rını öğrenelim.
1953 tarihindeki kiralarına göre belediye encü
M. M. PERTEV ARAT (îzmir) — Üçüncü
menlerince takdir edilir. 6084 sayılı Kanunun
madde de geldiği zaman görüşürüz.
neşrinden sonra inşa edilen gayrimenkullerle
REÎS — Bu takriri, ısrar ederlerse üçüncü
bundan sonra inşa edilecek veya yeniden kira
maddede konuşur, karara varırız.
lanacak gayrimenkllerin ve mezkûr kanun
Şimdi kabul ettiğiniz değişikliklerle ikinci .hükümlerine müsteniden hükmen veya her ne
maddenin tamamını okutup reylerinize arz ede
suretle olursa olsun tahliye edilmek suretiyle
ceğim.
J serbestçe kiralanan gayrimenkullerin kira be
dellerinin tâyininde de bu madde hükümleri tat
MADDE 2. — A) Birinci maddede yazılı
bik olunur.
yerlerdeki gayrimenkullerin kiraları 1939 yılı
MÜFÎT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte
kiralarına, meskenlerde yüzde iki yüz, mesken
rem
arkadaşlar; komisyonun hazırladığı, okunan
lerden gayrı yerlerde yüzde dört yüz zam ya
3
ncü
madde Borçlar Kanununun serbestli akit ve
pılmak suretiyle bulunacak miktarı geçemez.
mukavele hükümlerine, umumi prensiplere aykı
B) 1939 yılı kira bedelleri mukavele ile
rıdır. Yüksek Meclisin malûmudur ki, 6084 sayılı
belli olmıyan veya 1939 yılından sonra kiraya
Kanunla
boşalan gayrimenkullere kira serbestisi
verilmeye başlanan yahut kullanma tarzı tama
verilmiştir.
Esasen Millî Korunma Kanununa tâbi
men değiştirilerek kiralanan gayrimenkullerin
I
olmıyan
gayrimenkullerin
kiraları da serbesttir.
kira bedelleri belediye encümenlerince 1939 yılı
Bu serbesti hükümlerine göre ilgililer kira mukarayici esas alınarak o mahal veya semtteki mü
|
velesi yapmışlardır. Kiraya veren memnun, kiramasillerine göre takdir edilen kira bedellerine
I
cı
memnundur. Şu halde bir kerh, bir aldanma
yukardaki nispetlerde zamlar yapılmak sure
mevzuubahis
değildir. Buna rağmen komisyon di
tiyle taayyün eder.
yor
ki
:
Kirayı
1953 e icra etmek lâzımdır ve bu
C) 1939 yılından sonra inşa edilen veya
aslî heyeti tevsi veya tebdil edilmek suretiyle I şekilde bir metin hazırlamıştır. Bu metin Borçesaslı olarak tadil edilmiş gayrimenkullerin; I 1ar Kanununun serbesti mukavele hükümlerini
kira bedelleri Bina Vergisi Kanununa göre ta ! ihlâl eder, bu bakımdan Yüksek Meclisçe kabul
edilmemesi lâzımdır.
hakkuk eden gayrisâfi iratları nazara alınarak
tesbit edilen kiralarına meskenlerde yüzde yüz,
meskenlerden gayrı yerlerde yüzde iki yüz zam
yapılmak suretiyle bulunacak miktarı geçemez.
Şu kadar ki, bu madde gereğince yapılan
zamlarla tesbit olunacak kiralar üçüncü mad
dedeki emsal gayrimenkullerin kiralarını geçe
mez.
REİS — İkinci maddenin heyeti umumiye- I

Bu metin birçok noktalardan mahzurludur.
Meselâ 1953 teki inşaat rayiçleri ile 1955 senesin
de inşa edilen binaların inşaat rayiçleri elbette ki,
bir değildir. 1953 te inşa edilen bir bina, meselâ
dört daireli bir apartman yüz bin liraya mal ol
muşsa bugün aynı evsafta bir bina üç yüz bin li
raya mal olmaktadır.- Bu itibarla her ikisini de
aynı hükümlere tâbi tutarak dondurmak katiyen
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doğru değildir. Eğer dondurmak lazımsa ve Yük- ı ti, donma keyfiyeti olmıyacaktı. Bu maddenin
kabulü halinde memlekette yeniden bir kiracı' sek Meclis dondurma temayülünde ise bu dondur
ev sahibi ihtilâfı ve münafereti ortaya çıkacak
manın kanunun neşri tarihindeki son mukave
tır. Zaten mahmul ©lan mahkemeler, bu suret
le üzerinden yapılması gayet yerinde olacaktır.
le yeniden doğan nizaları halle uğraşacaktır.
Ben bir takrir sundum : Kanunun neşri tarihin
Maddenin bu şekilde sevkı doğru değildir. Yal
deki son mukaveledeki miktar ne ise o miktar
nız 1947 den sonraki bâzı mal sahipleri, kiracı
üzerinden dondurulmasını teklif ediyorum ve zan
lara hakikaten tazyik ve haksız yere kiralara
nediyorum ki, komisyon da noktai nazarıma işti
zam yapmişlardiir. Hattâ İzmir 'deki kiracı seç
rak edecektir ve gayet mâkul olan bu teklifim ka
menlerimizden aldığım mektuplara bakılırsa,
bul Duyurulacaktır. Bu bakımdan teklifimin ka
bâzı mal sahipleri, çocuklu olan kiracılara ev
bulünü rica ediyorum.
dahi vermemektedir. Bunlar birer hakikattir.
Arkadaşlar; komisyonunun hazırladığı metin
Eğer
Yüksek Meclis hakikaten bu maddenin
gayet tehlikeli neticeler doğuracaktır. Mal sahibi
faydalı
olduğuna kaani olacaksa, Müfit Erkugayrimenkulunu kiraya vermiş, kiracı parayı te
yumcu'nun dediği gibi; 1 Haziran 1955 ten
diye etmiş, mal sahibi bu aldığı miktar üzerin
itibaren mer'i olmak üzere bu kiraların dondu
den Gelir Vergisi ödemiş. Şimdi komisyon metne
rulmasını teklif ederim. Bir de takrir veriyo
ilâve ettiği bir madde ile mal sahibini fazla aldı
rum.
Kabulünü rica ederim.
ğı bedeli icarı iadeye mecbur ediyor ki, bu kabul
REİS — Şevki Yazman, buyurun.
edilirse mal sahibi bir de cebinden fazla para
ödemekle mükellef olacaktır. Bu âdilâne bir hü
ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Müfit Erkuküm olmaz.
yumcu arkadaşımın buradaki ifadelerine işti
rak ediyorum. Geriye doğru dönüşün birçok
Sonra maddedeki takas ve mahsuba da itiraz
mahzurları olduğu gibi adalete de uygun de
edeceğim Hulâsa hangi bakımdan ele alınırsa alın
ğildir. Ev sahiplerinin ev yapanlarını teşvik
sın komisyonun hazırladığı üçüncü madde doğru
edeceğimize göre 1955 in, kanunun meriyete
değildir ve kabul edilmemelidir.
girdiği
tarihteki kiraların makbul addedilmesi
Yüksek Meclis dondurma temayülünde ise ka
ni
teklif
ediyorum.
nunun neşri tarihinden dondurulması muvafık
olacaktır.
REİS — Esasen bu mevzua dair mütaaddit
takrirler gelmiş bulunmaktadır.
Mehmet Ali Sebük.
MEHMET ALÎ SEBÜK (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlar, Ibu madde de tasarımın en mü
him maddelerinden biridir. Progresif olan ve
matlup serbestiye doğru giden bir kanuna (böy
le bir hüküm koymak, geriye doğru adım at
maktır. Bu vaziyette nispî serbestiye doğru
ilerlememiz icabederken, Ibu madde ile tatoıamiyle, kira rejimini kontrol altına almış 'bulu
nuyoruz. Bunun mânası buldur. Geçenlerde
Journal de Jenev'de kıymetli bir makale yal
anış olan Olivier Reverdi aynen şöyle diyor :
«Kontrol rejimjne rücu etımek, hanb zaîmanı po
litikasına dönmek ve bu suretle hayat ve hare
keti felce uğratmak demektir.»
Bu neye benzer; güneş karşısında (kendili
ğinden erimekte olan bir buz parçasını, bir
denbire, geriye çekip dondurmaya benizer. Ora
da bırakılmış, olsaydı kendi kendine eriyecek-

REİS — Goloğlu, buyurun.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte|j rem arkadaşlar, bu maddenin tatbik kabiliyeti ol
madığı hususunu arkadaşlarım izah ettiler. Yal
nız, bu 1955 senesi serbest kiralarını bir seviye
de tutmak isterken, mevcut gayrinıenkullerin
muhtelif vaziyetlerini nazarı itibara almak lâI zımdır. Bugün serebest kiraya tâbi bir gayri
menkul şu bir kaç şekilde bulunabilir :
1. Bu gayrimenkulun içinde kiracı vardır
! ve serbest kirası bellidir.
2. Bu serbest kiraya tâbi gayrimenkul, bir
kaç ay evvel boşalmış olabilir.
3. Bu serbest kiraya tâbi gayrimenkulun ki
rası belli değildir.
Binaenaleyh; şu üç vaziyete göre üç değişik
hüküm koymak mecburiyeti vardır. Esas pren
sip olarak; bu kanunun meriyeti tarihinde mev
cut sşrbest kiralar artırılamaz. Fakat birkaç
ay evvel boşalmış bir gayrimenkul varsa bunun
serbest kirası ya bellidir, yahutta değildir. KiraI sı belli ise kiracı ile mal sahibini uğraştırmamak
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için gayrimenkulun 1955 Oeak ayındaki serbest
kirası esas tutulabilir.
Kira belli değilse, yapılacak iş, mahallî bele
diyelere, encümenlere salâhiyet verip bunun ki
rasını tesbit ettirmektir. Binaenaleyh bendeniz
üçüncü madde olarak şöyle bir teklif yaptım, mü
saade ederseniz okuyayım :
Madde 3. — A) Kira bedelleri tahdidi hü
kümlere tâbi olmaksızın serbest akitlerle taayyün
etmiş olan gayrimenkullerin kira bedellerine bu
kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren baş
kaca zam yapılamaz.
B) Meriyet tarihinde boş olup da bilâhara
kiraya verilecek olan bu kabîl gayrimenkullerin
kiralanmalarında 1955 yılı Ocak ayı kira bedeli
esas tutulur.
Şimdi bu arkadaşlar diyorlar k i ; neden bu
Ocak ayını esas t u t t u n u z ! Madem ki kirası bel
li olmıyan binalar için belediye meclisince tak
dir edilmesi esasını koyuyorsun, bunlar da o yol
la tâyin edilebilir. Doğrudur. Fakat ben bunu
bir kolaylık olsun diye yaptım. Farzedniz ki,
1955 Ocak ayı kirası zaten taayyün etmiş bir ki
radır. Bu takdirde belediye encümenine gitmeye
lüzum kalmasın diye bu hükmü koydum.
Kirası belli olmıyanlar için de şu hükmü
koydum :
C) 1955 yılı Ocak ayının kira bedeli bel
li olmıyan' gayrimenkullerin kira bedelleri em
sal rayiç esas tutulmak suretiyle belediye encü
menlerince takdir olunur.
Bir de kanun teklifinin 7 nci maddesinin C
bendinde tamir ve ıslah sebepleriyle tahliye
vardır. Bunun için de şöyle bir esas koydum :
D) 7 nci maddenin (Ç) bendi gereğince tah
liye olunacak gayrimenkullerin yeniden kiralan
maları halinde kira bedeleri de yukardaki fıkra
hükmü dairesinde tesbit olunur. B. Ç. D. fıkrala
rındaki esaslara göre taayyün eden kira bedelle
rine hiçbir veçhile zam yapılamaz.
Yani belediye encümenlerinin vereceği kıy
mete göre tâyin olunur. Çünkü onlar boşaltılıyor,
tamir ve tadillerle yeni bir vaziyete geçiyor. Bu
vaziyette yeni esasa göre kirasını tâyin et
mek lâzımdır.
Bir de eski kanunda bir kayıt vardı. Bina
yapımını teşvik için bir madde mevcuttur. Onu
aynen buraya almayı uygun buldum. Şöyle ki :
E) Bu kanun meriyete girdiği tarihte yeni
den inşa edilmekte olup bu tarihten sonra ilk
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defa kiraya verilecek olan binalarla aynı tarih
ten sonra yeniden inşa edilecek binalar, bu ka
nun hükümlerine tâbi değildir.
REÎS — Ahmet Bilgin.
AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Muhterem
arkadaşlar, encümenin teklifinde bulunan 1953
kiralarının dondurulması meselesinde benden
önce konuşan arkadaşlarımızın hakkı vardır.
Bu, kanun tekniğine uygun bir şey değildir.
Bendeniz bu suretle kanunun " neşri tarihinde
belli olan kiraların dondurulmasına taraftarım.
Yalnız muhterem Meclisinizin de temayülü, ka
nunun neşri tarihinde muteber olan kiraların
dondurulması lehindedir.. Şayet bu keyfiyet ka
bul edilmiyecek olursa ayrıca mâruzâtta bulun
mak üzere bu fıkradaki söz hakkımı mahfuz tu
tuyorum.
' EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Kanu
nun en mühim maddesi budur. Görüyorum ki
bâzı arkadaşlarımın muhtelif teklifleri vardır.
Hepsi birer hal çaresi arıyorlar. Fakat evvelâ,
1947 den sonra yapılmış binaların bugünkü du
rumunu bir anlıyalım. 1947 den sonra yapılmış
binalar halen vergi muafiyetine tâbidir, 1957
senesine kadar Bina Vergisinden muaftırlar.
Saniyen; komisyon bu maddeyi tanzim eder
ken 1953 senesini dondurmak gibi bir esası ka
bul etmiş, ondan sonra da diğer gayrimenkulleri buna irca etmek istemiştir. Emsal almak yan
lıştır ve zihinleri de karıştıran budur. Eğer biz
bir kira haddini dondurmak sisteminde isek bu,
maziye ait bir tarih tesbit etmek suretiyle yapı
lır. 1939 kiraları 1940 senesinde dondurulmuş
tur. Bütün Avrupa memleketlerinde de kiralar
dondurulurken daima bir iki sene evveli ele
alınmıştır. Yoksa hakkı müktesepler diye hu
zursuzluk devrinin emrivâkilerini tekabbül et
mek doğru değildir. Bizim kanunumuzun espri
si dondurmadır. Kira hadlerini dondurma espirisi. Bunun için tabiîdir ki muayyen bir tarihe,
geriye gitmek lâzımdır.
Sonra arkadaşlar şurasını da arz edeyim;
6084 sayılı Kanunun tedvininden sonra kiralar
o kadar nispetsiz artmış ve öyle kira suiistimal
leri hâsıl olmuştur ki, şimdi bugünkü tarihle ki
raları dondurmak istediğiniz zaman büyük mik
yasta mal sahiplerinin suiistimallerine kanuni
bir tasvip vermiş olacaksınız. Halbuki bir kira
rejiminde bunu yapmak demek, serbest bırak
makla müsavidir. Bu itibarla arkadaşlar, ben
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komisyonun teklifinden daha uygun bir teklif
yapacağım. Size en güzel ve en mâkul bir yol
gösteriyorum.
Üçüncü maddenin şu şekilde tadilini istiyo
r u m ; 1947 den sonra yapılmış binalar ve bun
dan sonra yapılacak binalar hükümetin gelip
tetkik ederek takdir ettiği iradı gayrisafiden
fazla olamaz, dedik mi, iş biter. Bir hükümetin
vergi memuru geliyor, binayı tetkik ediyor,
vergilerini takdir ediyor, Hükümetin takdirin
den fazla kira almalarına Meclis olarak niçin
boyun eğiyoruz, anlamıyorum.
Yüksek Meclisin, Hükümetin kanunları ile
yaptığı tatbikata riayet etmesi icabeder. Bina
Vergisi Kanunu ile binanın gayrisâfi iradı tak
dir edildikten sonra, bunun üstünde fazla kira
alsın demeye Meclisin hakkı olmasa gerek arka
daşlar. O itibarla bu işi kestirme olarak hallede
lim. Üçüncü maddeyi kısaca formüle etmiş bu
lunmaktayım. O da şudur; «Birinci maddede
yazılı yerlerde 24 . I I . 1947 den sonra inşa edil
miş gayrimenkul kira bedelleri, kanunu veçhile
takdir edilen gayrisâfi iratlarını, tecavüz ede
mez.»
Yalnız arkadaşlar, bu hal bâzı kimselerin
mağduriyetini mucip olacaktır, bunu ben de bi
liyorum. Ama, gayrisâfi iratları vaktiyle nok
san takdir edilmiş olduğunu iddia eden mal sa
hipleri olursa, bunlara bir geçici madde ile, üç
aylık bir müddet verdiriyorum. 3 ay zarfında
beyanname vermek suretiyle gayrimenkulunun
iradı gayrisâfisinin miktarını beyan edebilirler.
Ancak bu takdirde vergi muafiyetinden istifa
de edemezler, diyorum. Şu halde iradı gayrisâfi
ile bu işi hallettiğimiz takdirde ne 1953 kiraları,
ne 1955 kiraları ve bundan sonra yapılacak gayrimenkullerde, iradı gayrisâfilerinden fazla kira
almamak suretiyle nizama girmiş olaacklardır.
Diyebilirsiniz ki, bundan sonra yapılacak bina
lar iradı gayrisâfilerini yüksek tutabilirler. Tu
tamazlar, arkadaşlar. Çünkü karşılarında dev
let memuru vardır. O itibarla böyle laalettâyin
istedikleri gibi çıkaramazlar. îradı gayrisâfile
rini çıkardıkları takdirde vergi vermekle mü
kelleftirler.
Şimdi arkadaşlar, ben 3 ncü madde için böy
le bir teklif veriyorum. Bu teklifim kabul edil
mediği takdirde başka bâzı usuller arz edece
ğim.
Arkadaşlar, eğer bu teklifimi kabul etmez-
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seniz ben şöyle diyorum : Bir defa 1953 senesine
kadar mevcut binaları 1953 kontratlariyle don
durmak lâzımdır. Ama ondan sonraki binalar
için iradı gayrisâfi sistemine gidebiliriz. Ancak
1953 ten sonra yapılmış binalar iradı gayrisâfi
lerinden fazla kira alamazlar, diyebiliriz. Onun
için de ayrı bir takririm vardır,
Sonra, 6084 sayılı Kanun gereğince tahliye
edilmek suretiyle serbest kalan binaların 1953
emsalleriyle kiralanması doğrudur. Onlar da
ancak belediye heyetleri tarafından takdir olu
nabilir. İhtilâf zuhurunda -mahkemeye gidile
bilir. Fakat arkadaşlar, ihtilâfı mucip olacak
kanunlar çıkarmak, vatandaşları huzursuzluğa
sevk etmekte devam etmek demek olur. O iti
barla mümkün olduğu kadar ihtilâflardan âri
bir kanun yapmak, vatandaşları mahkemeye
sevk etmeden, dürüst münasebetlerde bulumalarını temin etmek vazifemiz olduğuna göre
kanaatimizce bütün bu sonradan verilen teklif
leri nazarı itibara almayın, fakat iradı gayri
sâfi üzerine kira takdiri sisteminin en doğru
sistem olacağını kabul edin. Bunu sizden istir
ham ediyorum.
REİS — Komisyon adına Halil îmre.
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ HALÎL
ÎMRE (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım;
bu üçüncü madde üzerindeki konuşmalar mü
nasebetiyle bir kere daha, şu kanunun bünye
sine, sistemine nazar irca etmek zarureti var.
Bu kanunun en mühim maddeleri ikinci ve
üçüncü maddeleridir. İkinci madde 1947 tari
hinden evvel bir tahdit rejimine tâbi gayrimenkuller zümresini alâkalandırmaktadır. Üçüncü
madde, 1947 den sonraki, serbest rejim dediği
miz sahanın kira hadlerinin tesbitine mütaallik
hükümlerdir. Şu halde tahdit rejimini bertaraf
ettikten sonra, zaten yakardaki hükümler, nis
petleri artırmaktadır.
Üçüncü madde, bugün şu kanunun esbabı
mucibesini teşkil eden sıkıntının nasıl bertaraf
edilmesi lâzımgeleceğini irae eden maddedir.
Zira eğer bu üçüncü maddenin muhtevası olan
gayrimenkuller olmasaydı, yani bu serbest sa
hadaki tasarruflar, bu kira artmaları olmasay
dı bu kanunun esbabı mucibesi yoktu. Zira
öbür saha zaten tahditliydi, ikinci maddenin sa
hası tahditliydi, bir sıkıntı tevlidedecek mahi
yette değildi. Şu halde asıl kirayı tahdit ihti
yacı, serbest sahadaki kiraların artırılmasından
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ileri gelmektedir. Şu halde bu serbest sahada
kaç türlü gayrimenkul var? Bir tanesi; 1947
den sonra inşa edilenler, bir tanesi de; 6084 sa
yılı Kanuna göre her ne suretle olursa olsun
tahliye edildiğinden . dolayı serbest sahaya in
tikal eden - evvelki konuşmalarımda biraz o gü
nün havasına uyarak heyecanla ifade ettiğim gi
bi - serbest sahanın tahribatına iştirak edenler.
Şu halde bu madde içinde üç kategori vardır :
1.

1947 deki kanuni serbesti.

2. 6084 sayılı Kanun hükümlerine göre tah
liye edilmiş olduklarından dolayı serbest kalmış
olanlar.
3. Bir de bu kanunun neşrinden sonra yapı
lacak inşaat. Mevzu bu üç kategoriyi ihtiva et
mektedir.
Bu kanunun esbabı mucibesine dikkat edildi
ise - ki, dikkat edilmiştir - şunu ifade etmiştik;
dedik ki : 1953 kiralarında 6084 sayılı Kanunun
tedvini sırasındaki kira seviyesi muhafaza edilsey
di böyle bir kanunun tedvinine ihtiyaç olmazdı.
Şu halde biz. 1953 tarihini bunun için aldık. Ya
ni, bir suiistimal demiyeyim, fakat sıkıntı veren
bir tatbikatı mebde, olarak 6084 numaralı Kanu
nun neşri tarihini tesbit ettik ve bu tarihe arka
daşlar itiraz ettiler. Çok haklı tarafları vardır.
Hakikaten kanunun neşri tarihi... Bir kere sunu
ifade edeyim : Bu iki tarih arasında bir kademe
bulmak mümkün değildir. Ya kanunun neşri ta
rihini kabul edelim, yahut huzursuzluğun, suiisti
malin mebdei olan 6084 sayılı Kanunun neşri ta
rihini kabul edelim.
Umumi konuşmalar arasında arz etmiştim, biz,
kanunun neşri tarihine irca sebebini sadece bir
suiistimal, hukukta iptal müessesesinin mevcut
olduğunu kabul ederek yaptık. Bir de şu var; 6084
sayılı Kanunun serbesti vadeden hükümleri bir
huzursuzluk tevlidetti ise, huzursuzluğun deva
mını önlemeyi, ikincisi de huzursuzluğun netice
lerini bertaraf etmeyi, yani şimdiye kadar yap
tığı tesiratı bertaraf etmejd ve neticelerini önle
meyi düşündük.
1953 tarihine irca hükmünün ihtiva ettiği ihtilâtlardan tevakki için ki - hakikaten ihtilâflar
vardır - bu şu demektir : Bütün tasarrufların su
iistimal edildiğini iddia etmek doğru değildir.
1953 tarihine ircaa Muhterem Heyetinizin karar
vermesi karşısında bunun, komisyonumuzun esba
bı mucibesini bir kere daha ifade etmekten iba-
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ret bir iddia olmıyacağmı evvelki konuşmaları
mızda arz etmiştim. Bir nokta kalıyor. Bir kere bu
kanunun neşri tarihinde dikkate alınacak. Arka
daşlarımızın konuştukları ve mevzuubahsettikleri hükümler (B) fıkrasında mevcuttur. Yani
'serbest sahadaki gayrimenkullerin, ne olursa ol
sun, tâbi olacağı hükümler, 1953 veya 1955 ola
rak tahdidedilecektir. Bu hüküm yenidir. Buna
dikkati çekmek lâzımdır. Mahmut Goloğlu, bu ka
nunun neşrinden sonra yapılacak inşaatı serbest
bırakalım, diyor. Arkadaşlar, biz bu sarahata ta
raftar değiliz diyorlar. Millî Korunma Kanunu
nun ilk tahdit hükümlerinde de memleket içinde
muhtelif gayrimenkul kategorileri ihdas etmek
doğru değildir. Bunlar memlekette mal sahibi kiracı münasebetlerine iyi emsal getirmemişlerdir.
Daima tahditli rejim yanında bir serbest rejim,
tahditli rejimin zaten mevcut olan sıkıntısını ar
tırmıştır. Bu böyle başlamış ve böyle devam et
miştir.
Gayrimeknul inşalarını teşvik etmek bahsine
gelince : Bu, bu sahada büyük bir sebep değil
dir. Her zaman ifade ettim ve yine arz ediyorum,
gayrimenkul inşasını münhasıran müstecirin te
diye kabiliyetine istinadettirmek beyhudedir.
Gayrimenkul inşasını teşvik için bundan başka
çok daha mühim iktisadi sebepler vardır. Sırası
geldiği vakit elbette üzerinde duracaksınız. Arka
daşlar, şu kanundan sonra yapılacak inşaatın ki
ralarını serbest bırakmak, bilhassa dikkainizi çe
kerim, 1953 - 1955 arasında hepimizin dikkatini
çeken arazi ve gayrimenkul sipekülâsyonları de
vam ederken, serbest saha bulduğu vakit o ser
best sahaya sipekülâtif olarak intikal eder. Bu iti
barla şimdiye kadar konuşan arkadaşlarımızın
mütalâalarının hemen kâffesini metinde bulmak
mümkündür. Arz ettiğim kategorileri tefrik kaydiyle, salece Mahmut Goloğlu arkadaşımızın 1955
e irca bahsinde noktai nazarımızın neden ibaret
olduğunu söyledim. Sonra gayrimenkul inşaatını
teşvik eder ümidi ile bunu kabul etmek, bu saha
da yeni yeni münasip olmayan emsaller ihdas et
mek demektir. Buna iştirak edemiyeceğiz.
R E İ S — Ahmet Gürkan.
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem
arkadaşlar, komisyonun 3 ncü maddede zikret
tiği tarih üzerinde taassup göstermiyeceğini
memnuniyetle, komisyon başkanının ağzından
işitmiş bulunuyoruz. Daha evvel Emrullah Nut
ku arkadaşımızı da dinledim. O galiba ara sıra
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Avrupa'ya gittiği için olacak her konuşmasında bize Avrupa'dan bâzı misaller getirmekte
dir. Diyor ki Avrupada tahditler konurken da
ima geriden bir tarih alınır. Ama ne kadar ge
riden ? Bir ay mı, beş ay mı; bir sene mi, ong
sene mi; bunu ifade etmiyor. Yalnız daha geriden bir hudut çiziliyor ve tahdit oradan başlıyor. Ama kendisine şunu ifade etmeliyim ki
Avrupa'da bir 6084 sayılı Kanun çıkmış ve va
tandaşa 1.1.1955 tarihinden itibaren kirala
rın serbest bırakılacağı ilân edilmiş bir memle
ket mevcut mudur? Böyle bir şey yoktur. 6084
sayılı Kanun 1.1.1955 te vatandaşlara kirala
rın serbest bırakılacağını ilân ediyor. Pek t a b i 
îdir ki mülk sahibi kiracı ile anlaşmıştır.
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I mer'i olacaktır. Bu tarihe kadar yapılmış olan
j son mukaveleleri esas tutalım. Sonra ben kira
ya verilmiş olan binaların kiralarının gayrimuayyen olduğunu kabul etmiyorum. Çünkü ka
i | nunda sözlü veya yazılı mukavelelerin formüljI leri vardır. Eğer kiracı bir binada oturuyorsa
|j mutlaka onun kira bedeli muayyendir, Gayrij! muayyen denemez. Eğer yazılı değilse şifahi
mukavele vardır. O halde yapılacak en kestir, me yol ya son mukavele tarihini muteber tut
mak veyahut da kanunun neşri tarihine kadar
yapılan mukavelelerin nazarı itibara alınması
dır. Bunun başka bir yolu yoktur. Encümenin
izah ettiği gibi biz falan tarihten itibaren ya
pılan binalar serbesttir dediğimiz zaman 1939
hatasını tekrarlamış oluruz. Muvakkat bir za
man için ve bir sene sonra kalkmasını temenni
ettiğim şu tahdidin, arz ettiğim şekilde yapıl
ması lâzımdır. Mâruzâtım bundan ibarettir. Bu
hususta bir teklifim var, arz ediyorum. Kabu
lünü rica ederim.

Bu kanunun 1955 deki serbestisini nazarı
itibare alarak belki de kendisi mülk sahibine
hava parası vermiş ve üç senelik veya beş sene
lik bir mukavele yapmıştır ve kira parasını belkide peşinen ödemiştir.
Demek ki 1953 ten itibaren hududunu çiz
AVNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak) —
miştir. Bu suretle 1954 üzerinden mukavele ya
Muhterem
arkadaşlar; 1940 tan bu yana mal sa
parak fazla para vermiştir. Bu muvakkat mad
hibi olarak Millî Korunma Kanununun koyduğu
dede olduğu gibi takas yapmak suretiyle mahhükümlerden ıstırap çeken zümre 1939 dan ev
subedilecek. Bir defa hukuk da bu şekilde husus
vel evlerini kiraya veren vatandaşlardır. (Bravo
kabul edilir mi? Bunun gibi bütün hukuk pren
sesleri) Fakat bundan sonra, bilhassa 1947 den
siplerini İnıkukçu arkadaşlarımızın altüst ede
sonra büyük ıstırap çeken zümre ise, kiracılar
cek şekilde burada konuşmalarına doğrusu hay
dır. Şimdi biz yeni bir hüküm korken bu iki züm
ret ediyorum.
re hakkında ortalama olarak, hak ve nasfet kai
Bir defa hukukda hakkı müktesep diye bir
delerini tahakkuk ettirmek için kiraları artırmak
kaide vardır. Buna riayet etmek ve bu hakkı
gibi bir neticeye varmak gayesini takibediyoruz,
burada nazarı itibara almak mecburiyetindeyiz.
zannediyorum.
Sonra bir de gayrimenkullerin hususi muBurada bâzı arkadaşlar kiranın tamamiyle
hasebelerce tesbit edilen fiyatlar üzerinden,
serbest bırakılması lâzımgelircesine konuştular.
1939 binaları için bîr ölçü kullanamayız. Çünkü
ikinci maddede bire 2, bire 4 zam yapmağı ka . Halbuki eğer imkân mevcutsa 6084 sayılı Kanu
nu dokuzuncu devrede kabul edip onuncu devre
rarlaştırdık. Binaenaleyh bu kanun binanın kıy
de altı ay daha uzatmak kararını vermezdik.
metini esas olarak ele almamıştır. Eğer esas
olarak ele alsaydı bu hususta bir beyanname ile
Bu itibarla 1953 kiralarında bir donma yap
kıymetlerin tesbitine gidilirdi ki bunun içerisin
maktansa, iktisadi ve içtimai durumu göz önüne
den ne kadar suiistimallerin çıkacağını ve hiç
almak suretiyle 1954 kiralarında bir donma yabir suretle bunu menedemiyeceğimizi ifadeye 1 pumasına taraftarım. Bu karar neşri tarihinden
mecburum. Demek ki bina kıymeti esas olarak
kabul edilirse bu sefer 1955 senesinde kiraya ve
alınmamıştır. Bina kıymetini esas aldığımız tak
renler veya şu iki üç ay içinde kiracısı çıkmak
dirde veyahut da beyannamelerle bunu tesbite
suretiyle kiraya verenler.. (Bu hususta bana gel
çalıştığımız takdirde husule gelecek suiistimali
miş birçok mektup, telgraf ve telefonlar vardır,
hiçbir suretle menedemiyeceğimize göre, bun
şu kanunun çıkacağını nazara alarak ev sahiple
dan kaçınalım.
ri derhal 50, 75, 100 lira fazlasîyle mukavele
yapmışlardır.) Yeniden huzursuzluk yaratmış
Bendenizce mademki yeni bir kanun çıkıyor
ve bu kanun 1 . V I . 1955 tarihinden . itibaren I olacağız.
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Aşağı - yukarı memlekette herkes, gerek dar
gelirli olsun, bir yerden bir yere nakli dolayısiyle, gerekse memleketteki iklim şartları göz önü
ne alınarak - halen birçoğumuzda olduğu gibi 1954 kira mukaveleleri devam etmektedir.
Biliyorsunuz ki, Ankara'da ve İstanbul'da
olsun, kira mevsimi daha ziyade Eylül ve Ekim
aylarıdır. Şu halde niçin 1955 i kabul ediyoruz?
1954 mukaveleleri devam etmektedir. Bence 1954
mukaveleleri ile 1954 senesi kiralarının dondu
rulması kabul edilirse, büyük bir ekseriyetle bu
kanunun ruhuna riayet edilmiş olur. Çünkü aşa
ğı - yukarı mukavelelerin % 90 ı devam etmekte
dir. Niye '% 90 a karşı % 10 - 15 i tercih edelim?
Ben bunun için bir önerge veriyorum. 1954 se
nesi kiralarını dondurduğumuz takdirde iş ken
diliğinden halledilmiş olur. Aksi takdirde 1955
mukavelelerini kanunun tatbika girdiği tarihten
kabul edersek, ikinci maddenin sonuna, naçizane
teklif etmiş olduğum emsal mukavelelere gidiyor
ki güçlük çekilmiş olur. Onun için bir takrir
verdim. 1954 kiralarının dondurulmasının esas
olarak kabul edilmesini teklif ettim. Kabul edi
lirse kanunun ruhuna riayet edilmiş olacağı ka
naati ile ben de hürmetlerimi arz ederim.
REİS — Behzat Bilgin.
Efendim, şu ciheti arz ediyorum : Bu kanu
nun heyeti umumiyesinin açık oya vaz'edilmesi hakkında 15 arkadaşın imzasiyle bir takrir
verilmiştir. Bilhassa nazarı dikkatinize arz edi
yorum.
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlarım f kanunun ikinci maddesiyle Türki
ye'de kira mevzuu olan gayrimenkullerin % 95 i,
yani 1947 senesine kadar inşa edilmiş olanlar
bir nizama bağlanmış bulunmaktadır. Bu üçün
cü maddenin şümulüne giren gayrimenkuller
1947 senesinden sonra inşa edilmiş olanlardır
ve nihayet bunlar her halde % 5 i aşmaz. Bu
vaziyette hangi iktisadi sebeplerle bu madde
nin bir tahdit maddesi olarak vaz'edildiğini an
lamak hakikaten müşküldür. Yani % 95 kira
lar tesbit ve tâyin edildikten sonra kalan % 5
in memleketin iktisadi hayatını tazyik edici bir
vaziyet arz etmesi mütalâa edilemez. Kanaatim
ce bu üçüncü maddeye, yani 1947 den sonra ya
pılmış olan binaların, gayrimenkullerin takyide
tâbi olması için iktisadi ve ciddî bir sebep mev
cut değildir. Takyidin bu madde içine girme
mesi lüzumuna kaaniim. Yoksa zoraki tedbir-
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lerle iktisadi şartlan tazyik etmiş olacaksınız.
Olsa olsa bu hayat pahalılığı doğuruyor diye
mağazalar için mevzuubahsolabilir. Meskenleri
serbest bırakmak her halü kârda kiracıların
menfaatine uygundur. Çünkü, inşaatı teşvik
edecek rejim bu rejimdir. (Asla, asla sesleri)
Bendeniz noktai nazarımı arz ediyorum. Yoksa
inşaat durduktan sonra istediğiniz kadar ka
nuni takyidat vaz'edin, yine birtakım hava pa
raları şu veya bu şekilde kanunun etrafında
dolaşarak, temin edilecek menfaatler kiracıyı
tazyik edecek ve onu müteessir edecektir. % 5
nispetinde olan, 1947 den sonraki kiraların tah
didini müdafaa etmek, bendenizin kanaatince,
iktisadi realiteleri inkâr etmektir. Hele 1953
emsaline irca etmek abesle iştigaldir, arkadaş
lar. 1953 esasına irca etmek; bütün mal sahip
lerini, kiracıları mahkemelere müracaat ederek
1953 kirasının nereden başladığını tesbite sevk
etmektir.
Tahdidi kabul edecek olursak, bu ancak ka
nunun neşri tarihindeki seviye olmasını kabul
etmek mülâhazası ile olabilir, kanaatindeyim.
O takdirde dahi yeni yapılacak inşaatın buna
girmemesi lâzımdır. Gayrimenkul fıkdanını ön
lemek bakımından, yeni inşaatı teşvik ihtiyacı
vardır. Bendeniz metnin aynen değil, sadece
mağazalar ve iş yerleri hakkındaki hükümleri
nin kabulünü ve meskenler hakkında bu hü
kümlerin tatbik edilmemesini teklif eden bir
takrir hazırladım. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir.
R E İ S — Hüseyin Balık.
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlarım; evvelâ şunu arz edeceğim.
Bu kanunun müzakeresinde çok hassasiyet gös
terdik. Büyük Meclisten çok kanunlar çıkıyor,
bu kadar fazla ehemmiyet verilmiyor. Bu kanu
na çok ehemmiyet verilmesinin bir sebebi olsa
gerek.
Türkiye'deki millî hareketten mütevellit muvman, ortada hareketli olan para, başka bir saha
bulamadığı için, inşaata hücum etmiştir. Baş
ka memleketlerde millî gelirde fazlalık olduğu
zaman fabrikasyona gidilir, şirketler kurulur,
ticarethaneler açılır. Bizde bu türlü teşebbüs
lere imkân olmadığı, vasıta bulunmadığı için
para bilhassa yapı kooperatifleri vasıtasiyle in
şaata hücum etmiştir. En son seviye 1955 sene-
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si seviyesidir ki arkadaşlar, bugünlerde 1 met
re küb kalorifer kazanı 450 liradır. Demir 180 200 kuruş, kereste ona göre, bütün malzeme ona
göre. Bu seviye karşısında, bunun muvacehe
sinde bir sosyal kanun yapacağız. Bunun üze
rinde durmak lâzımdır.
Arkadaşlar, ev demek, insanın başını soka
cağı, çoluk - çocuğunu barındıracağı, kızını ge
lin edeceği, oğlunu askere göndereceği ve Türk
vatandaşının hayatının devamını temin edeceği
bir yerdir. Bu son seviyeye bakarsak, 1955 se
viyesinde bu sosyal ayarlama bunun içine gir
miyor arkadaşlar.
1947 senesine kadar 1938 - 1947 arası hayat
endeksi yüzde 550 olduğu halde, mülk icarları
yüzde 200 - 250 de kalmıştır. Bu da tahditle ol
muştur.
1947 den sonra, 1953 te, seviye bir dereceye
kadar alevlenmiş kalmıştır.
6084 sayılı Kanunla dedik ki; filân zaman
da, falan ayın başında meskenler serbest kala
caktır; filân ayda da ticarethaneler serbesttir.
Orta yere böyle bir psikolojik hava yaydık. Tür
kiye'deki arsa ve inşaat spekülâsiyonunu bu su
retle son haddine getirdik, eğer 6084 sayılı Ka
nunla bu havayı vermeseydik, bu kanunu yap
tığımız zaman dondurmayı düşünmeseydik 1953
ten bu yana bu kadar fena, aleyhte bir fark ol
mayacaktı. Avni Yurdabayrak arkadaşımız bu
rada anlattı, ben de şahit oldum. Ev sahipleri
mesken kiralarını mütemadiyen artırmaktadır
lar. Bugün 600 lira kira muvacehesinde hangi
sosyal kanunu yapacağız, vatandaşlara, böyle
bir kanun getirdik diyeceğiz? Milletçe bir fe
dakârlığa katlanmadan bu gibi sosyal kanunları
meydana getirmemize imkân yoktur. îcabederse geriye gideceğiz, 1953 senesinin kiralarını
dondurduğumuz takdirde, böyle bir müşkül göz
önüne alındığı takdirde, göreceksiniz ki, Türk
parası üzerinde çok güzel tesirler hâsıl olacaktır.
Arkadaşlar; ne başka cemiyetlerde, ne mil
letlerde böyle bir şey yoktur. Bir insanoğlu
kendisine istikbal yaparken borçlarını taksitle
re bağlıyacaksa mutlaka bir mahrumiyete kat
lanmak zorundadır. Biz de cemiyet olarak mah
rumiyete katlanmalıyız. Bugün, 1955 senesinde
kiralar dondurulacaktır. 200 kuruşa alman de
mirle, 450 kuruşa alman kazanla Türkiye'de bir
sosyal dâva kanunu hazırlanacak.. Kime karşı?
Türk vatandaşına karşı. Arkadaşlardan ricam
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şudur : Büyük Millet Meclisinde mebus arka
daşlarım, ne ev sahibi ve ne de kiracıdır, Büyük
milletin temsilcileridir, bunun haricinde bu ka
nuna rey verecek varsa Allah'ın lanetine uğra
sın. Onbeş gündür dinliyor ve üzülüyorum. Bun
ları söylemekten kendimi alamadım. Aksini is
pat edecek arkadaş varsa buyursun. (Neyi? ses
leri)
Biz yedi seneden beri iki yol tuttuk. Birisi
tahdit yolu, birisi serbest yoldur. Tahdit yolu
mesken dâvasını mümkün olduğu kadar normal
bir seviyede muhafaza etti. O da 1947 ye kadar.
1947 ile 1955 arasında biraz alevlendi. Fakat
6084 numaralı Kanunla arsa spekülâsyonu art
tı, inşaat maliyeti arttı, inşaata yardım arttı. Bu
inşaat doğru mudur, değil midir? Bunun doğ
ru olduğu kanaatinde değilim. Bütün yapılan
yardımlar bir vatandaşa ev yaptırma imkânını
vermiyor. Eğer inşaat pahalılığı olmasaydı, de
mir normal fiyatını muhafaza
ederdi, diğer
malzeme de fiyatını muhafaza ederdi. Bu hü
cum neticesidir ki, herkesin parasını inşaata yatırmasıdır ki ve birtakım para yardımları, kara
borsayı doğurmuştur. Ben bu şekilde inşaata ta
raftar değilim. Arkadaşlar, biz banyolu evde mi
doğduk, büyüdük? Hem Sarıyar barajını yapa
cağız, hem Hirfanlı barajını yapacağız, hem de
Türkiye 'de en konforlu evde oturacağız. Böyle
şey olmaz. Bu esaslarımızı hazırlaymeaya kadar,
memlekette inşaat malzemesini yapıncaya kadar
birçok mahrumiyetlere katlanacağız. 1953 kira
larını dondurursak bir hafta sonra döviz açığı
vereceğiz, kendi paramızın kıymetini kendimiz
düşürüyoruz. Türkiye'deki birikmiş paramızı
Türkiye'nin kalkıidırılmasına harcamak mec
buriyetindeyiz. Apartman apartman, bunlar bi
zim hayrımıza olan şeyler değildir. Şimdiye ka
dar birkaç tane fabrika yaptık, bunlar iyi şey
lerdir, bundan gayrı, apartmandan gayrı ne
yaptık? Mülk neden kıymetlidir? Çok mu pa
ramız var, Orta yerdeki 500 - 600 milyonluk bir
emisyonla çok mu zengin olduk? Bunlar suni
iştira gücüdür, sabun köj)üğü gibi yarın uçup
gidecektir.
Suni iştira gücü nedir? Beş bin liralık bir
arsanın 100 bin liraya çıkmasıdır. Bu, suni iş
tira gücünü doğurur. Bizi yanlış yola sevk eden
budur. Yarın bu yine beş bin liraya düşecektir.
Fakat bugün orta yerde hâsıl olan bu 95 bin lira
para bizi şaşırtıyor, yanlış yola sevk ediyor,
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Şimdi bir şey yapacağız, 1955 üzerinde dondura
cağız ki, bu para kıymetsizliğinde devam ede
cektir. Bunu 1953 e göre dondurmak esasına git
mek daha muvafık olur. Bir kere 6084 sayılı Ka
nunun tarihi bizi geriye götürüyor. Paramızın
kıymetini düşüreceğiz. 100 liralık bir apartman
dairesi 1 000 lira, bir apartmanın değeri 100 bin
lira ise 500 bin lira olacak, bu yine haddi za
tında 100 bin lira demektir. Görüyorsunuz ki
paranın kıymeti düşürülmüş oluyor. Bu da bir
kıymet ifade etmez. Bir apartmanın hakiki kıy
meti bugün 100 bin lira ise, öbür gün bir mil
yon lira olacak ki o yine çocuklara 100 bin lira
olarak kalması lâzımdır. Bütün bunları izah
tan sonra arz etmek isterim ki, eğer bir fiyat
dondurulacaksa bu tarih 1953 senesi olmalıdır.
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) —Muhterem
arkadaşlar; 3 ncü madde hakiketen mühimdir.
Ne kadar konuşulursa değeri vardır. Maamafih teşekkür ederim, Hüseyin Balık arkadaşımız
benim işimi kolaylaştırmış oldu. Onun için söz
lerim kısa olacaktır.
Bendeniz kanunlar! biraz tabiata benzetirim.
Hepsi düz, rahat yolda yürünmez. Onun da arı
zalı kısımları vardır. Bugüne kadar hep yokuş
çıktık. Üçüncü madde bu yokuşun zirvesini teş
kil eder. Ondan sonra düzlüğe ineceğiz. Bun
dan sonraki maddeler artık iniş teşkil edecektir.
Bu sebeple kanunun zirvesinde hakikaten biraz
fazla durmamız lâzımdır. Bilhassa maddenin
üzerinde duran arkadaşlarımız mukavele ser
bestîsine dayandılar. Bu noktaya geleceğim. Gel
meden evvel bizi, bu kanun tekliflerini arka ar
kaya Meclise getiren saik nedir? Bir nebze bu
nun üzerinde düşünmek ve Ibunu incelemek za
ruridir. Bu teklifleri getiren saik, hiç şüphe yok
ki; kiraların tam serbesti rejimine girmesini ka
bul ettiğimiz tarihten sonra kendisini hissettir
miştir. 1953 senesinde bu zaruret pek duyulma
mıştı. 1953 te huzursuzluk pek müşahede edil
medi. Huzursuzluk 1954 senesinde başladı, 1955
senesinde şiddet kesbetti ve bu sebeple birçok tek
lifler huzurunuza geldi. Şimdi bizzarur serbes
tiden tekrar tahdit rejimine dönüyoruz, serbes
tiyi takyidederken yeni birtakım kayıtla kira
ların bir kısmını serbest ve bir kısmını mukay
yet kılmak bizi tezada düşürür ve bu kanunun
mucip sebeplerini ifna eder.
Arz ettiğim gibi, tahdit sistemini huzurunu
za getiren sebep, 6084 sayılı Kanunun yarattığı
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huzursuzluktur. Bu hakikat karşısında artık
serbestiden bahsedilemez. O serbesti yüzünden
dir ki arsa ve inşaat bedelleri astronomik ra
kamlar kaydetti ve daha çok faydalı sahaya ya
tırılması lâzımgelen sermaye taşa, toprağa veril
mek suretiyle dondurma vaziyeti hâsıl oldu.
çünkü en büyük kazanç bu sahada görüldü.
Ben tamamen Hüseyin Balık arkadaşımla
aynı kanaatteyim. Filhakika kiralar, tahdidedildiği zaman birçok eşya ve gıda fiyatları nor
male doğru seyredecektir. Bilhassa arsa ve in
şaat bedelleri mutedil bir hadde inecektir,
Burada istidraten Emrullah Nutku arkada
şımızın teklifi üzerinde bir nebze durmak iste
rim. Kanundan sonraki inşaatı başka bir rejime
tâbi tutmak istiyorlar ve gayrisâfi iradı esas
almak suretiyle kiraların tahdidine gidelim di
yorlar. Ev sahiplerinin iradı yüksek tutacağı
yolundaki endişeyi de böyle bir şey olmaz diye
vasıflandırdılar.
Size bâzı vakayı arz edeyim. Kiraların iradı
gayrisâfiye göre ayarlanmaya başladığı tarihe
kadar gayrimenkul sahipleri daima iradı gayrisâfinin tenzil için dâva açardı, bunun çokluğun
dan şikâyet ederdi, idari kazaya daima mükel
lef tarafından bu yolda itiraz gelirdi.
Vaktaki kiralar gayrisâfi irada bağlandı,
taraflar da mevkiini değiştirdi. Ev sahipleri ya
ni vergi mükellefleri gayrisâfi iradın azlığın
dan şikâyet ederek bu sefer tezyidi için dâva açmıya başladılar. Vergi tezyidi bakımından mülk
sahiplerinin bu hareketi takdire sezadır, az ver
gi veren vatandaş çok vergi vereyim diyor, ama
bunun asıl saiki nedir? Evet gayrisâfi irada gö
re daha çok vergi verilecektir. Ama kirayı da
daha fazla alacaktır. Artık kârlı, zararlı kim
dir ? takdir buyurursunuz.
Velhâsıl madem ki kiranın donması esasına
gidiyoruz, bunu ikiye bölemeyiz. Ama nerede,
hangi maddeyi donduralım? Bu cihet elbette
mucibi münakaşa olabilir. Vaktiyle, 1940 kilalarını dondururken en yakın tarih olarak 1939
alınmıştı. Çünkü 1940 da huzursuzluk başlamış
tı. O zaman ki kiraların miktarı bizi adalet
noktasından tatmin eder mahiyette bulunmadı
ğından normal kirayı, daha doğrusu gönül hoş
luğu ile yapılan mukaveleleri 1939 mukavelesi
olarak kabul etmiş ve en yakın bir tarihe ait ol
ması hasebiyle onu esas almıştık.
Şimdi, acaba anormal zamana en yakın ta-
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rih hangisidir? Normal mukaveleler hangi ta
rihte akdedilmişti? Bunları düşünmek lâzım
dır. Eğer huzursuzluk 1954 te başlamış ise, bu
nu kabul edersek, hiç şüphe yok ki encümenin
en yakın tarih olarak 1953 ü ele alması mutedil
bir fikirdir. Fakat Heyeti Muhtereme 1954 ü
değil de, 1955 i kabul ederse o vakit en yakın
tarih 1954 olur. Buna ait teklifler de vardır.
Bendeniz komisyonun noktai nazarına iştirak
ediyorum. Çünkü 1954 senesi huzursuzluğun
başlangıcı ve tahdit hareketinin saikıdır. Yani
bu teklifi kanuniler 1954 te gelmeye başlamı tır. Şu halde 1954 senesine en yakın olan 1953
senesi akitlerini esas alıp kiraları dondurmanın
hem prensibimiz ve hem teamül bakımından doğ
ru olacağı kanaatindeyim. (Doğru sesleri).
Efendim, bâzı arkadaşlar bu maddenin mü
zakeresinde takas meselesini mevzuubahis ettiler.
Bu takas işini muvakkat madde geldiği zaman
elbette konuşacağız, belki kaldıracağız, kanaa
timce şimdi bu takas meselesini ileri sürerek bu
nu üçüncü maddenin aleyhinde bir delil olarak
ileri sürmek asla caiz olmaz. Onun üzerinde za
manı gelince ayrıca duracağız.
Arkadaşların bir kısmı da mukavele serbes
tisinden bahsettiler, maddi ve mânevi bir tazyika mâruz kalmaksızın izhar edilen iradelere müs
tenit mukavelelere elbette müdahale edilemez.
Fakat arkadaşlar, evvelce de arz ettiğim gibi eğer
bir mukavele âmme vicdanında huzursuzluk tevlideder, âmme nizamında sarsıntı husule geti
rirse o mukaveleleri tashih, tadil ve icabında ip
tal etmek hukuk esaslarına asla aykırı olamaz.
Çünkü âmme menfaati şahsi menfaatlerin daima
üstündedir; bu uğurda şahısların menfaatleri
daima feda edilebilir ve bu kaide hukukun en
sarsılmaz bir esasıdır. Bugün bu mevzuda mu
kavele serbestisini ileri sürmek bu noktadan doğ
ru değildir. Kaldıki kanun lâyihasında müdde
tin hitamına kadar veya muayyen bir müddet
kabul edilmek suretiyle mukavele hükümleirne
âmme nizamının müsaadesi derecesinde riayete
de dikkatten geri kalınmamıştır. Artık serbest
rejimi düşünmek zamanı çoktan geçmiştir. Biz
filhal tahdit sisteminin tarzı ve şekli üzerindeyiz,
1 nci ve 2 nci maddeyi kabul etmiş bulunuyoruz.
Kiraları kısmen serbest bırakmak, bugünkü hu
zursuzluğu devam ettirmekten başka bir şeye ya
ramaz. (Alkışlar, bravo sesleri)
REİS — Füruzan Tekil,
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FÜRUZAN TEKÎL (istanbul) — Muhterem
arkadaşlarım; bu kanunun en mühim maddesi
üzerinde bulunduğumuz için benden evvel söz
alan birçok arkadaşa ilâveten huzurunuza çık
mak cesaretini gösteriyorum.
Arkadaşlar; yeni kiralar mevzuu kanunun en
ehemmiyetli mevzudur. 6084 sayılı Kanun bu
rada tedvin edilirken, o kanunla, kiraların don
durulması tezini arkadaşımız müdafaa etmişti,
taraftar bulamadığı için 6084 sayılı Kanun ted
vin edilirken dedi ki: Bu kiraları dondurmazsanız, bu kiraları yeni bir serbesti rejimine tâbi
tutarsanız, bu alıp gidecektir. Binalar arz ve talep
kaidesine göre bollaşıyor ama, memleket içinde
değişen çok şartlar vardır. Binaların bollaşması
kalkınmayı ihdas eder ve bununla bir ucuzluğa
gidilecektir. Ama arkadaşlar, Meclis o zaman
bunu makbul görmedi. Bugün görüyor, 6084 sa
yılı Kanuna dönülmesini istiyor. Yani 6084 sa
yılı Kanun neşredildiği tarihte kiralar ne idi ise
o kiralara dönülmesini düşünmektedir.
Muhterem arkadaşlar, niçin 6084 sayılı Ka
nundan bahsettim. Ben en evvel taraftar olmuş
olanlardan biriydim. Ancak, bu kere sunduğu
muz kanun teklifimizde biz 6084 sayılı Kanuna
dönelim, demedik. Bu kanun teklifimiz kabul
edildiği takdirde kanunun neşri tarihine takad
düm eden günlerde kira ne ise o halde dondu
ralım, dedik. Şöyle düşündük. Hep bilirsiniz
ki, arkadaşlar umumiyetle kanunlar yetiştikleri
yerde tedbir alırlar, nerede yetişebilirlerse ted
biri orada alırlar. Müktesep hak verilmiştir ve
tanınmıştır. 6084 sayılı Kanundan evvel veril
seydi, bugün böyle bir zaruretin peşine düşecek
değildik. Hakikaten 1953 senesindeki kiralar
artırılmamış olsaydı isterdim ki, mal sahipleri
kiracının çocuğunu o semtte okutmasını, evini
o ölçülere göre döşemiş olmasını ve evini iste
diği anda tahliye edememek durumunda kalmış
olmasını bir istismar sebebi telâkki ederek ki
racının rızasına rağmen bir aşırı yükselme yo
luna gitmeselerdi. Bunu isterdik. Ama olan ol
muş. Şu anda yetişiyoruz; şu anda yükselmeyi
durdurmak ve kiraları dondurmak lâzımdır.
(Bravo sesleri).
Muhterem arkadaşlar, bundan sonra yapıla
cak meskenlerde benden evvel konuşan arka
daşlarımın gösterdikleri formüllere uymamak
mümkün değildir. Onlar da emsali veçhile tak
dir edilmeli. Fakat her ne suretle olursa olsun,
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tahdit gelmelidir.. Yeni meskenlere gelmeli,
1947 den sonra inşa edilmiş olanlara tahdit gel
melidir. 1939 kiralarına ne yapmak lazımsa
yapmalıdır. Fakat her üç kategori de bu tahdit re
jiminin içinde bulunmalıdır.
Bugün konuşan arkadaşlarımız - mesut bir
tecelli olarak idrak ettik - hep tahdidin lehin
de konuştu. Aralarındaki fark, 1953 te mi don
duralım; 1955 te mi donduralım? Mevzuları
üzerinde oldu. Bence 1955 te donduralım arka
daşlar.
REÎS — Server Somuncuoğlu.
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Ar
kadaşlar; benden evvel konuşmuş olan arka
daşların mütalâası takrir vermiş arkadaşların
tekliflerini ve bâzı kıstasları ele alarak madde
yi o şekilde tedvin etmek lâzımdır.
Niçin bir kira kanunu çıkarıyoruz, neden
böyle bir kanun çıkarmak ihtiyacındayız? Ev
velâ bu esası tesbit edelim, ondan sonra, teklif
ler bu madde ihtiyaca uygun mudur, değil mi
dir? Bunları gözden geçirelim.
Arkadaşlar, kanunu iki sebepten çıkarıyo
ruz. Bunlardan biri, arkadaşların teklifleri ve
hükümet tasarısının esbabı mucibesinde yazılı
olduğu gibi muhik ve meşru fiyatlarda kira be
dellerini tutmak gayesi, ikincisi; hayat seviye
sine tesir eden, fiyat seviyesine tesir eden kira
bedellerinde mümkün olduğu kadar istikrarı
sağlamaktır.
Şimdi bu prensipleri ortaya koyunca bunu
aşacak olan veya bu esbabı mucibe ile mutabık
bulunmıyan görüşlerin bu kanunun metninde yer
almasının mümkün olmadığı anlaşılır.
Arkadaşlar; muhik ve meşru fiyat dediğiniz
şey nedir? 1939 senesinde yapılmış bir bina için
1939 senesindeki kiraya % 200 zam yaptığımız
takdirde elde ettiğimiz fiyattır da, 1947 den son
ra yapılacak binaların kiraları mevzuubahsolunca 1955 senesindeki kira seviyesidir. Bunu izah
etmeye imkân yoktur. Katiyen yoktur. (Alkışlar)
Bendeniz maksada böyle temas ettikten son
ra, iktisadi zaruretler yolundan beyanatta bulu
nan muhterem arkadaşlarının görüşlerini cevap
landırmak istiyorum.
Arkadaşlar, hakikaten Füruzan Tekil arkadaşı
mın buyurdukları gibi 6084 sayılı Kanunu görü
şürken uzun uzun mütalâalar beyan edildi. Arka
daşlar, bir bina kategorisi var; 1939 dan evvel
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yapılmış ve 1947 den sonra yapılmış bir katego
ri var. Ve 1947 den sonra yapılmış ve yapıla
cak olanlar var. Kira meselesi mevzuubahsolunca, iktisadın en amansız kaidesi olan arz ve talep
kaidesi kendisini göstermektedir. Dünyanın hiç
bir tarafında inkişaf eden gelirler karşısında bi
naya karşı yükselen talepler lâyıkı veçhile inşaat
la karşılanmadığından dolayı mütemadiyen ta
lep çoğalmakta, arz müstakar bir vaziyette oldu
ğundan veya o derece yükselemediğinden dolayı
fiyatlar kiracıların aleyhine mütemadiyen yüksel
mektedir. Şimdi, 6084 sayılı Kanunla bizim yap
tığımız şey ne olmuştur? 6084 sayılı Kanun, 1947
den bu yana mevcut binalar üzerinde serbest
akitlerin doğmasına imkân hazırlıyan rejimi, 1947
den evvelki binalara da teşmil etmek suretiyle
çıkarılmıştır. Bunun iktisadi mânası şudur, bunu
izah edeceğim. 1947 senesinden sonra yapılan bi
nalara talep, bu binalarda oturan veya vaziyetle
ri düzelip diğer kategoriden geçen vatandaşların
mecmuuna müsavi iken, 6084 sayılı Kanundan
sonra bu talebin hamcı, 1947 den evvel binalarda
oturan vatandaşları 6084 sayılı Kanunla serbest
rejime tâbi tutulacaklarını hesaba katarak on
lar da bütün bina mecmuu üzerindeki talebe ka
tılmışlardır. 6084 sayılı Kanunun neşrinde talebi
X kabul edersek bu kanunun neşrinden sonra bu
vaziyeti birkaç defa olarak yükselmiştir, talep X in
haddinden fazla aşmış kiracıyı korumıyan mev
zuat karşısında ev sahiplerinin empoze ettiği her
şart kabul edilmiştir. Bu şartlar içinde ve yakın
gelecekte istikrara kavuşacağını düşünen arka
daşların fikrine iştirak etmek kabil değildir. Zira
arkadaşlar, Türkiye'nin hususi şartları ne bugün,
ne yarın ve ne de biraz uzakça olan gelecekte bi
na inşaatında gerek malzeme bakımından, gerek
temerküz etmiş sermaye bakımından arzu edildi
ği derecede bina inşasına yer verecek ve istikra
rı tahakkuk ettirecek durumda olamıyacak ve bi
naenaleyh ister istemez Türkiye'de bina arzı az,
talep çok olacaktır.
O halde, bir sosyal mesele olarak kira mese
lesini ele aldığımıza göre, buna devletin müdaha
lesi şart olacak ve bu arada muhik ve meşru fi
yat anlayışını da elde bir kıstas olarak tutmak lâ
zım gelecektir.
Bunu böylece arzettikten sonra, yine komisyo
nun 1953 senesi Mayısında dondurmak istediği
fiyat seviyesine geliyorum. Komisyon ne düşünü-
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yor? îktisaden az çok 1947 - 1953 arasın
daki binalarda bir muvazene teessüs etmişti
ve kiracı, mal sahibi kavgaları da, bu
arada yapılmış olan binalar dolayısiyle çok
az görülen hâdiselerdi. Zaten vazıı kanun da bu
sükûnetten ilham alarak 6084 sayılı Kanunu çı
karmak istedi. 1953 serbestisini hakikaten günün
şartlarına daha uygun ve kira fiyatlarının da
daha muhik olarak kabul edilebilecek seviyeler
den telâkki etti.
Biraz evvel de arz ettiğim sebepler dola
yısiyle hakikaten 1953 ten bu yana kiralarda
mütemadiyen bir artış olmuştur. Bu da mesken
ve binaların azlığından mütevellittir. Kiracı bir
nevi mânevi tazyik altındadır.
Sayın Avni Bey arkadaşımız birçok kimse
lerden aldığı mektupta, mal sahiplerinin müte
madiyen kiralara zam yapmakta olduklarından
bahsetmektedir. Bugün nasıl böyle tazyik yapılı
yorsa, bundan evvel de yine serbest binalar için
tazyikler yapılmıştır. Yapılacak başka bir iş ol
madığına göre kendisine zorla kabul ettirlmek
istenen bedele boyun eğmekten başka kiracı bir
şey yapamamıştır. Bu hakikatleri göz önünde
tutarsanız muhik ve meşru fiyat diye bir anla
yışı tatbikatta müşahhas olarak ele almak için
birtakım ölçüleri de onun yanı başında nazarı
dikkate almaya mecbursunuz.
Balık Arkadaşımızın bir fikrine daha iştirak
ediyorum: Bilhassa bundan sonra yapılacak bi
naların serbest bırakılmasını müdafaa eden ar
kadaşların fikrine iştirak etmiyen mütalâasına
bendeniz de katılıyorum. Sebebi şudur: Tek mah
zur olarak bina yapımını teşvik edemeyiz de
diler.
Arkadaşlar, bina yapımını kiraların dondu
rulmasının ne • derece kösteklediğini Birleşmiş
Milletler 12 memlekette eksperler vasıtasiyle
yaptırdığı tetkikatla tesbit edememiş. Demiyor
ki şu derece müessirdir. Bir nebze tesiri vardır.
Kiraların dondurulması inşaatı durdurması mah
zuru karşısında bir de sosyal mesele olarak don
durmanın verdiği menfaat daha fazla olduğu
için bütün memleketler aynı yola gitmiştir. Eğer
yeniden yapılacak olan binaları serbest bıraka
cak olursanız, bir taraftan devlet olarak zaruri
ihtiyaç maddelerinin piyasadaki fiyatlarını tut
mak için kararlar almaktasızm kâr hadlerini tes
bit etmektesiniz. Bir taraftan da iktisadi tedbir
lerle bu mekanizmayı zabıta tedbirleri dışında
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takviye etmek mecburiyetinde olacaksınız. Öaİık
arkadaşımın dediği şu; demirin 60 kuruşa, 80
kuruşa alınması iktiza ederken 2 liraya demir
alan ve böylece binasını yapan vatandaşlar var
dır. Ama gayrimuhik olan bu halden dolayı
mevcut mevzuat karşısında vatandaş kanunen
itham edilemediği için tecziye edilemez. Nizam
lar muvacehesinde elbetteki vatandaş kendi men
faatlerini hesabedecektir.
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Vergi
alırsın...
SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) —
Buraya" çıkar söylersiniz, bendeniz de istifade
ederim. Müsaade edin.
Bir taraftan bu yola gitmeye çalışıyorsunuz,
bir taraftan da malzeme fiyatları olanca parasiyle yüklenebilecek olanlara kapıları açık bıra
kıyorsunuz. Bu, iktisadi bir tedbir değildir arka
daşlar. Asıl bu kanunlarla himaye etmek istedi
ğiniz kitle dar gelirli kitledir, mülk sahibi olmıyan kitledir. Bunlar bina yaptırmak lâzımgelince, kooperatiflere girince, verecekleri para muay
yendir. Muhik diye telâkki ettiğimiz piyasa fi
yatlarını dahi ödiyebilecek durumda değildirler.
Onun yanıbaşmda, bu serbestiyi verirseniz, pa
rası olan, muhik bedelin on mislini ödiyecek ve
bina yapabilecek, fakat öbür taraftan, hakika
ten binaya muhtaç olan ve himayenize sığman,
himayenize muhtaç olan kitle mahrum kalacak
tır. Bu itibarla bu iktisadi tedbiri kabul etmeye
katiyen imkân yoktur.
Diyorlarki, eğer bunu yapamazsanız, inşaatı
teşvik etmiyeceksiniz. Eğer böyle bir kaziyenin
mecburiyeti ile Meclisi karşı karşıya bulundur
mak istiyorlarsa, fiyatları yükseltmiyecek olur
sanız, fırıncı ekmek yapmaktan vaz geçer demek
kadar basit ve abes olur. Âmme menfaatinin
mevzuubahis olduğu bir yerde elbetteki ferdin
menfaati tahdide tâbidir.
İnşaatın teşviki arzu ediliyorsa, inşaatın ik
tisadi faktörleri ele alınmalıdır, takviye edilme
lidir. İnşaat malzemesi sanayii kurulmalıdır.
Krediler bu istikamette ayarlanmalıdır ve bu
nun üzerinde ithalât imkânları yaratılmalıdır.
Yapan
tesis edilmelidir, ihtiyaç sahiplerine
gidecek yol tesbit etmelidir, kıran kırana doğu
şunu cemiyetin bağrında açmak âdilâne bir gö
rüş olamaz.
Şimdi kanunun neşrindeki 1955 senesinde don-
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i. 1955
durmak istiyen arkadaşlarımın görüşünü ele al
mak istiyorum. Onlara göre niçin kanunun neşrindeki seviyeyi ele almaya mecburuz?. Çünkü
1955 tarihine kadar mevcut kanunlar kendisine
serbest rejimle kiraya vermek hakkını verdirmiştir. O hakka dayanarak birtakım serbest mu
kaveleler yapmıştır. O halde onun bir müktesep
hakkı vardır. Ona el sürülemez. Sayın arkadaş
lar bu hukukun ana kaidesidir. Ve şeklî olarak
da adaletin tâ kendisini ifade etmektedir.
Şimdi, bu mütalâayı ileri süren arkadaşlara
şunu hatırlatmak istiyorum : 1939 senesine ka
dar serbest kira rejimine tâbi olan ve serbest
akit yapan vatandaşlara 1940 senesinde yapamaz
sın hükmünü verdikten sonra, onların o günkü
müktesep haklarını hiç nazarı itibara almadan
hâlâ bir seviye içinde dondurmaya devam edecek
siniz ve fakat 1947 den sonra yapılmış binalarda
1955 seviyesine itibar etmek suretiyle bunlar için
makable şâmil kanun yapılamaz iddiasını daya
nacaksınız.
Eğer 1955 senesindeki fazla fiyat seviyesini
geriye doğru götürmek adaletsizlik ise 1939 da
yapılmış olan binaları da 1955 e getirmemek ay
nı derecede adaletsizliktir arkadaşlar. (Bravo
sesleri) Yani geride kalmış, donmuş seviyeleri
âmmenin menfaati için tamamiyle tahdidetmek
istiyorsunuz, diğer taraftan 1955 senesinde gayrimuhik şekilde artmış olan bir hakkı sadece
bir şeklî hukuk kaidesine dayanarak müdafaa
etmek istiyorsunuz. Mesele bu derece bir hu
kuk meselesi olmadığını aynı zamanda sosyal
iktisadi bulunduğuna göre, hepsini bir sentez
halinde topladıktan sonra bütün faktörleri na
zarı itibara almağa mecbursunuz. O itibarla sa
dece bir müktesep hak görüşü içinde gayrimeşra fiyatı himaye eden bir kanun yapamazsınız.
(Doğru sesleri)
Bendeniz 1953 seviyesinde dondurmanın o
günün çok mühim, çok dürüst ve kanun vâzıına da muhik görünen seviyesinin hakikata ve
iktisadi realitelere daha uygun olduğuna kani
im. Ama ondan sonraki inkişaf elbette ki, bi
raz daha kanun anlaşılmcaya kadar bir zama
nın geçmesini icabettirmiştir. Bu itibarla 53 se
viyesinde dondurmak lâzımdır. Ama biraz daha
müsamaha gösterecek olursanız en son had, Zon
guldak Mebusu Avni Yurdabayrak tarafından
teklif edilmiştir, o da 1954 tür. Fiyatlar ondan
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sonra şahlanmıştır. Bu itibarla bunlari muhik
olarak tanımamıza imkân yoktur. (Alkışlar)
REÎS — Bu madde üzerinde 14 arkadaşı
mız konuştu. 9 arkadaşımız söz aldı. Dört tane
de kifayeti müzakere teklifi vardır. Okutuyo
rum.
Yüksek Reisliğe
Madde üzerinde tenevvür edilmiştir. Kifa
yeti müzakereye karar verilmesini arz ve tek
lif ederim.
Afyon Karaîıisar
Murad Âli Ülgen
Yüksek
Madde hakkındaki
olmuştur. Müzakerenin
masını saygılarımla arz

Reisliğe
görüşmeler tatmin edici
kifayetinin reye konul
ederim.
Yozgad
Numan Kui'baii

Yüksek Reisliğe
Üçüncü madde hakkındaki müzakerelerin
kifayetinin reye vaz'edilmesini arz ve teklif ede
rim.
Bursa
Müfit Erkuyumcu
Reisliğe
Üçüncü madde üzerinde fikir ve teklifler te
bellür etmiş olduğundan bu madde hakkındaki
müzakerenin kifayetini teklif ederim.
Zonguldak
H. Balık
*

REÎS — Efendim; müzakerelerin kifayeti
ni reylerinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Müzakereler kâfi görülmüştür
Şimdi üçüncü maddenin tadiline dair takrir
leri okutuyorum :
Yüksek Riyasete
Üçüncü madde hükümlerinin meskenlere şâ
mil olmamasını ve meskenden gayrı yerler için
de kanunun neşri tarihindeki seviyenin muhafa
za edilmesini arz ve teklif ederim.
îzmir Mebusu
Behzat Bilgin
Sayın Riyasete
Üçüncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini teklif ederim.
«Birinci maddede yazılı yerlerde 24 . I I .
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1947 tarihinden sonra inşa olunan gayrimen
kuUerin kira bedelleri, kanunu veçhile takdir
edilen gayrisâfi iratlarını tecavüz edemez.»
Trabzon Mebusu
Emrullah Nutku
EMRULLAH NUTKU — Bu takririmi geri
alıyorum.
B. M. M. Eiyasetine
3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde
arz ve teklif ederim.

tadilini

Trabzon Mebusu
Mahmut Goloğlu
Madde 3. — A) Kira bedelleri tahdidi hü
kümlere tâbi olmaksızın serbest akitlerle taay
yün etmiş olan gayrimenkuUerin kira bedelle
rine bu kanunun meriyete girdiği tarihten iti
baren başkaca zam yapılamaz.
B) Meriyet tarihinde boş olup da bil&harp.
kiraya verilecek olan bu kabîl gayrimenkuUerin
kiralanmalarında 1955 yılı ocak ayı kira bede
li esas tutulur.
C) 1955 yılı Ocak ayının kira bedeli belli
olmıyan gayrimenkuUerin kira bedelleri emsal
rayiç esas tutulmak suretiyle belediye encümen
lerince takdir olunur.
D) 7 nci maddenin (Ç) bendi gereğince
tahliye olunacak gayrimenkuUerin yeniden ki
ralanmaları halinde kira bedelleri de yukarıki
fıkra hükmü dairesinde tesbit olunur. B, Ç, D,
fıkralarındaki esaslara göre taayyün eden kira
bedellerine hiçbir veçhile zam yapılamaz.
#
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rihinde mevcut yazılı veya sözlü mukavele ile
belli miktarı geçemez.
B) 1 . VI . 1955 tarihine kadarki kira be
delleri yazılı veya sözlü mukavele ile belli olmı
yan veya bu tarihe kadar kiraya verilmemiş ve
ya bu tarihten sonra inşa edilerek kiraya verile
cek olanlarla kullanma tarzı tammen değiştiri
lerek kiraya verilen gayrimenkullerin kira be
delleri o mahal veya semtteki mümasillerinin
1 . VI . 1955 tarihindeki kiralarına göre bele
diye encümenlerince takdir edilir.
C) Kiracı veya kiralıyanlardan her biri
mahallin belediyesine müracaatla kendi mahal
ve semtlerindeki mümasil kira rayicine göre ki
ra bedellerinin takdirini istiyebilirler.
Tokad Mebusu
Ahmet Gürkan
Yüksek Reisliğe
Şifahen arz edilen sebeplere binaen 3 ncü
maddenin aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesi
ne karar verilmesini arz ve teklif ederim.
Bursa Mebusu
Müfit Erkuyumcu
Madde 3. —
A) 1 nci maddede yazılı yerlerde 24 . I I .
1947 tarihinden sonra inşa olunan gayrimen
kullerin kira bedelleri bu kanunun neşri tari
hindeki mevcut yazılı ve sözlü
mukavele ile
belli miktarı geçemez.

B. M. Meclisi Reisliğine
Müktesep hakların korunması bakımından
3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde tadilini arz
ve teklif ederim.

B) Bu kanunun neşri tarihinde kira bedel
leri yazılı veya sözlü mukavele ile belli olmı
yan veya yeniden kiraya verilmeye başlanan ya
hut kullanma tarzı tamamen değiştirilerek kira
ya verilen gayrimenkullerin
kira bedelleri o
mahal veya semtteki mümasillerinin bu kanunun
neşri tarihindeki kiralarına göre belediye en
cümenlerince takdir edilir. 6084 sayılı Kanunun
neşri tarihinden sonra inşa edilen gayrimenkullerle bundan sonra inşa edilecek veya yeni
den kiralanacak gayrimenkullerin ve mezkûr
kanun hükümlerine müsteniden hükmen veya
her ne suretle olursa olsun tahliye edilmek su
retiyle serbestçe kiralanan gayrimenkullerin ki
ra bedellerinin tâyininde de bu madde hüküm
leri tatbik olunur.

Madde 3. — A) Birinci maddede yazılı yer
lerde 24 . II . 1947 tarihinden sonra inşa olunan
gayrimenkullerin kira bedelleri 1 . V I . 1955 ta-

Yüksek Reisliğe
Müzakere edilen Kira Kanununun 3 ncü
maddesinin A ve B fıkralarındaki 12 . V . 1953

E) Bu kanunun meriyete girdiği tarihte
yeniden inşa edilmekte olup bu tarihten sonra
ilk defa kiraya verilecek olan binalarla aynı ta
rihten sonra yeniden inşa edilecek binalar, bu
kanun hükümlerine tâbi değildir.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon ) — Yeni
den yapılacak binaların kiralarının serbest bıra
kılması hakkındaki son fıkrayı geri alıyorum.

— 326 —

î : 77

18.5 1955

tarihlerinin «kanunun meriyete girdiği tarihte»
ibaresiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Elâzığ Mebusu
Şevki Yazman
Yüksek Reisliğe
%
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi
ni tadil eden müzakere mevzuu encümen tekli
finin A ve B bentlerindeki 12 . V . 1953 tarihleri
nin kabulü, esas Teşkilât Kanununa ve hukuk
pernsiplerine aykırı bir netice hâsıl etmesi dolayısiyle, bu tarihlerin yerine (Kanunun neşri
tarihinde..) ibaresinin konulması
suretiyle bu
maddenin düzeltilmesine karar ittihaz buyurulmasını Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz ve
teklif eylerim.
Tekirdağ Mebusu
Ferid Alpiskender
Yüksek Reisliğe
Üçüncü maddedeki 12 . V . 1953 tarihinin
12. V . 1954 olarak değiştirilmesini arz ve teklif
ederim.
Zonguldak
Avni Yurdabayrak
Yüksek Reisliğe
1953 tarihinden sonra inşa edilen meskenden
gayrı yerlerin ve bilhassa ticarethanelerin kira
ları çok fahiş ve âdeta ihtikâr derecesinde ol
duğundan ve ileride yapılacak yeni ticaretha
nelere de bu fahiş kiranın emsal teşkil etmeme
sini temin maksadiyle üçüncü maddenin A fık
rasının aşağıda yazılı şekilde kabulünü arz ve
teklif ederim.
Çankırı Mebusu
Tahir Akman
Madde 3. — A) Birinci maddede yazılı
yerlerde 24 . I I . 1947 tarihinden sonra inşa olu
nan meskenlerin kira bedelleri kanunun neşri
tarihinde ve meskenlerden gayrı yerlerdeki ki
ra bedelleri ise 12 . V . 1953 tarihindeki mevcut
yazılı veya sözlü mukavele ile belli miktarı ge
çemez.
Yüksek Reisliğe
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı Mad
de 3 A bendinin, aşağıda yazılı şekilde tadilini
teklif ediyorum :
Madde 3. —A)

Birinci maddede yazılı yer-
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lerde 24 . I I . 1947 tarihinden sonra inşa olunan
gayrimenkullerin kira bedelleri 1 . V I . 1955 ta
rihinde mevcut yazılı veya sözlü mukavele ile
belli miktarı geçemez.
İzmir Mebusu
Mehmet Ali Sebük
B. M. M. Yüksek Riyasetine
3 ncü maddedeki 1953 yerine 1 . V I . 1955 den
itibaren dondurulmasını arz ve teklif ederim.
Maraş Mebusu
Remzi öksüz
Reisliğe
Encümen üçüncü maddesinde 5020 sayılı Ka
nunla Şubat 1947 ayından sonra yapılan ve ser
best kiraya tâbi olan gayrimenkulleri
dahi
12. V . 1953 tarihine ircaen dondurmak suretiy
le tarafların kanunla kendilerine verilmiş olan
serbestiye müsteniden 12 Mayıs 1953 ten sonra
rızalardyle yaptıkları sözleşmelerdeki tezayüdü
bu kanun hükmüne ve cebren iade veya takasa
tâbi tutması hukuk esaslarına külliyen aykırı ve
serbest akitlerin sonradan çıkan bir kanunla ip
tali ve müktesep hakların ihlâli mahiyetindedir.
Esasen mal sahibi bu suretle aldığı kiranın
% 25 veya daha fazlasını Gelir Vergisi olarak
Devlete vermiş bulunması karşısında böyle bir
iadenin ne kadar haksız neticeler doğuracağı
bedihidir. Bu sebeple 3 ncü maddenin B bendin
deki 1 2 . V . 1953 tarihlerinin 1 V I . 1955 ola
rak değiştirilmesini ve A bendinin de aşağıdaki
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Konya Mebusu
Hidayet Aydmer
Madde 3. — A) Birinci
maddede yazılı
gayrimenkullerden 24 . I I . 1947 tarihinden son
ra yapılmış olması sabebiyle serbest kiraya tâbi
olan gayrimenkullerin kiraları bu kanunun neş
rinden sonra artırılamaz.
B. M. M. Reisliğine
Müzakere mevzuu kanunun 3 ncü maddesi
nin son fıkrasında bu kanunun neşrinden son
ra inşa edilecek binalara da teşmil edilmekte
dir. Bu memleketin imar ve inşa faaliyetlerini
dondurmak tehlikesini taşımaktadır. Bu iti
barla bu kanun neşrinden sonra yapılacak in
şaatın serbest kiraya tâbi tutulması suretiyle
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maddenin tadilini arz ve teklif ederiz.
Kütahya Mebusu
Konya Mebusu
A. Gürsoy
M. Güzelkılmç
Ankara Mebusu
N. îiıanç
REİS — Maddeye ilâve istiyen takrirler var.
Onları da okuyalım, efendim.
Yüksek Reisliğe
Üçüncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın
eklenmesini arz ve teklif ederim.
Ordu
S. îşbakan
C) Kiraların tâyininde mümasilleri bulunmıyan gayrimenkullerin kira bedelleri, o gayrimenkullerin hali hazır durumu ve mevkileri
nazarı itibara alınarak belediye encümenlerince
takdir olunur*
Yüksek Reisliğe
Şifahan arz ettiğim esbabı mucibe üzere
üçüncü maddeye (1947 den sonra inşa edilmiş
ve zam yapılmamış binaların da kiraları aynı
seviyeye iblâğ edilir) fıkrasının ilâvesini arz
ve teklif ederim,
Kırşehir Mebusu
A. Bilgin
Yüksek Reisliğe
3 ncü maddenin B fıkrası gereğince 6084 sa
yılı Kanun hükümlerine müsteniden hükmen
ve her ne suretle olursa olsun tahliye edilmek
suretiyle serbestçe kiralanan gayrimenkuller
1953 esasına tâbi olduğu halde;
2 nci maddede zikredilen ve yeni kanun me
riyetinden sonra tahliye edilecek gayrimenkullerde; yeniden 1939 rejimine rücu etmek aynı
hukuki vasıfları ihtiva eden gayrimenkulleri
çeşitli rejimlere tâbi tutmak suretiyle mahzurlu
olacaktır. Bu maksatla 3 ncü maddenin B fık
rasındaki son cümlenin aşağıdaki şekilde dü
zeltilmesini arz ve teklif ederim.
Hükmen veya her ne suretle olursa olsun
tahliye edilmiş ve bu kanundan sonra tahliye
edilecek gayrimenkullerin kira bedellerinin tâ
yininde bu madde hükümleri tatbik olunur...
Gazianteb
t Daî
Muvakkat Encümenin 3 ncü maddesine bir
fıkra ilâvesi hakkında.

O? I

Yüksek Reisliğe
Kira rejiminde tahdit hükümlerinin dar ge
lirlileri himaye maksadiyle konulduğu aşikâr-.
dır. Bu hükümlerden faydalanmak suretiyle;
Milyonluk zengin fabrikatör ve tüccarların;
dar gelirli kiracılar arkasına saklanarak, hem
dar gelirli mal sahiplerini ve hem de Devlet
maliyesini ızrar ettikleri malûmdur. Bunu haklı
gösterecek esbabı mucibe olamaz. Milyonluk
servet sahiplerinin kapısındaki şoförü kadar
geliri olmıyan mal sahibini 1939 kirası ile istis
mar etmeleri adalet prensipleri ile bağdaşamaz.
Hakkın bu türlü suiistimalini önlemek için;
Muvakkat Encümenin 3 ncü maddesine aşa
ğıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim.
2 nci maddedeki zikredilen gayrimenkuller;
patrimuvanlarınm 1 000 000 T. L. smı aştığı
resmî vesikalarla ispat ve ilgili mahkemelerce
ilâma bağlanan hakiki ve hükmi şahıslar tara
fından kiralandığı takdirde; kira bedelleri mü
masillerinin 1953 tarihindeki kiralarına göre
belediye encümenlerince tâyin olunur.
Gazianteb
î. Daî
Encümenin kira kanunu tasarı
sının 3 ncü maddesine otomatik
zammın mahzurlarını önliyecek
bir fıkra ilâvesi
Yüksek Reisliğe
İkinci maddede zikredilen zamlar bâzı şehir
ve gayrimenkulerde kiracıların çok aleyhine ol
muştur. Birçok kiracıların bu kanunun meriyete
girmesiyle birlikte sokağa atılmaları muhakkak
tır. Diğer taraftan bâzı şehir ve gayrimenkullerde kiralara hiç denecek derecede tesir etmiş, Tak
sim'deki büyük kaloriferli dairelere 80 lira kira
mal sahipleri için de tatminkâr ve âdil olmadığı
gibi dar gelirli mal sahiplerini perişan edecektir.
Otomatik zammın malûm olan mahzurlarını
'telâfi etmek maksadiyle 3 ncü maddeye aşağıda
ki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim.
1 ve 2 nci maddede zikredilen gayrimenkullere yapılacak zamlar neticesinde elde olunacak
kira bedelleri 1953 emsali gayrimenkul bulun
mak şartiyle ve kiraları 1953 emsali gayrimenkul
kirasına nazaran, ehemmiyetli surette fazla ve
noksan olduğuna belediye encümenlerince karar
verilen gayrimenkuller hakkında; belediye encü
menlerince takdir olunan 1953 emsalinin kiraya
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esas olmasına Sulh mahkemeleri karar verebilir
ler.
Gazianteb
İhsan Daî
Yüksek Başkanlığa
Bir Haziran 1955 tarihinden evvel serbest
kalıp da serbest olarak kiraya verilmiş olan gay
rimenkul kiralarında bu kanun dolayısiyle artır
ma yapılamaz suretinde bir kaydın konulmasının
oylanmasını ve maddeye ilâvesini rica ederim.
Çankırı Mebusu
Kenan Çığman
*
Sayın Riyasete
Üçüncü maddenin B bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini teklif ederim :
(12 . V . 1953 tarihindeki kira bedelleri, yazılı
veya sözlü mukavele ile, belli olmıyan veya bu
tarihten sonra kiraya verilen yahut kullanma
tarzı tamamen değiştirilerek kiraya verilen gayrimenkullerin kira bedelleri, o mahal veya semt
teki mümasillerinin 12 . V . 1953 tarihindeki ki
ralarına göre belediye encümenlerince takdir olu
nur.)
Trabzon Mebusu
Emrullah Nutku
Saym Eiyasete
Üçüncü maddeye aşağıdaki şekilde bir G ben
di ilâvesini teklif ederim :
C) 6084 sayılı Kanun hükümlerine müsteni
den, tahliye edilmek suretiyle, kiraları serbest
bırakılan gayrimenkullerin kira bedelleri 12.V.
1953 tarihindeki yazılı mukavele ile belli mikta
rı geçemez. Bu tarihte kiraya verilmemiş veya
yazılı mukavelesi bulunmıyanlarm kira bedelle
ri B bendinde yazılı olduğu şekilde belediye en
cümenlerince takdir olunur.
Trabzon Mebusu
Emrullah Nutku
Sayın Riyasete
Üçüncü maddeye aşağıdaki şekilde bir D ben
dinin ilâvesini teklif ederim :
D) 6084 sayılı Kanunun neşrinden sonra in
şa edilen gayrimenkullerle, bu kanunun neşrin
den sonra inşa edilecek veya kiraya verilecek
olanların kira bedelleri Bina Vergisi Kanununa
göre tahakkuk eden gayrisâfi iratlardan fazla ola
maz.
Trabzon Mebusu
Emrullah Nutku
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REÎS — Arkadaşlar, bütün takrirler okun
muştur. Bunların içinde teklifin esprisi dâhilin
de bâzı değişiklikleri ihtiva eden takrirler var
dır.
Bir de, 1953 kiraları esas alınsın diye madde
nin epsrisine hüviyet veren takrirler vardır. Ev
velâ bunları okutacağım.
(Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun tak
ririnin E fıkrasına ait kısmından maadası tekrar okundu.)
REÎS — Bu takrir hakkında komisyonun fik
ri nedir?
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ PERTEV ARAT (İzmir) — Arkada
şımızın teklif ettiği bent bizim hazırladığımız
maddenin muhtevasında mevcut olduğu için bu
na lüzum görmüyoruz.
REİS — Komisyon buna lüzum görmüyor.
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ PERTEV ARAT (İzmir) — Ahvalin
icabettirdiği hususata göre* derpiş edilen bu tek
lifler, bizim hazırladığımız bu madde muhtevasın
da mevcuttur. Bu itibarla ayrıca bir hüküm koy
maya lüzum yoktur. (Tarih hakkındaki fikriniz?,
sesleri.)
Tarih hakkındaki düşüncemizi evvelce arz et
miştik, iştirak etmiyoruz.
ADNAN TÜFEKCİOĞLU (Giresun) — Ko
misyondan bir sual soracağım.
REİS •— Reye müracaat sırasında söz veril
mez. Sual de sözdür.
ADNAN TÜFEKCİOĞLU (Giresun) — Ne
zaman söz veriyorsunuz ki? Bir noktanın zapta
geçmesinde fayda mülâhaza ettiğim için bir sual
sormak istedim.
REÎS — Zatı âliniz bu dakikaya kadar söz
istemediniz. Kifayet kararından sonra söz almak
Tüzüğümüze mugayirdir. Burada yalnız komis
yonun fikrini sordum.
Müsaade buyurun, birinci teklifte 1955 sene
si esas olarak alınsın deniliyor, daha bunun gibi
bir yığın teklifler var. Bunun dışında da başka
bir şey yok.
PERTEV ARAT (İzmir) — Bu tarih keyfi
yetini ayrıca reye koymak suretiyle evvelâ fık
raların reye konması daha muvafık olur. (Böyle
şey olmaz sesleri.)
REİS — Efendim müsaade buyurun arz ede
yim. Fıkra fıkra reye koymadan evvel üç teklif var-
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dır. Birincisi 1955, diğeri 1954 ve üçüncüsü de
1953 senesi esas olarak alınsın, deniliyor. Bunla
rı, evvelâ 1955 ten başlamak üzere birer birer
reye koyacağım.
(Hepsi birbirine bağlı sesleri).
REÎS — Şimdi a fıkrasını okutuyorum.
A) Kira bedelleri tahdidi hükümlere tâbi
olmaksızın serbest akitlerle taayyün etmiş olan
gayrimenkullerin kira bedellerine bu kanunun
meriyete girdiği tarihten itibaren başkaca zam
yapılmaz.
REÎS — Bu fıkra kabul edildiği takdirde
1954 ve 1953 tekliflerini artık reye koymıyacağım. (Tamam sesleri)
*
Takririn bu fıkrasını dikkat nazarına alan
lar lütfen işaret versinler... (Anlaşılmadı ses
leri)
Efendim, anlaşılmadı, lütfen ayağa kalkınız
sayacağız. Dikkate alanlar lütfen ayağa kalk
sınlar... Nazarı dikkate almıyanlar... Goloğlu
arkadaşımızın bu teklifi reddedilmiştir.
Şimdi diğer takrirleri okuyoruz.
(îzmir Mebusu Behzat Bilgin'in takriri tek
rar okundu.)
ÎLHAN SÎPAHÎOĞLU (îzmir) — Takrir sa
hibinin izah etmesini rica ediyorum.
REÎS — Bu hususta müzakere cereyan et
miş, kifayet kararı alınmıştır.
Takriri reyinize arz ediyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir.
Efendim geri kalan takrirleri prensip itiba
riyle tefrik edip arz ediyorum.
Bunlardan bir kısmı, 3 ncü maddenin kanu
nun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girme
sini istiyor. Bir kısmı, 1954 ün muayyen bir ta
rihinin esas alınmasını istiyor, Avni Yurdabayrak arkadaşımızın takriri. Bir kısmı da doğru
dan doğruya komisyonun teklif ettiği maddenin
kabulünü istiyor.
Şimdi Mahmut Goloğlu arkadaşımızın demin
reylerinize arz ettiğim 1955 takriri reddedildi
ği için, 1954 takririni tekrar okutup reyinize
arz edeceğim.
«Üçüncü maddedeki 12 . V . 1953 tarihinin
12 . V . 1954 olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim.»
REÎS — Komisyonun bir fikri var mı?..
ENCÜMEN M. M. PERTEV ARAT (îzmir) '
— Yoktur.
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REÎS — Avni Yurdabayrak arkadaşımızın
bu takririni reyinize arz ediyorum : Kabul
edenler..; Etmiyenler... Takrir büyük bir ekseri
yetle reddedilmiştir.
Arkadaşlar, bir yanlışlığa mahal vermemek
için arz edeyim, bâzı takrirler var 1 . VI . 1955
diye teklif etmiştir, bâzıları var, neşir tarihi di
ye teklif etmiştir, biz neşir tarihi teklifini,
Divan olarak aynı kabul ettik ve ıböylece rey
lerinize arz ediyoruz.
Şimdi, komisyonun üçüncü maddesinin (A)
fıkrasını okutuyorum.
MADDE 3. — A) Birinci maddede yazılı '
yerlerde 24 . I I . 1947 tarihinden sonra inşa olu
nan gayrimenkullerin kira bedelleri 12 . V . 1953
tarihinde mevcut yazılı veya sözlü mukavele ile
belli miktarı geçemez.
REÎS — Fıkrayı reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(Alkışlar)
Şimdi (B) fıkrasına geçiyoruz.
(«B» fıkrası tekrar (okundu.)
REÎS — Bu hususta müşterek teklifler var
dır. önce Ahmet Gürkan arkadaşımızın evvel
ce okunan takrir indeki (B) fıkrasına mütaallik
kısmını tekrar okutuyorum.
B) 1 . V I . 1955 tarihine kadarki kira foedelleri yazılı veya sözlü mukavele ile belli olmıyan veya bu tarihe kadar kiraya verilmemiş
veya bu tarihten sonra inşa edilerek kiraya ve
rilecek olanlarla kullanma tarzı tamamen de
ğiştirilerek kiraya verillen gayrimenkullerin ki
ra bedelleri o mahal veya semtteki mümasilleri
nin 1. V I . 1955 tarihindeki kiralarına göre bele
diye encümenlerince takdir edilir.
REÎS — Burada da 1. V I . 1955 kabul edili
yor ki, evvelce kabul edilen fıkraya aykırıdır.
Onun için reye arz etmiyorum.
Yükse Reisliğe
B fıkrası, meriyet tarihinde boş olup da bi-'
lâhara kiraya verilecek olan bu kabil) gayri
menkullerin kiralanmalarında 1955 yılı Ocak
ayı kira bedeli esas tutulur.
Traıbzon
Mahmut Goloğlu
Sayın Riyasete
Üçüncü maddenin B bendinin aşağıdaki şe-
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kilde değiştirilmesini teklif ederim:
. I nim de bir teklifim vardır, üzerinde konuşul
ması, izah edilmesi lâzımdır.
(12. V . 1953 tarihindeki kira .bedelleri, ya
zılı veya sözlü mukavele ile, 'belli olmıyan veya
REÎS — Kifayet takriri buna mânidir efen
bu tarihten sonra kiraya verilen yahut kullan
dim.
ma tarzı tamamen değiştirilerek kiraya verilen
Bu takriri de demin kabul ettiğiniz fıkraya
gayrimenkullerin kira bedelleri, o mahal veya
müsteniden reye koyuyorum efendim. (Muvafık
semtteki mümasillerinin 1 2 . V . 1953 tarihinde
sesleri).
ki kiralarına göre belediye encümenlerince tak
B. M. M. Reisliğine
dir olunur.)
Müzakere mevzuu kanunun 3 ncü maddesi
Trabzon Mebusu
nin son fıkrasında bu kanunun neşrinden sonra
Emrulllah Nutku
inşa edilecek binalara da teşmil edilmektedir.
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Geri al
Bu memleketin imar ve inşa faaliyetlerini don
dım.
durmak tehlikesini taşımaktadır. Bu itibarla
bu
kanun neşrinden sonra yapılacak inşaatın
REÎS — Müfit Erkuyumcu'nun takririni
serbest kiraya tâbi tutulması suretiyle madde
okutuyorum. Kendisi burada mı? (Yok sesleri)
nin tadilini arz ve teklif ederiz.
Bir defa okuyalım.
Yüksek Reisliğe
B) Bu kanunun neşri tarihinde kira bedel
leri yazılı veya sözlü mukavele ile belli olmıyan
veya yeniden kiraya verilmeye başlanan yahut
kullanma tarzı tamamen değiştirilerek kiraya
verillen gayrimenkullerin kira bedelleri o ma
hal veya semtteki mümasillerinin bu kanunun
neşri tarihindeki kiralarına göre belediye en
cümenlerince takdir edilir. 6084 sayılı Kanu
nun neşri tarihinden sonra inşa edilen gayrimenkullerle bundan sonra inşa edilecek veya
yeniden kiralanacak gayrimenkullerin ve mez
kûr kanun hükümlerine müsteniden hükmen
veya (her ne suretle olursa ollsun tahliye edil
mek suretiyle serbestçe kiralanan 'gayrimenkul
lerin kira bedellerinin tâyininde de bu madde
hükümleri tatbik olunur.
Bursa Mebusu
Müfit Erkuyumcu
BE IS — Burada iki fıkra var. Birisi, mev
cut olan ve tahliye edilerek serbest kalmış olan
hakkında. Bir de, 6084 sayılı Kanunun neşri ta
rihinden sonra inşa edilmiş gayrimenkullerle
/bundan sonra inşa edilecek gayrimenkuller. Bu
takriri de dinlediniz.
ÎHSAN DAÎ (Elâzığ) — Komisyondan bir
sual sormak istiyorum, çok mühimdir, zapta geç
mesi lâzımdır. Takrir benimdir, aydınlatılmasını
istiyorum.
REÎS — Takrir Müfit Erkuyumcu'nundur.

Kütahya
A. G-ürsoy

Konya
M. Güzelkıbç

Ankara
N. înanç

REÎS — Bu takrir yeni bir espri getiriyor,
reylerinize koymak mecburiyetindeyim. Bu tak
riri nazarı dikkate alanlar lütfen işaret buyur
sunlar... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir.
İhsan Daî arkadaşımızın teklifini tekrar oku
tuyorum.
Yüksek Reisliğe
3 ncü maddenin B fkrası gereğince 6084 sa
yılı Kanun hükümlerine müsteniden hükmen ve
her ne suretle olursa olsun tahliye edilmek su
retiyle serbestçe kiralanan gayrimenkuller 1953
esasına tâbi olduğu halde;
2 nci maddede zikredilen ve yeni kanunun
meriyetinden sonra tahliye edilecek gayrimenkullerde; yeniden 1939 rejimine rücu etmek aynı
hukuki vasıfları ihtiva eden gayrimenkulleri çe
şitli rejimlere tâbi tutmak suretiyle mahzurlu
olacaktır. Bu maksatla 3 ncü maddenin B fıkra
sındaki son cümlenin aşağıdaki şekilde düzeltil
mesini arz ve teklif ederim :
Hükmen veya her ne suretle olursa olsun tah
liye edilmiş ve bu kanundan sonra tahliye edile
cek gayrimenkullerin kira bedellerinin tâyinin
de bu madde hükümleri tatbik olunur...
Gazianteb
îhsan Daî

REÎS — Kanun metninde yalnız tahliye edil
mek suretiyle bundan sonra tahliye edilecekler
ÎHSAN DAÎ (Elâzığ) — Bu mahiyette 'be- | hakkında bir şey yoktur. Bunu ilâve etmiş teklif.
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Şimdi bu takriri reylerinize arz ediyorum :
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir.
B fıkrası hakkında başka teklif yoktur. Şimdi üçüncü maddenin B fıkrasını reylerinize arz
edeceğim : Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Bu maddeye bir C fıkrası ilâvesi için teklifler vardır. Okutuyorum.

O :1

ı maliyesini ızrar ettikleri malûmdur. Bunu hak
lı gösterecek esbabı mucibe olamaz. Milyonluk
I servet sahiplerinin kapısındaki şoförü kadar
I geliri olmıyan mal sahibini 1939 kirası ile istis
mar etmeleri adalet prensipleri ile bağdaşamaz.
Hakkın bu türlü suiistimalini önlemek için;
I
Muvakkat Encümenin 3 ncü maddesine aşa
I ğıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim.
I
2 nci maddedeki zikredilen gayrimenkuller;

patrimuvaıılarmm 1 000 004 T. L. nı aştığı
Yüksek Eeisliğe
resmî
vesikalarla ispat ve ilgili mahkemelerce
ikinci maddede zikredilen otomatik zamlar
ilâma
bağlanan
hakiki ve hükmi şahıslar tara
bâzı şehir ve gayrimenkullerde kiracıların çok
fından
kiralandığı
takdirde; kiar bedelleri mü
aleyhine olmuştur. Birçok kiracıların bu kanunun
masillerinin 1953 tarihindeki kiralarına göre
meriyete kirmesiyle birlikte sokağa atılmaları
Belediye encümenlerince tâyin olunur.
muhakkaktır. Diğer taraftan bâzı şehir ve gayri
Gazianteb
menkullerde kiralara hiç denecek derecede tesir
İhsan
Daî
etmiş; Taksim'deki büyük kaloriferli dairelere 80
lira kira mal sahipleri için de tatminkâr ve âdil
REİS — Komisyon iştirak etmiyor efendim.
olmadığı gibi dar gelirli mal sahiplerini perişan
Takriri dikkat nazarınıza arz ediyorum. Kabul
edecektir.
i edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir.
Otomatik zammın malûm olan mahzurlarını
Yüksek Reisliğe
telâfi etmek maksadiyle 3 ncü maddeye aşağıda
Bir Haziran 1955 tarihinden evvel serbest
ki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim :
kalıp da serbest olarak kiraya verilmiş olan
1 ve 2 nci maddede zikredilen gayrimenkulllegayrimenkul kiralarında bu kanun dolayısiyle
re yapılacak zamlar neticesinde elde olunacak ki
artırma yapılamaz, suretinde bir kaydın konulra bedelleri 1953 emsali gayrimenkul bulunmak
şartiyle ve kiraları 1953 emsali gayrimenkul ki | masının oylanmasını ve maddeye ilâvesini rica
rasına nazaran, ehemmiyetli surette fazla ve nokederim.
son olduğuna belediye encümenlerince karar ve
Çankırı Mebusu
rilen gayrimenkuller hakkında; belediye encümen
Kenan Çığman
lerince takdir olunan 1953 emsalinin kiraya esas
REİS — Bu takriri de aynı sebeple reyinize
olmasına sulh mahkemeleri karar verebilirler.
arz
etmiyorum.
Gazianteb
îhsan Daî
Yüksek Riyasete
Şifahen
arz
ettiğim esbabı mucibe üzere
REİS — Komisyon.
üçüncü
maddeye
(1947 den sonra inşa edilmiş
KOMİSYON ADINA . P E R T E V ARAT (İz
ve zam yapılmamış binaların da kiraları aynı
mir) — İştirak etmiyoruz.
seviyeye iblâğ edilir.) fıkrasının ilâvesini arz
İHSAN DAÎ (Gazianteb) — Geri aldım.
ve teklif ederim.
REİS — Üçüncü bir takrir var, okutuyorum:
Kırşehir Mebusu
Muvakkat Encümenin 3 ncü maddesine bir
Ahmet Bilgin
fıkra ilâvesi hakkında.
Yüksek Reisliğe
Kira rejiminde tahdit hükümlerinin dar ge
lirlileri himaye maksadiyle konulduğu aşikâr
dır. Bu hükümlerden faydalanmak suretiyle;
Milyonluk zengin fabrikatör ve tüccarların;
dar gelirli kiracılar arkasına saklanarak; hem
dar gelirli mal sahiplerini ve hem de Devlet j

REİS — Komisyon iştirak etmiyor. Dikkat
nazarlarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Reddedilmiştir.
Emrullah Nutku Bey takririnizi geri alıyor
musunuz ?
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Evet,
C fıkrasını geri alıyorum.
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Ahmet Gürkan'm C fıkrasını oku

C) Kiracı veya kiralıyanlardan her biri
mahallin belediyesine müracaatla kendi mahal
ve semtlerindeki mümasil kira rayicine göre ki
ra bedellerinin takdirini istiyebilirler.
Tokad
Ahmet Gürkan
REİS — Bu, demin kabul edilen maddeye
aykırı bir teklif oluyor, bu itibarla reylerini
ze arz etmiyorum.
Sabri Işbakan'm teklifi.
C) Kiraların tâyininde mümasilleri bulun mıyan gayrimenkullerin kira bedelleri, o gayrimenkullerin halihazır durumu ve mevkileri
nazarı itibara alınarak Belediye Encümenince
takdir olunur.
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ PERTEV ARAT (izmir) — Kabul
suretiyle filhal iştirak ediyoruz.
REÎS — Komisyon bu ilâveyi zaruri görü
yor ve filhal kabul suretiyle iştirak ediyor.
Bunu nazarı dikkatmıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
Goloğlu'nun C fıkrası.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Geri al
dım.
R E Î S — D fıkrası olarak Emrullah Nutku'nun teklifi, vardır.
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Geri
alıyorum.
R E l S — Geri alıyor.
Şimdi kabul edilen ilâvelerle beraber 3 ncü
maddeyi okuyup reylerinize arz edeceğiz .-
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MADDE 3. — A) Birinci maddede yazılı
yerlerde 24 . I I . 1947 tarihinden sonra inşa olu
nan gayrimenkullerin kira bedelleri 12 . V . 1953
tarihinde mevcut yazılı veya sözlü mukavele ile
belli miktarı geçemez.
B) 12 . V . 1953 tarihindeki kira bedelleri
yazılı veya sözlü mukavele ile belli olmıyan ve
ya bu tarihten sonra kiraya verilmeye başlanan
yahut kullanma tarzı tamamen değiştirilerek
kiraya verilen gayrimenkullerin kira bedelleri
o mahal veya semtteki mümasillerinin 12 . V .
1953 tarihindeki kiralarına göre belediye encü
menlerince takdir edilir. 6084 sayılı Kanunun
neşrinden sonra inşa edilen gayrimenkullerle
bundan sonra inşa edilecek veya yeniden kira
lanacak gayrimenkullerin ve mezkûr kanun hü
kümlerine müsteniden hükmen veya her ne
suretle olursa olsun tahliye edilmek suretiyle
serbestçe kiralanan gayrimenkullerin kira be
dellerinin tâyininde de bu madde hükümleri tat
bik olunur.
C) Kiraların tâyininde mümasilleri bulunmıyan gayrimenkullerin kira bedelleri, o gayri • menkullerin halihazır durumu ve mevkileri na
zarı itibara alınarak belediye encümenlerince
takdir olunur.
RE IS — Üçüncü maddeyi bu şekliyle reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Tekrar arz ediyorum. Öğleden sonraki celsede
bu lâyihayı açık oya arz etmek mecburiyetinde
yiz. Çünkü 15 arkadaş takrir vermiştir.
Bunu ifade etikten sonra saat 15 te toplan
mak üzere Celseyi kapatıyorum.
Kapanma saati : 13

IKÎNCÎ

CELSE

Açılma saati : 15,10
REİS — ReisveMli Tevfik İleri.
KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Sedat Baran (Çorum)

REÎS — Yoklama yapacağız.
(İsparta mebusluklarına kadar yoklama ya
pıldı).
REÎS — Celseyi açıyorum efendim.
Dördüncü maddeyi okuyoruz, efendim.
MADDE 4. — Mobilyalı olarak kiraya ve
rilen gayrimenkullerin bu kanuna göre taay
yün eden yıllık kira bedellerine mobilya için
belediye encümenlerince takdir edilen kıymetin
yüzde yirmisinden fazla zam yapılamaz. Şu ka
dar ki, bu suretle zammolunacak miktar kira
bedelinin yıllık tutarını geçemez.
Kira müddetinin hitamından bir ay evvel
yazı ile haber vermek şartiyle kiralıyan mobil
yalarını kısmen veya tamamen geri alabilir. Bu
takdirde mobilyalar için yapılan zam nispetin
de kiradan indirme yapılır.
REÎS — Söz istiyen yok. Dördüncü madde
yi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Kaloriferli gayrimenkullerde
mahrukat fiyatlarındaki değişikliklerin kira
bedellerine inikası nispeti hükümetçe tesbit ve
ilân olunur.
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yqk.
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Kısmen mesken olarak kıs
men de meskenden gayrı bir şekilde kullanıl
mak üzere kiralanmış bulunan veya tamamen
mesken olarak kullanılmak üzere kiralanmış
iken fiilen meskenden gayrı surette kullanılan
gayrimenkullerin kira bedelleri zam bakımın
dan mesken olmıyan yerlere ait hükümlere tâ
bidir.
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok.
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Madde kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Kira şartlarına ve Borçlar
Kanununun bu kanuna aykırı olmıyan hüküm
lerine riayet edilse bile aşağıdaki yazılı haller
de kiralıyan :
a) Kira bedelini vaktinde ödememelerin
den dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendile
rine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aley
hine kira müddetinin hitamında ve ayrıca ih
tara hacet kalmaksızın,
b) Gayrimenkuller kendisi, eşi veya çocuk
ları için mesken olarak kullanma ihtiyacında
kalırsa kira müddetinin hitamında,
c) Gayrimenkulu kendisinin veya eşinin
veya çocuklarının bir meslek veya sanatı biz
zat icra etmesi için kullanmak ihtiyacında ise
kira akdinin hitamında,
ç) Gayrimenkulu yeniden inşa veya imar
maksadiyle esaslı bir suretle tamir, tevsi veya
tadil için ve ameliye esnasında içinde ikamet
veya iştigal mümkün olmadığı fennen anlaşıl
dığı takdirde kira akdinin hitamında,
d) Gayrimenkulu Medeni Kanun hüküm
lerine göre iktisabeden kimse kendisi eşi veya
çocukları için tamamen veya kısmen mesken
olarak ve yine kendisi eşi veya çocukları için
bir meslek veya sanatın bizzat icrası maksadiy
le iş yeri olarak kullanma ihtiyacında ise kira
cıyı iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfında
keyfiyetten ihtarname ile haberdar etmek şar
tiyle altı ay sonra,
e) Kiracı akit şartlarına riayet etmemekte
ise Borçlar Kanununa göre,
f) Bu kanuna göre tâyin edilen kira bede
linin ödenmemesi halinde tahliye dâvası açabi
lir.
MAHMUT GOLOĞLÜ (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar; gerek bu maddede gerek bundan
sonraki maddelerde belki yüksek huzurunuzu
biraz fazlaca işgal edeceğim. Şimdiden müsama
hanızı istirham ederim. Çünki oldukça mühim
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Yine (B) fıkrasında «Kira müddetinin hitabir kanun üzerindeyiz. Ehemmiyetli veya ehem i
miyetsiz bütün noktaların üzerinde dikkatle dur | mmda» tâbiri vardır. Bunun diğer fıkrada olmak lâzımdır. Onun içindir ki sadece bir vazife I duğu gibi «Kira akdinin hitamında» şeklinde
olması lâzımdır.
ifası gayretiyle yüksek huzurunuzu sık sık işgal
edeceğim için özür dilerim. Yapacağımız kanu
Komisyon teklifinin (C) fıkrası k i ; eski ka
nun iyi bir kanun olması için bu noktaları be
nunun 30 ncu maddesinin 5 numaralı bendinin
lirtmek şarttır. Çünki, kanun kolay yapılır, fa
(B) fıkrasının üç numaralı hükmüdür, bizce de
kat kolay kanun, çetin yapılır. Bu hususta şunu
(C) fıkrası olarak aynen alınmıştır.
da tekraren ve bundan evvelki heyecanlı konuş
Komisyon teklifinin (Ç) fıkrası ki 30 ncu
malara cevaben arz edeyim ki; bendeniz bu iş
maddenin 5 nci bendinin (B) fıkrasının 4 nu
üzerinde dururken sadece iyi bir kanan çıkarıl
maralı hükmüdür, bizce de (Ç) fıkrası olarak
ması hevesi içerisindeyim. Yoksa ben ne apart
aynen alınmıştır.
man sahibiyim, ne de yakında olmak ihtimalim
(D) fıkrasının aynen kalması da doğru
vardır,
olur.
Komisyon teklifinin (a) fıkrası, 30 ncu mad
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Kiracısı
denin
5 nci bendinin (b) fıkrasının 5 numaralı
nız o halde.
hükmü karşılığı olmakla bizce 7 nci maddeye
r MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — Kira
(e) fıkrası olarak ve aynen alınmıştır.
cıyım, mal sahibi ile iyi geçmen kiracıyım ve ki
Komisyon teklifinin 7 nci maddesinin (e)
rayı serbest kira üzerinden ödüyorum, 1939 dan
fıkrası,
7 nci maddenin başındaki sarahat kar
istifade etmiyorum, 1953, 1955 in de bize tesiri
şısında lüzumsuzdur, (f) fıkrası da; bu madde
yok.
ye (a) fıkrası olarak ilâve ettiğimiz ve komisMuhterem arkadaşlar; bu kanun aşağı - yu
| yonca 12 nci madde olarak teklif edilmiş bu
karı Millî Korunma Kanununun mütenazırı bir
lunan hüküm muvacehesinde tamamen zait olup
kanundur. Binaenaleyh maddelerini yaparken
hattâ yanlış anlamlara da meydan verebilir.
eski kanuna uygun şekilde yapacak olursak vazi
Yukarda arz ettiğim sebeplerle bu madde
feli arkadaşlarımız bunun tatbikinde
güçlük
nin değiştirilmesi hususunda bir takrir takdim
çekmezler. Fıkra ve maddelerin yer değiştirmiş
ediyorum, kabulünü istirham ederim.
olmasından dolayı bâzı yeni hükümler derpiş
ÎLHAN SÎPOHÎOĞLU (îzmir) — Muhterem
edilmiş veya edilmemiş endişesine düşmezler.
arkadaşlar; ben de Mahmut Goloğlu'nun bu
Onun için tanzim edilmiş olan maddenin ehem
maddenin E, F fıkralarına ait söylediklerine
miyetle ele alınması icabeder. Bu sebeple bu tek
tamamen iştirak ediyor, bu fıkraların lüzumsuz
lifin 12 nci maddesini 7 ncî maddenin A fıkra
luğunu kabul ediyorum. Bu itibarla bu fıkrala
sı olarak tanzim etmek, maddeye koymak daha
rın tayyını talebeden bir takrir takdim ediyouygun olacaktır. Çünki bu yedinci madde tama
yorum, kabulünü rica ederim.
men eski kanunun 30 ncu maddesinin V. bendi
MUHLİS ETE (Ankara) — Muhterem ar
nin (b) fıkrasındaki hükümleri ihtiva etmekte
kadaşlar, tahliye mevzuu ile alâkalı bir hükmü
dir. Ve (b) fıkrasının (I) No. lı hükmü teklifin
komisyondan öğrenmek isterdim. Eski kanun
12 nci maddesi olarak alınmıştır. Bu sebeple biz
da, eğer aynı şehirde kiracı ev yaptırmışsa bu
bunu 7 nci maddeye (a) fıkrası olarak koyuyo
takdirde kira evini tahliye etme mecburiyetin
ruz. Teklifin (a) fıkrası ise eski kanunun 30 ncu
de idi. Yeni kanunda bir hüküm göremedim, iza
maddesinin V nci bendinin (b) fıkrasının 5 nu
hını rica ederim.
maralı hükmü karşılığı olmakla 7 nci maddeye
REÎS — Komisyonun bîr cevabı var mı?
(e) fıkrası olarak eklenmiştir.
MUVAKKAT ENCÜMEN NAMINA PEREski 30 ncu maddenin V nci bendinin (b) fık j TEV ARAT (îzmir) — Evvelâ Muhlis Ete arrasının 2 numaralı hükmü karşılığı olan bu tek | kad aşımızın sualine cevap vereyim :
6084 sayılı Kanunda olduğu gibi aynı şehirlifin (b) fıkrası bizce de (b) fıkrası olarak ip |
ka edilmiştir. Ancak bu fıkrada (kendisi) tabi I de başka evi varsa kıracı olarak oturduğu evi
tahliye etmek mecburiyeti bu yeni kanunda
riyle (eşi) tâbiri arasına bir (veya) tâbiri ko
yoktur. (Neden? Sesleri)
nulmuştur.
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Efendim, sebebi şudur : 6084 sayılı Kanuna
bunun konulması sebebi, bir şehirde tahliye et
tirilecek olan gayrimenkulun serbest olarak ki
raya verilmesi idi. Şimdi bir serbesti mevzubahsolmadığma göre tahliye ettirilse de gene
bu kanundaki kiralarla kiraya verileceği için
tahliye ettirilmesine mecburiyet yoktur. Mah
mut Goloğlu ve tlhan Sipahioğlu'nun teklifleri
ne gelince :
(B) Bendindeki (müddet) kelimesinin (ak
di) olarak değiştirilmesini kabul ediyoruz.
A fıkrası E fıkrasının hükmünü taşımakta
dır. E fıkrasının kalıp kalmasına Meclis karar
verebilir. Mahzur yoktur.
BE IS — Başka söz istiyen yoktur. Takrirle
ri okuyoruz.
B. M. M. Riyasetine
7 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim.
Trabzon Mebusu
M. Goloğlu
Madde 7. —- Kira şartlarına ve Borçlar Ka
nununun bu kanuna aykırı olmıyan hükümlerine
riayet edilse bile aşağıdaki yazılı hallerde kiralıyan,
a) Kiracı tarafından gayrimenkulun tahli
ye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen
tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tah
liye istiyebileceği gibi;
b) Gayrimenkulu kendisi veya eşi veya ço
cukları için mesken olarak kullanma ihtiyacında
kalırsa kira akdinin hitamında,
e) Gayrimenkulu kendisinin veya eşinin
veya çocuklarının bir meslek veya sanatı bizzat
icra etmesi için kullanma ihtiyacında ise kira
akdinin hitamında,
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fiyetten ihtarname ile haberdar etmek şartiyle
altı ay sonra,
e) Kira bedelini vaktinde ödemediklerinden
dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendilerine iki
defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ay
rıca ihtara hacet kalmaksızın, kira müddetinin
hitamında tahliye dâvası açabilirler.
Yüksek Reisliğe
7 nci maddenin (e) ve (f) fıkraları lüzumsuz
olduğundan tayyım teklif ederim.
İzmir Mebusu
ilhan Sipahioğlu
Yüksek Reisliğe
7 nci maddeye aşağıdaki bendin ilâve edil
mesini arz ve teklif eyleriz:
« g 1. Kiracı, mecurun bulunduğu belediye
hudutları içinde, kiraya verilmiş bir gayrimenkule sahip bulunup da, bu gayrimenkulun tah
liyesi mümkün olması halinde. »
Kocaeli Mebusu
Giresun Mebusu
Turan Güneş
Adnan Tüfekcioğlu
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) _ Efendim
komisyon metninin F işaretli fıkrasında (bu ka
nuna göre tâyin edilen kira bedelinin ödenme
mesi halinde tahliye dâvası açabilir) denilmek
tedir.
Borçlar Kanununun 261 ve mütaakıp mad
delerine göre, kira bedelinin ödenmemesi halin
de bir aylık bir mehil vermek suretiyle ihtar ya
pılması lâzımdır. îhtar yapılacak mı, yoksa yeni
bir hüküm mü tesis edilmektedir? Komisyonun
tavzih etmesini rica ederim.

ENCÜMEN MAZBATA MUHARRİRİ PER
TEV ARAT (İzmir) — 7 nci maddenin F ben
dindeki husus Müfit Erkuyumcu arkadaşımızın
anladığı şekildedir. Yani Borçlar Kanununun
261
nci maddesine göre mehil verilecektir. Me
ç) Gayrimenkulu yeniden inşa veya imar
hil
sonunda
ödenmediği takdirde tahliye dâvası
maksadiyle esaslı bir surette tamir, tevsi veya j
tadil için ve ameliye esnasında içinde ikamet ve- ; açılabilecektir.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Bundan
ya iştigal mümkün olmadığı fennen anlaşıldığı j
takdirde kira akdinin hitamında,
I dolayıdır ki bu fıkraya lüzum yoktur. Umumi
d) Gayrimenkulu Medeni Kanun hükümle- J hükümlere tâbi olan bir hükmü buraya koymak
ta fayda olmadığı gibi, ayrıca yanlış anlamala
rine göre iktisabeden kimse kendisi veya eşi veya
ra da sebebiyet verir.
çocukları için tamamen veya kısmen mesken ola
rak ve yine kendisi veya eşi veya çocukları için
REİS — Goloğlu'nun takririni tekrar oku
bir meslek veya sanatın bizzat icrası maksadiyle
tuyorum.
iş yeri olarak kullanma ihtiyacında ise iktisap I
(Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun tak
tarihinden itibaren bir ay zarfında kiracıyı key- j riri tekrar okundu)

I
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REİS — Efendim; bu takririn bir hususiyeti
vardır, ki o da teklifin 12 nci maddesindeki hük
mü 7 nci maddenin başına A fıkrası ile almakta,
E ve F fıkralarını da tayyetmektedir.
Komisyonun mütalâası nedir?
M. M. PERTEV ARAT (İzmir) — Filhakika
12 nci maddenin başına alınarak tedvin edil
miştir. Bu yedinci madde doğrudan
doğruya
tahliye halinde, tahliye
sebeplerini zikreden
esas, 12 nci madde kiracının gayrimenkulu tah
liye edeceğini bildirmesi halinde, tahliye edil
mesini temin için biz ayrı ayrı metin
olarak
koyduk ve tavzih ettik, tatbikatta birbirine ka
rışmasın diye.
Bu itibarla arkadaşımızın teklifini isabetli
görmemekteyiz.
Ancak, E fıkrasının çıkarılması, A fıkrası
muvacehesinde F fıkrasının ipka edilmesini ka
bul ediyoruz. Takririn iştirak ettiğimiz yegâne
tarafı, E fıkrasının maddeden çıkarılmasıdır.
R E Î S — Komisyon yalnız E fıkrasının çıka
rılması hususuna iştirak ediyor. Bu hususta ay
rı bir takrir de vardır. 12 nci maddeye A fıkra
sının alınmasına, diğer hususlara iştirak etmiyor.
Şimdi, Goloğlu arkadaşımızın takririni dikkat
nazarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... (Anlaşılmadı sesleri)
Efendim, Goloğlu arkadaşımızın, komisyonun
iştirak etmediği takririni reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bu takdirde 7 nci maddenin E ve F fıkraları çı
karılmıştır. 12 nci madde hükmü A fıkrası ola
rak bu maddenin başına gelmiştir. Diğer taraflar
da takdim ve tehir yapılacaktır. Komisyon filhal
buna iştirak ediyor mu?
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. PERTEV
ARAT (İzmir) — Ediyoruz.
R E Î S — İlhan Sipahioğlu'nun takririne lüzum
kalmadı, okumuyoruz.
Şimdi, Turan Güneş arkadaşımızın takririni
tekrar okuyoruz.
(Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve arkadaşı
nın'takriri tekrar okundu.)
Muhlis Ete arkadaşımızın şimdi verilmiş bir
takriri vardır, okutuyorum :
Yüksek Reisliğe
Aynı şehir dâhilinde kendisinin veya ailesinin
uhdesinde yazılı bir meskeni bulunan kimse ki
rada oturduğu evi mâlikin isteği üzerine tahliye
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etmek mecburiyetindedir.
Ankara Mebusu
Muhlis Ete
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. PERTEV
ARAT (İzmir) — Arkadaşlar, tekrar arz ediyo
rum. 6084 sayılı Kanuna kadar böyle bir hüküm
yoktu. Fakat 6084 sayılı Kanun müzakere edilir
ken tahliye edilen yerin serbest olarak kiraya verilebilmesini temin için böyle bir hüküm kabul
edildi. Şimdi böyle bir şey mevzuubahis olamıyacağı için buna lüzum olmadığı gibi bir evi bulu
nan kimse malik olduğu ve başkasının tahtı ica
rında bulunan evinin tahliyesini istiyecek, evve
lâ kendi kiracısını çıkaracak, ondan sonra kendi
si çıkıp oraya geçecektir. Bu serbest kiraya da
tâbi olmıyacağma göre bundan evvel kabul edi
len fıkralara göre böyle bir fıkranın ilâvesine biz
lüzum ve zaruret görmemekteyiz.
R E İ S — Kemal özçoban.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Arkadaşlar; tatbikatta sözcü arkadaşımızın dedi
ği olmuyor. Atatürk Bulvarında seksen liraya
oturan ve sekiz daireli apartman sahibi olan bir
zat tanırım. Sonra; yine isim mevzuubahis olma
makla beraber İstanbul'da öyle kimseler vardır
ki, kendi evini boş bırakıp pansiyon ve sair su
rette kuulanır. Ucuz olduğu için diğer evi mes
ken olarak kullanır. Bu önerge bu şekilde çift ev
kullananları bertaraf edecektir. Onun için öner
genin kabulünü rica ederim.
REÎS — Muhlis Ete.
MUHLİS ETE (Ankara) — Efendim, Per
tev Bey arkadaşımın söylediği ile, benim söy
lediğim arasında fark vardır. Bilhassa yeni ev
yaptıran ve 1953 rejimine tâbi olan bir vatan
daşla 1939 kirası ile oturan T)ir vatandaşın va
ziyeti bir değildir. O itibarla yeni bir ev sahibi
olduğu takdirde veya başka bir evde oturduğu
takdirde, eskisini tahliye etmesinde zannediyo
rum ki zaruret vardır. (Doğru, doğru sesleri)
REİS — Turan Güneş.
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlarım, yaptığımız bu teklifin esası şudur.
Bir adamın belediye hudutları içinde kendi mes
keni vardır, fakat başka bir yerde de kiracı sıfatiyle oturmaktadır. Bu kanuna rağmen mes
ken kiralarında muhtelif rejimler kabul edil
miş bulunacaktır. Biz mal sahibinin kendi evin
de oturması imkânını kaldıracak olursak istih-
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daf ettiğimiz gayeye varmış olamıyacağız. Kira
cının evi var, gitsin kendi evinde otursun. Şu
anormal vaziyette çıkarmış olduğumuz kanun
da hiç olmazsa bir tasfiye imkânı hâsıl olsun.
Kendisi ev yaptırmış, şu veya bu fiyattan kira
ya vermiş, kendi oturduğu eve belki daha ucuz
kira vermektedir, bir mal sahibini diğer mal
sahibine tercih etmemiz için sebep yoktur.
Meselenin bir de sosyal cephesi mevcutur.
Bu teklifimizi bu bakımdan yapmış bulunuyo
ruz.
E E l S — Server Somuncuoğlu.
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Vaz
geçtim. Aynı şeyler.
REİS — Turan Beyefendi Muhlis Beyefen
dinin teklifiyle birleşmeniz imkânı var mı?
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Var.
REİS — Ercüment Damalı.
ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Efendim
zannediyorum ki teklif yerinde değildir. Bir
kimse ev yaptırdı diye muhakkak surette vak
tiyle oturmuş olduğu evden çıkıp yaptırdığı ev
de oturmaya icbar edilmemelidir. Bu teklifin
esprisi şuradadır : Vaktiyle, 1939 dan evvel
ucuz bedelle kiracı olarak oturan kimseler mü
sait durum iktisabetmiş, 1940 yılından sonra
ev yaptırmış, yüksek bedelle kiraya veriyor;
böyle bir adaletsizliği tamir etmek lâzımdır. An
cak kira kanunu bu adaletsizliği bertaraf edi
yor. Bu çıkardığımız kanun esasen, 1939 kira
ları dondurulmuş olan evlerin kira bedelini mu
hik surette yeni hayata intikal ettirmektedir.
Böyle olduktan sonra her hangi bir vatandaşa,
sen ev yaptırdın, kendi evinde oturacaksın de
mek, onun şahsi hukuku ile uğraşmak olur. Vâzıı kanunun böyle bir şeyle uğraşacağını zan
netmiyorum. Belki malî vaziyeti yaptırmış oldu
ğu evde oturmaya müsait değildir; belki havası
iyi gelmiyor, zevkini tatmin etmiyor. Bir vatan
daşın şahsi hukuku bu kadar tazyik edilmeme
lidir.
:
REİS — Sabri Dilek.
SABRI DlLEK (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlar; eğer yanlış anlamadı isem üzerinde
konuşmakta olduğumuz her iki teklifte de ka
nun tekniği bakımından bâzı aksaklıklar var
dır. Bunların tashih edilmesi lâzımdır.
Bir kerre, Turan Güneş arkadaşımızın tek
lifinde: «Kiracı, mecurun bulunduğu belediye
hudutları içinde kiraya verilmiş bir gayrimen-
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kule sahip bulunup da bu gayrimenkulun tah
liyesi mümkün olması halinde oturduğu meske
nin tahliyesini icabettirir.» diyor. Gayrimenkul
tâbiri çok şümullü bir tâbirdir. Adamın bir
tarlası, bir arsası, bir dükkânı bulunabilir; dük
kânı vardır diye bu adamın evinden olmaması
lâzımdır. Binaenaleyh Turan Güneş'in bu hu
susu tasrih etmesi ve icabederse takririni tadil
etmesi lâzımdır.
Diğer teklife gelince, «aile» tâbiri kullanıl
maktadır. «kendisinin veya ailesinin» denili
yor. Malûmu âliniz aile tâbiri hukukumuzda
gayet şümullüdür, aynı meskende oturan aile
efradına aile denilir. Aile tâbirinin hudutla
rını tâyin etmek, karı, koca, evlât diye tasrih
etmek lâzımdır. Teklif sahipleri bu tasrih ve
tashihleri yapmazlarsa kiracılar müşkül du
rumda bırakılmış olurlar. Bu itibarla bu tak
rirlerin reddi icabeder.
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — (Aile) keli
mesinin yerine (eşi) tâbiri şeklinde düzelterek
iştirak ediyorum.
RElS — Turan Güneş arkadaşımız, Muhlis
Ete arkadaşımızın takririne aile kelimesi yerine
eşi tâbiri konulduğu takdirde iltihak edeceğini
söylüyor. Buna Muhlis Ete arkadaşımız da mu
vafakat ediyor. Şimdi bu takriri okutuyorum :
(Aynı şehirde kendisinin veya eşinin uhde
sinde yazılı bir meskeni bulunan kimse kirada
oturduğu evi malikin isteği üzerine tahliye
etmek mecburiyetindedir.) (Tamam sesleri).
R E l S — Arkadaşlar, takriri dinlediniz...
MAHMUT GÖLOĞLU (Trabzon) — Aynı
belediye teşkilâtı dâhilinde demek daha doğru
olacaktır.
REÎS — Bu tashih şekliyle bir daha okutu
yorum :
Yüksek Reisliğe
Kendisinin veya eşinin uhdesinde yazılı bir
meskeni bulunan kimse kirada oturduğu evi
malikin isteği üzerine tahliye etmek mecbu
riyetindedir.
Ankara Mebusu
Muhlis Ete
REİS — Şemsi Ağaoğlu.
ŞEMSİ AĞAOĞLU (Muş) — Muhterem ar
kadaşlar ; bu durum karşısında şöyle bir" du
rum hâsıl olursa ne olacaktır? Faraza içtimai
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seviyesi yüksek bir insanın Ankara'nın her hangi bir yerinde iki odalı bir meskeni vardır. Bu
kanun çıkarsa bu arkadaş Ankara vilâyetinde
daima evinde oturmak mecburiyetinde kalacak
tır. İşin daima menfi tarafını düşünmiyelüm.
Biraz da müspet taraflarını düşünelim arkadaşlar.
MUHLİS ETE (Ankara) — M u h t e r e m arkadaşlar; iltibasa mahal vermemesi için takririmi «aynı şehir ve belediye hudutları içinde»
şeklinde tashih ediyorum.
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arka
daşlar; verilmiş olan bu takrir tatbikatta bir
çok güçlükler doğurabilir. Çünkü burada «ken
disi veya eşi» deniyor. Düşünelim ki, hukukan
veya fiilen ayrılık halinde bulunan aileler var
dır, ayrı ayrı evlerde oturmaktadırlar. Bina
enaleyh karı - koca bir arada oturmadıkları
müddetçe tahliye dâvası açılmaması ieabeder.
Bu itibarla bu takrir sakattır arkadaşlar.
REİS — Takriri son şekliyle okutup reyini
ze arz edeceğim.
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rmcaya kadar zikredilmesinde ne fayda var,
j anlamıyorum. Bilâkis muvazaalara yol açar.
Hali, vakti yerinde, bir küçük evi de mevcut
olan birini düşünelim. Bu küçük ev de mesken
gibi kullanabilecek bir halde olmıyabilir. Ve
| bu evde fakir bir aile oturabilir. Fakat ev sa
hibinin içtimai mevkii itibariyle, kazancı itiba
riyle
daha başka yerde oturması zaruridir. Ne
{
I yapmak istiyoruz arkadaşlar? Ne netice elde
etmek istiyoruz? Elde edilecek neticeyi berrak
bir şekilde izah ederlerse kabul ederim.

Yüksek Reisliğe
Aynı şehir* veya belediye hudutları dâhilin
de kendisinin veya eşinin uhdesinde yazılı bir
meskeni bulunan 'kimse kirada oturduğu evi,
malikin isteği üzerine, tahliye etmek mecburi
yetindedir.
Ankara
*
Muhlis Ete
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar; bu madde ile elde edilecek
faydanın ne olması lâzımdır? Bendeniz bunu
takdir etmekten aciz kaldım.
Şimdi bir zat bir arkadaşının evinde oturu
yor. Kendisi de bir ev yaptırmış veya evi var.
Orada da başka 'bir kiracı var. Demek ki, ken
di evindeki kiracısını çıkarmak için tahliye dâ
vası açacak. Yani o kendi evine geçecek, mal
sahibi de kendi evinde oturacak. Bunun nasıl
bir faidei ameliyesi olacak? Arkadaşlarımız
bunu izah etmediler. (Edildi sesleri) Rica ede
rim, müsaade buyurun, iyice anlaşılsın.
Şimdi diyorlar ki, ev sahibi 1939 kiralı bir
yerde bir bina yaptırmış, ev sahibi 1939 rayiçli kiralık yerini başka birine kiralamış gibi ih
timali hesap üzerine birtakım mütalâalar yü
rütmeye imkân var mı? Ve bunun umumi bir
kanunda teferruatiyle, en ince hesaplarına va- j

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar, bu madde yeni bir madde değil
dir. Eski kanunda zaten vardır, yeni bir madde
koymuş durumda değiliz. Bu sebeple tatbikatta
söyle olacak, böyle olacak yolundaki mütalâalar
varit değildir.
İkincisi; diyorlar ki; eğer bir ailenin han kö
şesi gibi iki odacığı varsa bulunduğu yerden ni
çin çıksın?. Efendim, bu mecburiyeti koyan bir
madde değil ki
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Mü
kemmel muvazaa maddesidir.
MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — Biz si
zi sükûnetle dinledik Bahadır Dülger. Sen de
dinle- bak yeni şeyler öğreneceksin.
Eğer bir adamın hali vakti yerinde ise o za
ten istenilen kirayı verip oturacaktır. Mal sahi
bi başkasından alacağı kirayı ondan alınca ne
den tahliyesini istesin?. Ama hali vakti yerinde
değilse ve istenileni veremeyince çıkarılacaktır.
BAHADIR DÜLGER
va parası almak için...

(Erzurum) — Ha

MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — Eğer
hava parası alacaksa, ondan almazsa bir diğerin
den, ondan da olmazsa ondan sonrakinden ala
caktır, bir defa hava parası almaya karar verme
sin. Asıl hava parası alanlar kendisininkinde
oturmayıp, başkasınmkinde oturanlardır. Bun
lar yaptırıyor apartmanı, içine yüksek kiralarla
kiracı:/] dolduruyor, kendisi de hâlâ 1939 kirası
üzerinden başkasının evinde oturuyor. Böyle bir
mal sahibini kiracı diye himaye mi edeceğiz?.
(Alkışlar).
Bunları söylemek mevzuumuzun, sadedimizin
dışına çıkmaktır, ama, realitenin kendisi olduğu
için söylemek mecburiyetindeyim. İçtimai mev
kii olanı, parası olan bir kimseyi neye atalım, di
yorlar. Parası varsa, içtimai mevkii varsa, zaten
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mal sahibi bir şey yapmaz, kirasını kolaylıkla ve- I yenler... Bu husus ekseriyetle kabul edilmiştir.
rir.
Redaksiyon için komisyona veriyoruz efendim.
Binaenaleyh; bu teklif, redaksiyonu güzelce
Sekizinci maddeyi okutuyoruz.
yapılmak şartiyle iyi bir tekliftir.
MADDE 8. — Bu kanunla Borçlar Kanu
REİS — Mustafa Zeren.
nunda gösterilen haller dışındaki sebeplerle açı
MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Biraz ev
lacak tahliye dâvaları, mukavelelerde aksine
vel konuşan Mahmut Goloğlu arkadaşımızın nokşart bulunsa dahi mesmu olmaz.
tai nazarına iştirak ediyorum.
REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ?
Bizim Hava Kurumunun Lâleli'de apartman
Buyurun İlhan Sipahioğlu.
ları vardır, bunların dairelerinde oturanlardan
İLHAN SİPAHİOĞLU (İzmir) — Arkadaş
bir kısmının muhtelif semtlerde büyük apart- ı
lar, bu maddeye de hiç lüzum yoktur, komisyon
manian da vardır. Biz bunlara müracaat
izahat versin, niçin konmuştur? Çünkü Borçlar
ettik, birçok küçük memurlarımız bu evlerde otur
Kanunu veya Millî Korunma Kanununa muga
mak istiyorlar.
yir dâva açılamaz.
1939 yılı kiraları hakikaten çok ucuzdur, müMUVAKKAT ENCÜMEN M. M. PERTEV
ARAT (İzmir) — Maddenin içerisinde de yazı
lı olduğu üzere bundan başka yeniden tahliye
sebepleri icadedilmemesi için bu hüküm vaze
dilmektedir. Bir misal vereyim : On birinci
maddede, kiracı kira müddetinin bitmesinden
en az on beş gün evvel mecuru tahliye edeceğiğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme ay
nı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılacağını hüküm
altına almaktadır. Mal sahibi mukaveleye bir
yıl yerine altı ay komuşsa bu muteber olmıyaEMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Arka
daşlar, bir kanun çıkarırken dürüst çıkaralım. I caktır, bu madde mal sahibinin bu nevi suiisti
mallerini önlemek için konulmuştur. Bu suretle
(Gülüşmeler) «Kendisinin veya birlikte yaşa
yerîi tahliye taleplerinde bulunamıyacağı yazıl
dığı eşinin» demek lâzımdır. Bunun için kürsü
mış bulunmaktadır, kalmasında fayda vardır1
ye çıktım. Bunun ilâvesini rica ediyorum. (Doğ
efendim.
ru doğru sesleri)

taakiben tadil kanunları ile yapılan zamların ilâ
vesiyle kiraları 50 lirayı geçmemektedir. Kadı
köy'de, Aksaray'da, Erenköy'de apartmanı olan
kiracıları çıkartmkta o kadar müşkülât çekiyo
ruz ki, tarif edemem.
Şimdi bir kanun çıkarıyoruz, bu hal yine de
vam edecektir, istirham ediyorum, teklif yerinde
dir, takririn kabulünü rica ederim.
REİS — Emrullah Nutku... (Reye reye ses
leri, şiddetli gürültüler).

REÎS — Muhlis Bey, bu teklife ne diyorsu
nuz 1 İltihak ediyor musunuz.
MUHLİS ETE (Ankara) — Ediyorum.
REİS — Bu hususun dikkate alınmasını rey
lerinize arz ediyorum. Redaksiyon için komisyo
na verelim, redaksiyon yapsın, getirsin.
Şimdi, takriri tekrar okutup reyinize arz
edeceğim.
Aynı şehir veya belediye hudutlan dâhilin
de kendisinin veya birlikte yaşadığı eşinin uh
desinde yazılı bir meskeni bulunan kimse kira
da oturduğu evi malikin isteği üzerine tahliye
etmek mecburiyetindedir.
Ankara Mebusu
Muhlis Ete
REİS — Evet. Bu takriri dikkat nazarları
nıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-

-

İLHAN SİPAHİOĞLU (İzmir) — Arkadaş
lar; komisyon sözcüsünün verdiği beyan bu
maddenin lüzumsuzluğunu bir defa daha teyidediyor. Zira 11 nci madde «bir yıl uzatılmış sa
yılır» dedikten sonra bu kanuna mugayir bir
şartın hükmü olmıyacağı aşikârdır. Bu madde
lüzumsuz bir maddedir.
REİS — Emrullah Nutku.
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Arka
daşlar; lüzumsuz olan madde tabiî kanuna kon
maz. Fakat bu lüzumlu bir maddedir. Bâzı mal
sahipleri kiracılardan peşin imza alıyorlar; bir
sene sonra çıkacağım diye. Bu kanun ise kira
cının çıkacağını bildirmesinden sonra çıkabile
ceği kabul edilmektedir. Mukaveleye konan o
gibi hükümleri bertaraf etmek için bu maddeye
ihtiyaç görülmüştür. Bu, komisyonda da müza
I kere edildi.
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REÎS — Efendim; başka söz istiyen..
Müfit Erkuyumcu buyurun.
MÜFÎT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlarım; bu maddede, Borçlar Kanu
nunda tanınan sebeplerin dışında sebeplerden
bahsediliyor. Arkadaşlar, bu sebepler nelerdir?
Komisyon eğer böyle sebep mevcut olduğuna
kaani ise izah etsin. Yoksa kanunen muayyen
olan sebepler dışında bir tahliye dâvası açmak
mevzuubahsolamaz. Sebepler ne ise izah etsin
ler, biz de kaani olalım. Aksi takdirde böyle bir
hükmün çıkarılması asla doğru değildir. Bende
niz diyorum ki : Tahliye dâvaları, tahliye se
beplerine veyahut Borçlar Kanunu hükümlerine
göre açılır. Bunun dışında başka bir sebep yok
tur. Aksi takdirde bu madde zaittir.
REÎS — Takriri okutuyorum.
Yüksek Reisliğe
Tamamiyle lüzumsuz olan 8 nci maddenin
- tayymı teklif ederim.
îzmir
î. Sipahioğlu
REÎS — Komisyon taraftar değildir.
Takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Bir daha rica ediyorum.
Bu takriri kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir reddedilmiştir.
Sekizinci maddeyi reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 9. — Kira mukavelelerinde; bu ka
nunun kira bedellerinin tâyinine mütaallik hı%suslar müstesna, kiracı aleyhine değişiklik ya
pılamaz.
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 10. — Bu kanuna göre açılacak
tahliye dâvaları sulh mahkemelerinde ve basit
usulü muhakemeye tevfikan rüyet olunur.
Tahliye dâvalariyle beraber açılmış bulunan
kira bedeli ve tazminat dâvaları hakkında sulh
mahkemeleri; tazminat dâvaları zımnında asli
ye mahkemelerinde açılan tahliye ve fesih akit
dâvalarında ise asliye mahkemeleri tarafından
vazifesizlik kararı verilemez.
REÎS — Mahmut Goloğlu.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen
dim, bu madde eski kanunun 30 ncu maddesi-
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nin (VI) numaralı bendinin mütenazırıdır. An
cak, bu defa maddeye bir ilâve ile bu kanuna
göre açılacak tahliye dâvalarının usulü muha
kemeye tâbi olacağı hükmü konmuştur. Halbu
ki buna lüzum yoktur. Zira Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 507 nci maddesinin A
fıkrasında meeurun tahliyesi dâvalarında basit
usulü muhakemenin tatbik olunacağı zaten hü
küm altına alınmıştır. Binaenaleyh bu umumi
hüküm karşısında bu maddeye ayrıca bir ilâve
fıkra koymaya lüzum yoktur ve tatbikatta ka«
rışıklığı mucip olur. Bunun tayyı için bir tak*
rir veriyorum.
REÎS — Başka söz istiyen yoktur.
Takriri okutuyorum, efendim.
B. M. M. Riyasetine
10 ncu maddedeki (Basit usulü muhakeme-'
ye tevfikan) ibaresinin maddeden çıkarılmasını
arz ve teklif ederim.
Trabzon Mebusu
M. Goloğlu
REÎS — Encümen bu takrire iştirak ediyoF
mut
MUVAKKAT ENCÜMEN NAMINA PER
TEV ARAT (îzmir) — îştirak ediyoruz.
REÎS — Encümen de takrire iştirak etmek
tedir. Takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir.
Efendim; şimdi maddeyi tashih edilmiş şek
liyle okutuyorum :
MADDE 10. — Bu kanuna göre açılacak
tahliye dâvaları sulh mahkemelerinde rüyet
olunur.
Tahliye dâvalariyle beraber açılmış bulunan
kira bedeli ve tazminat dâvaları hakkında sulh
mahkemeleri; tazminat dâvaları zımnında asli
ye mahkemelerinde açılan tahliye ve fesih akit
dâvalarında ise asliye mahkemeleri tarafından
vazifesizlik kararı verilemez.
EMRULLAH NUTKU (Trabzon),— Efen
dim ; maddede «Feshi akit» kelimesi vardır. Bu
nun «Akdin feshi» şeklinde tashihini rica edi
yorum.
REÎS — Efendim; encümen bu teklife işti
rak ediyor mu?
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. PERTEV
ARAT (îzmir) — Muvafıktır, iştirak ediyoruz.
REÎS — Encümen de bu teklife iştirak et*;
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inektedir. Maddeyi bu tashih ile reylerinize arz , taraftan kiracının bıraktığı gayrimenkulun hiç
bir suretle başkasına devredilemiyeceği hükümediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
leştirilirken (ortaklık iddiası veya her hangi
de bu tashih ile kabul edilmiştir.
bir sebeple) doğru değildir demek kâfidir. (Hiç
MADDE 11. — Kiracı kira müddetinin bit
bir sebeple) 3 ncü fıkradaki (mûtat) kelimesi
mesinden en az on beş gün evvel mecuru tahliye
eski kanunda (lâzım) şeklinde idi. Tâbir deği
edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleş
şikliğinin, tatbikatta
yanlışlıklara meydan
me aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılır.
vermemesi için, (lâzım ve mûtat olan) şeklinde
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen- |
alınmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Ay
ler... Kabul edilmiştir.
nı fıkrada (benzerleri) tâbirinden sonraki (gi
bi) kelimesi de lüzumsuzluğu sebebiyle fıkradan
MADDE 12. — Kira mukavelesinde hilâfına
çıkarılmıştır. 4 ve 5 nci fıkralar aynen alınmak
sarahat olmadıkça kiracı gayrimenkulu başka
suretiyle
hazırlanan tadil teklifini takdim edi
sına devredemez.
yorum.
Hakikatta kendisi gayrimenkulu bırakmış ol
duğu halde gerek ortaklık iddiası ile ve gerekse
REÎS — Komisyonun bu hususta mütalâası
her hangi bir sebeple başka kimseleri bu yerden
nedir?
kısmen veya tamamen istifade ettiremez.
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
Kira akdinin esas gayesi itibariyle başkala
HARRİRİ PERTEV ARAT (İzmir) — Takrir
rına kiralanması mûtadolan (otel, pansiyon,
okunsun efendim.
talebe yurdu ve benzerleri gibi) gayrimenkuller
REİS — Takriri okuyoruz.
bütün gayrimenkulun devri veya kiralanması
B. M. M. Riyasetine
hali müstesna olmak üzere
yııkardaki fıkra
13 ncü maddenin 12 nci madde olarak kabu
hükmüne tâbi değildir.
lü ile aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif
Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne riayet
ederim.
etmiyerek bir gayrimenkule kiracı veya devir
Trabzon Mebusu
alan sıfatiyle girenler veya bu gayrimenkulu iş
Mahmut Goloğlu
gal edenler hakkında hiçbir ihtara hacet kal
maksızın Sulh Mahkemelerinde tahliye dâvası
Madde 12. — Kiracı, mukavelede hilâfına
açılabilir.
sarahat olmadıkça, kiralanan yeri kısmen veya
Fuzuli şagiller hakkında 5917 sayılı Kanun
tamamen başkasına kiralıyamaz, yahut istifade
hükümlerinin tatbiki da istenebilir.
hakkını veya mukavelelerini başkasına devre
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen
demez, veyahut kendisi gayrimenkulu bırakmış
dim, bu madde de eski kanunun 30 ncu mad
olduğu halde hiçbir sebeple bu yeri kısmen ve
desinin IX numaralı bendindeki hükmünün mü
ya tamamen başkalarına işgal ettiremez.
tenazırıdır. Teklif edilen kanunun 13 ncü mad
Kira akdinin esas gayesi itibariyle başkala
desinin, ki şimdi 12 nci madde olmuştur, birinci
rına kiralanması lâzım ve mûtadolan (otel, pan
ve ikinci fıkralar eski kanunda tek fıkra halin
siyon, talebe yurdu ve benzerleri) gayrimen
de idi ve daha iyi ifadeye malikti. Komisyonun
kuller, bütün gayrimenkulun devri veya kira
teklifinde : «Kira mukavelesinde hilâfına sara
lanması hali müstesna olmak üzere yukardaki
hat olmadıkça kiracı gayrimenkulu başkasına
fıkr-a hükmüne tâbi değildir.
devredemez.» denilmektedir'. Bu yanlıştır. Çün
Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne riayet
kü, malik olmıyan kiracının gayrimenkulu baş
etmiyerek bir gayrimenkule kiracı veya devir
kasına devri mevzuubahsolamaz. Kiracı ancak
alan sıfatiyle girenler veya bu gayrimenkulu
kira akdini veya gayrimenkulden istifade hak
işgal edenler hakkında hiçbir ihtara hacet kal
kını devredebilir. Eski kanunda da böyle idi.
maksızın Sulh Mahkemelerinde tahliye dâvası
Yine kiracı kendi kiraladığı bir yeri
kısmen
açılabilir.
veya tamamen başkasına kiralıyamaz. Bu hu
Fuzuli şagiller hakkında 5917 sayılı Kanun
sus eski metinde mevcut olduğu halde encümen
hükümlerinin tatbiki da istenebilir.
teklifinde yoktur. Bu sebeple maddenin eski me
MUVAKKAT EN. M. M. PERTEV ARAT
tinde olduğu gibi kabulü uygun olacaktır. Diğer | (İzmir) — İştirak ediyoruz.
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REİS — Bu takrire komisyon da iştirak et
mektedir. Takriri reyinize arz ediyorum; kabul
edenler... Etmdyenler... Kabul edilmiştir.
Yüksek Reisliğe
12 nci maddeye birinci fıkradan sonra ikinci
fıkra olarak şu hükmün ilâvesini arz ve teklif
eylerim.
Bir şahıs aynı şehir ve belediye
hudutları
içinde mesken olarak birden ziyade gayrimen
kul kiralıyamaz. Eğer kiralarsa birinci kirala
nan gayrimenkul sahibi mukavelenin hitamın
da tahliye dâvası açabilir.
Giresun
Adnan Tüfekcioğlu

0:2

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne riayet
etmiyerek bir gayrimenkule kiracı veya devir
alan sıfatiyle girenler veya bu gayrimenkulu iş
gal edenler hakkında hiçbir ihtira hacet kal
maksızın sulh mahkemelerinde tahliye dâvası
açılabilir.
Fuzuli şagiller hakkında 5917 sayılı Kanun
hükümlerinin tatbiki de istenebilir.
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

MADDE 13. — Kira mukavelelerinin ve Borç
lar Kanununun bu kanuna mugayir olmiyan ve
cibelerine kiracılar veya ortaklariyle sanat,
meslek ve ihtisasları dolayısiyle aynı meslek
veya sanatı idame ettirecek olan mirasçıları
ADNAN TÜFEKCİOĞLU (Giresun) — Tak- |
ve meskenlerde, ölen kiracı ile birlikte ikamet
ririmi izah edeyim.
edenler tarafından tamamen riayet edildiği
REİS — Buyurun.
müddetçe bu kanunun yürürlükten kaldırılma
ADNAN TÜFEKCİOĞLU (Giresun) — Sa
sından üç ay sonraya kadar aleyhlerine tahliye
yın arkadaşlar, bendeniz bu fıkranın ilâvesini
dâvası açılamaz.
ev buhranını önlemek için teklif etmiş' bulunu- |
REİS — Mahmut Goloğlu.
yorum. Birçok kimseler vardır ki, malî durum
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) - Efen
ları müsait olduğu için bir şehirde birkaç ev
dim, bu madde eski kanunun 30 neu maddesi
tutmaktadırlar. Bu binaların bir kısmı sayfiye
nin V numaralı bendinin "(A) fıkrasındaki hük
yerindedir. İstedikleri zaman sayfiyeye gider
mün karşılığıdır. Ancak maddeye iki ilâve ya
ler, istedikleri zaman da şehirdeki binayı i^gal
pılmıştır.
ederler. Bu yüzden suni bir ev buhranı her yaz
Eski hükme göre kira mukavelelerinin ve
vukubujmaktadır. Bunu önlemek için bu takri
Borçlar Kanununun bu kanuna mugayir olmi
ri vermiş bulunuyorum. Takdir Yüksek Heye
yan vecibelerine riayetkar kalan (mirasçılar) la
tindir.
(meskenlerde birlikte ikamet edenler) den bah
REİS — Bu takriri dikkate alanlar, almısedilmiş olduğu halde bu yeni madde (ortaklar) ı
yanlar... Takrir reddedilmiştir.
da şümulüne almıştır. Halbuki 13 ncü maddede
Şu halde Mahmut Goloğlu'nun demin kabul
(ortaklık iddiasiyle) dahi kiracı elindeki gayribuyurmuş olduğunuz takririndeki metni 12 nci
menkulden her hangi bir kimsenin tamamen
madde olarak tekrar okutup reyinize arz ede
veya kısmen istifadesine müsaade edilmemiştir.
ceğim.
Şu hale göre bu maddeye (ortaklar) tâbirini
MADDE 12. — Kiracı, mukavelede hilâfına
sarahat olmadıkça, kiralanan yeri kısmen veya
tamamen başkasına kiralıyamaz, yahut istifade
hakkını veya mukavelesini başkasına devrede
mez, veyahut kendisi gayrimenkulu bırakmış ol
duğu halde hiçbir sebeple bu yeri kısmen veya
tamamen başkalarına işgal ettiremez..
Kira akdinin esas gayesi itibariyle başkala
rına kiralanması lâzım ve mûtadolan (Otel,
pansiyon, talebe yurdu ve benzerleri) gayrimenkuller, bütün gayrimenkulun devri veya kira
lanması hali müstesna olmak üzere yukardaki
fıkra hükmüne tâbi değildir.
I

koymakla iki madde hükmü arasında bir tezat
yaratmış oluruz. Bu sebeble (ortaklariyle) tâ
birinin buradan çıkarılması uygun olacaktır.
Meskenden gayrı yerlerde işgal ve istifade hak
kına devam edecek olan mirasçıların aynı mes
lek veya sanatı idame ettirmek kaydına tâbi
olmaları uygun görüldüğünden bu ilâvenin mev
cudiyeti tarafımızdan da kabul edilmiştir.
KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — Efendim
gayet küçük bir noktaya işaret etmek isterim. Go
loğlu arkadaşımız teklifinde haklıdır, fakat bir
noktayı da gözden uzak tutmamak icabeder. Bir
yerde ortak olarak çalışan muhtelif eşhastan üze-

— 343 —

t : 77

18.5 İ955

rinde kontratı bulunanın vefatı halinde aynı yer
de icrayı ticaret eden diğer ortaklarına zarar iras
etmemek için oraya (ortaklık) tâbirinin konma
sında fayda olduğunu arz etmek isterim.
ENCÜMEN MAZBATA MUHARRİRİ PER
TEV ARAT (İzmir)— Bundan evvelki maddede
ortaklık tâbiri bir muvazaayı önlemek, kirayı de
vam ettirmeyi önlemek için idi. Fakat burada bu
kaydın konulmasına lüzum vardır, arkadaşımızın
izah ettiği gibi, uzun müddet devam ettirdikleri
işin devamını temin etmektir. Bu müessese bozul
masın, dağılmasın, eskiden beri devam ettiği ki
racı ile devam etmesini temin etsin. Bu fıkra ye
rindedir, kalması lâzımdır efendim.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Nasıl
ki, yukardaki maddede muvazaa korkusu varsa,
burada da aynıdır. Adam öldükten sonra ortak
diye oraya girmeye kalkar. Şimdi mirasçısının ay
nı iş ve sanatı devam ettirmesi gibi bir şart ol
duktan sonra mesele yok.
Ancak muhterem arkadaşımız bir noktaya te
mas ettiler, dediler ki, esasen orada birlikte çalış
makta ise... Yalnız akla bir şey geliyor, ortak ola
rak çalışıyor idi iseler, onlar ortak olarak kiracı
sıfatiyle alınmış olmak iktiza ederdi. Bununla be
raber şu mahzurları bertaraf etmek için komis
yonun «aynı yerde birlikte ortak olarak çalışan»
demesi lâzımdır.
' R E İ S — Takririni düzelt Goloğlu, komisyon
buyurun.
PERTEV ARAT (İzmir) — Efendim, bu hu
sus esbabı mucibede açık olarak yazılmıştır. Bir
iş yerinde eskiden beri müştereken çalışmışsa bu
nun tahliyesi mevzuubahis değildir, kiracının çı
karken sonradan suni olarak koyduğu kiracı or
tak değildir.
REİS — Efendim, 13 ncü maddeyi bu izah
lardan sonra aynen reylerinize arz ediyorum :
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 14. — 2490 sayılı Artırma, Eksilt
me ve İhale Kanununa tâbi olarak kiraya ve
rilen gayrimenkuller hakkında da bu kanun hü
kümleri tatbik olunur.
R E İ S — Madde hakkında söz istiyen yok.
Maddeyi reylerinize arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
MADDE 15. — Kiralıyan 7 nci maddenin b,
c, ç Ve d bentlerinde yazılı sebeplerden dolayı
tahliye ettirdiği gayrimenkulu mücbir sebep
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olmaksızın üç sene müddetle
başkasına kiralıyamaz.

eski kiracısından

REİS — Goloğlu.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen
dim, bu madde de, eski kanunun 30 ncu madde
sinin, V nci bendinin (C) fıkrasına mütenazır
dır. Eski hükme göre mülkü ihtiyaç sebebiyle
tahliye ettirenler bir sene müddetle başka bir
kimseye veremezler. Bu yeni maddeye göre bir
sene, 3 seneye çıkarılmıştır, olabilir. Yeniden
inşa, esaslı tamir veya ıslah sebebiyle tahliye
'olunan gayrimenkullerin de 3 sene boş bırakıl
ması istenmektedir. Bu doğru değildir. Yeni
den inşa, esaslı tamir ve ıslah sebebiyle yapılan
bir binayı bu mesken buhranında 3 sene boş
bırakmak caiz olamıyacağmdan oradaki fıkra
nın B, C, I) şeklinde kalması için bir takrir ve
riyorum.
REİS — Kemal Biberoğlu.
KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Vazgeç
tim.
REİS — Server So'müncuoğlu.
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Ar
kadaşlar, bu Ç bendi bir binada imar veya
esaslı değişiklik yapılması halinde imar ha
reketlerine mâni olmamak için bırakılmış bir
açık kapıdır ve yerindedir .Ama bunun hüsliüniyetle yapılması ve hakikaten bu hakkın
yerinde kullanılması iktiza eder. Fakat eski
bina malikleri bu kanun çıktıktan sonra müstecirlerini çıkaramıyacakları için esaslı deği
şiklik veya imar bahanesiyle binanın tahliye
sini isteyeceklerdir. Bunun karşısında mukabil
bir hak. vaz 'edilmediği, onun hüsnüniyetine kar
şı başka bir hüsnüniyeti karine olarak koy
madan bu maddeyi kabul etmek mahzurlu olur.
Esaslı bir değişiklik mi yapacak, imar mı edecek
malik yapsın hakları dahilindedir. Ama bu sa
dece kiracılarını çıkarmak maksadına matuf
olmasın. Bunu temin etmek maksadiyle değişik
likten sonra malikin gayrimenkulu eskiden ora
da oturan kiracılarına tahsis etmek mecburiyeti
nin vaz'ıdır. Bu itibarla tatbikatta malik teklif
eder, yeni şartlara göre kirası tebeyyün eder.
Mal sahibinin bu teklifini kiracı kabul etmediği
takdirde mal sahibi evini başkasına kiraya verir.
Bu gibi hukuki bir mecburiyeti kabul etmekte
büyük fayda vardır. Başka memleketler de bu
misali aynen kabul etmişlerdir.
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ÎIEÎS — Takrir vardır okutuyorum.
B. M. M. Riyasetine
16 ncı maddenin 15 nci madde olarak kabu
lü ile aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ede
rim.
Trabzon Mebusu
M. Goloğlu
Madde :
Kiralayan 7 nci maddenin b, c, d bentlerinde
yazılı sebeplerden dolayı tahliye ettirdiği gayri
menkulu mücbir sebep olmaksızın üç sene müd
detle eski kiracısından başkasına kiralayamaz.
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ PERTEV ARAT (İzmir) — «Ç»
fıkrası bu metne yeni alınmıştır. Eski bir gay
rimenkulu mşa ve imar maksadiyle tahliyeye im
kân vermektedir. Bununla beraber tatbikatta bu
hüküm suiistimale mâruzdur. Bu maddeden
maksat, gayrimenkulun üç sene müddetle başka
bir kimseye verilmemesi içindir. Bu itibarla ar
kadaşımın teklifinin kabul edilmemesini rica edi
yorum.
REÎS — Mahmut Goloğlu.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen
dim, af buyurun iki noktayı birbirine karıştırı
yoruz. Suiistimal eden kimseye başka cezalar ve
relim ama mesken buhranı çeken bu memlekette
üç sene bir binayı boş bırakmıyalım. (Gürültü
ler) Efendim müsaade buyurun arz adeyim; fa
raza suiniyet sahibi birisi ahşap bir evi yıktırıp
yerine bir apartman yaptı. Vaziyet ne olacaktır?
Bu kanun bir âmir hüküm koyuyor, mücbir se
bep olmaksızın üç sene müddetle eski kiracısın
dan başkasına kiralıyamaz, diyor. Evvelki kira
cıya kiralamak mecburiyetini koymak, o kiracı
nın karşılayamıyacağı kira ile onu karşılaştır
mak caiz 'değildir. Onun için komisyondan rica
edelim, Server Somuncuoğlu arkadaşımızın de
diği gibi eski kiracıya bir tercih hakkı tanınsın,
eski kiracı kiralıyamazsa bunu başkasına versin.
Her halde üç sene boş tutmasın.
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) —
Efendim bir tek noktaya dikkatinizi çekmek is
tiyorum. 7 nci madde, nazara alman takrirlerle
beraber redaksiyon için komisyona havale edil
mişti. Bu madde 7 nci maddeye atıf yapmakta
ve bent harflerini göstermektedir. Eğer bu mad
de bu haliyle kabul edilirse komisyonun 7 nci
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madde üzerindeki tasarrufu bağlamış olacaktır.
Bu itibarla bunun atlanması ve 7 nci maddenin
kabulünden sonra müzakere edilmesi icabeder.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Redak
siyon için verilmemiş, komisyon filhal kabul et
miş ve madde kabul edilmiştir.
R E İ S — Redaksiyona verilen husuf Muhlis
Ete'nin bir bent ilâvesine dair olan teklifi idi.
Komisyon onu derleyip toplayıp getirecektir.
Yoksa Goloğlu'nun teklifi, komisyonun iştirakiy
le filhal kabul edilmiştir.
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) —
O halde bu maddenin değişmesi lâzımdır. Gol
oğlu araya bir bent sokmuştur. O zaman bütün
bentlerin harfleri değişmelidir.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Hayır
bent harfleri değişmemiştir.
NUSRET KİRİŞCİOĞLU — Bir noktayı
arz edeceğim; müsaadenizi istirham ederim. En
cümenle teşriki mesai ederek 7 nci madde hak
kında yeni bir formül getireceğiz. Hazırlanan
metinde tahliye sebepleriyle cebrî icra yolu ile
tahliye şekli bir birinden ayrılmaktadır. Arka
daşımızın A bendi olarak teklif ettiği kısımları
müstakil bir fıkra olarak maddenin sonuna ilâ
ve edeceğiz. Bu itibarla B bendinin harflerinin
değişmesi icabedecektir. Takdir yüksek heyetini
zindir.
REİS — Efendim; Goloğlu arkadaşımızın
teklifi olduğu gibi kabul edildi, encümen de bu
na iştirak etti. Bu itibarla bunun üzerinde yeni
bir redaksiyon mevzuubahis değildir.
Muhlis Ete arkadaşımızın teklifini redaksiyon
yapılmak üzere encümene verdik, geldiği zaman
kül halinde tekrar okutacağız. Bunu böylece arz
edeyim. Başka söz istiyen var mı efendim?
M. M. P E R T E V ARAT (İzmir) — Mahmut
Goloğlu ile anlaşamadığımız bir nokta var. İddia
ediyorlar ki imar ve ihya sebebiyle tahliye etti
rilen gayrimenkuller 1 - 1,5 senede ikmal edildik
ten sonra ya eski kiracıya verilir, yahutta 3 sene
boş kalır. Böyle bir şey yok, maksadımız şudur:
İnşa bittiği zaman "eski kiracısına teklif edecek,
o tutmadığı takdirde başkasına verebilir. Demin
de arz ettiğim gibi, inşa yaptırılmamışsa başka
sına vermesine mâni olunacaktır. (Zaten, 1963
kirasiyle verilecek değil mi? sesleri).
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte- .
rem arkadaşlar, bu kürsüden ifade edilen kelime-
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ler kanunun mâna ve mahiyetini değiştirmez. , farkı anlıyamadım. Bunun için hiç olmazsa
«fazla para alanlarla fazla kira alanlar ve bun
Bizim elimizde bir kanun maddesi var o madde
lar namına hareket edenler» denirse daha doğru
şimdi burada izah edildiği gibi değildir. Bu
olur. Yani kira bedelinden fazla kira veya para
madde diyor ki: üç sene müddetle eski kiracısın
alanlar demek lâzımdır.
dan başkasına kiralıyamaz.
MUVAKKAT ENCÜMENİ MAZBATA MU
Demek ki, razı olsa da olmasa da eski kira
HARRİRİ PERTEV ARAT (İzmir) — İştirak
cısına verecektir. Razı olmazsa üç sene kalacak
ediyoruz.
demektir. Geçen devrede vâki sualler üzerine
bu kürsüden verilen izahlar dahi kanun madde
REİS — Teklife göre fıkra şu şekilde olu
lerinin mutlak mânasını tatbikatta değiştire
yor: (Kira bedelinden fazla para allanlar, bun
medi. İstirham ediyorum, bu söyledikleri mâna
lar namına hareket edenler....)
da bir hüküm çıkarmak niyetinde iseler ona
Buyurun Emrullah Nutku.
uygun bir tashihle gelsinler, aksi takdirde (Ç)
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
fıkrasını çıkarırsınız. Bunu ayırmak lâzımdır.
terem arkadaşlar; Goloğlu arkadaşımızın hak
Yedinci maddenin B ve D fıkralarında yazılı
kı var. Bu maddenin redaksiyon için komis
sebeplerden dolayı tahliye ettiği gayrimenkulu
yona gitmesi lâzımdır. Bakınız. madde şöyle
mücbir sebep olmaksızın eski kiracısına yapı
diyor ki, iltibasa mahal verir.
lan teklifi kabul etmemesi ) Nasıl olacak bil
«Kira bedelinden fazla para alanlar, kiralı
miyorum, öyle bir hüküm ki bu ancak (Ç) fık
yanlar, bunDar namına hareket edenler...» de
rasının kaldırılmasiyle mümkün olacaktır.
mek suretiyle ona muzaf olması lâzımdır. Yok
sa buradaki «para alan, kiralıyan» diye ibare
REİS — Encümen ne düşünüyor?
arka arkaya gelince olmaz. Birinin kaldırılması
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
lâzımdır.
HARRİRİ PERTEV ARAT (İzmir) — Bu an
Kira bedelinden fazla alanlar veya bunlar
layış tarzına göre tashih etmek üzere maddeyi
namına hareket edenler veya bunlara tavassut
geri istiyoruz.
edenler denilrse olur.
REİS — Maddeyi Komisyon istiyor.
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
Şimdi eski 17 şimdiki 16 ncı maddeyi oku
HARRİRİ
PERTEV ARAT (İzmir) — «Kira
yoruz.
lıyanlar» kelimesi çıkarıldığı takdirde maksat
MADDE, 1'6. — Havaparası olarak veyahut
hâsıl olmuş olur.
her nam ve suretle olursa olsun bu kanuna gö
REİS — Bu değişikliklerden sonra maddeyi
re taayyün eden kira bedelinden fazla para
tekrar okutuyorum.
alanlar, kiralıyanlar, bunlar namına hareket
MADDE 16. — Havaparası olarak veyahut
edenler veya bunlara tavassut edenlerle 16 ncı
her
ne nam ve suretle olursa olsun bu kanuna
madde hükmüne aykırı hareket edenler hakkın
göre
taayyün eden kira bedelinden fazla para
da altı aydan bir seneye kadar hapis ve üç yıl
alanlar, bunlar namına hareket edenler veya
lık kira bedeli tutarınca ağır para cezası hükbunlara
tavassut edenlerle 15 nci madde hük
.molunur. Mükerrirler hakkında bu cezalar bir
müne
aykırı
hareket edenler hakkında altı ay
misli artırılır.
dan bir seneye kadar hapis ve üç yıllık kira be
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon)— Muhte
deli tutarınca ağır para cezası hükmolunur. Mü
rem arkadaşlar, bendeniz bu maddenin yalnız
kerrirler hakkında bu cezalar bir misli artırılır.
türkçes'ine itiraz edeceğim. Madde : Havaparası
REİS — Efendim maddeyi bu şekilde reyle
alarak yahut her ne nam ve surette olursa ol
rinize arz ediyorum. Kabul edenller... Etmiyensun bu kanunla taayyün eden kira bedelinden
ler... Kabul edilmiştir.
fazla para alanlar, kiralıyanlar... Denmektedir.
Efendim, muvakkat maddeden evvel Ahmet
Şimdi arkadaşlar; bunlar biribirine benzer
Bilgin arkadaşımızın yeni bir teklifi var, oku
kelimeler gibi görülürse de bunlardan bir ta
yoruz.
nesinin aradan çıkarılması halinde madde aşa
ğısı yukarısını tutmaz bir hale geliyor. Ben
Yüksek Başkanlığa
fazla para alanlarla kiralıyanlar arasındaki
1947 den sonra inşa edilip serbest kiraya tâ-
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bi olan gayrimenkulllerden 'bâzılarının 1947 de
ki kiralara hiç zam yapmamış oldukları görül
düğünden Ibu gibi gayrimenküllerin 1953 teki
kiralarını dondurmak 1947 deki kiranın dondu
rulması demek olacağından bu kanun gayriâdil
bir hal almaktadır. Bu esbabı mucibeye daya
narak bu kanuna aşağıdaki şekilde bir madde
nin ilâvesini arz ve teklif ederim.
Kırşehir Mebusu
Ahmet Bilgin
Madde 17. — 1947 den sonra inşa edilmiş
oltup 1953 sıonuna kadar zam yapılmamış olan
gayrimenkul kiraları 1953 rayicine göre ayar
lanır. Bu ayarlama 3 ncü maddenin B fıkrası
na göre yapılır.
REİS — Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir.
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem
arkadaşlar Meclisi Âlinin birinci maddenin mü
zakeresi sırasında kabul ettiği bir hüküm vardır.
Burada mabetler kiraya verilemez ve ibadetha
ne dışında başka işlerde kullanılamaz diye bir
fıkra kabul buyurdunuz. Şimdi bu fıkranın işliyebilmesi için bir muvakkat maddenin kabulü
de lâzımdır.
Bu iki maddedeki meselâ mabet tâbiri içeri
sine Ayasofya da girer? Halbuki Ayasofya mü
zeye tahvil edilmiştir, müze olarak kalması da
lâzımdır.
Bunun için, bu teklifleri huzurunuza getir
mem sebebiyle, bâzı gazetelerdeki yazılardan,
vaktinizi almazsam, birkaç tanesini arz etmek
istiyorum.
8 Mart 1955 tarihli Yenisabahtan alıyorum.
Bu yazılar tekzibedilmemiştir ve sonra is
tanbul'da Anıtları Koruma Derneğinin neşret
tiği kitapta da aynen yazılıdır.
Şimdi camilerimizin durumunu size arz ede
yim.
1. Sultanahmet'te Naklibend camii, enkaz
kereste deposu,
2. Şehzâdebaşı'ndaki Burmalı mescit keres
te atelyesi,
3. Babıâli yokuşunda Fâtıma Sultan camii
elbise deposudur..
4. Fâtih'te Hafızpaşa camii kereste enkazı
deposudur..
5. Uzun çarşıda Atik ibrahim Paşa camii
muhtelif sanat sahipleri tarafından işgal edil-

C:2

miş ve bu camiin arsası gece kondularla kapa
tılmıştır.
REtS — Bunlara geçebilmek için evvelâ
maksadınızı anlıyalım, sadet dâhilinde midir,
değil midir?
AHMET GÜRKAN (Devamla) — Sadet da
hilindedir, esbabı mucibedir. Çünkü buraların
tahliyesini taleb ediyorum.
REİS — Maddenizi okuyun.
AHMET GÜRKAN (Devamla) — Madde şu
dur efendim:
Muvakkat madde 1.
«Mabet veya müştemilâtını işgal edenler bu
yerleri kanunun neşrinden iki ay içinde tahliye
ye mecburdur.»
Onun için esbabı mucibeyi arz ediyorum. Mu
vakkat madde ile yaptığım teklif budur.
Şimdi arkadaşlar Uzunçarşı'da Beyazit cedit
camii, boya fabrikası olarak kullanıyorlar, mi
naresinin şerefesi yıkılarak minarenin gövdesi
ni baca halinde kullanıyorlar.
Galatada Necatibey caddesinde Beyazit Ce
dit camimin önündeki musalla yeri bir dükkân
cı tarafından işgal edilmiştir.
Fâtih devrinden kalma Kantarcılardaki Demirtaş camii yumurta deposudur.
Çarşıkapı'da Hüseyin Âğa camii marangoz
atelyesidir. Vefa'da Mimarağa camii nalbant
dükkânıdır. Fatih'te Mimar Sinan'ın kendi adı
na yaptığı cami ve arsa gece kondularla örtülü
dür. Küçüksu'da Mihrimah camii Halk Partisi
nin işgalindedir. içinde pehlivan güreşleri ya
pılır, dans edilir, mihrabı önünde rakı içildiği
rivayet edilmektedir. Bu yazı bugüne kadar
tekzibedilmemiştir.
Şu hale göre bendenizin teklifimde, ticari,
siyasi maksatlarla veyahut mesken olarak bu
yerleri işgal edenlerin kanunun neşrinden itiba
ren 2 ay zarfında tahliye etmelerinin teminini
rica ediyorum. Eğer bunları tahliye etmezlerse,
zaten gayrimenkullere vâki tecavüzün define
ait kanunumuz vardır, gayrimenkullere vâki te
cavüzlerin meni bu kanunla mahallin en büyük
mülkiye âmirlerine bırakılmıştır. Bendenizin
âcizane teklifim de, bu nev'i yerleri iki ay zar
fında tahliye etmiyenler mahallin idare âmirle
ri marifetiyle tahliye ettirilir şeklindedir. Bu
teklifimin kabulünü istirham ediyorum.
REÎS — Buyurun Maarif Vekili.
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MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI
(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar; mabetle med
reseyi birbirinden tefrik etmek lâzımdır. Çünkü
birçok medreseler vardır ki mabedin müştemilâtmdadır. Esasen medreselerin tesisi orada oku
mayı temin içindir.
Şimdi böyle bir âmir hüküm konulduğu ve
mabetle medrese tefrik edilmediği takdirde bu
gün oralarda barınan birçok genç talebelerimi
zin oraları tahliyesi gibi bir durum hâsıl olur.
Bunu nazarı dikkatinize arz ederim. (Doğru
sesleri).
RElS — Sırrı Atalay.
SIRRI ATALAY (Kars) — Arkadaşlar; söz
almıyacaktım. Fakat biraz evvel burada konu
şan arkadaşımız Ahmet Gürkan, mensubu ol
duğumuz Cumhuriyet Halk Partisine karşı tecavüzkâr bir lisanla konuştuğundan dolayı söz
almış bulunuyorum. Arkadaşımız her nedense
burada konuşulanları muhakkak Cumhuriyet
Halk Partisi aleyhine bir istikamete götürmeyi
sanat ve meslek ittihaz etmişe benziyor. Arka
daşımızın, falan yerdeki mabet Cumhuriyet
Halk Partisinin icarmdadır, içinde dans edil
mektedir, raksedilmektedir, rakı içilmektedir,
şeklindeki iddiasını ispat etmesi lâzımdır. Mü
cerret iddialarla hiç alâkası yok iken dini poli
tikaya alet etmek ve ucuz şöhret temini için
buraya gelip Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine
konuşmasını Yüksek Heyetinizin tasvibetmemesi lâzımgelirdi, etmediğini de ümdetmekteyim.
Arkadaşımızın bir daha bu şekilde şu veya bu
nazari iddialarla ortaya çıkıp bir siyasi teşek
küle rasgele tecavüzde bulunması doğru değil
dir. Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine isnat ve
ithamları ispat edemedikleri takdirde kendile
rine bu itham ve isnatları şiddetle reddederim.
REÎS — Ahmet Gürkan.
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Sevgili ar
kadaşlarım; ben mücerret bir iddia ile ortaya
çıkmadım, arz edeyim. 8 Mart 1955 tarihli Yeni
Sabah Gazetesinde Kadircan Kaflı adlı muhar
ririn yazdığı bir yazıdan bahsettim. Aradan
aylar geçti, Halk Partisi neden tekzibetmedi ?
Ben, burada dans ediliyor (gördüm gibi) bir id
diada bulunmadım. Yukardan aşağıya listeyi
okudum, bu, listenin içindeydi, hattâ en sonda
okudum. Geçen devre burada bulunan arkadaş
larım çok iyi bilirler, Diyanet işleri Reisliği
Bütçesi münasebetiyle âcizane söz aldım, Halk
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Partisi tarafından hattâ Ankara'da işgal edilen
camilerin tahliye edilmesini istedim, bugüne
kadar hiçbirisi tahliye edilmedi, zannediyorum.
Yanılıyorsam söylesinler.
Ben dökümanter olarak geliyorum, şu yazı
yı getiriyorum, Yeni Sabahın yazısıdır, kimse
ye bir çamur atmak istemiyorum. Bir realiteyi
söylemekten de beni kimse burada menedemez.
Ben burada kendi takririmin kabulünü nihayet
şu vesikalara istinaden arz ediyorum.
Maarif Vekili arkadaşımız buyuruyorlar ki,
medreseleri bundan ayırmak lâzımdır. Bende
niz birinci fıkrada şöyle dedim, yalnız mâbjetler
kiraya verilmez, dedim, yalnız mabet. Fakat
tahliyeye sıra gelince mabedin müştemilâtını
elinde ticari maksatla tutanlar dedim. Talebe
ler şüphesiz ki, ticari maksatla oturmuyorlar.
Medreselerin bir kısmında sağlık müessese
leri vardır. Camilerin bir kısmı müze haline gel
miştir. «Ticaret, sanat, mesken veyahut siyaset
maksadiyle işgal ederse çıksın, istiyorum.» Bi
naenaleyh Maarif Vekili arkadaşımızın bu mev
zuda düşündükleri varit değildir. Bunu arz et
mek istedim.
Teklifimin kabulünü istirham ederim.
REtS — Bahadır Dülger.
BAHADIR DÜLGER . (Erzurum) — Ahmet
Gürkan gibi hararetli bir arkadaşımızın ortaya at
tığı teklif hakkında bu kürsüde konuşmak kolay
değildir ama bir noktaya işaret etmek istiyorum.
Kullandığı mabet kelimesi çok şâmil bir tâbirdir.
Ben diyorum ki: «mâbetlik vasfını muhafaza et
mekte olanlar» diye bu tâbiri kullansalar daha
iyi olur. Anadolu şehirlerine ve kasabalarına ba
kacak olursak mâbetlik vasfını kaybetmiş birta
kım binalar muhasebei hususiyelerin elinde, vilâ
yetlerin elinde ticaret maksadiyle şu veya bu
maksatla kullanılıyor. Mabet tâbiri gibi çok şâmil
bir tâbiri ele alacak olursak bu binaların tama
men tahliyesi icabeder. Mabet kelimesi çok şâmil
bir tâbirdir. Buna kısaca işaret ediyorum.
RE IS — Hasan Erdoğan.
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem
arkadaşlar; benden evvel konuşan Bahadır Dül
ger arkadaşıma teşekkürle sözüme başlıyacağım.
Ahmet Gürkan Bey mabetler hakkındaki tek
lifini verirken maksadını tekmil ibadethanelere
teşmil etmiştir. Teklif camilere aittir. Dindarlık
la kiliselere gitmek istemiyor*. Fakat mabet denin-
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ce kilise, havra, cami hepsi aynıdır. Bizler, serhat
şehrin acılarını çekmiş hudut çocukları bir Kon
yalı gibi konuşamayız. Seksen tane minaresi yı
kılmış, içinde yüzlerce, binlerce Müslüman kar
deşlerimiz, babalarımız, amcalarımız kesilmiş. Ca
milerin yerine dikilen kiliseleri bir elektrik atelyesi veya toprak ofis ambarı yapmışsak çok de
ğildir. Milliyet hislerimizi daima bu lâik cephe
nin üzerine kuralım. 500 sene evvel aynı müsa
mahayı Fâtih gösterdi. Fâtih İstanbul'u fethetti.
Fakat bugün İstanbul bizim değildir. (O, o o ses
leri, kapak gürültüleri, geri al sesleri)
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HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Geri al
dım efendim.
Şu halde bugün artık içinde ibadet edilnıiyen,
ibadethane vasfını kaybetmiş yerler birçok şehir
lerde mevcuttur. Bunlar, mahallî ihtiyaçlara gö
re kullanılmaktadır. Bunların, Bahadır Dülger
Beyin izah ettikleri şekilde, mabet vasfını kay
betmiş olanlar, olarak tashih edilmesini ve bu şe
kilde kabul edilmesini istirham ediyorum.

ediyorum. Fakat bundan sonra kilise ve havrala
rın da kiraya verilememesi lâzımdır.
REİS — Ahmet Bey; teklifinizde «mesken»
tâbiri var. Bâzı yerlerde yurt veya mektep olarak
kullanılan mâbetlik vasfını kaybetmiş binalar
var. Bunlar da bu teklifinize dâhil midir?
AHMET GÜRKAN (Devamla) — Kastım
onlar değildir, ferdî meskenlerdir. Böyle yurt
ve mektep olarak kullanılanlar, hayır müessese
si olarak kullanılmaktadır. Bunlar teklifime gir
miyor.
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Ahmet
Gürkan arkadaşımızın son konuşmalariyle teklif
leri arasında bir tezat manzarası var. Çünkü
bu maddeyi, vaktiyle kabul edilmiş olan bir mad
denin müeyyidesi olarak kullanmaktadır. Ora
da mademki, (mabet) tâbiri geçmiştir, şimdi
bunların içinden yalnız cami ve mescitleri ayır
mak suretiyle bir müeyyideye bağlamak gayet
tuhaf bir kanun manzarası gösterir. B. M. Mec
lisi böyle bir tefrik yapamaz, tâbir mâbetse, mü
eyyide maddesinde, mabet tâbiri olarak gösteril
mek mecburiyeti vardır. Kanunun şümullüğü ve
umumiliği prensibi bunu icabettirir. Onun için
söylediğim gibi cami de olsa mescit de olsa, kili
se veya havra da olsa, bu mabetlerin muhtelif
şekillerde mâbetlik vasfını kaybetmiş olabilirler.

REİS — Ahmet Gürkan.
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem
arkadaşlar, mabet kelimesinin içinde, caminin,
havranın, kilisenin de dâhil olduğunu pekâlâ tak
dir edenlerdenim. Ben mabet kelimesini kullan
dım, çünkü bizim içerimizde muhtelif resmî din
lere sahip vatandaşlarımız vardır. Biz onlara şu
veya bu bakımdan başka gözle bakamayız. Hattâ
Türküm dediği müddetçe Türktür ve vatandaşlarımızdırlar. İstanbul şunun bunun değildir. İs
tanbul; taşı ile, havası ile, hisleriyle, maddesiyle
ve mânasiyle Türktür! ve Türk olarak kalacak
tır. (Bravo sesleri, alkışlar) Sevgili arkadaşla
rım, Bahadır Dülger arkadaşımızın buyurduğu gi
bi, mâbetlik vasfını kaybedenler vardır. Maalesef,
camilerin bir kısmı mâbetlik vasfını kaybetmiş
lerdir. O halde kanunun tedvinine lüzum kal
maz. Memleketin içinden, Anadolu'nun şurasın
dan burasından ayrılıp Yunanistan'a giden bı
raktıkları mabetler hususi idarelere intikal etmiş
ve onlar da bunları kiraya vermişler veya satmış
lardır. O halde ben takririmi «mabet» kelimesi
nin yerine «cami ve mescitler» şeklinde tashih

Binaenaleyh bu hususta bir takrir sunacağım,
bu takririmle «mâbetlik vasfını kaybetmiş olan
lar» kaydını koyuyorum, bu, gayet yerinde bir tâ
bir olacaktır.
HALİL ÖZYÖRÜK (Konya) — Muhterem
arkadaşlar; müzakere etmekte bulunduğumuz bu
kanunun sebebi tedvini kiraya verilmesi mümkün
ve salih olan gayrimenkullerin nasıl kiraya" ve
rileceğini ve icar bedelinin ne olacağını ve nasıl
tahliye edileceğini gösteren istisnai hükümleri
ihtiva eder. Yoksa mabet gibi, yol gibi, park gi
bi umumi yerlerin esas itibariyle kiraya verilemiyeceği ve ferdin müstakil tasarrufuna imkân
bulamıyacağı için bu kanunun hükümleri içeri
sine girmesine imkân ve ihtimal yoktur. Bu kanu
nun sebebi sevkı ile ve tedvini ile hiçbir alâka ve
münasebeti mevcut değildir. Eğer Gürkan arka
daşımız hakikaten böyle mabet olarak kullanıl
makta olan yerlerin kiraya verilmesinden şikâ
yet ediyorlarsa ki, bundan hepimizin muztarip
olması lâzımgelir, gayet tabiî, bunlar nihayet
mülkiyet hakkı ve onun lâzımı olan tasarrufun
kullanışı bakımından Medeni Kanunun veya Borç-

REİS — Evvelâ şunu izah edeyim ki, geçen
celsede kabul edilen (mabet) kelimesi içinde kili
se, havra gibi bütün mabetler dâhildir.
İkincisi; İstanbul bizim değildir, sözü yanlış
anlaşıldı lütfen tavzih buyurunuz.

— 349 —

î : 77

18.5. 1955

lar Kanununun içinde yer alması lâzımgelen bir
mevzu olması bakımından gereken teşebbüste bu
lunabilirler.
Böyle muvakkat hükümleri ihtiva eden bu ka
nunda yer alması asla doğru olmaz, maruzatım
bundan ibaretir. (Alkışlar).
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rinde dursun yalnız şu saymış oduğum camile
ri hiçolmazsa müslüman olmıyanların elinden
kurtaralım. Onlar camilere bizim kadar hürmet
etmezler, etselerdi yüznumara haline getirmez
lerdi.
REİS — Takriri okutuyorum :

REİS — Emrullah Nutku.

•

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muh
terem arkadaşlar; mabetler, âmme müesseseleri
dir. Hususi şahısların mabetleri yoktur.
Birinci maddeye, mabetler kiraya verilemez
diye bir kayıt koyduktan sonra, artık başka bir
müeyyideye lüzum yoktur. Bu kabil yerler şayet
kirada ise bunları idare edenler artık bundan
sonra kiraya vermiyorum diyebilir.
Sonra, bu gibi ihtilâfların hallini idare âmirle
rine bırakmak, büyük bir hataya düşmek demek
tir, nihayet bunlar mahkemelik işlerdir.
Sonra bunlar mabet midir, değil midir, mü
sakkafat mıdır, değil midir?. Bunları halletmek
için esaslı tetkikat yapmak lâzımdır. Yoksa ida
re âmirleri çıkın dışarıya diyemez.
Arkadaşlar, birinci maddeye koyduğumuz
«Mabetler kiraya verilemez» tâbiri tam ve kâmil
dir, kâfidir. Artık başka müeyyideye ihtiyaç yok
tur, bu takririn reddini istirham ediyorum, efen
dim.
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem
arkadaşlar, ipe un sermek icabettikten sonra
her dereden su getirmek mümkündür. Zaten
mabetlerin bundan sonra Demokrat Parti ikti
darı tarafından kiraya verilmesi ihtimali mi
vardı ki ben bu hükmü huzurunuza getirdim,
böyle bir teklifte bulundum? Hayır. Bundan
sonra camileri kiraya verecek çıkmıyacaktır.
Asıl maksadım, bugün çok kötü bir duruma dü
şen camileri, istanbul'a gelen ecnebilere karşı
yüz kızartacak vaziyetten kurtarmaktır.
Muhterem arkadaşlarım, Vakıflar İdaresi
nin, Millî Korunma Kanununun koymuş olduğu
hükümler muvacehesinde açtığı yüzlerce tahliye
dâvası reddedilmiştir. Bu da Millî Korunma Ka
nununun doğurduğu bir kanundur. Millî Ko
runma Kanununun koymuş olduğu hükmü, siz
lerden istirham ediyorum, kaldıralım. Bu cami
lerin bugün yüz kızartıcı hali devam ederken
ne zararı var kiraya verilmez demenin.
Çok rica ediyorum, motamo teklifimin ka
bulünde ısrar etmiyorum, komisyona gitsin, üze-

*

B. M. M. Reisliğine
Şifahi mâruzatımdaki mucip sebeplere bina
en aşağıdaki muvakkat maddelerin bu kanuna
eklenmesini arz ve teklif ederim.
Muvakkat madde. 1. — Mabet veya müşte
milâtını, ticari, siyasi veya mesken ittihazı maksatlariyle elinde bulunduranlar bu yerleri, ka
nunun neşrinden itibaren en geç iki ay içinde
tahliyeye mecburdurlar.
Tokad M.
Ahmet Gürkan
REİS — Takriri dikkat nazarlarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir büyük bir ekseriyetle reddelimiştir.
Muvakkat madde 2. — Aksi halde mahallin
en büyük mülkiye âmiri tarafından cebren tah
liye ettirilir. Bu takdirde hâsıl olacak zarar ve
masraflar, tahliye edilenlerden hiçbir hükme ha
cet kalmaksızın tahsil olunarak malikine idare
sine tevdi olunur.
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Buna lüzum
kalmadı efendim.
MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun ki
ra bedeline mütaallik hükümleri :
a) Millî Korunma Kanununa tâbi olan gayrimenkuller için 1 . V I . 1955 tarihinden,
b) Millî Korunma Kanununa tâbi olmayıp
da serbest kira ile kiralanmakta olan kira akit
leri gayrimuayyen müddete inkılâbetmiş bulu
nan gayrimenkullerin kira bedelleri bu kanu
nun meriyete vaz'ından itibaren geçecek altın
cı ayı takibeden ay başından,
c) Millî Korunma Kanununa tâbi olmaksı
zın serbest kira ile kiralanmakta olup da mu
kavele müddetleri muayyen olan gayrimenkuller de kira akitlerinin hitamından itibaren,
ç) c fıkrasında yazılı
gayrimenkullerden
bir yıldan fazla müddetle mukaveleye bağlan
mış olup da bu kanunun meriyete girdiği ta
rihte bir seneden fazla müddeti bulunanlar için
1 . V I . 1955 tarihinden itibaren mer'idir.
Bu kanuna göre kiraya zam yapılması ica-
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bettiği hallerde yapılacak zam nispetlerinden
aşağı nispette zam yapılacağını veya hiç zam
yapılmıyacağını kiralıyan, kanunun meriyete
girmesinden itibaren bir ay içinde yazı ile teb
liğ etmediği takdirde mevzuubahis zamlar bu
kanunun meriyete girdiği tarihten bir ay son
ra ve yukardaki tarihlerden başlamak üzere
uygulanır. Bu takdirde kiracı bir aylık müd
detin sonundan başlıyarak bir ay içinde muka
velenin feshini ihbar edebilir ve bu ihbardan
itibaren iki ay içinde gayrimenkulu tahliyeye
mecburdur. Tahliyeye kadar geçen müddetin
kirası zammı ile birlikte ödenir.
REÎS — Buyurun.
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar; bu maddenin içinde bir sak
hatası vardır. Bunun tashihini istemek için söz
aldım. Burada B fıkrasının ikinci satırında şöy
le deniyor; «Serbest kira ile kiralanmakta olan
kira akitleri gayrimuayyen müddete inkılâbetmiş bulunan,» bu tâbir maksadı ifade etmiyor.
Bu itibarla bunun (serbest kiraya tâbi olan ve
kira akitleri gayrimuayyen müddete inkılâbetmiş olan) diye değişmesi icabediyor. (Kiralan
makta) tâbiri yerine (kiraya tâbi olan) ve bir
de (ve) ilâvesi lâzım.
EEÎS — Başka söz istiyen yok. Takriri oku
tuyorum.
Sayın Riyasete
Muvakkat birinci maddenin b fıkrasının
ikinci satırındaki «serbest kira ile kiralanmakta
olan kira akitleri gayrimuayyen» cümlesinin
yerine «serbest kiraya tâbi olan ve kira akitle
ri gayrimuayyen» olarak değiştirilmesini teklif
ederim.
Trabzon Mebusu
Emrullah Nutku
REÎS — Komisyonun fikri nedir?
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ PERTEV ARAT (İzmir) — (Kira
lanmakta olan) yerine (kiralanmış olan) diye
lim.
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Bir de
(ve) ilâvesi ile kabul ediyorum efendim.
REÎS — Efendim;
okuyoruz.

maddeyi son

şekli ile

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun ki-
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ra bedeline mütaallik hükümleri :
a) Millî Korunma Kanununa tâbi olan gayrimenkuller için 1 . VI . 1955 tarihinden,
b) Millî Korunma Kanununa tâbi olmayıp
da serbest kira ile kiralanmış olan ve kira
akitleri gayrimuayyen müddete inkılâb etmiş
bulunan gayrimenkullerin kira bedelleri bu ka
nunun meriyete vaz'mdan itibaren geçecek al
tıncı ayı takibeden ay başından,
c) Millî Korunma Kanununa tâbi olmaksı
zın serbest kira ile kiralanmakta olup da mu
kavele müddetleri muayyen olan gayrimenkullerde kira akitlerinin hitamından itibaren,
ç) c fıkrasında yazılı gayrimenkullerden
bir yıldan fazla müddetle mukaveleye bağlan
mış olup da bu kanunun meriyete girdiği tarih
te bir seneden fazla müddeti bulunanlar için
1 . VI . 1955 tarihinden itibaren mer'idir.
Bu kanuna göre kiraya zam yapılması icabettiği hallerde yapılacak zam nispetlerinden
aşağı nispette zam yapılacağını veya hiç zam
yapılmıyacağını kiralıyan, kanunun meriyete
girmesinden itibaren bir ay içinde yazı ile teb
liğ etmediği takdirde mevzuubahis zamlar bu
kanunun meriyete girdiği tarihten bir ay sonra
ve yukardaki tarihlerden başlamak üzere uy
gulanır. Bu takdirde kiracı bir aylık müddetin
sonundan başlıyarak bir ay içinde mukavelenin
feshini ihbar edebilir ve bu ihbardan itibaren
iki ay içinde gayrimenkulu tahliyeye mecbur
dur. Tahliyeye kadar geçen müddetin kirası
zammı ile birlikte ödenir.
RElS — Efendim, komisyonun da iltihakiyle
maddeyi bu okunan son şekliyle reylerinize arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
kabul edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 7
nci maddesinde yazılı tahliye dâvaları bakı
mından :
a) Millî Korunma Kanununa tâbi olan gay
rimenkullerin kira mukaveleleri 31 . V . 1955
tarihinde,
b) Millî Korunma Kanununa tâbi olmayıp
da serbest kira ile kiralanmakta olan ve kira
mukaveleleri gayrimuayyen müddete inkılâbetmiş bulunan gayrimenkullerin kira mukavele
leri ise bu kanunun meriyete vaz'ı tarihinden
itibaren geçecek altıncı ayın sonunda hitama
ermiş addolunur.

— 351 —

t : 77

18. .1955

Bu tarihlerden itibaren bir ay zarfında dâ
va açılmadığı takdirde mukavelelerin hitam
müddetlerinin beklenmesi zaruridir;
R E Î S — Madde hakkmdas öz istiyen yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunun
neşrinden evvel kira bedeli tahsil edilmiş gayrimenkuller için muvakkat birinci madde esas
larına göre takas, mahsup, alacak veya istir
dat muameleleri icra olunur.
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar, okunan muvakkat üçüncü mad
de hükümleri Borçlar Kanununun serbestli akit
ve mukavele esaslarına ve geçen sene çıkarmış ol
duğumuz 6084 sayılı Kanun hükümlerine tama
men aykırıdır. Müsaade buyurursanız kısaca se
beplerini arz edeyim.
j Geçen sene bir kanun çıkardık, dedik ki : Bo
şalan gayrimenkullerin kiraları serbesttir. Va
tandaş bizim çıkarmış olduğumuz kanuna iti
mat ederek ve serbestli akit esaslarına dayanarak
diğer bir vatandaşla bir mukavele yapıyor, bu
mukaveleden kiralıyan memnun, kiracı memnun.
Taraflar bu mukavele hükümlerine riayet ederek
kira bedelini alıp veriyorlar.
Şimdi komisyonun bu muvakkat üçüncü mad
desi böyle rızai tarafeynle serbestü akit esaslarına
dayanarak yapılan mukvele bâtıldır, mal sahibi
faiziyle iade etsin diyor. Böyle şey olmaz. Va
tandaş, bizim çıkardığımız kanuna istinaden ser
bestli akit esaslarına göre mukavele yapmıştır.
B. M. Meclisinin çıkardığı kanuna istinaden ser
best olarak kira mukavelesi yapmış ve kira akdi
ile icâbeden bedeli almıştır. Şimdi aldığım parayı
fazla almışsın, iade edeceksin demek adaletle ka
bili telif değildir arkadaşlar.
Bunun diğer mahsurları da mevcuttur. Me
selâ mal sahibi Gelir Vergisi Kanununa göre Ge
lir Vergisi ödemekle mükelleftir. Aldığı kira mik
tarı üzerinden beyanname vererek devlete Gelir
Vergisi ödemiştir. Bu kaydı kabul edersek cebin
den devlete fuzuli para vermiş vaziyete düşecek
tir. Hukuk ve kanun yapan bir müesseseden hu
kuk prensiplerine aykırı olarak hakkı müktesep
leri ihlâl eden böyle bir hükmün çıkmaması icabeder. (Bravo sesleri).
Ben, bilhasâ, Büyük Millet Meclisi olarak,
hakkı müktesepleri ihlâl eden bu maddeyi kabul
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etmemenizi, kanundan çıkarmanızı istirham edi
yorum. Buna dair veridiğim takririn kabulünü
bilhassa arz ve istirham ederim.
R E l S — Mahmut Goloğlu.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar; yüksek huzurunuzu fazla işgal
ettim, özür dilerim.
Teklif edilen şu madde üzerinde konuşmayı
hiç aklımdan geçirmemiştim. Çünkü B. M. Mec
lisinden böyle bir maddei kanuniyenin çıkacağı
nı hattâ hiç tahayyül dahi etmiyorum. (Bravo
sesleri) Kaldı ki ben bunu tahayyül etmezken,
düşünmezken başka bir sebep daha vardı. Ben
Yüksek Heyetinizin geriye doğru giderek, ev
velce yapmış olduğu kanunu gayrimeşru diye
göstererek bir kanun çıkaracağına kaani deği
lim. Çünkü muhterem arkadaşlar, ben bâzı arv kadaşlarımın heyecanlı sözleriyle anlatmak iste
dikleri gibi, her hangi bir düşünce ile değil,
ı sadece Yüksek Heyetinizden çıkacak karar ve
kanunların efkârı umumiye üzerine
yapacağı
tesirler bakımından, vicdan sesime uyarak ko
nuşuyorum. Demin de arz ettim bu kanunla ne
kiracı olarak ne mülk sahibi olarak alâkam yok
tur. Fakat Büyük Millet Meclisi bu kanunu ka
bul ettiği anda, bundan birkaç sene evvel çı
kardığı kanunlarda koyduğu hükümlere müste
nit hakları gayrimeşru olarak ilân edecektir.
Böyle bir şey olamaz. Vatandaşa vaktiyle bir
hak verdik. O hakka müsteniden aldığı paralar
• şimdi gayrimeşrudur diyemeyiz. Bu takdirde va
tandaşlarımız bize acaba bugün çıkardıkları ka
nunu 4 - 5 sene sonra bazabilirler mi? diye bir
şüphe ile bakacaklardır. Bunu açık olarak böy
lece bilmemiz icabeder. Binaenaleyh, arz etti
ğim gibi, ben sadece aklımın, fikrimin, muhake
memin, bilgimin kavrıyamadığı bir husus oldu
ğu içindir ki tekrar sizi taciz ettim. Ve asla
böyle geriye doğru giden, tarafeynin rızasiyle
teşekkül etmiş akitleri bozan, hattâ ve hattâ
bu muvakkat madde ile almanı geri verdiren,
bugün takarrür etmiş, hiç olmazsa takarrür et
miş gibi bir halde bulunan istikrarlı bir duru
mu dahi bozan, bugün alman bir kararla vazi
yeti 1953 deki hale getiren ve bugünkü kirayı
verebilecek olanları dahi bundan meneden, bü
tün bunların üzerinde evvelce verdiği kararla
rı, yaptığı kanunları çürüten bir kanun ve ka
rar çıkmasını aklım almıyor. Bunun içindir ki
komisyondan, müsamahanıza ve affınına sığma-
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rak rica ediyorum, geriye doğru giden madde
yi geri alsın (Bravo sesleri, alkışlar)
REİS — Hüseyin Balık
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlarım her fırsatta üçüncü maddeyi »
ele alıp 1953 e dönmenin mahzurlu olduğunu
söylüyorlar. Bir zamanlar padişahlar devrinde
(Padişahım çok yaşa) derdik. Bu devrede bir
kararname çıkardık, zararlı olduğunu anladık,
döndük fena mı yaptık? Fena mı oldu? Bu
böyle giderse sonu nereye varacak, arsa
spekülâsyonu yükselişi nereye kadar de
vam
edecek?
Soruyorum,
Hükümetten;
Türk parasının sahibi nerede, Maliye Ve
kili nerede,
bu nereye kadar
gidecek?
Benim yanıbaşımda Akay'da bir arsa bundan üç
sene evvel 15 000 liraya bir arkadaşa
teklif
edildi, almamıştı. Bugün bu arsanın
yarısını
180 000 liraya sattılar diğer yarısına da 280 000
lira istiyor. Nereye kadar gidecek bu? Bu va
tanda yaşamak, oturmak istiyen vatandaşlar
dan böyle 800 - 1 000 lira kirayı kim göze alabi
lir? İşte 6084 sayılı Kanunun tevlidettiği mah
zurlar bunlardır. Açık kapı bırakmamalıyız ar
kadaşlar. Eğer biz bu kanunda açık kapı bı
rakır ve biraz geriye gitmezsek önümüze aynı
mahzurlar yine çıkacaktır. Biz burada âmme
nizamını düşünmek zorundayız. Bugün, bırakın
3 - 5 kişi para kazanmış, 1 000 liraya kiraya
vermiş, şu kadar vatandaş 500 lira kirayı ver
mek kudretini göstermiş diyemeyiz. Zira âmme
nizamım bu şekilde nasıl yürütebiliriz?
Arkadaşlarımız gelsinler burada konuşsun
lar. Yalnız kira mevzuunda değil, daha birkaç
maddede geriye gitmek mecburiyetindeyiz. Ak
si takdirde Türk parasının düşüşünü önliyemeyiz arkadaşlar. Türk parasının sahibi nerede?
Lütfen Maliye Vekiyi arkadaşımız gelsinler, bu
hususta izahlarda bulunsunlar.
R E İ S — Avni Yurdabayrak.
AVNİ YURDABAYRAK (Zonguldak) —
Muhterem arkadaşlar, kanunun görüşülmesine
başlandığı tarihten bu yana, birçok arkadaşları
mız Medeni Kanunun, Borçlar Kanununun umu
mi hükümlerinden bahsetmek suretiyle, huzuru
nuza gelen ve on beş günden beri üzerinde konu
şulan bu tasarının ana kanunların prensiplerine
aykırı olduğu iddia etmektedirler. Biz de bu
na mukabil dedik M, şimdiye kadar anormal ma- '
niyette devam eden bir huzursuzluğun gîderil-
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meşine matuf bir kanundur. Benim anladığıma
göre, üçüncü muvakkat madde, Büyük Meclisin
9 ncu devresinde hüsnüniyetle vaz'ettiği bir
hükmün suiistimaline karşı vaz'edilmesi icabeden
bir maddedir.
Hükümet hüsnüniyet göstermiş, kiraları ser
best bırakmış, 1953 senesinde bu kanun kabul
edilir edilmez akabinde suiistimale giden ev sa
hibi vatandaşlar, ev kiralarını bu millet fertleri
nin vermeye muktedir olamıyacakları şekilde
yükseltmişlerdir. Biz bu maddeyi kabul etmekle
suiistimale kaçanların bir daha böyle bir suiis
timale gitmemelerini temin etmiş olacağız. Onun
için kabul edelim arkadaşlar. Aksi takdirde, 1953
nispetini ortadan kaldıralım gibi sesler yüksel
mektedir. Hem 1953 nispetini kabul edeceğiz,
hem de bu muvakkat maddeyi kabul edeceğiz, bu
gibi anormal suiistimallere meydan vermiyeceğiz
arkadaşlar.
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar; Kira Kanununda nizamı tesis
etmeye matuf düşüncelerle geriye doğru tesirler
yaratacak birtakım tedbirler almanın müdafaa
sını yapan arkadaşlarla hemfikir değilim. (Bra
vo sesleri)
Arkadaşlar bugünkü nizaıp 1953 ten sonra
Meclisin, yine bu Meclisin kabul etmiş olduğu ve
eğer bu kanun çıkmazsa, bir Haziran tarihinde
meriyete girecek olan bir kanunla taayyün et
miştir. Bununla taayyün eden esaslar dairesinde
ve iki tarafın iradesine uygun olarak mukavele
lerle bağlanmış hususları, bu Meclisin, koymak
ta olduğu yeni bir nizam ile değiştirmek hakkına
biz sahibolmamak lâzımgelir.
Arkadaşlar, burası yazar bozar tahtası de
ğildir, teşriî bir Meclistir. Yeni bir nizam tesis
edeceğiz diye makable teşmil eder vaziyette,
hükümler halinde tesisler yapmak, müeyyide
ler koymak böyle bir teşriî Mclisin hakkı yok
tur, böyle bir hakka malik değiliz. Bu nizam,
geriye doğru bir gidiştir, bu nizam yapmak de
ğil, nizam bozmaktır, (bravo sesleri)
Evvelce almış olduğumuz kararları, yeni al
dığımız kararlarla bozduramayız, biz arkadaş
lar. Bu hal hukuk kaidelerine aykırıdır, Mecli
simizin meşruiyeti prensibine aykırıdır. Çok rica
ederim, herşeyden evvel meşru bir meclis ev
velce çıkardğı kararları yeni çıkardğı bir karar
ile onları gayrimeşru hale sokması, kendi meş
ruiyetini tehlikeye düşürür, (bravo sesleri)
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Binaenaleyh üçüncü maddenin bu bakımdan J
tayyını rica ve istirham ederim. (Alkışlar) '
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Muhterem
arkadaşlar, bendeniz muhterem Bahadır Dül
ger arkadaşımızın buyurdukları gibi, bu mu- *
vakkat 3 ncü maddenin nizama aykırı bir cihe
tini görmüyorum. Madlem ki, 1953 senesindeki
kiraların dondurulması ana prensip olarak ka
bul edilmiştir, bu prensip muvacehesinde bu
muvakkat 3 ncü maddenin kabulü lâzımdır. Şa
yet, bu muvakkat 3 ncü madde kaldırılırsa, 1953
senesi kiralarının dondurulması prensibini kal
dırmak icabeder. Bu takdirde tenakuza düşmüş
oluruz. Bu madıdJe kaldığı takdirdedir ki,1953
senesi kiralarının dondurulması prensibinin
ahengi teessüs etmiş olur. Bu itibarla madem
ki, ana prensip kahul edilmiştir, onun zaruri bir
neticesi olan bu muvakkat 3 ncü maddenin ka
bulü lâzımdır, mütalâasındayım. Takdir yük
sek heyetinizindir. (Alkışlar)
REÎS —• Rükneddin Nasuhioğlu.
RÜKNEDDlN NASUHlOĞLU (Edirne) —
Muhterem arkadaşlar; muvakkat üçüncü mad
de çok heyecanlı bir mevzu olarak görüşülüyor.
Fakat bir kanun yaparken şüphesiz ki, hukuk
mevzuatının ana•••••• prensiplerine dokunmak im
kânı yoktur.
Şimdi, bir kanun neşrinden muteberdir. Biz
bu madde ile geriye doğru, istirdada doğru gi
diyoruz. Yurdabayra'k arkadaşımız bunu bir
ceza mahiyetinde telâkki etti. Halbuki Büyük
Millet Meclisinden çıkan bir kanuna müsteni
den yapılan akitler için 'böyle bir istirdadı ka
bul etmek doğru değildir. Kaldı ki, bu mev
zuda şimdiye kadar mucirlerin almış olduğu ki
ralara karşı verdikleri vergiler de vardır. Bu
bakımdan üçüncü muvakkat maddenin kanun
da yeri olmadığını ve Büyük Millet Meclisinin
dün yapmış olduğu kanunu, vatandaşın aley
hine, geri almanın doğru olmadığını arz eder
ve maddenin metinden çıkarılmasını teklif ede
rim.
RElS — Komisyon.
MAZBATA MUHARRİRİ PERTEV ARAT
(izmir) — Yapılan görüşmelerde filhakika bu
maddenin kabulünün tatbikatta hâzı zorluklar
doğuracağını biz de kabul ediyoruz. Ve Mü
fit Erkuyumcu arkadaşımızın, bu maddenin
kaldırılması hakkındaki takririne iştirak edi
yoruz. (Alkışlar)
j
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REÎS — Server Somuncuoğlu.
SERVER ıSOMUNCUOĞLU (Sinob) — Vaz
geçtim.
REÎS — Cemal Kıpçak.
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Vazgeç
tim.
REÎS — Takrirleri okutuyorum:
Yüksek Reisliğe
Serbestli akit ve mukavele esaslarına aykırı
bulunan muvakkat 3 ncü maddenin tayyını arz
ve teklif ederim.
Bursa Me'busu
Müfit Erkuyumcu
Yüksek Reisliğe
Muvakkat Encümenin muvakkat 3 ncü mad
desi, muvakkat olmıyan 3 ncü maddesindeki ta
rafların rızalariyle münakit akitleri iptal ve
müktesep hakları ihlâl etmesinin bir neticesi
olarak eski alman ve mühim kısmı Gelir Ver
gisine verilen kiraları cöbri iade veya takasa
tâbi tutulması, hukuk esaslariyle tezat teşkil
edeceğinden encümen metnindeki muvakkat
üçüncü maddenin tayyını teklif ederim.
Konya Mebusu
Hidayet Aydmer
REİS — iki takrir de tayyı ifade etmekte
dir. Komisyon da iştirak ediyor. Muvakkat
üçüncü maddenin tayyı hakkındaki bu takrir
leri reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Takrirler kabul ve madde
tayy edilmiştir.
• Kanuna bir muvakkat madde ilâvesine dair
bir takrir v a r ;
Yüksek Reisliğe
Aşağıdaki hükmün muvakkat 3 ncü madde
olarak kanuna ilâvesini arz ve teklif ederim.
Muvakkat madde 3 :
«2 nci maddeye göre yapılan zamlarla bulu
nacak kiraları 3 ncü maddedeki serbest emsalli
kira miktarını bulmazsa, bu kanunun neşrinden
itibaren 2 ay içinde mal sahibinin müracaatı
üzerine hâkim hakiki kirayı tâyin ve takdir
eder. Bu karar katidir.»
Bolu Mebusu
ihsan Gülez
İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlarım, muvakkat ikinci maddenin sonuna,
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Avni Yurdabayrak arkadaşımızın teklifi üzeri
ne bir hüküm ilâvesini kabul ettik, bu şu idi:
Eski kiralar; gerek 1939, gerekse 1939 dan 1947
ye kadar olan kiralara bu kanuna göre yapılan
zam % 200, 300, 400, her ne ise, şayet 1953 had
dini aşarsa, kiracıya, hâkime müracaatla bu
kiranın 1953 deki miktarının ne olduğunu tesbit ve tâyin ettirmek yetkisini veriyordu. Aynı
şekilde bendeniz muvazene hâsıl olsun diye, mal
sahipleri için de bir imkân tanımak istedim. Bu
kanunun yapmış olduğu zamlar 1953 kirasına
yaklaşmıyorsa bu sebeple mal sahibi hâkime mü
racaatla 1953 esasını elde etmek imkânını bulsun.
M. M. PERTEV ARAT — İştirak etmiyoruz.
REÎS — Komisyon iştirak etmiyor. Takriri
dikkat nazarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler.. Takrir reddedilmiştir.
MADDE 17. — Millî Korunma Kanununun
30 ncu maddesi ile 56 ncı maddesinin VII nci
bendi ve bu maddeleri tadil veya ilga eden ka
nunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
R E İ S — Madde hakkında söz istiyen?
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlarım, şimdi okunan madde ilga
maddesidir. Bundan evvelki kanunların tümünü
ilga ediyor. Şimdiye kadar sükûtu tercih ettim.
Yüksek müsaadenizle bu hüküm hakkındaki fik
rimi madde üzerinde, bir iki cümle şeklinde arz
edeyim. Muhterem arkadaşlar, gerek nizamna
memiz, gerekse teamül, bir kanunun heyeti umumiyede imal edilemiyeceğini emretmektedir. Gö
rüyorsunuz ki bu kanun baştan sona kadar he
yeti umumiyede imal edildi. Komisyon burada
oturmuş, her teklif için, iltihak ediyoruz diyor.
(Gürültüler, bravo sesleri).
Bu itibarla baştan sona kadar tezatlarla,
usulsüzlüklerle yapılmış olan bu kanunun...
R E Î S — Verilen sözü suiistimal ediyorsunuz.
Başka söz istiyen yok. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yedinci madde encümenden gelmiştir; Goloğlu'nun teklifiyle beraber. Hepsini okuyacağız
efendim.
MADDE 7. — Kira şartlarına ve Borçlar
Kanununun bu kanuna aykırı olmıyan hüküm
lerine riayet edilse bile aşağıdaki yazılı haller
de kiralıyan :
a) Kiracı tarafından gayrimenkulun tah
liye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağ-
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men tahliye edilmezse icra dairesine müracaat
la tahliye istiyebileceği gibi;
b) Gayrimenkulu kendisi veya eşi veya ço
cukları için mesken olarak kullanma ihtiyacın
da kalırsa kira akdinin hitamında;
c) Gayrimenkulu kendisinin veya eşinin
veya çocuklarının bir meslek veya sanatı biz
zat icra etmesi için kullanma ihtiyacında ise
kira akdinin hitamında;
ç) Gayrimenkulu yeniden inşa veya imar
maksadiyle esaslı bir surette tamir, tevsi veya
tadil için ve ameliye esnasında içinde ikamet
veya iştigal mümkün olmadığı fennen anlaşıl
dığı takdirde kira akdinin hitamında;
d) Gayrimenkulu Medeni Kanun hükümle
rine göre iktisabeden kimse kendisi veya eşi ve
ya çocukları için tamamen veya kısmen mesken
olarak ve yine kendisi veya eşi veya çocukları
için bir meslek veya sanatın bizzat icrası mak
sadiyle iş yeri olarak kullanma ihtiyacında ise
iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfında ki
racıyı keyfiyetten ihtarname ile haberdar et
mek şartiyle altı ay sonra;
e) Kira bedelini vaktinde ödememelerin
den dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendileri
ne iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aley
hine, ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira
müddetinin hitamında tahliye dâvası açabilir
ler.
Aynı şehir veya belediye hudutları içinde
kendisinin veya birlikte yaşadığı eşinin uhde
sinde kayıtlı oturabileceği meskeni bulunan
kimse, kirada oturduğu yeri, malikin isteği
üzerine tahliye etmeye mecburdur.
REÎS — Yedinci maddeyi bu şekliyle reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir.
Efendim; 15 nci madde de redaksiyonu ya
pılarak encümenden gelmiştir, okutuyorum.
MADDE 15. — Kiralıyan yedinci maddenin
b, c, d bentlerinde yazılı sebeplerden dolayı
tahliye ettirdiği gayrimenkulu mücbir sebep ol
maksızın üç sene müddetle eski kiracısından
başkasına kiralıyamaz.
(Ç) fıkrasına göre, tahliye edilen gayrimenkuller eski haliyle, mücbir sebepler olmadıkça
üç sene müddetle başkasına kiraya verilemez.
(Ç) fıkrasına istinaden tahliye edildikten
sonra imar plânına göre yeniden inşa, veya
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esaslı şekilde tadil veya tevsi edilen gayrimen- i âmme dolayısiyle bu mülkiyet hakkı tahdit olu
küllerin yeni haliyle ve yeni kira bedeliyle bir ı nabilir. Arkadaşlar, mülkiyet hakları da, va
tandaşların diğer bütün 'hak ve hürriyetleri de
mesken veya bir ticarethane yerini eski kiracı
icabettiği zaman taJhdit olunabilir. Fakat bu
nın kiralamaya tercih hakkı vardır. Bu hakkın
nu Anayasamız tâyin etmiştir. Bu, hükümet
kiralıyanm, yapacağı tebliğ tarihinden itiba
çe memlekette bir örfi idare iDân edilir veya bir
ren bir ay içinde kullanılması şarttır.
ahvali fevkalâde kabul edilirse, o zaman mül
Bu maddeye göre tercih hakkı bertaraf edil
kiyet haklariyle birlikte diğer haklar da tah
medikçe gayrimenkul üç yıl müddetle başka
dit olunabilir. Bunun dışında her vatandaş is
sına kiralanamaz.
ter mülk sahibi olsun, ister olmasın mülkiyet
REÎS — Efendim; maddeyi son şekliyle rey
haklarını muazzez ve muhterem tutması her
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenşeyin üstünde vatani bir vecibedir. Mülk, va
ler... Madde kabul edilmiştir.
tan topraklarının birer cüzidir. Bu itibarla
MADDE 18. — Bu kanun 1 . VI-. 1955 tari
mülkiyet hakları aleyhinde 'bulunmak ve bu se
beple sosyal cereyanları kabul etmek, sosya
hinden itibaren mer'idir. *
lizm cereyanının zaruretinden ibahseden arka
REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
daşların bu fikirlerine iştirak etmiyorum. Biz
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
mülkiyet haklarına riayette de bir tahdit sis
miştir.
temi kabul edebilirdik. Gtoloğlu arkadaşımın
MADDE 19. — Bu kanunu icraya icra Ve
yapmış olduğu hem tahdide ve hem de mülki
killeri Heyeti memurdur.
yet haklarına tecavüz teşkil etmiyordu. Aynı
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
zamanda yapılmış olan akitlerin serbesti ve
Kabul edenler... Etmiy enler... Madde kabul edil
meşrutiyetini kalbul ediyordu. Anayasamızın
miştir.
70, 71 ve 79 ncu maddeleri akit hürriyetini,
Efendim; heyeti umumiyesi üzerine, aleyhte
mülkiyet tasarrufunun serbestisini dokunulmaz
mukaddes bir prensip olarak kaıbu-l etmiştir.
Ferid Alpiskender'e söz veriyorum.
Arkadaşlar; bir memleketin fertleri ne kadar
FERÎD ALPlSKENDER (Tekirdağ) —Muh
•sıhhatli olursa, o memleket nasıl ki, sağlam bir
terem arkadaşlar, günlerden beri sizi i^gal eden
memleket ise, bir memleketin servet sahibi olan
Muvakkat Encümen tasarısı nihayet kanunlaş
insanları ne kadar çok olursa o memleket de o
mak üzeredir. Bu kanunun memleketimiz için
kadar servetli ve refahlı bir memleket olur. Bu
çok faydalı ve verimli olmasını ben şahsan can
itibarla bu kürsüden yapılan mülkiyet ve servet
dan temenni ederim. Fakat bu kanaatta olma
düşmanlığını asla kabul etmem, reddederim.
dığım için ve aynı zamanda maddeler üzerinde
(Şiddetli gürültüler, ve öyle şey yok sesleri) isim
de arzu ettiğim yerlerde konuşamadığımdan
söylemek istemiyorum, yapanlar oldu.
yüksek müsaadenize güvenerek noktai nazarımı
arz edeceğim.
SERVET SEZGİN (Çanakkale).— Mülkiyet
Arkadaşlar, Muvakkat Encümen tasarısı
ve servet düşmanına kamünist denir.
gerek MecDis içinde, gerek Meclis dışında kira
F E R l D ALPlSKENDER (Devamla) — 1953
cılarla mal sahiplerini iki hasım karargâh ha
ün mahsurları, bu kanun hakikaten âmme hu
line koymuş bir manzara arz ediyor. Yüksek
kukuna, hukuk prensiplerine riayet edilerek çıka
Meclisin bu hususta objektif hareket ettiğine
bilirdi ve yine bir tahdit sistemi olurdu. Fakat
ve şahsi hislere kapılmadığına ben inanıyorum
üçüncü maddede yapılan müzakereler neticesin
ve inanmak istiyorum. Fakat bu memlekette
de encümen tasarısında ısrar etti. Halbuki En
kiracı ile mal sahibinin hiçbir zaman iki hasım
cümen Reisi Halil Imre arkadaşımız bu kürsü
karargâh halinde yer almasını arzu etmem. Ve
de tasarının tümü üzerinde yapılan müzakereler
bu, memleket için iyi bir hal değildir. Bu hu
de icabeden izahatı verdikten sonra lüzum görü
sumet dolayısiyledir ki, bu kürsüden konuşan
lürse maziye rücu etmekten döneriz ve kanunun
bâzı arkadaşlarımız mülkiyet hakkına temas
meriyetinden itibaren kira akdini kabul ederiz,
ettiler ve dediler ki: Sosyal bir dâva karşısın
yani kanunun meriyeti tarihinde kira akitleridayız, mülkiyet hakkı ne oluyormuş1? intizamı
ni dondurmak suretiyle bir zammı temin edebi-
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liriz diye vadetmişlerdi. Fakat her nasılsa son I maya başlıyarak işletmeye çalışmaktadırlar. Bu
radan bu vaitlerinden döndüler. Bunun yanında
meyandan hanlara, apartmanlara, hamamlara ve
hükümetin tasarısı hakikaten hem tahdidi mahi
emsali birçok yerlere paralarını yatırmaya baş
yette ve hem de istikbale mütevecih kademeli bir
ladılar. Memleketin imarı bakımından, inşası ba
intikalden sonra serbestiye gidiyordu. Umumi
kımından faydalı olan bu hareketleri teşvik et
yetle müdahale tarzında işe girişilmemiştir.
mek mahzurlarını da iktisadi tedbirlerle önle
mek lâzımgelirken, Millî Korunma Kanunu ile
Arkadaşlar mülkiyet hakları ve hukukta kira
sipekülâsyonu önliyeceğiz demek doğru değildir.
ve mülkiyete taallûk eden bütün haklarda de
mokrasi memleketlerinde kanun ve hükümet dai
Arkadaşlar, 6084 sayılı Kanundan sonra £|erma tanzim edicidir. Hiçbir zaman kira rejimleri
ver Somuncuoğlu arkadaşımız dediler ki, mesken
ne müdahale vâki olmamıştır.
adedi artmıştır. Bu bir hakikattir. Bu, 6084 sa
Halbuki bu kürsüden sık sık müdahale keli
yılı Kanunun lehinde kaydedilecek bir vakıadır.
meleri tekrar teklif edildi, işte bu netice itibariy
Binaenaleyh 6084 sayılı Kanun bu memlekette
le gerek Anayasa gerek müktesep haklara, gerek
inşaatı teşvik etmişse, mesken adedi artmışsa,
medeni hukuka ve Borçlar Kanununa göre bu
kira fiyatları düşmüşse muvaffak olmuş bir sis
kanunun 3 ncü maddesinin aykırı olduğu kana
tem demektir.
atindeyim. Bu kanaatimi de kanunun tümü üze
Arkadaşlar, hafızalarınıza müracaat edeyim :
rinde Yüksek Heyetinize arz etmeyi bir vicdan
Hatırlarsınız, eskiden ihtisas mahkemeleri vardı.
borcu biliyorum. Çünkü kanun çıkarmak kolay
Bu mahkemeler kaçakçılığı önlemek için kurul
dır, fakat kanunların tatbikatı millet tarafından
muştu. Hususi bir kanunla kurulan bu mahke
tutulur ve yaşatılırsa verimli olur. Bunu düşün
meler zannedersem Türkiye'nin 14 yerinde işli
mek mecburiyetindeyiz. Sonra arkadaşlarım, çok
yordu. Ve en ağır cezaları kaçakçılara tatbik edi
müteessir olduğum bir mesele de; memleketin
yordu. Fakat bu mahkemeler, yani tahdit rejimi,
imarı ve inşaatı bakımından Ahmet İhsan Gürkendisinden beklenen neticeyi veremedi ve kaçak
soy'un verdiği takririn reddedilmiş olmasıdır.
çılığı bununla önlenemedi. Ne vakit ki Türkiye'
Ahmet îhsan Gürsoy, kanunun neşrinden sonra
de şekerin, sabunun, kaçakçılığa mevzu olan
yapılacak olan binaların serbest kira Rejimine
maddelerin bedellerini indirdik ancak o vakit
tâbi olmasını istihtaf eden bir takrir vermişti.
Suriye hududundaki ve diğer yerlerdeki kaçak
Ben bu itibarla şahsi kanaatim olarak bu seneden
çılık, olduğu yerde durdu, kanun bir tarafa bı
sonra inşaatın en az % 40 - 60 nispetinde duraca
rakıldı, mahkemeler lâğvedildi.
ğını zannediyorum. Halbuki iskâna muhtaç olan
Arkadaşlar, bendeniz Millî Korunma Kanu
bu memleket aynı zamanda imara da muhtaçtır.
nunun bütün hızı ile devam ettiği 12 sene müd
Emrullah Nutku arkadaşımız Paris'ten bah
deiumumi ve hâkim olarak en kıyak cezaları ver
settiler. Paris'in bir mukayese unsuru olarak ele
mek suretiyle Millî Korunma Kanununu tatbik
alınması doğrul değildir. Paris'te beş saat gezseetmiş bir arkadaşınızım. Şunu bütün samimiye
niz boş bir tek arsa bulamazsınız. Fakat memleket
timle arz edeyim ki bu kanun kendisinden bek
imarının en ilerisinde bulunan Ankara'da ise 100
lenen semereleri vermediği için ilga edilmiştir
lerce, 1000 lerce arsa bomboştur, binaenaleyh
ve bizim de muhalefette iken bu ilgaya hizmeti
Paris ile mukayese edilemez.
miz dokunmuştur.
Sonra bir diğer arkadaşımız, Hüseyin Balık
Muhterem arkadaşlarım; görüyorsunuz kî
arkadaşımız zannediyorum, bu kanun sipekülâs
münhasıran tahdit, sıkı tahdit beklenen neticeyi
yonu önler dediler, inşaatı durdurur dediler.
vermez ve veremez. Bu itibarla Hükümetin ge
Bu kanun sipekülâsyonu tam mânasiyle ön
tirdiği gibi bir taraftan iktisadi tedbirlerle mes
lemez, fakat tesiri olur. Çünkü eskiden iktisadi
ken adedini artırmak ve mesken kiralarını tan
sahada ileri giden fikirlere sahip değildik, pa
zim etmek, onun yanında ihtilâf halinde olan
ralarımız için bir istifçilik vardı, kumbaracılık
vatandaşları mahkemeye gönderdiğimiz takdirde
vardı. Fakat Türkiye garp medeniyetine girdik
iyi bir yola gitmiş olsaydık, esasen mahkemeye
ten sonra her tarafta bankalar meydana geldi.
gidecek işler % 5 i geçmiyecekti. Bunlar da Türk
Birçok işletmeler açılmaya başladı, milletimiz
milMfcnin asîl sesine mâkes olan Türk hâkiminin
mevcut paralarını bankalara, işletmelere yatır- I vicdaniyle halledilecekti ve memleket normal re-
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jime kavuşacaktı. Ben bugün bu Millf Korunma
Kanununun ölü olarak doğduğuna, yaşıyamıyacağma kaani olduğumu sözlerime başlarken
arz ettim. Binaenaleyh vicdani kanaatime uyan,
inandığım hisleri, fikirleri en serbest olarak ifade
etmek de daima prensibim olmuştur. Yüksek He
yetinize hitabediyorum; 1953 e gitmek suretiyle
müktesep haklar ihlâl edilmiştir, Anayasaya ay
kırı, bir yol tutulmuştur. Tatbikatta müşkülât
vardır. Bu yol çıkar bir yol değildir. Binaenaleyh
ben muhterem arkadaşlarımı kanunun tümü üze
rinde rey verirken verilen reylerin istikbalde vic
danlara bir suali istifham olmamasını candan te
menni ederim. (Alkışlar) Binaenaleyh ben reyi
mi kırmızı olarak vereceğim. Siz Yüksek Heyeti
nizin de kırmızı rey vermenizi rica ederim. (Al
kışlar ve gürültüler)
REİS — Kanunun lehinde söz Server Somuncuoğlu'nun.
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Alpiskender'in kanu
nun tümü üzerindeki mütalâaları bugüne kadar
Yüksek Mecliste devam etmiş olan müzakerelerin
sadece tek cepheli bir müdafaasına tahsis edilmiş
bulunmaktadır.
Anayasanın Türk vatandaşlarının hak ve hür
riyetlerini kanunlarla tahdideden prensipleri kar
şısında artık bunun istisnai zaruretlerin doğur
duğu prensipler olduğunu kabul etmek, 19 ncu
asırdaki hukuk kaidesini 20 nci asırda iddia et
mek, ortaya atmak demektir arkadaşlar (Bravo
sesleri ve alkışlar)
Bizim bu kanunla istihdaf ettiğimiz sırf mül
kiyet hakkının tahdidi değil, malikin tasarrufu
nu sadece intifamda ve heyeti içtimaıyenin men
faatine müteveccih olarak bulunmasının şartları,.nı tâyindedir. O itibarla mülkiyet hakkına teca
vüz gibi ifade edilen bu kanun, mülkiyet hakkı
ile alâkası değil intifa hakkının muayyen şartlar
la kullanılmasının bir beyanından ibarettir. Sık
sık hem meselede demokrasi diye başlayıp ondan
sonra kendimizin istediği neticeye bağlanan mü
talâalar bu vesile ile de tekrar edilmektedir.
Arkadaşlar, demokrasiler bilhassa halkın ihti
yaçlarının idrak edilmiş durumuna göre devlet
idaresini tanzim eden idare sistemleridir. Bun
lar arasında bu prensibi kabul edenler mevcut bu
lunmadığım dünyada mevcut olmadığım arkada
şım beyan buyurdu. Halbuki İngiltere, A r n i k a ,
Fransa, Belçika, İsviçre ve İsveç'te bütün bunla-
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rın hepsi tahdidedilmiş ve günün şartları ile
ahenkli hale getirilmiştir. Hâlâ orada eski kiralar
dondurulmuştur. Binaenaleyh arkadaşımızın gö
rüşünün aksi fiilen sabittir. (Alkışlar) (Gürültü
ler).
Şahsıma ait olmamakla beraber muhterem ar
kadaşlarımın bâzı üyelerin sosyal meseleyi eline
alıp bu millet kürsüsünden Yüksek huzurunuzda
ifade etmelerini, sosyalistlikle itham edilmek için
bir vesile olarak ele almış olduğunu gördüm.
Aşırı sosyalizm iddialariyle damgalayıp ve hak
sız yere ifade edilmesini arkadaşlarla beraber on
lar namına ve kendi adıma reddederim arkadaş
lar.
Biz blı memleketin ihtiyaçları karşısında elbet
te ki, sosyal ihtiyaçları kavramaya ve onları ifa
de etmeye mecburuz ve ifade ederken de bunları
kanunlaştırmak zorundayız.
Arkadaşlar; 6084 sayılı Kanunun prensibinin
doğru olduğunu ve benim de o kanundan sonra
binalar inşaatının arttığını söylediğini muhte
rem arkadaşım beyan etti. Bendeniz böyle bir
ifadede bulunmadım. İkinci Cihan Harbinden
sonraki şartların yarattığı ihtiyaç, 1947 senesin
den sonra teşvik etmiştir.
Arkadaşlar; 1953 senesinde kabul edimin
olan 6084 sayılı Kanunla kabul edilen serbest
rejim sayesinde bu memlekette eğer inşaat artsaydı, her talebi karşılasaydı, halletseydi bugün
bir kiracı ve kiralıyan meselesi mevzuubahis olmıyacaktı.
Demek ki o rejime rağmen hâlâ bir tazyik,
ihtilât mevcuttur. Bu prensip tatbikatta netice
vermemiştir. Kadük kalmıştır. Vaziyet böyle
iken hâlâ oraya doğru nazarlarımızı çakmek; ha
kikati inkâr etmek, hiç değilse bugünkü şart
ları başka türlü ifade etmek mânasına gelir.
Mühim bir noktaya muhterem arkadaşları
mın dikkatini çekmek isterim. Bu kanun konuş
ması bitip, reye arz edileceği sırada her birimiz
bâzı maddelerine şu veya bu suretle katılmamış
olabiliriz. Biz şu veya bu prensibin bu kanun
içinde olmamasını tercih etmiş olabiliriz. Ama
kanunun tümü mevzuubahis olduğu sırada ken
di mütalâa ve prensiplerimizden fedakârlık ede
rek bu kanunun içinde görülen potaya hep bir
likte iştirak etmemiz lâzımdır. Aksi halde bu
kanuna kırmızı rey verilirse, yani kabul edilmez
se 6084 sayılı Kanun meriyete girecek ve mem-
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lekette bir hereümerç kendisini gösterecektir.
(Ne münasebet sesleri, alkışlar) Yüksek Meclisin
sadece mal sahibi, sadece kiracı değil fakat içti
mai şartlar altında her iki vatandaş zümresini
de bağrına paşan Yüksek Meclisin muhterem
üyelerinin bu tasarıyı, beyaz oylariyle kanun
laştıracaklarına eminim. Hepinize bu bakımdan
muvaffakiyetler dilerim, memleketin dört tara
fından size bakan gözleri tatmin etmeye ve on
ların bu derdine çare bulmaya mecbursunuz ar
kadaşlar. (Alkışlar).
R E İ S — Efendim, müzakereler bitmiştir. Or
du Mebusu Feyzi Boztepe'nin bir takriri var
dır, ıttılaınıza arz ediyorum.
Yüksek Reisliğe
Hâlen tamamen insicamsız bir hüviyet alan
ve umumi prensiplerden mahrum bulunan bu
kanun lâyihasının, kira mevzuunda, bugün mev
cut bulunan müşkilleri ve ihtilâfları bertaraf
edecek mahiyette olmadığı bilâkis tatbikatta bü
yük zorluklar doğuracağı anlaşılmış bulunuyor.
Bu itibarla vaktin de dar olması hasebiyle nokson bir kanun çıkarmış olmamak için lâyihanın
tetkik edilmek üzere komisyona sevkı ile mevcut
mevzuatın bir yıl daha temdidedilmesini arz ve
teklif eylerim.
Ordu Mebusu
Feyzi Boztepe
Yüksek Reisliğe
Gerek Hükümet, gerekse mebus arkadaşlar
tarafından getirilen metinlerle hiçbir münase
beti kalmayıp tamamen Umumi Heyette imal
edilen bu lâyiha, insicamsız ve tatbik kabiliye
tinden mahrum bir şekil almış bulunmaktadır.
Tatbikatta tevlidedeceği mahzurlar meyanmda
sağlıyacağı fayda mevcut olmadığı kanaatinde
yiz.
Bu itibarla lâyihanın heyeti umumiyesinin
reddiyle, yeni, insicamlı bir metin hazırlaması
için Adalet Komisyonuna havalesini teklif ede
riz.
18 . V . 1955
Kocaeli
H. O. Erkan
Kocaeli
N. Akın
îzmir
M. A. Sebük

Siirt
M. D. Süalp
A. Karahisar
K. özçoban
Mardin
R. K. Timuroğlu

Kocaeli
S. Dinçer
Bolu
I. Gülez
Konya
Okunamadı
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Konya
Okunamadı
A. Karahisar
M. Â. Ülgen
İstanbul
H. Hüsman
Maraş
R. öksüz
Van
K. Yörükoğlu

Rize
î. Akçal
istanbul
L. Kırdar
Kocaeli
Okunamadı
Kırklareli
Ş. Bakay
Samsun
F. Tüzel
Tekirdağ
Z. Erataman

Giresun
L Tüfekçioğlu
Muğla
A. Sarıoğlu
Çorum
Okunamadı
Kastamonu
M. Â. Mühto

Tokad
A. Gürkan

REÎS — Arkadaşlar; bu takriri ve bundan
evel okunan takriri reye arz etmiyeceğim. Sebe
bi, 15 imzalı iki takrir daha vardır ki bunlar
lâyihanın açık reye konulmasını istemektedir
ler. Bu itibarla kanunun heyeti umumiyesini
açık reye koymak mecburiyetindeyiz. Şimdi bu
takrirleri okutuyorum.
Yüksek Reisliğe
Gayrimenkul kiraları hakkındaki kanun lâ
yihasının- açık oya arzını rica ederiz.
İstanbul
Afyon
Muğla
H. Hüsman
M. Â. Ülgen
A. Sarıoğlu
Siirt
Kırklareli
Bursa
M. D. Süalp
Ş. Bakay
K. Yılmaz
Sivas
İzmir
Rize
R. öçten .
B. Bilgin
1. Akçal
Çoruh
Rize
Tokad
Y. Gümüşel
M. Mete
A. Gürkan
Zonguldak
Elâzığ
Tekirdağ
C. Kıpçak
Ş. Yazman
1. H. Akyüz
Konya
Niğde
M. Bağrıa çık
S. Ertur
Yüksek Reisliğe
.Gayrimenkul kiraları hakkındaki k/mun lâ
yihasının açık reye konulmasını arz ve teklif
ederiz.
İstanbul
H. Hüsman
Maraş
M. Özsoy
Gazianteb
1. Daî
Antalya
A. Okur
Giresun
A. Tüfekçioğlu
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Siird
D. Süalp
İstanbul
F. Tekil
Çankırı
K. Çığman
Manisa
M. Tümay
Erzurum
R. S. Burçak

Kırklareli
Ş. Bakay
İzmir
B. Bilgin
Tokad
A. Gürkan
Muğla
A. Sarıoğlu
İzmir
M. A. Sebük
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REİS — Kanunun heyeti umumiyesi açık
oya arz edilmiştir.
isimleri okunan arkadaşlar, kürsüden reyle
rini vereceklerdir.
(Afyon Karahisar mebuslarından başlıyarak
reyler toplandı.)
REİS — Reylerini kullanmıyan varsa lütfen
kullansınlar.
2. — Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/259)
(1)
Yüksek Reisliğe
Ruznamenin birinci defa görüşülecek madde
leri arasında 27 numarada kayıtlı (Telsiz Kanu
nunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun lâyihasının tercihan ve müstacelen gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim.
Devlet Vekili
M. Sarol
REİS — Efendim, tercihan görüşülmesini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var
mı?.
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere
geçilmesi kabul edilmiştir.
Encümenin teklifinde müstaceliyetle görüşül
mesi teklifi vardır. Müstaceliyetle görüşülmesi
teklifini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Telsiz Kanununun 5 nci Maddesinin Değiştiril
mesi hakkında Kanun
MADDE 1. — 3222 sayılı Telsiz Kanununun
beşinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir :
Madde 5. — Karada umumiyetle verici tel
siz tesisatı vücuda getirmek için hususi şahıslara
ve müesseselere ruhsat verilmez.
Ancak :
a) Lüzumu halinde resmî müesseselere,
b) Kurulması, işletilmesi ve neşriyatı tama
men hükümetin murakabe ve kontrolü altında
bulunmak, takati bin kilovattan aşağı olmamak,
neşriyatı karşılığında her ne suretle olursa ol(1)

307 sayılı matbua zaptın

sonundadır.
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sun bir ücret alınmamak ve hükümetle akdedi
lecek mukavelede tâyin edilecek ve en çok on
yılı geçmiyecek olan bir müddetin sonunda tesi
sat sahasına dâhil bütün arazi ve arsalar, tesi
satı ve bunların her türlü teferruatı ile mütem
mim cüzüleri tamamen ve bedelsiz olarak Dev
lete terkedilmek kayıt ve şartiyle yerli vey abancı hususi hukuk hükmi şahıslarına,
Bu nevi tesisat vücuda getirmek ve işletmek
için İcra Vekilleri Heyeti karariyle ruhsat veri
lebilir.
REİS —r Madde üzerinde söz istiyen var mı!.
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanunun 3222 sayılı Ka
nunun birinci maddesi ile değiştirilen 5 nci
maddesinin (b) fıkrasında gösterilenlere ruh
sat verilmesi halinde tesisatın kurulması, işle
tilmesi ve neşriyatı mevzuunda hükümetin haiz
olduğu murakabe ve kontrol hak ve salâhiyet
leri ve bunların müeyyideleri kendileriyle ak
dedilecek mukavelelerde tâyin ve tesbit olu
nur. Bu mukavelelerin tatbikinden doğacak
ihtilâfların hal mercii devlet anasırıdır.
Kendilerine bu fıkra mucibince tesisat kur
mak ve işletmek ruhsatı verilen hükmi şahısla
rın bu tesisatı kurmak ve işletmek için lüzumlu
olup yabancı memleketlerden ithal edecekleri
her türlü cihaz, malzeme, eşya ve akar yakıt,
memlekete ithallerinde alınacak bütün vergi,
resim ve harçlardan İcra Vekilleri Heyeti kakarariyle istisna edilebilir.
Tesisatın kurulacağı arazi icabında Hazine
ye ait yerlerde parasız olarak temin ve temlik
olunabileceği gibi, bedeli hükmi şahıs tarafından
ödenmek üzere, hükümetçe istimlâki yolu ile de
temin olunabilir.
REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı?
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden
itibaren mer'idir.
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.

360

İ : 77

18.5 . 1965

Kabul edenler.. Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
Tasarının heyeti umumiyesini reylerinize arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
REÎS — Kira Kanunu hakkında rey toplama
muamelesi bitmiştir.
3. — Maarif Vekaleti Kurulu§ Kadroları ile
Merkez Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2287
sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair olan
4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri bulunan ka
nunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/204) (1)
REÎS — Bir takrir vardır, okutuyorum :
Yüksek Reisliğe
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri
arasında 15 nci sırada bulunan (Maarif Vekâ
leti Kuruluş Kadroları ile Merkez Kuruluş ve
Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nunla ek ve zeyilleri bulunan kanunlarda de
ğişiklik, yapılmasına dair kanun lâyihasının)
diğer işlere takdimen müstaceliyetle görüşül
mesini arz ve teklif ederim.
Maarif Vekili
C. Yardımcı
REÎS — Tercihan görüşülmesini reyinize
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var
mı?
Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere
geçilmiştir.
Encümen teklifinde müstaceliyet teklifi var
dır. Reyinize arz ediyorum : Müstacelen müza
keresini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Maarif Vekâleti Kuruluş Kadrolariyle Merkez
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı
Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair olan 4926
sayılı Kanunla ek ve zeyilleri bulunan kanun
larda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun
MADDE 1. — Maarif Vekâleti Kuruluş Kad(1) 288 sayılı matbua zaptın

sonundadır.
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rolariyle Merkez Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması
na dair olan 10 . VI . 1946 tarihli ve 4926 sa
yılı Kanuna bağlı «1» sayılı cetvelin (V) işa
retli (Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı
okul ve kurumlar) başlığı altındaki lise ve or
taokullar öğretmen ve memurlarının 9 . III .
1954 tarihli ve 6331 sayılı Kanunla değiştirilen
«1» sayılı cetvele, ilişik «1> sayılı cetveldeki
kadrolar ilâve edilmiştir.
REÎS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reyi
nize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — 10 . VI . 1946 tarih ve 4926
sayılı Kanuna bağlı «2» sayılı cetvelin «III»
işaretli (Lise ve ortaokullar idarecileri) başlığı
altındaki müdür ve müdür yardımcıları kadro
larına ait olup 6 . VII . 1953 tarihli ve 6116
sayılı Kanunla değiştirilen «2» sayılı cetvele,
ilişik «2» sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ilâ
ve edilmiştir.
REÎS — Söz istiyen yok.. Maddeyi reyinize
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun 1 Temmuz 1955 ta
rihinden itibaren mer'idir.
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum :
Kabul edenler... Etmiyenler... Lâyihanın kanunluğu kabul edilmiştir.
4. — Millî Kütüphane Kuruluşu hakkındaki
5632 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/246) (1)
Yüksek Reisliğe
Millî Kütüphane Kuruluşu hakkındaki 5632
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ilgili encümen
lerden geçerek basılmış ve Heyeti Aliye tevzi edil
miştir.
îşin ehemmiyetine binaen ruznameye alınarak
diğer işlere takdimen ve müstacelen müzakere
(1) 316 sayılı matbua zaptın
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edilmesine müsaadelerinizi arz ve teklif ederim.
Maarif Vekili
C. Yardımcı
E E İ S — Efendim, gündeme alınması husu
sunu reylerinize arz ediyorum... Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tercihan görüşülmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen?
Fethi Ülkü, buyurun.
F E T H İ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arka
daşlar; Millî Kütüphane gerçekten bizim bütün
millî fikriyatımızın muhafaza edildiği, bir yerdir
ve cidden orayı ziyaret edenler kitapların gayet
titizlikle muhafaza edildiğini görür ve kaani olur
lar.
Büyük işler orada çok az kadrolarla idare edil
mektedir, orada çalışanlara ve bilhassa Maarif Ve
kâletinin bu işle ilgili kısmına, şükranımızı ifade
etmekten zevk duyarını.
Millî Kütüphane bütün şubeleriyle memleketi
mizde kütüphaneciliğe örnek olacak, kütüphaneci
liği idare edecek ve bütün cihetleriyle organizas
yonu teşkil edecektir. Oradakiler mahrumiyet
içinde, azla çoğu yaratacak kuvvet ve kudretle ça
lışmaktadır. Orayı görenlerin bunu takdir ede
ceklerine esasen kaani bulunarak mevcut isteğin
kanunlaşmasını bendeniz de arz ve rica ederim.
REÎS — Maddelere geçilmesini reylerinize arz
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Müstaceliyetle görüşülmesini de reylerinize
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler...
Müstaceliyetle görüşülmesi kabul edilmiştir.
Millî Kütüphane Kuruluşu hakkındaki 5632 sa
yılı Kanuna Ek Kanun
MADDE 1. — Millî Kütüphanenin bünyesi
içerisinde bir Bibliyografya Enstitüsü kurul
muştur. Bibliyografya Enstitüsünün vazifeleri :
Başta Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Ma
kaleler Bibliyografyası olmak üzere, her türlü
ilmî araştırmaları mümkün kılacak ve kolaylaş
tıracak mahiyette muhtelif sahalara ait çeşitli
bibliyografyalarla memleket kütüphane] erindeki
basma eserlerin toplu kataloglarını hazırlayıp
neşretmek ve bu çeşit araştırmalara ve çalışma
lara yardım etmektir.

0 :2

Bibliyografya Enstitüsü, aynı zamanda, ilim
adamlarının yerli ve yabancı neşriyata mütaallik
olarak karşılaşacakları güçlükleri halledecek bir
istihbarat merkezi vazifesini de görecek, mem
leket kütüphaneleriyle yabancı memleketler kü
tüphaneleri arasında matbu kitaplarla periyo
dik eserlerin mübadelesi, mikrofilim ve sair do
kümanlar iaresi ve icabında bu dokümanların
mübadelesi işlerine tavassut ve yardımda buluna
caktır.
RE IS — Madde hakkında söz istiyen yok,
reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — 2527 sayılı Basmayazı ve Re
simleri Derleme Kanununun 13 ncü maddesinde,
derlenen eserlerin her nevi kitabiyat fihristleri
nin tanzimi ve neşri hakkında Basmayazı ve Re
simleri Derleme Müdürlüğüne vazife verildiğini
belirten hüküm meriyetten kaldırılmıştır.
R E Î S — Madde hakkında söz istiyen yok,
reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir,
MADDE 3. — 23 . I I I . 1950 tarihli ve 5632
sayılı Millî Kütüphane Kuruluşu hakkındaki Ka
nunla 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele eklenen ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen
kadrolar kaldırılmış ve yerine bağlı (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar konulmuştur.
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok,
reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE — 1955 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı D işaretli cetve
lin Maarif Vekâleti kısmına, ilişik (3) sayılı
cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur.
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok.
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden
itibaren mer'idir.
REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenller... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maarif Vekili memurdur.
REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının heyeti umumiyesini reylerinize arz
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ediyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiş ve kanunlaşmıştır.
5. — Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Ka
nunla değiştirilen
46 ncı maddesinin
tadiline
dair kanun lâyihası ile Trabzon Mebusu Mah
mut Goloğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 6123
sayılı Kanunla muaddel 46 ncı maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adliye ve
Sıhhat ve İçtimai Muavenet encümenleri mazba
taları (1/186, 2/84) (1)
REİS — Bir takrir vardır, okutuyorum.
Yüksek Reisliğe
Gündemin 11 nci maddesinde bulunan Türk
Ceza Kanununun 6123 , sayılı Kanunla değiştiri
len 46 ncı maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hasının ehemmiyetine binaen takdimen ve müs
taceliyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Sağlık Komisyonu
Mazbata Muharriri
Gümüşane Mebusu
Zeki Başağa
RE ÎS — Bu maddenin takdimen görüşülme
sini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var
mı? Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Lâyihanın müstaceliyetle görüşülmesi de tek
lif edilmektedir. Müstaceliyetle görüşülmesini
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla De
ğiştirilen 46 ncı Maddesinin Tadiline dair Kanun
MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 6123
sayılı Kanunla değiştirilen 46 ncı maddesi aşa
ğıda yazılı şekilde tadil olunmuştur:
Madde 46. — Fiili işlediği zaman şuurunun
veya harekâtının serbestisini tamamen kaldıra
cak surette akil hastalığına duçar olan kimseye
ceza verilemez.
Ancak bu şahsın muhafaza ve tedavi altına
alınmasına hazırlık tahkikatında sulh hâkimi,
ilk tahkikatta sorgu hâkimi ve son tahkikatta
vazifelü mahkeme tarafından karar Verilir.
(1) 202 ye ek sayılı matbua zaptın
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Muhafaza ve tedavi altında bulundurma
müddeti şifaya kadar devam eder. Yalnız maz
nuna isnadolunan suç, ağır hapis cezasını müstelzim ise ıbu müddet bir seneden az olamaz.
Muhafaza ve tedavi altına alman şahıs; mu
hafaza ve tedavinin icra kılındığı müessesenin
sıhhi heyetince, şifası tebeyyün ettiğine dair
verilecek rapor üzerine aynı kazai mercice ser
best bırakılır.
Bu husustaki rapor ve kararda, hastalığın
ve isnadolunan suçun mahiyeti göz önünde tu
tularak, içtimai emniyet bakımından şahsın
tıbbi kontrola ve muayeneye tâbi tutulup tutulmıyacağı, tutulacaksa müddet ve fasılası da
gösterilir.
Tıbbi kontrol ve muayene; cumhuriyet müddeiumumilerince, kararda gösterilen müddet ve
fasılalarda bu şahısların bulundukları mahalde
yoksa en yakın salahiyetli mütehassısı olan has
tane sıhhi heyetlerine sevk edilmeleri suretiyle
temin olunur.
Bu tıbbi kontrol ve muayenede nüks arazı
gösterenler hâkim veya mahkeme karariylle yi
ne muhafaza ve tedavi altına alınıp aynı mu
amelelere tâbi tutulurlar.
R E Î S — Madde hakkında söz istiyen var mı?
Buyurun Muhlis Tümay.
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Muhterem
arkadaşlarım; 46 ncı madde suç denilen fiili işle
diği zamanda şuurunun veya harekâtının serbes
tisini tamamen kaldıran bir akıl hastalığına müp
telâ bir şahsın vaziyetini mevzuübahis etmekte
dir.
Madde baştan başa okunduğu zaman görülür
ki, suç adı da verilmiyor. Nitekim başında suç
deniliyor sonra fiilden bahsediliyor. Binaenaleyh
fiilde ceza bakımından mesul olması icabeden bir
şahsın vaziyeti ele almıyor ve bunun cemiyette
bulunduğu zaman tevlidedeceğî, meydana getire
ceği mahzur bertaraf edilmek için onu tedavi al
tına alırız diyoruz. Bunu takibeden hükmün
üçüncü fıkrası aynen şöyledir; «muhafaza ve te
davi altında bulundurma müddeti şifaya kadar
devam eder. Yalnız maznuna isnadolunan suç
ağır hapis cezasını müstelzim ise bu madde bir
seneden az olamaz.» Mademki bunun serbest bu
lunması halinde aynı neviden suç işlememesi
için tedbir alıyoruz, eğer bu adam bir seneden
az bir zaman zarfında şifa bulursa bırakmıyacağız. O halde onun hakkında maddenin gözettiği
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hedefin haricinde bir müeyyide tatbik ediyoruz
demektir. Binaenaleyh hastayı hekimin elinden
alıp hâkimin eline bırakıyoruz demektir. Bu iti
barla bu üçüncü fıkranın (yalnız) dan başlıyan
kısmının kaldırılmasını teklif ediyorum.
Takdir Heyetinizindir.
SIHHAT ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ ZEKÎ BAŞAĞA (Gümüşane) —
Muhterem arkadaşlarım; Türk Ceza Kanununun
6123 sayılı Kanunla değiştirilen 46 ncı maddesi
geçen devrede tadil edilmişti. Bu tadil neticesin
de tatbikatta birçok aksaklıklar meydana gelmiş
ve birtakım bâzı vatandaşlar, adaletsiz denebile
cek derecede, müddet tâyin edilmeden akıl has
tanelerinde bırakılıyordu. Bu bakımdan suç işle
miş bir vatandaş tedavi altına alındıktan sonra
tedaviye ihtiyaç gösteren heyeti sihhiyece şifa
bulduktan sonra bir daha suç işlemiyeceğine da
ir rapor verilmedikçe, o vatandaş akıl hastane
sinden dışarıya çıkarılmıyordu. Bugün Sağlık
Komisyonunda bu madde üzerinde uzun uzadı ya müzakereler yapıldı ve mütehassıs olanların
da iştiraki ile yapılmış olan müzakereler netice
sinde bugün huzurunuza takdim edilen madde
nin esası hazırlandı.
Muhlis Tümay arkadaşımızın, bir sene müd
det kaydının kaldırılmasını teklif eden hususa
geliyorum. Bu bir senelik müddette hastanede
şifa bulsa da çıkamıyacak olanlar, sadece ağır
suç işlemiş olanlardır. Bunu koymaktan maksa
dımız, bir emniyet tedbiri almış olmak içindir.
Biliyorsunuz, halk arasında birçok dedikodular
dolaşmaktadır. Bir adam delirdi, birisini yara
ladı, öldürdü, hastaneye gitti, cürmü işlediği za
man deli idi ama üç gün sonra iyileşti, onun
için serbesttir denmemesi için ve halk arasında
elini kolunu sallıyarak dolaşmaması bakımından
bu tedbir alınmıştır. Filhakika bu gibi hâdiseler
olmuştur. Suçu işlemiş olan şifa bulduktan son
ra hiçolmazsa, ki ne zaman şifa bulacağı belli
değildir, fakat her ne olursa olsun, şifa bulunca
bir seneyi doldurduğunda bu vatandaş çıkacak
tır. Bir seneyi doldurmamışsa o bir sene yine
hastanede kalmak mecburiyetindedir. Çünkü bu
şekilde o vatandaşı çıkarmış olursak halkta bir
huzursuzluk olur. Büyük şehirlerde belki bu na
zarı itibara alınmaz; dikkati çekmez. Fakat ar
kadaşlar küçük şehirlerde, herkesin birbirini ta
nıdığı yerlerde böyle bir akıl hastasının kısa bir
zaman içinde tekrar gelip halkın içine girmesi

C:2

halk arasında huzursuzluk doğurmaktadır. Bina
enaleyh böyle bir içtimai huzursuzluğu kaldıra
bilmek için bu tedbiri almakta bir zaruret oldu
ğuna samimî olarak kanaat getirdik. Şu halde
bu maddenin aynen kabulünü rica ediyorum.
R E İ S — Mahmut Goloğlu.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sağlık komisyonundan gelen
son metin, ne lâyihaya ve ne de benim teklifime
tam uygun olmamakla beraber Sağlık Encümeni
cidden çok ilmî bir mesaiden sonra şimdiye ka
dar ele alınmamış olan bu mevzu üzerinde en
güzel kanun maddesini huzurunuza getirmiştir.
Bundan dolayı kendilerine huzurunuzda teşek
kür ederim.
Muhterem arkadaşlar; önerge sahibi arkada
şım dediler ki, madem ki ceza verilmiyor ve ma
dem ki şifa bulduğu sabit oldu, ağır cezalı suç
larda bir sene muhafaza altında bulunmak mec
buriyetinde kalsın.
Bu iddiaları iki noktada mütalâa etmek müm
kündür. Birisi; ağır cezalı suç işliyen bir hasta
nın bir müddet sonra şifa bulmuş olsa dahi daha
bir zaman içtimai hayata girişe hazırlık devresi
geçirmesi zarureti vardır, denildi.
İkincisi; bu bir ceza değildir, bu bir tedbir
dir, bu bizim kanunumuza ilk defa giren bir ted
birdir. Halbuki diğer memleketlerde bu hususta
çok daha ileri gitmiş hükümler vardır.
Bendeniz bir teklifte bulunmuştum. Komis
yon buna aykırı olarak cezalı suçlarda bir sene
kabul etmiştir. Kaldı ki - yanılmıyorsam - İtal
yan Ceza Kanununda bu 10 senedir. Cemil Bey
arkadaşım geçen celselerde vuzuhla izah etmişti,
diğer kanunlarda derece derece 10 sene, üç sene,
iki sene diye sınıflandırılmıştır. İlk defa böyle
kendiliğimizden ceza ahkâmına mugayir bir hü
küm getirmiş değiliz. Bu diğer ecnebi kanunlar
da mevcut tedbirlerin en asgarisidir. Gayet ha
fiftir. Bunu ele almamız esaslı bir merhaledir.
Bendeniz maddei kanuniyenin aynen kabulünü
istirham ederim.
REİS — Takriri okutuyorum.
Yüksek Reisliğe
46 ncı maddenin (3) fıkrasının (yalnız) ke
limesi ile başlıyan fıkrasının kaldırılmasını arz
ve teklif ederim.
Manisa
%
,£
Muhlis Tümay
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R E l S — Bu takriri dikkatlerinize arz edi I Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... reddedil
nun Bâzı Maddelerinin Tadiline ve Bu Kanuna
miştir.
Yeni Maddeler İlâvesine dair Kanun
Maddeyi olduğu gibi kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADD;E 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir.
REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye Vekili memurdur.
RE IS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
6. —• Türkiye
Cumhuriyet
Merkez Banka
sı Kanununun haz maddelerinin tadiline ve hu
kanuna yeni maddeler ilâvesine dair kanun lâyi
hası ve Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbata
lar (1/256)
(1)
REİS — Bir takrir var:
Yüksek Reisliğe
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak
maddeleri arasında 30 ncu sırada bulunan (Tür
kiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun
bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna yeni
maddeler ilâvesine dair kanun lâyihasının) di
ğer işlere takdimen müstacelen müzakeresini
arz ve teklif ederim.
Maliye Vekili
H. Polatkan
REİS — Takdimen görüşülmesi hususunu
reylerinize erz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası senetler cüzdianmda mevcut Hazine
kefaletini haiz Toprak Mahsulleri Ofisi bonola
rından 550 milyon liralığı iptal edilerek, t u t a n
banka tarafından açılacak «Mahsuba tâbi matlub at hesabına» alınır.
Mezkûr hesaptaki meblâğda :
a) Bankanın provizyon hesaplarından ay
rılacak 50 milyon lira;
b) 1715 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine
müstenit hususi ihtiyat akçasında mevcut
1 051 494,15 lira;
c) Aynı kanunun 88 nci maddesinin son
bendine tevfikan, 1$54 yılı bilançosu gereğince
Hazineye ait temettü bakiyesini teşkil eden
1 207 517,03 lira;
d) 3133 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle
müesses 6 milyon liralık hususi ihtiyat akçasın
dan 1,5 milyon lira;
derhal mahsubolunur.
REÎS — Söz istiyen var mı?.. Reye arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — 1715 sayılı Kanunun :
a) 19 ncu maddesi mucibince müruruza
mana uğrıyan bankmotlar tutarı ile fersude
bankmot mübadelesinden tahassul edecek fark
ların tamamı;
b) 6544 sayılı Kanunla muaddel 88 nci
maddesine tevfikan yapılacak tevziattan sonra
Hazineye kalan bakiye;
Birinci maddede yazılı mahsuba tâbi matlubat hesabı tasfiye edilinceye kadar mezkûr
hesabın itfasına tahsis olunur. Gerekli mahsup
muameleleri bankaca, her hesap yılını takibeden altı ay zarfında icra edilir.

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok.
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Ka
Reye arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etbul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
j miyenler... Kabul edilmiştir.
Müstacelen müzakeresi teklif edilmektedir.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.

(1) 311 sayılı matbua zaptın

sonundadır.

* MADDE 3. — Birinci maddenin (d) fıkra
sında yazılı hususi ihtiyat akçesinden bakiye
kalan 4,5 milyon lira, hissedarların ödenmemiş
yüzde 30 sermaye hisseleri bakiyesine mahsubedilir.
'
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok.
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Reye arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Banka iskonto ve kredi encü
meni ile merkez, şube ve bankmot matbaası
idare heyetleri reis ve azalarına, aylıklarının
üçte ikisini geçmemek kaydı ile verilecek üc
ret, idare meclisi kararı ile tesbit olunur.
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok.
Reye arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — 3133 sayılı Kanunun 2 ve 3
ncü maddeleri kaldırılmıştır.
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok.
Reye arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Bu
meriyete girer.

kanun

neşri

tarihinde

REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir,
MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur.
R E l S — Maddeyi reye arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Tasarının heyeti
arz olunmuştur.

umumiyesi açık oyunuza

7. — Toprak Mahsulleri Ofisi
Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve
Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/253)

(D
RElS — Bir takrir vardır, arz ediyorum :
Yüksek Reisliğe
Ruznamenin 1 nci müzakeresi yapılacak
maddeleri arasında 31 nci sıradaki Toprak
Mahsulleri Ofisi Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun lâyihasının diğer işlere
takdimen ve müstaceliyetle görüşülmesini arz
ve teklif ederim.
İktisat ve Ticaret Vekili
S. Yırcalı
(1) 310 sayılı matbua zaptın

sonundadır.
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REÎS — Takdimen görüşülmesini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Bu arada Gayrimenkul Kiraları hakkındaki
Kanuna verilen reylerin neticesini arz ediyo
rum.
Kanun tasarısına (328) arkadaş rey vermiş,
(227) kabul, (87) ret, (14) çekinser vardır.
Muamele tamamdır, bu suretle teklif kanunlaş
mış bulunmaktadır. Hayırlı olsun. (Alkışlar).
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Çok
mühim, Devletin Hazinesini alâkadar eden ka
nunları en süratle, atom suretiyle çıkarmakta
yız. Görüyoruz ki, ekseriyet de yoktur, herkes
ambale olmuştur. Bu kanun o kadar mühimdir
ki, bunu bu ekseriyetle çıkaracak olursak Dev
letin Hazinesine * ihanet etmiş oluruz. Devlet
bunu bizden sorar. Ben teklif ediyorum, müsta
celiyetle kabul ettiniz, çok mühim bir kanun
dur. Bir tek adama 600 milyon için salâhiyet
veriyorsunuz. Toprak Mahsulleri Ofisinin reisi,
âzası hepsi Umum Müdürüdür. Bu müessesenin
İdare Meclisi Reisi Hüseyin Kadri Bey bu yüz
den füc'eten ölmüştür. Arkadaşlar, sizi ikaz edi
yorum ve bu kanunun böyle ufak ekseriyetle ve
süratle çıkarılmasına taraftar değilim. Buğday
almakla mükellef olan Toprak Mahsulleri Ofisi
şimdi neler yapmıyacaktır ? Borçlarını ödiyoruz, ayrıca da kâr etsin diye ellerine 600 milyon
lira veriyoruz. Böyle bir kanunu müstacelen çı
karmak doğru değildir. Halbuki biz müstacelen
görüşülmesini kabul ettik. Hem ekseriyet de
yok. Eğer bunu böylece kabul edersek Devlet
Hazinesine müthiş zarar vermiş olacağız. Bunu
yarma bırakalım. O zaman müsaade ederseniz
bu işin iç yüzünü sizlere anlatayım.
REÎS — Sinan Bey, ekseriyet var, müzake
reye devam ediyoruz. Sonra henüz müstaceliyet
kararı da almadık. Bu itibarla kanunun heyeti
umumiyesi üzerindeki görüşmelerinize devam
ediniz.
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Pekâlâ.
Şimdi arkadaşlar, T. M. Ofisinin Meclisi ida
resinin hiçbir salâhiyeti yoktur. Vekil bey de
buradadır, bu salâhiyetin olmadığını ben bu
kürsüden ispata çalışacağım.
Bir tek adama 600 milyon liranın sarfına
izin vermiş oluyorsunuz. Şu halde bir umum mü
düre böylece bir salâhiyet verecek olursak, o
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halde Devlet İktisadi Teşekküllerinden olan bu
idarenin meclisi idaresini de tamamiyle Ofise
fyâkim kılacak bir kanunun getirilmesini rica
ediyorum. Evvelâ bu kanun gelsin. Çünkü bura
sını bir umum müdür doğrudan doğruya kendi
si idare ediyor. Bu tahsisatın idaresi şekli
umum müdürün elindedir ve aynı zamanda
onun yapacağı işler de tadat edilmiştir. Binaen
aleyh bu işleri görebilmek için Umum Müdü
rün, yeniden bu salâhiyetle bir teşkilât kurması
lâzımgelecek ve 600 milyon lirayı bir sene zar
fında sarf edecektir.
Bendeniz burada bütün mütalâatımı arz et
tim. Bu idarede iki sene raportörlük yaptım,
300 dosya kayıptı, yine de birçok kayıp dosya
ları vardır. Ben burada hiç kimsenin şahsını he
def tutmadım ve tecavüz kastım da yoktur. Bu
idareye yüklediğimiz iş çok ağırdır. Bunun al
tından kalkamadığı takdirde yine zararı devle
tin sırtına vurursanız onu da siz bilirsiniz.
Ben hiç kimseye tecavüz etmiyorum. Yalnız
verilen bu vazife çok ağırdır. Toprak Ofis bu
yükün altından kalkamaz, ilerde, şimdi yapıldı
ğı gibi, gene bu zararları devletin sırtına vurur
sunuz. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Ben vicdani va
zifemi yapmış oluyorum.
İKTİSAT VE TİCARET V E K l L l SITKI
YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, Toprak Ofis
Umum Müdürlüğü, 3460 sayılı Kanunun hüküm
lerine göre "kurulmuş bir iktisadi devlet teşekkü
lüdür. Diğer iktisadi devlet teşekkülleri gibi bir
Umum Müdürlük kadrosu ve bir meclis idaresi
mevcuttur. Bu uzuvlar kanuni salâhiyetleriyle
hareket etmektedirler. Halen takibedegelmekte
olduğu hububat politikası bakımından toprak
ofis, 800 küsur milyon liralık bono çıkarmak ve
bu suretle bu mubayaaları yapmak salâhiyetini
haizdir. Gerek Bütçe Encümeninde ve gerekse büt
çenin heyeti umumiyesi konuşulduğu sırada ikaz
larınız ve tenkid ve temennilerinizden cesaret
alarak bu defa biraz evvel kabul ettiğimiz
Merkez Bankası Kanunu hükümlerine dayanarak
büyük hacımda iş gören ve sermayesi sadece 30
milyondan ibaret olan bir teşekkülün sermayesi
ni kanunen yeni kaynaklar bulmak suretiyle 600
milyon liraya çıkartmış bulunmaktayız. Bu su
retle şimdiye kadar ancak bonolar yolu ile gör
mekte olduğu işleri aynı zamanda sermaye yolu
ile de temin etmenin imkânları hazırlanmış bu
lunulmaktadır.

|
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Halen Toprak Mahsulleri Ofisinin 140 milyon
küsur liralık sabit tesisleri bulunduğu gibi muka
veleye bağlanmış olan 200 küsur milyon liralık
hububatın muhtelif yerlerde saklanabilmesi, depolanabilmesi için çelik ve sair siloların siparişi
verilmiş bulunmaktadır.
Arkadaşımızın ifade ettiği gibi, Meclisi ida
renin muayyen bir salâhiyeti yoktur, ifadesi ye
rinde değildir. Ve bu kanunun, izhar edilen bir
arzuyu yerine getirmek suretiyle binalarını tev
si ve sadece bir miktar buğday mubayaa eden bir
müessese halinden çıkararak sermayesini yükseltmek suretiyle kendisine imkânlar sağlamaktayız.
Bu salâhiyeti almak üzere de işbu kanun Yüksek
Heyetinize sevk edilmiş bulunmaktadır. Şimdiye
kadar Millî Korunma Kanunu hükümlerine dayanarak bu teşekkülün Millî Müdafaa ve halk ihtiyaçları bakımından yapılmakta olduğu pirinç ve
diğer bâzı gıda maddeleri mubayaaları da müs
takil kanun hükümlerine raptedilmiş olacaktır.

Bir de yine bu kanun lâyihasiyle, Yüksek He
yetinizin tasvibine mazhar olduğu takdirde, şim
diye kadar başka memleketlere satmak imkânın
dan güçlükle karşılaşılmış bulunan ve bâzı te
sislere girmek için dış ve iç ortaklıklar tesis et
mek mecburiyetinde kaldığımız afyon mahsulünü
bir kat daha kıymetlendirmek, ilâç yapımında
memleket ihtiyaçlarını karşılamak hattâ dünya
piyasasına satmak imkânlarını da sağlamış ola
caktır.
Bu üç prensip ile yüksek huzurunuza kanun
lâyihası sevk edilmiş bulunmaktadır.
SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Toprak
Ofis Umum Müdürü Meclisi idare reisi midir?
İKTİSAT VE TİCARET VEKÎLİ SITKI
YIRCALI (Devamla) — Meclisi idareye iştirak
eder. Meclisi idare reisi değildir. Müstakil mec
lisi idare reisi vardir.
REİS — Buyurun Sinan Tekelioğlu.
SlNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, bendeniz bu işi gayet iyi bilirim. Toprak
Ofis Umum Müdürü Meclisi idarenin hâkimi
dir, reisidir. (Yok, yok sesleri) öyledir, ister
seniz tetkik ediniz. Bir şahsa bu* kadar salâhi
yet verilirse elimizdeki kanunla ne kadar zarar
ettiğini görüyoruz. Bunu tekrar tecrübe etme
nin doğru olmadığı kanaatindeyim. Ben veril| meşin, yapılmasın demiyorum. Yalnız Meclisi
' idarenin salâhiyetinin Umum Müdürün fevkm-
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de tutulması lâzımdır. Yapılacak işlerde mutla
ka Meclisi idarenin kararı, hattâ vekilin malû
matı olması lâzımdır. Ben 3 sene Toprak Ofiste
raportörlük yaptım. Onun için gayet iyi bilirim.
İkaz ediyorum. Meclisi idareye salâhiyet veril
sin. işin tek adamın elinde bırakılması ile görü
yorsunuz 600 milyon lira zarar vardır.
REÎS — Merkez Bankası Kanununa rey vermiyenler lütfen reylerini versinler..
Eey toplama muamelesi bitmiştir efendim.
Buyurun Maliye Vekili.
MALİYE VEKlLl HASAN POLATKAN
(Eskişehir) — Muhterem Sinan Tekelioğlu ar
kadaşımız tekrar kürsüye çıkmasa idi söz almıyacaktım. Birinci konuşmasında arkadaşımız,
böyle geç vakit hazineyi ilgilendiren birtakım
kanunlar çıkarıyoruz, bunları yarın sabaha bı
rakalım, dediler.
Beni mazur görsünler, öyle zannediyorum
ki, Sinan Tekelioğlu arkadaşımız gerek biraz
evvel kabul buyurduğunuz Merkez Bankasına
ait olan kanunu ve esbabı mucibesini, gerekse
şimdi müzakeresine başlanmış olan Toprak
Mahsulleri Ofisine ait kanun tasarısını ve esba
bı mucibelerini okumamışlar. (Bravo sesleri)
Sebebi de, eğer müzakere olunan bu kanunları
okumuş olsalardı, her iki kanundan da arkada
şımızın çok memnun olması ve bu kanunları ge
tirdiği için Hükümeti tebrik etmesi gerekmekte
idi. Niçin? Demin vaktinizi almamak için Mer
kez Bankası kanunu hakkında izahat arz etme
dim, Merkez Bankası Kanunu arkadaşımızın
bahis buyurdukları gibi, böyle geç saatte alela
cele neden ele alıverdik diye üzerinde tered
düt izhar edilebilecek bir kanun değildir.
diye üzerinde tereddüt izhar edilebilecek bir
kanun değildir. Biraz önce kabul buyurduğunum
Merkez Bankasına ait kanun ile şimdi müzake
resi yapılmakta olan Toprak Mahsulleri Ofisine
ait
kanun
tasarısı
birbiriyle
ahenklidir.
Merkez Bankası
Kanunu
Meclisin komis
yonlarında
ve heyeti umumiyeside
muh
telif vesilelerle üzerinde hassasiyetle du
rulan ve bir konsolidasyona tâbi tutul
ması hükümete tavsiye edilen Toprak Mahsulleri
Ofisinin hazine kefaletini haiz bonoları mesele
sini halleden bir kanundur. Niçin; bugün Mer
kez Bankasının senetler cüzdanının 2 milyar 600
milyon lirayı tecavüz ettiği malûmdur. Bunun

*
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1 milyar 130 milyon lirasını ticari ve zirai se
netler, 1,5 milyarlık kısmını da Hazine kefaleti
ni haiz bonolar teşkil etmektedir. Bu kefaletli
bonolar içinde de 700 milyon liralık kısmı Top
rak Mahsulleri Ofisine aittir. Biraz evvel kabul
ettiğiniz kanun, bu 700 milyon liralık bonolar
dan 550 milyon liralık kısmını konsolidasyona
tâbi tutmaktadır. 550 milyon liradan 53 milyon
759 bin 11 lira 18 kuruşluk kısmı derhal itfa
edilecek, geriye kalan kısmının da, her yıl mütezayit bir tempo ile ve otomatik bir şekilde itfası
temin olunacaktır. Merkez Bankası ticari ve zi
rai sektöre ait senetlerin reeskont muamelelerin
den her yıl iktisadi inkişafımıza muvazi olarak
şayanı memnuniyet gelir fazlaları temin ettiği
gibi Hazine avansından ve Hazine kefaletini ha
iz bonoların iskontosundan da ayrıca müstefit
olmaktadır. Merkez Bankası her yıl lüzumlu ih
tiyatlarını tefrik ettikten ve diğer vecibelerini
de ifa eyledikten sonra kalan bakiyeleri proviz
yon namı ile açtığı hesaplara
ayırmaktadır.
Provizyona alınmış olan mebaliğin mühim kıs
mı Hazine kefaletini haiz bonoların Merkez Ban
kasına temin ettiği menabiden tahassui etmiş
olduğuna nazaran itfa mnamelesine mezkûr mebaliğ ile başlamayı derpiş ettik.
Muhterem arkadaşımdan; Hükümeti, böyte
bir kanun tasarısı getirdiği için tebrik etmesini
beklerken; işi Toprak Ofisin idare meclisi reisi
nin salâhiyetine döktü ve bu güzel kanun tek
lifini bu mecraya çevirdi. Muhterem arkadaşım
vaktin geciktiği bir sırada bu kanunların gelme
sinden endişe etmesinler, gelen bu kanun teklif
leri büyük titizlikle hazırlanmış, her ikisi de
Hükümeti tebrike değer kanunlardır.
ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Muhterem
arkadaşlar, Toprak Mahsulleri Ofisini ilgilendi
ren bu kanun tasarısı hakkında söz almak ni
yetinde değildim. Ancak, Seyhan Mebusu Sinan
Tekelioğlu arkadaşımın beyanını görünce vak
tiyle murakabesinde çalıştığım ve bilâhara da
bölge müdürlüğünü yaptığım bir teşekkül hak
kında burada yanlış beyanlarda bulunulmasına
gönlüm razı olmadı. Hakikati açıklamak için
yüksek huzurunuzda söz almış bulunuyorum.
Evvelâ Maliye Vekili arkadaşım müsterih ol
sunlar, Sinan Paşa yerine Hükümeti ben tebrik
ederim..
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Buna
hakkın yok.
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ENVER Güreli (Devamla) — Uzun zaman
dan beri bir yara ve ıstırap halinde devam eden
bir derde Hükümet elini koymuş ve balâhara
da arz ettiğim gibi, eğer mütemmim tedbirler
alınabilirse tam ve mükemmel tedbirlerle bu işi
ıslah etmiş olacaktır. Evvelâ şu noktayı arz
edeyim ki, Toprak Mahsulleri Ofisi, arkadaşım
Sıtkı Yırcalı'mn dediği gibi, 3460 sayılı Kanu
nun maddeleri dâhilinde icraatını tedvir eder
ve bu kanun hükümlerine göre ve kendi kuru
luş Kanunu olan 3491 sayılı Kanun gereğince
bu idarenin en yüksek icra organı idare mecli
sidir. Umum müdür, idare meclisinin âzasıdır.
Fakat asla reisi ve idare meclisinin üzerinde
bulunan bir varlık değildir ve her sene bu te
şekkülün hesap ve muamelâtı genel kurul ola
rak Devlet İktisadi Teşekkülleri Umumi Heye
tinde rüyet edilmektedir. Toprak Mahsulleri
Ofisi, Ziraat Bankası, Etibank ve Sümerbank
gibi bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Ve bu
halde çalışmaktadır.
Muhterem arkadaşım, burada Toprak Ofisin
zararlarından bahsettiler. Hakikaten raporlarda
görüyoruz : Bugüne kadar 316 milyon lira zalâzımdır
xrar etmiştir. Fakat derhal söylemek
ki, bu Toprak Mahsulleri Ofisine Hükümetin
tahmil ettiği işlerden mütevellit bir borçtur.
316 milyon lira, Hükümetin, nevema âmme hiz
meti yapması dolayısiyle, Toprak Ofisine, ek
mek fiyatını sabit tutacaksın, buğday müstah
silini himaye edeceksin, pirinç fiyatlarını sabit
tutacaksın, yağ fiyatlarına müdahale yapacak
sın, emir olarak verdiği direktifin neticesidir.
Toprak Mahsulleri Ofisine Hükümetin verdiği
bu muameleler sonunda zararlı çıkacağını bile
rek, Hükümeti ikaz ettiği halde, Hükümet, za
rar, tarafımdan ödenecektir, demiştir. Müesse
se, yaptığı muamelelerden dolayı zarar etmiş
değildir.
Bir müessese tasavvur edin ki, bir âmme
hizmeti görüyor, Vekiller Heyeti bu müessese
hakkında karar ısdar ediyor, neticede zarar
ediyor. Bu zararın Hazine tarafından kabul
edileceği hakkında da bir kanun vardır.
Toprak Mahsulleri Ofisi bir kâr müessesesi
değildir. Toprak Mahsulleri Ofisi, mahsulün bol
olduğu zamanlarda müstahsili, kıt olduğu za
manlarda müstehliki himaye eden bir teşekkül
dür. Bu teşekkülün alış ve satış fiyatları İcra
Vekilleri Heyeti karariyle tesbit olunur. Za-
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rar ederse bu zararı Hazine tarafından tediye
olunur. Bugüne kadar şu kadar milyon lira za
rarı Hazine tarafından ödenmediği halde zama
nımızda 312 milyon liralık bir tediye fiilen ya
pılmış oluyor. Elbette bu da ileri bir adımdır.
Bizatihi müessesenin kendi kararlarından mü
tevellit bir zarar olursa hep beraber müessese
yi tevbih edelim, tekdir edelim. Fakat mües
sesenin kendi işlemesinden değil, eskiden beri
devam eden, hükümetin bir âmme hizmeti olarak
verdiği vazifeden mütevellit bir hâdisedir. Bu
rada tenkidi haksızlık telâkki ederim. Müessese,
kendi emsaline nazaran cidden iftihara lâyıktır
ve kurulduğu tarihten bugüne kadar bukadar
faydalı bir müesseseye raslamak hakikaten güç
tür. Toprak Ofis bizim köylümüzün, müstehli
kimizin belkemiğini teşkil etmektedir. Bu aldığı
karardan dolayı Hükümeti tebrik ederim. Gönül
ister ki ,önümüzdeki senelerde de - ki, önümüzde
ki senelerde de zarar edeceği muhakkaktır - bunu
bir nevi envestisman olarak kabul edip gelecek
kampanyalarda 200 milyon lira zararı bir fabrika
yapıyormuşuz gibi telâkki ederek bütçemize tah
sisat koyarsak, senelerden beri halledilmemiş bir
meseleyi halletmiş oluruz. Hükümetimizi huzu
runuzda tebriki bir vazife bilirim. Umarım ki,
arkadaşımız kararını böylece tashih etmiş olur.
(Alkışlar).
R E İ S — Sinan Tekelioğlu, buyurun.
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Efen
dim ben Merkez Bankası hakkında konuşmadım
ki. Sonra, Toprak Ofisi, Enver Güreli kendisi
teftiş etmiştir, teftişinin neticesini şurada Heye
ti Umumiye önünde açıklıyabilir m i l (Ne zaman,
sesleri) Ne zaman olursa olsun, kurulduğu zamandanberi. Nihayet kendisi teftiş etmiştir, teftiş ne
ticesini burada arz edebilirler m i l Sonra, ben
demiyorum ki, Toprak Ofis iş görmüyor, ben de
miyorum ki, Toprak Ofise bunu vermeyin. Yalnız
bu kanunu böyle karışıklık esnasında çıkarmayın
(Gürültüler) diyorum. Gelecek seneye kalsın di
yorum. Herkes konuşsun, mütalâasını dermeyan
etsin diyorum; Sonra, bu 600 milyon lirayı ve
receğiz, fakat bununla beraber daha birçok işleri
de bu müessesenin sırtına vereceğiz. Binaenaleyh
bunun için birçok teşkilât da kurulacaktır. Bu '
teşkilâtın kurulması faydalı mı, değil m i l Bu
na komisyon karar vermiş ama biz de konuşalım.
Karar tabiî sizindir, nasıl isterseniz öyle olur.
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neticesinde inşaallah bu yıl 2 milyon ton hubu
Ben yine tekrar ediyorum. iş, Enver Güreli ar
bat satmak imkânına sahip olarak dışardan ge
kadaşımızın söylediği gibi değildir.
tirmek imkânına sahip olacağımız döviz mikta
REÎS — Sıtkı Yıreah.
rı, Türk parasiyle aşağı yukarı bir milyar lira
İKTISAT VE TICAEET VEKIL! SITKI
yı bulacaktır.
YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, bendeniz bir
Binaenaleyh yapılan bu iş şimdiye kadar taaz evvel arz ve izah ettim. Beni takiben Maliye
kibedilen
bir politika neticesidir. Binaenaleyh
Vekili arkadaşım ve biraz evvel sayın arkadaşım
bu
bakımdan
arkadaşımın hiç de endişelerine
Enver Güreli izah ettiler. Getirmiş olduğumuz '
mahal
yoktur.
Bütün hesaplarım açıktır. Bu he
kanunla, tahassul etmiş olan muayyen borçların,
saplar bu suretle bir kere daha konsolide edile
kaynaklarını göstermek suretiyle tasfiyesini temin
rek,
muayyen kaynakları daha normal hale ge
etmek yoluna gitmiş bulunmaktayız. Ortada ku- '
tirmek
için yapılmış olan bir operasiyondan
rulmuş veya kurulacak bir teşkilât mevcut de
başka
bir
şey değildir.
ğildir. Çünki yeni zirai politikamıza muvazi ola
REİS — Enver Güreli.
rak kendisine tahmil ettiğimiz vazifelere rağmen
ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — ilk mâru
Toprak Mahsulleri Ofisinin sermayesi 30 mil
zâtıma
bir şey ilâve edecek değilim. Yalnız
yonda kalmış bulunmakta ve buna mukabil Ha
Muhterem Sinan Tekelioğlu beni kürsüye davet
zine kefaletiyle çıkardığı bonolarla vazifesini
etti. Dedi ki, kendi yaptığı teftiş ve muraka
görmekte idi. Bu borçlarına tekabül edecek mu
ayyen kaynaklar bulmak suretiyle sermayesini benin neticesini bu .kürsüden açıklasın. Evvelâ
şunu söyliyeyim k i ; bu mânada bir telâffuz her
600 milyona çıkarmış bulunmaktayız. Enver Bey
hangi bir anlaşmazlığa meydan verebilir. Bah
arkadaşımızın izah ettiği gibi, 3460 sayılı Kanu
settiği hâdise 1942 - 1943 senelerine aittir. Top
nun hükümlerine tamamen ve diğer iktisadi
rak Ofis 1938 senesinde 3460 sayılı Kanunla ku
Devlet Teşekküllerine muvazi olarak ve kendi
ruldu. Kuruluşundan bir yıl sonra ikinci Cihan
kuruluş kanunu hükümleri dâhilinde vazife gör
Harbinin çıkması ve memleketin iaşe vaziyeti
mektedir. Meclisi idaresi tamamen müstakildir,
ve diğer unsurlar, teşkilâtın takviye edilememe
yalnız ona Umum Müdürün iştirakiyle görevine
si hakikaten Toprak Mahsulleri Ofisinde büyük
devam etmektedir. Binaenaleyh burada her han
bir keşmekeşliğe yol açtı. Ve gene aramızda bu
gi bir tedahül mevzuubahis değildir. Bu bakım
lunan Hâmit Koray'm zamanına kadar devam
dan arkadaşım her hangi bir şekilde endişe et
etti. Ondan sonra Toprak Ofisin muamelâtı nor
mek durumunda bulunmaktadır.
mal seyrini takibetti. Sonra bizim iktidarımız
Arkadaşımız Güreli gayet güzel ifade ettiler;
zamanında da Toprak Ofisin bütün muamelâtı
müessesenin zararı Hükümetin, icra Vekilleri
her türlü şaibeden azade olarak bugüne kadar
Heyetinin almış olduğu kararların tatbiki sure
milletin gözü önünde cereyan etmiştir. Binaen
tiyle bile bile göze alınmıştır ve bu memlekette
aleyh 1942 senesinde şöyle bir hâdise olmuş di
yeni bir iştira gücü yaratmak için yapılmıştır.
ye bugün emin ellerde bulunan Toprak Ofise,
Sonra bu zarar yine iç pazarlardaki alım fiyaefendim vaktiyle şöyle olmuştu ve halen de olur
tiyle dış pazarlar arasındaki farktan doğmuştur
diye herhangi bir bühtanda bulunulmasını ben
ve politikamızı bu temeller üzerine kurmuş bu
doğru bulmam.
lunmaktayız. Zararlarımız bundan mütevellittir.
RE IS — Efendim, maddelere geçilmesini rey
Yani icra Vekilleri Heyetinin Toprak Mahsul
lerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmileri Ofisine verdiği vazifelerin ifasından doğ
yenler... Kabul edilmiştir.
muştur. Size sadece şu misali vermekle iktifa
edeceğim. 1950 yılında dışardan ihtiyacımız için
mubayaa ettiğimiz mahsullere ödediğimiz dövizi
bir kenara bırakalım. Memleketin hububat ba
kımından eld& ettiği döviz miktarı; bu sene bol
olacağını kuvvetle ümidettiğimiz mahsuller ha
riç, 15 milyar liradan fazladır. Halbuki 1950 se
nesinden bu yana takibettiğimiz bu politika

Müstacelen müzakeresini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun
Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanu
na Bir Madde Eklenmesine dair Kanun
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20 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş- I
REİS — Söz istiyen yok. Reyinize arz editir :
yorum: Kabul edlenler... Eemiyenler...Kabul edil
miştir.
Madde 9. — Ofis her türlü alım, satım, nakli
yat, imalât ve sigorta işleri için şirketler kurabi
Madde 20. — Altıncı madde hükmüne göre
leceği gibi diğer hakiki ve hükmi şahısların bu
inhisar altına alınmış olan maddeler, icra Ve
mevzulardaki faaliyetlerine de iştirak edebilir ve
killeri Heyeti karariyle tesbit edilecek mahaller
bu maksatla anlaşmalar ve mukaveleler yapabilir.
de kurulacak fabrikalarda imal olunur. Bu fab
rikaların işlemesi, mamulâtının nevileri, miktarı
REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul eden
ve satışlarının murakabesi tarzları İktisat ve
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ticaret Vekâleti ile Sıhhat ve İçtimai Muave
Madde 12. — Ofisin sermayesi 600 000 000
net Vekâleti tarafından müştereken hazırlana
liradır. Bu sermaye :
•
cak esaslara göre tesbit edilir.
a) Bu kanunun neşri tarihinde Ofisin elin
REİS — Söz istiyen yok. Reyinize arz edi
de bulunan sabit kıymetlerle hububat, afyon,
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler...Kabul edil
malzeme ve nakit gibi mütedavil kıymetlerden,
miştir.
b) Devletçe tahsis edilmiş ve edilecek olan
paralardan,
(Birinci madde tekrar okundu)
c) Devlete veya devlet müesseselerine ait
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
olup Ofisin teşkil maksatlarına uygun mahiyet
ler...Kabul edilmiştir.
te bulunan ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle
Efendim; Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
Ofise devredilen ve edilecek olan menkul ve
kası Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu
gayrimenkul mallardan,
. kanuna yeni maddeler ilâvesine dair lâyihaya
terekkübeder.
J
(282) rey verilmiştir, lâyiha kanuniyet kesbetREİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul eden- I miştir.
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Toprak Mahsulleri Ofisinin
Madde 14. — Buğday için ikinci maddenin
Hazine kefaletim haiz bonoları yekûnundan
(a) bendinde yazılı olduğu şekilde tesbit edilen
. . . . sayılı Kanun ile iptal edilen 550 000 000,00
normal fiyatlarla iç ve dış piyasaların fiilî satış
liradan, 3491 sayılı Kanunun 13 ve 14 ncü mad
fiyatları arasında ,ve ikinci maddenin (b) ben
delerine göre Hazinece ödenmesi gereken mebadinde yazılı satış fiyatlariyle Ofisin satmalma
liğden 1954 takvim yılı sonuna kadar tahakkuk
fiyatları arasındaki farklar ve mümasil ahvalde
etmiş bulunan 306 460 175,63 lirası mahsubedihükümet karariyle Ofisin alelûmum ticari mua
lir.
melelerinde husule gelen fiyat farklariyle buğ
Geri kalan 243 539 824,37 lira Ofisin öden
dayın maliyetini indirmek maksadiyle silo mas
miş sermayesine ilâve edilir.
raflarında İcra Vekilleri Heyetince yapılmasına
REİS — Efendim, bu maddenin 3 ncü satı
karar verilen tenzilât farkları gibi Ofis aleyhi
rının başında açık bulunan kanunun sayısı, bi
ne tahakkuk eden açıklar Hükümet tarafından
raz evvel kabul ettiğiniz Merkez Bankası Kanu
tediye olunur.
nunun sayısı olacaktır. O numara ise (6571) dir,
Açıkların Hükümetçe kapatılmasına mütaalarz ederim.
lik birinci fıkradaki hüküm, Ofisin iştigal mev
Madde hakkında söz istiyen yok. Maddeyi
zuuna giren veya Ofise vazife olarak verilen
reylerinize arz ediyorum... Kabul edenler... Et
sair işlerden tevellüdeden açıkların kapatılma
miyenler... Kabul edilmiştir.
sına da şâmildir.
Vaktin gecikmiş olmasından 20 Mayıs 1955
Cuma günü saat onda toplanmak üzere İnikadı
Bu gibi tediyeler, Ofisçe ilgili muamelele
kapatıyorum.
rin tahakkukunu gösteren vesikaların ibrazı
üzerine yapılır.
j
Kapanma saati : 19,08
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Gayri Menkul kiraları hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmiştir.)
Âza adedi
Rey verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştirak 'etmiyenler
Münhal mebusluklar .

541
328
227
87
14
205
8

[Kabul edenler]
BURSA
Selim Ragıp Emeç
ibrahim öktem
Baha Cemal*Zağra
ÇANAKKALE
Nureddin Fuad Alpkartal
Servet Sezgin
ÇANKIRI
Tahir Akman
A wı*m A *r w M
ANTALYA
Celâl Boynuk
Asım Okur
ÇORUH
Burhanettin Onat
Mecit Bumin
AYDIN
Hilmi Çeltikçioğlu
Necatı Celim
Zihni Ural
Nail Geveci
ÇORUM
A. Baki ökdem
Sedat Baran
Zühtü Uray
Mustafa Kemal BiberCevat Ülkü
oğlu
BALIKESİR
Şevki Gürses
Esat Budakoğlu
Baha Koldaş
Mücteba Iştın
Kemâl Terzioğlu
Halil Imre
DENlZLÎ
Ahmet Karagür
Ali Çobanoğlu
BtLECtK
Mehmet Karasan
İsmail Selçuk Çakıroğlu
DİYARBAKIR
Talât Oran
Fikri Arığ
Yümnü Üresin
İhsan Hamit Tiğrel
BÎNGÖL
Halil Turgut
EDİRNE
Necati Araş
Mehmet Enginün
Ekrem Yıldız
Cemal Köprülü
BOLÜ
Hasan Maksudoğlu
Selâhattin Baysal
Sabahattin Parsoy
Fahri Belen
ELÂZIĞ
BURDUR
Selâhattin Toker
Behçet Kayaalp

AĞRI
Nimet Sümer
AMASYA
Kemal Eren
Hâmit Koray
ANKARA
Muzaffer Ergüder
Hazım Türegün
Fuad Zincirkıran
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ERZİNCAN
Sadık Perinçek
Mustafa Rahmi Sanalan
Tevfik Şenocak
Veysel Varol
ERZURUM
Bahadır Dülger
Şevki Erker
Abdülkadir Eryurt
Hasan Numanoğlu
Cemil önder
Esat Tuncel
ESKİŞEHİR
İsmail Sayın
Hicri Sezen
GAZİANTEB
Abdülkadir Atik
Cevdet San
GİRESUN
Alı Naci Duyduk
Doğan Köymen
Mazhar Şener
GUMÜŞANE
Zeki Başağa
İsmail Hakkı Baykal
Sabri özcan San
HATAY
A. Feyzi Atahan
Sekip inal
Şevket Sarıçalı
İÇEL
Rüştü Çetin
Yakup Çukuroğlu
İbrahim Gürgen
Hidayet Sinanoğlu
Mehmet Mutlugil
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İSPARTA
İrfan Aksu
İSTANBUL
Necmi Ateş
Nazim Bezmen
Ali Fuad Cebesoy
Seyfi Gögen
Aleksandros Hacopulos
Ziya Köktürk
Naci Kurt
Emin Onat
Hanri Soriano
Füruzan Tekil
Nazlı Tlabar
Ahmet Topcn
Celâl Türkgeldi
Fahrettin Ulaş
Tahsin Yazıcı
İZMİR
Pertev Arat
Behzat Bilgin
Muammer Çayuşoğlu
Halûk ökeren
Mehmet Ali Sebük
İlhan Sipahioğlu
KARS
Sırrı Atalay
Hasan Erdoğan
Turgut Göle
Kemal Güven
Mehmet Hazer
İbrahim Us
Rıza Yalçın
Ali Yeniaras
KASTAMONU
Basri Aktaş
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Nâzım Batur
Süleyman Çağlar
Muzaffer Kuşakçıoğlu
Nazifi Şerif Nabel
Ziya Termen
KAYSERİ
Osman Nuri Deniz
Servet Hacıpaşaoğlu
Hakkı Kurmel
Ömer Mart
KIRKLARELİ
M. Ali Ceylân
KIRŞEHİR
Osman Alişiroğlu
Mehmet Mahmudoğlu
Taıhir Taş er
KOCAELİ
Ekrem Aliean
Hamza Osman Erkan
Sefer Göksel
Kâzım Meriç
Cemal Tüzün
Nüzhet Unat
Sadettin Yalım
KONYA
Hamdi Ragıp Atademir
Sıtkı Salim Burçak
Ziyad Ebüzziya
Mekki Keskin
Sabahattin Sönmez
KÜTAHYA
Ali Galip Bubik
Ahmet Kavuncu
Süleyman Süruri Nasuhoğlu
Osman özbilen
Nihat Haluk Pepeyi

MALATYA
Kâmil Kırıkoğlu
Nuri Oeakeıoğlu
Hilmi özbay
Tevfik Ünsalan
MANİSA
Semi Ergin
Adnan Karaosmanoğlu
Melih Koçer
Nafiz Körez
Muzaffer Kurbanoğlu
Sudi Mıhçıoğlu
MARAŞ
Mahmut Karaküçük
MARDİN
Bahaettin Erdem
Halim Satana
Reşit Kemal Timuroğlu
MUĞLA
Turhan Akarca
Yavuz Başer
Zeyyat Mandalinci
MUŞ
Şemsi Ağaoğlu
NİĞDE
Ali Ulvi Arıkan
ORDU
Refet Aksoy
Bekir Baykal
Mehmet Cemil Bengü
Fazıl Erim
Fazlı Ertekin
Sabrı îşbakan
Selâhattin Orhon
RİZE
Hüseyin Agun
Kemal Balta
Ahmet Morgil
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SAMSUN
Ekrem Anıt
Salim Çonoğlu
Abdullah Eker
Tevfik Heri
Muhittin özkefeli
Hamdi Tekay
Şükrü Uluçay
SEYHAN
Sedat Barı
Enver Batumlu
Lûtfi Sezgin
Sinan Tekelioğlu
Nurullah ihsan Tolon
Ahmet Topaloğlu
SÎNOB
Şerafettin Ayhan
M. Vehbi Dayıbaş
Server Somuncuoğlu
Haşim T a n
SİVAS
Hüseyin Çitil
Etem Erdinç
Kâzım Oskay
Bahattin örnekol
Ahmet özel
M. Nurettin Turgay
TEKİRDAĞ
Necmi Arman
Samim Yücedere
TOKAD
Hasan Kangal
Ömer Sunar
Mehmet Şahin
TRABZON
Halit Ağanoğlu
Sabri Dilek

Muzaffer Harunoğlu
Selâhattin Karayavuz
İsmail Şener
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
TUNCELİ
Fethi Ülkü
URPA
Feridun Ayalp
Feridun Ergin
Saim önhon
Aziz özbay
Yusuf
Orhan
Hacim
Muslih
Hamit

UŞAK
Aysal
Dengiz
Yılmaz
VAN
Görentaş
Kartal

YOZGAD
Danyal Akbel
ihsan Aktürel
Talât Alpay
Mahmut Ataman
Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu
Numan Kurban
Hâşim Tatlıoğlu
Ali Ünlüsoy
ZONGULDAK
Sebati Ataman
Hüseyin Balık
Necati Diken
Sabih Duralı
Nusret Kirişcioğlu
Edibe Sayar
Avni Yurdabayrak

[Reddedenler]
AFYON KARAHISAR
Sıtkı Koraltan
Kemal özçoban
Murad Âli Ülgen
AĞRI
Kasım Küfrevi
Celâl Yardımcı
AMASYA
ismet Olgaç

ANKARA
Ramiz Eren
Muhlis Ete
Şeref Kâmil Mengü
Talât Vasfi ö z
ANTALYA
Attilâ Konuk
Ahemet Tokuş

BALIKESİR
Arif Kalıpsızoğlu
Ahmet Kocabıyıkoğlu
M. Halûk Timurtaş
BOLU
Reşat Akşemsettinoğlu
Mithat Dayıoğlu
ihsan Gülez
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BURSA
Hulusi Köymen
Kenan Yılmaz
Ali Ferruh Yücel
ÇANKIRI
Asım Emrem
Tahsin Uygur
DENİZLİ
ismail Hadımlıoğlu

î : 77
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İSTANBUL
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
Hadi Hüsman
Mehmet Hüsrev Ünal
Mükerrem Sarol
EDİRNE
Zakar Tarver
Rükneddin Nasuhioğlu.
İZMİR
Abdullah Aker
ELÂZIĞ
Sadık Giz
Suphi Ergene
Hüsnü Göktuğ
KASTAMONU
Ömer Faruk Sanaç
Hilmi Dura
Mehmet Şevki Yazman
KAYSERİ
ESKİŞEHİR
ibrahim Kirazoğlu
Muhtar Başkurt
KIRKLARELİ
Şefik Bakay
GAZİANTEB
KOCAELİ
Ekrem Cenani
Nüzhet Akın
İhsan Daî
Ziya Atığ
Samih İnal
Hamdi Başak
Süleyman Kuranel
Selâmı Dinçer
Ali Ocak
Turan Güneş
GÎRESUN
KONYA
Abdullah îzmen
Mustafa Bağrıaçık
Adnan Tüfekcioğlu
Tevfik Fikret Baran
Reyhan Gökmenoğlu
İSPARTA
Muammer Obuz
Zühtü Hilmi Velibeşe

O :2

MALATYA
Mehmet Kartal
MANİSA
Muhlis Tümay
MARAŞ
Remzi öksüz
MARDİN
Abdülkadir Kalav
MUĞLA
Akif Sarıoğlu
NİĞDE
Sadettin Ertur
Cavit Kavurmacıoğlu
Hüseyin Ülkü
Zihni Üner
RİZE
izzet Akçal
Osman Kavrakoğlu
SAMSUN
Ferid Tüzel
StîRD
Mehmet Daim Süalp
StVAS
Ercüment Damalı

Nurettin Ertürk
Rifat öçten
Memduh Turhan
Hüseyin Yüksel
TEKİRDAĞ
ismail Hakkı Akyüz
Ferid ^lpiskender
Zeki Erataman
Fethi Mahramlı
TOKAO
Ahmet Gürkan
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu
Sami Orberk
TUNCELİ
Bahri Turgut Okaygün
URFA
Hasan Oral
Celâl öncel
VAN
Kemal Yörükoğlu

[Müstenkifler]
ANKARA
Mümtaz' Faik Fenik
BURSA
Müfit Erkuyumcu
ÇANKIRI
Kenan Çığman

GİRESUN
Hamdi Bozbağ
KARS
Fevzi Aktaş
KASTAMONU
Muzaffer Âli Mühto
Ali Muzaffer Tanöver

[Beye iştirak
AFYON KARAHİSAR
ANKARA
Rıza Çerçel
Muhlis Bayramoğlu
Arif Demirer
Atıf Benderlioğlu
Saip özer
Ömer Bilen
Osman Talu
Dağıstan Binerbay
Hüseyin Tiryakioğlu
Hamdi Bulgurlu
Gazi Yiğitbaşı
Osman Şevki Çiçekdağ
(V.)
AĞRI
Abdullah Gedikoğlu
Halis öztürk
Zafer Gökçer
AMASYA
Necmi inanç
Seyfi Kurtbek
Faruk Çöl
Fuad Seyhun
Mustafa Zeren

KIRKLARELİ
Fikret Filiz
MALATYA
Nüvit Yetkin
RİZE
Mehmet Fahri Mete

SIIRD
Bakı Erden
Veysi Oran
TOKAD
Selâhattin Gülüt
ZONGULDAK
Cemal Kıpçak

etmiyenler]
Mümtaz Tarhan
Âliye Temuçin
ANTALYA
Kenan Akmanlar
Fatin Dalaman
Enver Karan
Ahmet Tekelioğlu
AYDIN
Namık Gedik (V.)
Nihat lyriboz
Etem Menderes (V.)
BALIKESİR.
Vacid Asena
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Mekki Said Esen
Enver Güreli
Yahya Pelvan
Muharrem Tuncay
Sırrı Yırcalı
Sıtkı Yırcalı
BİLECİK
Şevki Hasırcı
BİNGÖL
Sait Göker
BİTLİS
Nusrettin Barut
Selâhattin inan

1:77
BOLU
Sabri Çonkar
Ahmet Hatı
Lûtfi Oğultürk
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Hüseyin Çimen
Mehmet özbey
BURSA
Eaif Aybar
Sabahattin Çıracıoğlu
Muhlis Erdener
Agâh Erozan
Sadettin Karacabey
Halûk Şaman
ÇANAKKALE
Bedi Enüstün
Emin Kalafat (V.)
Sefaeddin Karanakçı
İhsan Karasioğlu
Nuri Togay
Fatin Rüştü Zorlu (V.)
ÇANKIRI
İbrahim Aydın
ÇORUH
Yaşar Gümüşel
Muzaffer önal
ÇORUM
Yakup Gürsel
Ali Rıza Kılıçkale
Cevat Köstekçi
Hüseyin Ortakcıoğlu
DENİZLİ
Baha Akşit
Mustafa Gülcügil
Ali Rıza Karaca
Osman Ongan
A. Hamdi Sancar
Refet Tavaslıoğlu
DİYARBAKIR
Mustafa Ekinci
Ragıp Karaosmanoğlu
EDİRNE
Kemal Yaşmkılıç
ERZİNCAN
Hüsnü Çanakçı
ERZURUM
İshak Avni Akdağ
Rıfkı Salim Burçak
Zeki Çavuşoğlu

18.5 .1955

Sabri Erduman
Hâmid Şevket İnce
Rıza Topcuoğlu
ESKİŞEHİR
Salih Fuad Keçeci
Hasan Polatkan (V.)
Abidin Potuoğlu
Kemal Zeytinoğlu (V.)
GAZlANTEB
Salâhattin ünlü
GİRESUN
Hayrettin Erkmen (V.)
Tahsin İnanç
GÜMÜŞANE
Ekrem Ocaklı
Halis Tokdemir
Halit Zarbun
HAKKARİ
Übeydullah. Seven
HATAY
Ali Muhsin Bereketoğlu
Abdullah Çilli
A. Mithat Kuseyrioğlu
Şemsettin Mursaloğlu
Celâl Ramazanoğlu
İÇEL
Hüseyin Fırat
Refik Koraltan (Reis)
Aziz Koksal
İSPARTA
Said Bilgiç
Kemal Demiralay
Tahsin Tola
İSTANBUL
Celâl Bayar (Reisicum
hur)
Faruk Nafiz Çamlıbel
Lûtfi Kırdar
Fuad Köprülü (V.)
Adnan Menderes (Baş
vekil)
Nadir Nadi
Nizamettin Âli Sav
Zeki Rıza Sporel
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Nuri Yamut
İZMİR
Mehmet Aldemir (t. A.)
Nebil Sadi Altuğ

0:2

Cihad Baban
Muzaffer Balaban
Arif Güngören
Necdet Incekara
• Osman Kapani (V.)
Rauf Onursal
Nuriye Pınar
Abidin Tekön
Behçet Uz (V.)
Ekrem Hayri ustündağ
KARS
Remzi Çakır
KASTAMONU
Salim Esen
KAYSERİ
Fikri Apaydın (Rs. V.)
Emin Develioğlu
Kâmil Gündeş
KIRKLARELİ
Hüsnü Yaman
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
Osman Bölükbaşı
KONYA
Abdürrahman
Fahıi
Ağaoğln
Hidayet Aydmer
Remzi Birand
Abdi Çilingir
Muhittin Güzelkılınç
Ahmet Koyuncu
Tarık Kozbek
Himmet ölçmen
M. Rüştü özal
Halil özyörük
KÜTAHYA
Ahmet İhsan Gürsoy
İhsan Şerif özgen(1. Â.)
İsmail Hakkı Veral
MALATYA
Esat Doğan
Ahmet Fırat
İsmet İnönü
Abdullah Köroğlu
Mehmet Fahri Oral
Mehmet Zeki Tulunay
MANİSA
Samet Ağaoğlu (V.)
Yunus Muammer Alakant
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Hikmet Bayui*
Hayri Büke
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu
MARAŞ
Abdullah Aytfemiz /
Ahmet Bozdağ
Ahmet Kadoğlu
Nedim ökmen (V.)
Mazhar özsoy
MARDİN
Etem Aybar
Abdürrahman Bayar
Cevdet öztürk
MUĞLA
Nuri özsan
Nâtık Poyrazoğlu
MUŞ
Şefik Çağlayan
Gıyasettin Emre
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
Ahmed Nuri Kadıoğlu
Hasan Hayati ülkün
ORDU
Feyzi Boztepe
Memiş Yazıcı
SAMSUN
Rami Ozan Gümüşoğlu
Ömer Güriş
Abdullah Keleşoğlu
Hadi Üzer
SEYHAN
Mustafa Akçalı
Zahit Akdağ
Ahmet Kınık
Cavid Oral
Salim Serçe
İsmet Tîplu
Mehmet Ünaldı
SURD
Suat Bedük
SlNOB
Nuri Sertoğlu
Muhit Tümerkan
SİVAS
Nuri Demirağ
Abdürrahman Doğruyol
Şevki Ecevit

I : 77
TOKAD
İhsan Baç
Hnlûsi Bozbeyoğlu
Yusuf Ulusoy
TRABZON
Mahmut Goloğlu

Emrullah Nutku
İPertev Sanaç
Osman Turan
TUNCELÎ
Arslan Bora

18.5.1955

C:2

ÜRFA
Mehmet Hatiboğlu
Muzaffer Timur
UŞAK
Hakkı Gedik

[Münhal Mebusluklar]
Aydın
Bursa
Diyarbakır
İstanbul
Kayseri

Kırklareli
Zonguldak

mm*

VAN
Hilmi Durmaz
ZONGULDAK
Suat Başol
Hakkı Hilâlcı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun Bâzı maddelerinin Tadiline ve bu Kanuna
yeni maddeler ilâvesine dair Kanuna verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmiştir.)
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Reddedenler
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[Kabul edenler]
AFYON KARAHtSAR
Arif Demirer
Kemal özçoban
Murad Âli Ulgen
AĞRI
Halis öztürk
Nimet Sümer
AMASYA
Kemal Bren
Hâmit Koray
ANKARA
Ömer Bilen
Hamdi Bulgurlu
Ramiz Eren
Muzaffer Ergüder
Mümtaz Faik Fenik
Zafer Gökçer
Seyfi Kurtbek
Talât Vasfi ö z
Âliye Temuçin
Hazım Türegün
Fuad Zincirkıran
ANTALYA
Attilâ Konuk
Burhanettin Onat
AYDIN
Necati Celim
Namık Gedik
Nail Geveci
Etem Menderes
Zühtü Uray
Cevat Ülkü
BALIKESİR
Esat Budakoğlu
Mücteba Iştın
Halil îmre

Arif Kalıpsızoğlu
Ahmet Karagür
Yahya Pelvan
Sırrı Yırcalı
Sıtkı Yırcalı
BÎLECÎK
Şevki Hasırcı
Talât Oran
Yümnü Üresin
BİNGÖL
Necati Araş
Ekrem Yıldız
BOLU
Selâhattin Baysal
Sabrı Çonkar
İhsan Gülez
Lûtfi Oğultürk
BURDUR
Behçet Kayaalp
Mehmet özbey
BURSA
Selim Ragıp Emeç
Müfit Erkuyumcu
Agâh Erozan
Hulusi Köymen
Halûk Şaman
Ali Ferruh Yücel
ÇANAKKALE
Emin Kalafat
ihsan Karasioğlu
Servet Sezgin
Fatin Rüştü Zorlu
ÇANKIRI
Celâl Boynuk
Kenan Çığman
Tahsin Uygur

ÇORUH
Mecit Bumin
Hilmi Çeltikçioğlu
Zihni Ural
ÇORUM
Sedat Baran
Mustafa Kemal Biberoğlu
Yakup Gürsel
Şevki Gürses
Baha Koldaş
Hüseyin Ortakcıoğlu
Kemâl Terzioğlu
DENİZLİ
Ali Çobanoğlu
ismail Hadımlıoğlu
Ali Rıza Karaca
Mehmet Karasan
Refet Tavashoğlu
DİYARBAKIR
Fikri Arığ
Yusuf Azizoğkı
ihsan Hamid Tiğrel
Halil Turgut
Mehmet Hüsrev Ünal
EDİRNE
Mehmet Enginün
Cemal Köprülü
Rükneddin Nasuhioğlu
Sabahattin Parsoy
ELÂZIĞ
Suphi Ergene
Hüsnü Göktuğ
Selâhattin Toker
Mehmet Şevki Yazman
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ERZİNCAN
Tevfik Şenocak
ERZURUM
İshak Avni Akdağ
Bahadır Dülger
Sabri Erduman
Şevki Erker
Hâmid Şevket înce
Cemil önder
Esat Tuncel
ESKİŞEHİR
Muhtar Başkurt
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
ismail Sayın
Hicri Sezen
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Abdüİkadir Atik
İhsan Daî
Samih inal
Ali Ocak
Cevdet San
GİRESUN
Hamdi Bozbağ
Ali Naci Duyduk
Hayrettin Erkmen
Tahsin inanç
Abdullah Izmen
Doğan Köymen
Mazhar Şener
Adnan Tüfekcioğlu
GÜMÜŞANE
Zeki Başağa
Sabri özcan Sara
Halis Tokdemir

î : 77
HATAY
Ali Muhsin Bereketoğlu
Abdullah Çilli
Şemsettin Mursaloğlu
Şevket Sarıçalı
ÎÇEL
Yakup Çukuroğlu
Hüseyin Fırat
Refik Koraltan
Aziz Koksal
Mehmet Mutlugil
İSPARTA
İrfan Aksu
Said Bilgiç
Zühtü Hilmi Velibeşe
İSTANBUL
Necmi Ateş
Ali Fuad Cebesoy
Seyfi Gögen
Aleksandros Hacopulos
Hadi Hüsman
Ziya Köktürk
Fuad Köprülü
Adnan Menderes
Emin Onat
Mükerrem Sarol
Nizamettin Âli Sav
Hanri Soriano
Zakar Tarver
Nazlı Tlatoar
Ahmet Topçu
Celâl Türkgeldi
Fahrettin Ulaş
Tahsin Yazıcı
İZMİR
Abdullah Aker
Mehmet Aldemir
Pertev Arat
Muzaffer Balaban
Behzat Bilgin
Muammer Çavuşoğlu
Sadık Giz
Necdet Incekara
Osman Kapani
Rauf Onursal
Mehmet Ali Sebük
ilhan Sipahioğlu
Behçet Uz

18.5 1955

KARS
Hasan Erdoğan
KASTAMONU
Basri Aktaş
Nâzım Batur
Süleyman Çağlar
Hilmi Dura
Muzaffer Kuşakçıoğlu
Muzaffer Âli Mühto
Nazifi Şerif Nabel
Ali Muzaffer Tanöver
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Emin Develioğlu
İbrahim Kirazoğlu
Hakkı Kurmel
Ömer Mart
KIRKLARELİ
Şefik Bakay
M. Ali Ceylân
KIRŞEHİR
Osman Alişiroğlu
KOCAELİ
Nüzhet Akın
Ekrem Alican
Ziya Atığ
Hamza Osman Erkan
Sefer Göksel
Cemal Tüzün
Nüzhet Unat
Sadettin Yalım
KONYA
Hidayet Aydmer
Remzi Birand
Sıtkı Salim Burçak
Abdi Çilingir
Reyhan Gökmenoğlu
Mekki Keskin
Muammer Obuz
Himmet ölçmen
Halil özyörük
KÜTAHYA
Ali Galip Bubik
Ahmet Kavuncu
Süleyman Süruri Nasuhoğlu
İhsan Şerif özgen
İsmail Hakkı Veral

0:2

MALATYA
Mehmet Kartal
Tevfik Ünsalan
MANİSA
Samet Ağaoğlu
Yunus Muammer Alakant
Hikmet Bayur
Semi Ergin
Nafiz Körez
Muzaffer Kurbanoğlu
Sudi Mıhçıoğlu
Muhlis Tümay

Abdullah Eker
Tevfik İleri
Muhittin özkefelr
Hamdi Tekay
Ferid Tüzel
SEYHAN
Sadat Barı
Enver Batumlu
Salim Serçe
Sinan Tekelioğlu
Nurullah İhsan Tolon
Ahmet Topaloğlu
Mehmet Ünaldı
SÜRD
MARAŞ
Bakı Erden
Ahmet Bozdağ
Veysi Oran
Mahmut Karaküçük
SİNOB
Nedim ökmen
Server Somuncuoğlu
Remzi öksüz
SİVAS
Mazhar özsoy
Ercüment Damalı
MARDİN
Şevki Ecevit
Abdürrahman Bayar
Etem Erdinç
Abdülkadir Kalav
Nurettin Ertürk
Reşit Kemal Timuroğlu
Kâzım Oskay
MUĞLA
Bahattin örnekol
Turan Akarca
Ahmet özel
Yavuz Başer
Hüseyin Yüksel
Zeyyât Mandalinci
TEKİRDAĞ
Akif Sanoglu
İsmail Hakkı Akyüz
MUŞ
Zeki Erataman
Şemsi Ağaoğlu
Samim Yücedere
NİĞDE
TOKAD
Alı Ulvi Arıkan
Ahmet Gürkan
Ahmed Nuri Kadıoğlu
Osman Hacıbaloğlu
Cavit Kavurmacıoğlu
Ömer Sunar
Zihni Üner
Yusuf Ulusoy
ORDU
TRABZON
Bekir Baykal
Halit Ağanoğlu
Mehmet Cemil Bengü
Sabri Dilek
Fazıl Erim
Muzaffer Harunoğlu
Fazlı Ertekin
İsmail Şener
Sabri İşbakan
Mustafa Reşit TarakSelâhattin Orhon
çıoğlu
RİZE
TUNCELİ
Kemal Balta
Fethi Ülkü
Osman Kavrakoğlu
URFA
Ahmet Morgil
Feridun Ergin
SAMSUN
Saim önhon
Ekrem Anıt
UŞAK
Salim Çonoğlu
Hacım Yılmaz,
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İTOZGAD
Danyal Akbel
ihsan Aktürel

18.5.1955

Hâşim Tatlıoğlu
Ali Ünlüsoy

C :â

ZONGULDAK
Suat Başol

Necati Diken
Hakkı Hilâlcı

[Beye iştirak etmiyenler]
AFYON KARAHtSAR
Rıza Çerçel
Sıtkı Koraltan
Saip Özer (İ.)
Osman Talu
Hüseyin Tiryakioğlu
Gazi Yiğitbaşı
AĞRI
Kasım Küfrevi
Celâl Yardımcı (V.)
AMASYA
Faruk Çöl
İsmet Olgaç
Mustafa Zeren
ANKARA
Muhlis Bayramoğlu
Atıf Benderlioğlu
Dağıstan Binerbay
Osman Şevki Çiçekdağ
(V.)
Muhlis Ete
Abdullah Gedikoğlu
Necmi inanç
Şeref Kâmil Mengü
Fuad Seyhun
Mümtaz Tarhan
ANTALYA
Kenan Akmanlar
Fatin Dalaman (t.)
Enver Karan
Asım Okur
Ahmet Teftelioğlu
Ahmet Tokuş
AYDIN
Nihat lyriboz
A. Baki ökdem
BALIKESİR
Vacid Asena
Mekki Said Esen
Enver Güreli
Ahmet Koeabıyıkoğlu

(î. A)
M. Halûk Timurtaş
Muharrem Tuncay

BİLECİK
ismail Selçuk Çakıroğlu
BİNGÖL
Sait Göker (İ.)
BİTLİS
Nusrettin Barut
Selâhattin İnan (1.)
BOLU
Kesat Akşemsettinoğlu
Fahri Belen
Mithat Dayıoğlu
Ahmet Hatı
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Hüseyin Çimen
BURSA
Eaif Aybar
Sabahattin Çıracıoğlu
Muhlis Erdener
Sadettin Karacabey
ibrahim öktem
Kenan Yılmaz
Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Nureddin Fuad Alpkartal
Bedi Enüstün
Safaeddin Karanakçı
Nuri Togay
ÇANKIRI
Tahir Akman
ibrahim Aydın
Asım Emrem
ÇORUH
Yaşar Gümüşel
Muzaffer önal
ÇORUM
Ali Rıza Kılıçkale
Cevat Köstekçi
DENİZLİ
Baha Akşit
Mustafa Gülcügil
Osman Ongan
A. Hamdi Sancar

DİYARBAKIR
Mustafa Ekinci
Ragıp Karaosmanoğlu
EDİRNE
Hasan Maksudoğlu
Kemal Yaşmkılıç
ELÂZIĞ
Ömer Faruk Sanaç
ERZİNCAN
Hüsnü Çanakçı (I.)
Sadık Perinçek
Mustafa Eahmi Sanalan
Veysel Varol
ERZURUM
Rıfkı Salim Burçak
Zeki Çavuşoğlu
Abdülkadir Eryurt
Hasan Numanoğlu
Rıza Topcuoğlu
ESKİŞEHİR
Salih Fuad Keçeci
GAZİANTEB
Ekrem Cenani
Süleyman Kuranel
Salâhattin Ünlü
GÜMÜŞANE
ismail Hakkı Baykal
Ekrem Ocaklı (I.)
Halit Zarbım
HAKKÂRİ
Übeydullah Seven
HATAY
A. Feyzi Atahan
Sekip inal
A. Mithat Kuseyrioğlu
Celâl Ramazanoğlu
İÇEL
Rüştü Çetin
ibrahim Gürgen
Hidayet Sinanoğlu
İSPARTA
Kemal Demiralay
Tahsin Tola
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İSTANBUL
Celâl Bay ar (Reisicum.
hur)
Nazim Bezmen
Faruk Nafiz Çamlıbel
Lûtfi Kırdar
Naci Kurt
Nadir Nadi
Zeki Rıza Sporel
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Füruzan Tekil
Nuri Yamut (I.)
İZMİR
Nebil Sadi Altuğ
Cihad Baban
Arif Güngören
Halûk Ökeren
Nuriye Pınar
Abidin Tekön
Ekrem Hayri Üstündağ
KARS
Fevzi Aktaş
Sırrı Atalay
Remzi Çakır
Turgut Göle
Kemal Güven
Mehmet Hazer
ibrahim Us
Rıza Yaîçm
Ali Yeniaras
KASTAMONU
Salim Esen
Ziya Termen
KAYSERİ
Osman Nuri Deniz
Kâmil Gündeş
Servet Haeıpaşaoğlu
KIRKLARELİ
Fikret Filiz
Hüsnü Yaman
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
Osman Bölükbaşı
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Selâhattin Karayavuz
Emrullah Nutku
Sami Orberk
Pertev Sanaç
Osman Turan
TUNCELİ
Arslan Bora
MARDİN
Bahri Turgut Okaygün
SURD
KONYA
Etem Aybar
URFA
Abdurrahman
Fahri Bahattin Erdem
Suat Bedük
Feridun Ayalp
Ağaoğlu
Cevdet öztürk
Mehmet Daim Süalp
Mehmet Hatiboğlu
SİNOB
Hamdi Ragıp Atademir Halim Satana
Hasan Oral
Şerafettin Ayhan
Mustafa Bağrıaçık
Celâl Öncel
MUĞLA
M. Vehbi Dayıbaş
Tevfik Fikret Baran
Aziz
özbay
Nuri özsan
Nuri Sertoğlu
Ziyad Ebüzziya
Muzaffer
Timur
Nâtık Poyrazoğlu
Haşim Tan
Muhittin Güzelkılınç
MUŞ
UŞAK
Muhit Tümerkan
M. Rüştü özal
Şefik Çağlayan
Yusuf Aysal
SİVAS
Ahmet Koyuncu
Orhan Dengiz
Gıyasettin Emre
Hüseyin Çitil
Tarık Kozbek
Hakkı Gedik
NİĞDE
Nuri Demirağ
Sabahattin Sönmez
VAN
Sadettin Ertur
Abdurrahman Doğruyol
KÜTAHYA
Hilmi Durmaz
Hüseyin Avni Göktürk Rifat öçten
Ahmet İhsan Gürsoy
Muslih Görentaş
Hüseyin Ülkü
M. Nurettin Tugay
Osman özbilen
Hamit Kartal
Hasan Hayati Ülkün
Memduh Turhan
Nihat Haluk Pepeyi
Kemal Yörükoğlu
ORDU
YOZGAD
TEKİRDAĞ
MALATYA
Refet Aksoy
Talât
Alpay
Ferid
Alpiskender
Esat Doğan
Feyzi Boztepe
Mahmut Ataman
Necmi Arman
Ahmet Fırat ( t )
Memiş Yazıcı
Ömer Lûtfi ErzurumFethi Mahramlı
İsmet İnönü
RİZE
luoğlu
TOKAD
Kâmil Kırıkoğlu
Hüseyin Agun
Numan Kurban
İhsan Baç (I.)
Abdullah Köroğlu
İzzet Akçal
Hulusi Bozbeyoğlu
Nuri Ocakcıoğlu
ZONGULDAK
Mehmet Fahri Mete
Selâhattin Gülüt
Mehmet Fahri Oral
Sebatı Ataman
Hasan Kangal
Hilmi özbay
SAMSUN
Hüseyin Balık
Mehmet Şahin
Mehmet Zeki Tulunay Rami Ozan Gümüsoğlu
Sabih Duralı
Nüvit Yetkin
Cemal Kıpçak
Ömer Güriş
TRABZON
Nusret Kirişçioğlu
Abdullah Keleşoğlu
Mahmut Goloğlu
MANİSA
Süleyman Fehmi Ka- Edibe Sayar
Şükrü Uluçay
Hayri Büke
Avni Yurdltbayrak
laycıoğlu
Adnan Karaosmanoğlu Hadi Üzer

Mehmet Mahmudoğlu
Tahir Taşer
KOCAELİ
Hamdi Başak
Selâmı Dinçer
Turan Güneş
Kâzım Meriç

Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu
Melih Koçer
MARAŞ
Abdullah Aytemiz
Ahmet Kadoğlu

SEYHAN
Mustafa Akçalı
Zahit Akdağ
Ahmet Kınık
Cavid Oral
Lûtfi Sezgin
İsmet Uslu

[Münhal Mebusluklar]
Aydın
Bursa
Diyarbakır
İstanbul
Kayseri
!»•>•

Kıkrlareli
Zonguldak
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T. B. M, M. Matbaası

îçtima: 1
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Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla değiştirilen 46 ncı
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ile Trabzon Mebusu Mahmut
Goloğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel
46 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Encümeni mazbatası ( 1 / 1 8 6 , 2 / 8 4 )

Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Sıhhat ve içtimai Muavenet
Encümeni
Esas No. 1/186, 2/84
Karar No. 16

11 . V . 1955

Yüksek Reisliğe
Türk Ceza Kanununun 46 ncı maddesinin
tadiline dair Hükümetin ve Trabzon Mebusu
Mahmut Goloğlu'nun, kanun teklifleri ile Ad
liye Encümeninin bunlara mütedair mazbatası
nın Yüksek Mecliste müzakeresi esnasında bu
maddenin bir kere de Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Encümenince tetkik edilmesi yolunda
alman karar üzerine, Hükümet mümessilleri,
Mebus Mahmut Goloğlu ve Ankara Tıp Fakül
tesinden alâkalı 'iki profesörün huzurlariyle
mezkûr madde ilmî icaplar göz önünde tutula
r a k tetkik ve tezekkür edildi.
Bu maddenin, 6123 sayılı Kanunla değişti
rilmesinden evvel ve değiştirildikten sonraki
tatbikmda meydana gelen mahzurlarını berta
raf kıldığına kaani bulunduğumuz ve encümenimizce tanzim edilen yeni şeklinde şu ana pren
sipler mevcuttur:
1. Akıl hastasına, işlediği suç ne olursa
olsun ceza verilemez.
A) Ancak cemiyetin olduğu kadar şahsın
da menfaati bakımından bu hastalar şifa bu
luncaya kadar muhafaza ve tedavi altına alınır
lar.
B) Şifa buldukları, muhafaza ve tedaviyi
yapan müessese sıhhi heyeti raporu ile sabit
olanlar mahkemece serbest bırakılırlar.
2. Akıl hastalarının, cemiyete verecekleri
zararları, imkân nispetinde önlemeyi kanun
teminat altına almaktadır.

A) . Hasta maznuna isnadolunan suç ağır
hapis cezasını müstelzim ise muhafaza ve tedavi
müddeti bir seneden az olamaz.
B) Sıhhi heyet raporu ile şifa buldukları
sabit olduğundan mahkeme kararı ile serbest
bırakılacak hastalardan bir kısmı mezkûr heye
tin göreceği fennî lüzum üzerine tıbbi muaye
ne yolu ile kontrola tâbi tutulmaktadır.
C) Bu kontrollarda hastalıkları nüks arazı
gösterenler tekrar muhafaza ve tedavi altına
alınacaklardır.
Birinci kısımdaki ana prensip, şuur ve ha
reket serb0stliğini tamamen ortadan kaldıran
bir ruh hastalığına duçar olmuş şahsın ceza
ehliyetini haiz olamıyacağı keyfiyetini tama
men mahfuz tutmaktadır. Bu hastaların şifa
buluncaya kadar tedaviye ve muhafazaya tâbi
tutulmaları cemiyetin vatandaşlara mecbur bu
lunduğu bir vazifenin yerine getirilmesinden
ibarettir. Nitekim şifa temin edilir edilmez va
tandaş hürriyetine kavuşmaktadır. Ancak bun
lardan bir kısmının, hastalıklarının mahiyeti
ve reaksiyonlarının şiddeti dolayısiyle işledik
leri ağır suçların tekerrürüne mâni olmak mülâhazasiyle tâyin edilen asgari bir senelik te
davi ve muhafaza müddetinden evvel şifaları
vukubulsa da bu gibilerde nüksün tehlikesini
azaltmak için tedavi müddetini uzatmakta fennen lüzum ve fayda mülâhaza edilmiş olup te-
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davi hedefi olan tedbirde lüzumsuz bir hürri
yet tahdidi mânası olamaz.
İkinci kısımdaki prensip ise, hasta vatan
daşa ihtimam ve şefkati, zararı pahasına gös
termekte olan cemiyetin, temininde zaruret
olan emniyet ve selâmeti hedef tutmaktadır.
Bu mevzuda her cemiyet kendi bünyesine uy
gun hükümler vaz'etmiş bulunmaktadır. 46 ncı
maddenin encümenimizce teklif edilen şekli bu
husus için asgari bir mahiyet taşımakta olup
cemiyetimizin içinde bulunduğu ve daha uzun
zaman içinde kalacağını zannettiğimiz şartlara
uygun olduğu kanaatindeyiz.
Heyeti Umumiyenin tasvibine arz edilmek
üzere Yüksek Reisliğe saygı ile arz olunur.
Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Ankara
Gümüşane
T. V. Öz
Z. Başağa
, Ağrı
Ankara
İV. Sümer
M. Bayramoğlu

Balıkesir
A. Karagür
İmzada bulunamadı
Bursa
/. öktem
Diyarbakır ,
F. Arığ

Bilecik
T. Oran
İmzada bulunamadı
Çankırı
K. Çığman
Eskişehir
1. Sayın
İmzada bulunamadı
Hatay
İstanbul
A. M. Kuseyrioğlu
Z. Tarver
İmzada bulunamadı
İmzada bulunamadı
Kars
Kırşehir
Kocaeli
H. Erdoğan
A. Bilgin
Z. Atığ
Malatya
Konya
S. S. Burçak
T. Ünsalan
İmzada bulunamadı
İmzada bulunamadı
Niğde
(3rdu
Ordu
S. Orhon
H. Ülkü
F. Erim
Tekirdağ
İzmir
Z. Erataman
N. Incekara

( S. Öayısı : 202 ye ek)
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SIHHAT VE ÎÇTlMAl MUAVENET
MENİNİN TADlLÎ

ENCÜ

Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 46 ncı .maddesinin tadiline dair kanun
lâyihası
MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 6123
sayılı Kanunla değiştirilen 46 ncı maddesi aşa
ğıda yazılı şekilde tadil olunmuştur:
Madde 46. — Fiili işlediği zaman şuurunun.
veya harekâtının serbestisini tamamen kaldıra
cak surette akıl hastalığına duçar olan kimseye
ceza verilemez.
Ancak bu Şahsın muhafaza ve tedavi altına
alınmasına hazırlık tahkikatında Sulh hâkimi,
ilk tahkikatta Sorgu hâkimi ve son tahkikatta
vazifeli mahkeme tarafından karar verilir.
Muhafaza ve tedavi altında bulundurma
müddeti şifaya kadar devam eder. Yalnız maznu
na isnadolunan suç, ağır hapis cezasını müstelzim
ise bu müddet bir seneden az olamaz.
Muhafaza ve tedavi altına alman şahıs; mu
hafaza ve tedavinin icra kılındığı müessesenin
.sıhhi heyetince, şifası tebeyyün ettiğine dair
verilecek rapor üzerine aynı kazai mereice ser
best bırakılır.

Bu husustaki rapor ve kararda, hastalığın
ve isnadolunan suçun mahiyeti göz önünde tu
tularak, içtimai emniyet bakımından şahsın
tıbbi kontrola ve muayeneye tâbi tutulup tutulmıyacağı, tutulacaksa müddet ve fasılası da
gösterilir.
Tıbbi kontrol ve muayene; cumhuriyet müddeiumumilerince, kararda gösterilen müddet ve
fasılalarda bu şahısların bulundukları mahalde
yoksa en yakın salahiyetli mütehassısı olan has
tane sıhhi heyetlerine sevk edilmeleri suretiyle
temin olunur.
Bu tıbbi kontrol ve muayenede nüks arazı
gösterenler hâkim veya mahkeme karariyle yi
ne muhafaza ve tedavi altına alınıp aynı mua
melelere tâbi tutulurlar.
MADDE 2. baren mer'idir.

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye Vekili memurdur.

)>&<t

( S . Sayısı : 202 ye e k )
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Maarif Vekâleti Kuruluş Kadroları ile Merkez Kuruluş ve Görevleri
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan
4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri bulunan kanunlarda değişiklik
yapılmasına dair kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri
mazbataları ( 1 / 2 0 4 )

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71 - 50, 537

24.11.1955

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Maarif Vekâleti Kuruluş Kadroları ile Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri bulunan kanunlar
da değişiklik yapılması hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra
Vekilleri Heyetince 24. I I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil Vekili
O. Ş. Çiçekdağ

ESBABI MUCİBE
Yurdumuzun günden güne artan nüfusu ve kültür seviyesinin yükselmesiyle mütenasip ola
rak liseler ve ortaokullara olan ihtiyacı da her yıl devamlı bir surette artmaktadır, önümüzdeki
yıllarda bu ihtiyacı karşılamak üzere yeniden lise ve ortaokul açmak ve mevcutların, şubeler,
ilâvesi suretiyle teşkilâtını genişletmek zaruri görülmektedir.
Her ne kadar Maarif Vekâleti geçen yıllarda olduğu gibi 1953 - 1954 ders yılında da orta öğ
retim ihtiyacını kısmen olsun karşılayabilmek maksadiyle beş vilâyetteki ortaokulu liseye tah
vil etmiş ve yeniden 33 ortaokul açmış ve mevcutlardan bâzılarının teşkilâtını genişleterek 200
den fazla şube (sınıf) ilâve eylemiş ise de, bunların önümüzdeki yılların lise ve ortaokul ihtiya
cına cevap verecek kadar geniş bir tedbir sayılamıyacağı tabiîdir.
önümüzdeki ders yılında yeniden bir kısım kazalarda ortaokul açmak, lisesi bulunmıyan vilâyetlerdeki ortaokulları liseye çevirmek ve mevcut okullara şube (sınıf) ilâve etmek suretiyle
okul ihtiyacını kısmen olsun karşılamak zarureti vardır. Bunun için mevcut öğretmen, memur
ve idareci kadrolarına lâyihaya bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen kadroların ilâvesi
lâzımgelmektedir.
Kanun lâyihası yukarıdaki sebeplerden dolayı hazırlanmış btıltmmaktadır.
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Maarif Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maarif Encümeni
Esas No. 1/204
Karar No. 18

25 .IV

. 1955

Yüksek Reisliğe
Maarif Vekâleti Kuruluş kadrolarfyle Mer
kez Kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan
4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri bulunan
kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun
lâyihası üzerinde Maarif ve Maliye vekâletleri
mümessilleri huzuriyle encümenimizde gerekli
müzakereler yapıldı:
Lise ve ortaokulların mevcut öğretmen, me
mur ve idareci kadrolarına yeniden bâzı kad
roların ilâvesini tazammun eden bu kanun lâ
yihası, Maarif Vekâletinin, yurdumuzun gün
den güne artan nüfusu ve kültür seviyesinin
yükseltilmesi gayesiyle mütenasip olarak yeni
den lise ve ortaokul açmak ve mevcutların şube
lerini artırmak mecburiyeti muvacehesinde encümenimizce ittifakla muvafık mütalâa edilmek
le beraber, bâzı azalar tarafından maaş kadrola
rının kifayetsizliği, idare (ücretlerinin azlığı dolayısiylo kalifiye okul idarecisi bulunamamakta
olduğu, bilhassa Maarif müdür ve müfettişlerinin
bu cihetten çok mağdur durumda bulunmaları
ve idare ücretleri bakımından muhtelif öğretim
daireleri arasında bir muvazene tesisinin zaruri
bulunduğu yolunda mütalâalar serdedilerek bu
kadro ve ücretlerin artırılması teklif edilmiş ise
de encümenimiz, Maarif Vekâleti mümessilinin
mütalâasının da inzimamı ile, bu mühim mese
lelerin bu lâyihanın dar çerçevesi içinde halli
mümkün olmayıp bunun için ayrı ve esaslı
bir kanun lâyihası veya teklifle glinmesinin zaruri bulunduğunu ve esasen Maliye Ve
kâletince bu maksatla halen mahdut ve muayyen
bir miktar paranın ayrılabilmiş olduğunu naza
rı itibara alarak lâyihayı ekseriyetle, aynen ka
bul etmiş ve aşağıdaki temennilerin rapora der
cini uygun bulmuştur.
1. Meslekî ve teknik öğretim kadrolariyle
maarif müdürlükleri tesj&ll* kwjmı v§ k a t o l » rmın sürati» getirilmesi,
2. , îdare ücretlerinin artırılması ve bunlar
da bir muvazene tesis edilmesi.

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine sevk
«dilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur.
Maarif Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Trabzon
Rize
M. R. Tarakçıoğlu
A. Morgu
Kâtip
Ankara
Burdur
A. Temuçin
M. özbey
Çanakkale
Diyarbakır
Muhalefet şerhim eklidir.
H. Turgut
N. Togay
imzada bulunamadı
Gümüşane
İstanbul
idari ücretlerin azlığı
A. Hacopulos
mülâhazasiyle
8. Ö. San
Konya
Trabzon
H. R. Atademir
H. Ağanoğlu
Erzincan
Kadroların kabulüne taraftar olup idareci
ücretlerinin az oluşuna muhalifim
V. Varol
Trabzon
O. Turan
imzada bulunamadı

Zonguldak
E. Sayar

Sivas
idare ücretleri çok az olduğundan, okul
larda müdür muavini bulunmakta çok müş
külât çekilmektedir. Bu itibarla ek olarak
verilecek bu idari kadroların yüksek kadrolar
dan verilmesi lüzumuna kaaniim. Bu maksat
la teklif edilen kadro cetveline muhalifim.
B. örnekol
Muhalefet şerhi :
Çanakkale
idareci ücretlerinin az olduğu ve sanat
enstitüsü müdürlerine daimî olarak verilen 3/2
lftrin orta tedrisata da verüerek maarifte bir
birlik ve muvazene temin edilmesine tarafta
rım. Söz hakkım mahfuzdur.
N. Togay

I S* StajMi:»)
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Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/204
Kara?' No. 94

10 . V . 1955

Yüksek Reisliğe
Maarif Vekâleti Kuruluş Kadroları ile Mer
kez Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2287 sayı
lı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan
4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri bulunan ka
nunlarda değişiklik yapılması hakkında Maarif
Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise tak
dimi icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp
Başvekâletin 24 . II . 1955 tarihli ve 71/50 - 537
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası
Maarif Encümeni mazbatasiyle birlikte Encü
menimize havale edilmiş olmakla Maliye ve Ma
arif vekâletleri mümessilleri hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi.
Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de yazılı
olduğu üzere önümüzdeki ders yılında yeniden
bir kısım kazalarda ortaokul açmak ve. lisesi
bulunmıyan vilâyetlerdeki ortaokulları liseye
çevirmek ve mevcut okullara sınıf ilâve etmek
suretiyle hususle gelecek kadro ihtiyacını karşı
lamak üzere öğretmen, memur ve idareci kad
rolarının ihdası maksadiyle sevk edilmiş bulun
maktadır.
Encümenimizde ceryan eden müzakerelerden
ve bu hususta vekâlet mümessillerinden alman
mütemmim izahattan sonra maddelerin müzake
resine geçilmiş ve lâyihanın birinci maddesiyle
bu maddeye merbut (1) sayılı cetvel Hüküme
tin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir.
Lâyihanın ikinci maddesi aynen ve merbutu
(2) numaralı cetvel ise müdür yardımcıları üc
retlerini kısmen olsun yüksek tesbit etmek sure
tiyle öğretmenlerin yardımcılığa karşı rağbetini
temin etmek maksadiyle tadilen kabul edilmiştir.
Kanunun meriyet tarihi karşılığının bütçe tasar
ruflarından teminini sağlamak maksadiyle 1 Tem
muz 1955 olarak değiştirilerek, 3 ncü madde ta
dilen ve 4 ncü madde ise şeklen değiştirilmek su
retiyle encümenimizce kabul olunan kanun lâyi

hası Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Reis V.
Rize
Balıkesir
/. Akçal
Birinci maddeye merbut cetvel
deki 6 ncı dereceden yukarı kad
roların alt derecelere ilâve edil
mesine taraftarım.
H. İmre
M. M.
Kâtip
İstanbul
Siird
H. Hüsman
B. Erden
Afyon K.
Afyon K.
A. D emir er
M. Â. Ülgen
Ankara
Aydın
Balıkesir
Ş. K. Mengü
Z. JJray
M. H. Timurtas
Balıkesir •
Çankırı
Çorum
8. Yırcalt
T. Uygur
Y. Gürsel
Diyarbakır
Elâzığ
Y. Azizoğlu
ö. F. Sanaç
imzada bulunamadı
Giresun
Hatay
M. Şener
§. inal
imzada bulunamadı
içel
Kırklareli
/. Gürgen
S. Bakay
Konya
Muğla
R. Birand
A. Sartoğlu
İmzada bulunamadı
Ordu
Seyhan
E. Aksoy
S: Barı
Seyhan
Sinob
r
N. I. Tolon
A . Sertoğlu
imzada bulunamadı
Sivas
Urfa
Yozgad
A. Özel
F. Ergin
T>. Akbel
Zonguldak
S. Ataman

( S. Sayısı : 288 )
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLÎ

Maarif. Vekâleti Kuruluş Kadroları ile Merkez
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2287
sayılı
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926
sayılı Kanunla ek ve zeyilleri bulunan kanun
larda değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası

Maarif Vekâleti Kuruluş Kadrolariylee
Merkez
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanunla ek ve zeyilleri bulunan kanunlarda
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası

MADDE 1. — Maarif Vekâleti Kuruluş Kadrolariyle Merkez Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair olan 10 . V I . 1'946 tarihli ve 4926 sayılı
Kanuna bağlı «1» sayılı cetvelin (V) işaretli
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve
kurumlar) başlığı altındaki lise ve ortaokullar
öğretmen ve memurlarının 9 . I I I . 1954 tarihli
ve 6331 sayılı Kanunla değiştirilen «1» sayılı
cetvele ilişik «1» sayılı cetveldeki kadrolar ilâ
ve edilmiştir.

MADDE 1. — Hükümetin birinci
aynen kabul edilmiştir.

maddesi

ikinci

maddesi

MADDE 2, — 10 . V I . 1946 tarih ve 4926 sa
yılı Kanuna bağlı «2» sayılı ctvelin «III» işaret
li (Lise ve Ortaokullar idarecileri) başlığı al
tındaki müdür ve müdür yardımcıları kadroları
na ait olup 6 . V I I . 1953 tarihli ve 6116 sayılı
Kanunla değiştirilen «2» sayılı cetvele ilişik «2»
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ilâve edilmiş
tir.

MADDE 2. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1955 tarihin
de mer'iyete girer.

MADDE 3. — B u kamın 1 Temmuz 1955 ta
rihinden itibaren mer'idir.

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya
icra Vekilleri Heyeti memurdur.
24 . I I . 1955
Başvekil
Devlet Vekili ve
vekili
Başvekil Yardımcısı
O. Ş. Çiçekdağ
Devlet Vekili
Devlet Vekili
O. Kapani
M. Sarol
Millî Müdafaa Vekili
Adliye Vekili
O. Ş. Çiçekdağ
Dahiliye Vekili
Hariciye Vekili
N. Gedik
Maliye Vekili
Maarif Vekili
ve M.M. Vekili V.
G. Yardımcı
H. Polatkan

MADDE 4. —- Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur.

Nafıa Vekili
iktisat ve Ticaret Vekili
S. Ttrcah
K. Zeytinoğlu
G. ve inhisarlar Vekili
Sıh. ve iç. Mv. Vekili
E. Kalafat
Dr. B. Uz
Ziraat Vekili
Münakalât Vekili
N. ökmen
M. Çavuşoğlu
Çalışma Vekili
işletmeler Vekili ve
II. Erkmen
Hariciye Vekili V.
5. Ağaoğlu

( S ; -SajJ» :/388)

- 6 Hükümetin

teklifine bağlı cetveller

[1] SAYILI CETVEL
I).

Memuriyetin nev'i

Sayı

Maa§

V - Ortaöğretim Umum Müdürlüğüne bağlı okul
ve kurumlar (Lise ve ortaokullar öğretmen ve
memurları)
3 öğretmen
1 100
4
90
»
4
10
5
»
80
70
19
6
»
21
60
7
»
»
42
50
8
9
»
46
40
35
•»
50
10
30
11
»
157

350
1
2
5
12
20
12

9 İdare memuru
»
»
10
11
»
»
»
*»
12
13
»
»
14
»
»

40
35
30
25
20
15

52

[2] SAYILI ÖETVEL
Memuriyetin nev'i
III - Lise ve ortaokullar
Müdür

Sayı Ücret
idarecileri

»
»
»

Müdür yardımcısı

2
5
5
5
5
6
12

150
125
100
90
80
70
60

40
10
10
20
10

60
50
40
35

§0

( S . Sayısı : 288)

- e Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller
[1] SAYILI CETVEL
Aynen kabul edilmiştir.

[2] SAYILI CETVEL
Memuriyetin nev'i
III - Lise ve ortaokullar
Müdür
»
»
»
»
»
»

Sayı Ücret

idarecileri

Müdür yaı.'dımcısı

2
5
5
5
5
6
12

150
125
100
90
80
70
60

40
50

60

«*•*•

( & Sayısı': 288)
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Devre : X

tçtoa: ı
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Telsiz Kanununun S nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/259)

T. C.
Başvekalet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71 -119, 1351

29 . IV . 1955

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
3222 sayılı Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında hazırlanan ve Yüksek
Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 28. IV. 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının
esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla erz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE LAYİHASI
3222 sayılı Telsiz Kanunu manyetik cihazlarla ses, söz, resim, şekil ve saire naklini hükümet
inhisarına tâbi tutmuş olmakla beraber muhtelif maddelerinde hava ve denizde nakil vasıtaların
da verici telsiz tesisatı kullanılmasına ruhsat verilmesini mümkün kılmaktadır. Mezkûr kanun,
karada verici telsiz tesisatı için hususi şahıs ve müesseselere ruhsat verilmemesini derpiş etmiş,
fakat resmî müesseselerde bu nevi tesisat vücuda getirilmesi için lüzumu halinde İcra Vekilleri
Heyeti kararı ile ruhsat verilmesini imkân dâhiline sokmuştur.
Memleketin yüksek menfaatleriyle alâkalı hususlarda yayınlarda bulunmak ve bu yayınları
pek uzak yerlere kadar işittirebilmek için 1 000 kilovat veya daha fazla takatte telsiz verici te
sisatı kurulması gerekmektedir. Bu maksatla ve bu konuda telsiz verici tesisatı kurabilmek için
yerli ve yabancı hususi hukuk hükmi şahıslarının teşebbüs ve alâkalarından faydalanılabileceği
anlaşılmıştır. Bu faydanın istihsali ancak mezkûr kanunun beşinci maddesiyle İcra Vekilleri He
yetine verilmiş olan salâhiyetin hudut ve şümulünü tevsi suretiyle mümkün olabilecektir. İlişik
olarak takdim edilen kanun lâyihası bu maksatla hazırlanmıştır. Hedefi münhasıran memleketin
âli menfaatleriyle alâkalı hususlarda hükümetin yerli ve yabancı hususi hukuk hükmi şahıslariyle iş birliği yapabilmesini sağlamaktır. İcra Vekilleri Heyetinin icap ve lüzuma göre bu nevi hu' susi hukuk hükmi şahıslarına ruhsat verebilmesi, her hal ve kârda neşriyatın hükümet kontrolü
altında bulunmadığına ve mukavele akdi esnasında mütalâa olunacak şartların kabulüne vabeste
olacaktır. 1 000 kilovat veya daha yüksek takatteki tesisatın on seneyi geçmiyecek muayyen bir
müddet sonunda bilcümle teferruatiyle birlikte işler bir halde hükümete bedelsiz olarak terki de
ruhsatın esas şartlarından biri olarak düşünülmüştür. Yerli veya yabancı hususi hukuk hükmi
s şahıslarının vücuda getirecekleri tesisat memleket menfaatleriyle alâkalı mahiyette olacağına ve
bir müddet sonra hükümete bedelsiz olarak terk ve devredileceğine göre bu tesisatın kurulması
ve işletilmesiyle alâkalı olarak hariçten getirilecek malzeme, eşya, akar yakıt ve sairenin ithal
esnasında alınması gereken bilcümle vergi, resim ve harçlardan lüzumu halinde müstesna tutula
bilmesi için de îcra Vekilleri Heyetine yetki verilmesi ve diğer hususlarda kolaylıklar gösteril
mesi tabiî telâkki edilmiştir,

Bu suretle hem memleketin âli ve siyasi menfaatleriyle alâkalı hususlarda en uzak yerlere
işittirilebilecek surette yabancı dillerle neşriyat yapılması sağlanmış, hem de muayyen bir müd
detin sonunda memleket içinde dahi kullanılabilecek muazzam ve mükemmel tesisat bedelsiz ola
rak temin edilmiş olacaktır.

Dahiliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye Encümeni
Esas No : 1/259
Karar No : 40

6 . V . 1955

Yüksek Reisliğe
3222 sayılı Telsiz Kanununun 5 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası, Dev
let Vekilinin iştirakiyle encümenimizde görüşül
dü.
Uzun ve etraflı müzakereler neticesinde; Hü
kümetin mucip sebepler lâyihasında tafsilen izah
edilen hususlar, encümenimizce de yerinde görül
müş ve hükümet metni aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Eiyasete sunulur.
Dahiliye En. Reisi
Bu Mazbata Muharriri
Edirne
Samsun
R. Nasuhioğlu
E. Anıt
Kâtip
Amasya
Kocaeli
S. Yalım
M. Zeren
Çanakkale
Çoruh
S. Karanakçı
Hariciye Encümenince
tetkiki lâzımdır, kanaatin
deyim
Z, Ural

Çorum
B. Koldaş

Denizli
A. H. Sancar

Kastamonu
S. Çağlar

Kastamonu
M. Kuşakçıoğlu

Kırşehir
Söz hakkım mahfuzdur.
T. Taşer

Konya
M. Keskin

Kütahya
İV. H. Pepeyi

Muğla
Y. Baser

Samsun
M. Özkefeli

Sivas
E. Damalı
îmzada bulunamadı

Trabzon
P. Sanaç

Uşak
Y. Aysal

Yozgad
ö. L. Erzurumluoğlu

îzmir
Muhalifim
P. Arat

Î.S. Sayısı: 307)]

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No : 1/259
Karar No: 113
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14 . V . 1955

Yüksek Reisliğe
3222 sayılı Telsiz Kanununun 5 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında hazırlanan ve Yük
sek Meclise arzı îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılp Başvekâletin 29 . IV . 1955 tarihli ve
71-119/1351 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun
lâyihası Dahiliye Encümeni mazbatası ile birlik
te encümenimize havale edilmiş olmakla Devlet
Vekili Mükerrem Sarol ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Umum Müdürü hazır oldukları halde tetkik
ve müzakere edildi.
Kanun lâyihası, yerli ve yabancı hususi ve
hükmi şahıslara memleketin yüksek menfaatleriyle alâkalı yayın yapmak üzere karada verici tel
siz tesisatı vücuda getirmek için 3222 sayılı Tel
siz Kanununun beşinci maddesinin tadili suretiy
le ruhsat verilmesini istihdaf etmektedir.
Lâyihayı bidayeten tetkik eden Dahiliye En
cümeni hükümetin teklifini ekseriyetle aynen ka
bul etmiştir.
Encümenimizde cereyan eden müzakerelerden
ve bu hususta hükümetin verdiği mütemmim iza
hattan sonra hükümet esbabı mucibesinde ileri
sürülen mütalâalar memleket menfaati bakımın
dan muvafık görülerek maddelerin görüşülmesi
ne geçilmiş ve lâyihanın birinci maddesiyle 3222
sayılı Telsiz Kanununun 5 nci maddesi olarak tadilen teklif edilen metin iki maddeye ayrılmak
suretiyle kabul edilmiştir.
ikinci maddesi üçüncü madde olarak yine

şeklen değiştirilerek, üçüncü maddesi de dördün
cü madde olarak hükümetin teklifi veçhile aynen
kabul olunan kanun lâyihası Umumi Heyetin tas
vibine -arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Reisvekili '
Mazbata M.
Rize
Balıkesir
istanbul
1. Akçal
H. îmre
H. Hüsman
Kâtip
Siird
Afyon K.
Afyon K.
B. Erden
A. Demirer
M. Â. Ülgen
Ankara
Antalya
Aydın
Ş. K. Mengü
K. Akmantar
Z. TJray
Balıkesir
Balıkesir
Çankırı
S. Yırcalı
M. H. Timurtaş
T. Uygur
Çoruh
Diyarbakır
Diyarbakır
y. Gümü§el
Y. Azizoğlu
/. H. Tiğrel
Eskişehir
Giresun
izmir
M. Başkurt
M. Şener
B. Bilgin
Konya
Niğde
Ordu
M. Bağrıaçık H. A. Göktürk
B. Aksoy
Rize
Seyhan
Sinob
S. Barı
H. Agun
N. Sertoğlu
Sinob
Sivas
Trabzon
S. Somuncııoğlu
A. Özel 8. F. Kalaycıoğlu
Urfa
Yozgad
Zonguldak
F. Ergin
D, Akbel
S. Ataman
Zonguldak
H. Balık
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

3222 sayılı Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasi

3222 sayılı Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası

MADDE 1. — 3222 sayılı Telsiz Kanununun
beşinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: .

MADDE 1. — 3222 sayılı Telsiz Kanunu
nun beşinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril" mistir :

Madde 5. — Karada umumiyetle verici.
telsiz tesisatı vücuda getirmek için hususi şasıhlara ve müesseselere ruhsat verilemez. Ancak
lüzumu halinde resmî müeseselerde bu nevi tesi
sat vücuda getirilmesine İcra Vekilleri Heyeti
karariyle ruhsat verilebileceği gibi kurulması,
işletilmesi ve neşriyatı tamamen hükümetin mu
rakabe ve kontrolü altında bulunmak, takati
bin kilovattan aşağı olmamak, neşriyatı karşılı
ğında her ne suretle olursa olsun bir ücret alın
mamak ve hükümetle akdedilecek mukavelede
tâyin edilecek ve en çok on yılı geçmiyecek olan
bir müddetin sonunda tesisat sahasına dâhil ara
zi ve arsalar, tesisat ve bunların bütün teferru
at ve mütemmim cüzüleri tamamen ve parasız
olarak devlete terk edilmek kayıt ve şartlariyle
yerli ve yabancı hususi hukuk hükmi şahıslarına
da bu nevi tesisat vücuda getirmek ve işletmek
için İcra Vekilleri Heyeti karariyle ruhsat veri
lebilir. Tesisatın kurulması, işletilmesi ve neşri
yatı mevzuunda hükümetin haiz olacağı mura
kabe ve kontrol salâhiyet ve haklarının hudut
ve şümulü ve bunların müeyyideleri akdedilecek
mukavelede tâyin ve tesbit olunur. Bu mukave
lenin tatbikinden doğacak ihtilâflar Devlet Şû
rasında rüyet ve hallolunur.

Madde 5. — Karada umumiyetle verici tel
siz tesisatı vücuda getirmek için hususi şahıslara
ve müesseselere ruhsat verilmez.
Ancak':
a) Lüzumu halinde resmî müesseselere,
b) Kurulması, işletilmesi ve neşriyatı tama
men hükümetin murakabe ve kontrolü altında
bulunmak, takati bin kilovattan aşağı olmamak,
neşriyatı karşılığında her ne suretle olursa ol
sun bir ücret alınmamak ve hükümetle akdedi
lecek mukavelede tâyin edilecek ve en çok on
yılı geçmiyecek olan bir müddetin sonunda tesi
sat sahasına dâhil bütün arazi ve arsalar, tesi
satı ve bunların her türlü teferruatı ile mütem
mim cüzüleri tamamen ve bedelsiz olarak Dev
lete terk edilmek kayıt ve şartlariyle yerli ve ya
bancı hususi hukuk hükmi şahıslarına,
Bu nevi tesisat vücuda getirmek ve işletmek
için İcra Vekilleri Heyeti karariyle ruhsat veri
lebilir.

Kendisine bu madde mucibince tesisat kur
mak ve işletmek ruhsatı verilen hükmi şahısla
rın bu tesisatı kurmak ve işletmek için lüzumlu
olup yabancı memleketlerden ithal edecekleri
her türlü cihaz, malzeme, eşya ve akaryakıt
memlekete ithali dolayısiyle alman bütün vergi,
resim ve harçlardan İcra Vekilleri Heyeti kara
riyle istisna edilebilir.
Tesisatın kurulacağı arazi icabında Hazineye
ait yerlerde parasız olarak temin ve temlik olu
nabileceği gibi bedeli hükmi şahıs tarafından
ödenmek üzere Hükümetçe istimlâki yolu ile de
temin olunabilir.

«itki

MADDE 2. — Bu kanunun 3222 sayılı Ka
nunun birinci maddesi ile değiştirilen 5 nci
maddesinin (b) fıkrasında gösterilenlere ruh
sat verilmesi halinde tesisatın kurulması, işle
tilmesi ve neşriyatı mevzuunda hükümetin haiz
olduğu murakabe ve kontrol hak ve salâhiyet
leri ve bunların müeyyideleri kendileriyle ak
dedilecek mukavelelerde tâyin ve tesbit olu
nur. Bu mukavelelerin tatbikinden doğacak
ihtilâfların hal mercii devlet anasırıdır.
Kendilerine bu fıkra mucibince tesisat kur
mak ve işletmek ruhsatı verilen hükmi şahısla
rın bu tesisatı kurmak ve işletmek için lüzumlu
olup yabancı memleketlerden ithal edecekleri
her türlü cihaz, malzeme, eşya ve akaryakıt,
memlekete ithallerinde alınacak bütün vergi,
resim ve harçlardan İcra Vekilleri Heyeti ka
rariyle istisna edilebilir.
Tesisatın kurulacağı arazi icabında Hazine
ye ait yerlerde parasız olarak temin ve temlik
olunabileceği gibi, bedeli hükmi şahıs tarafınl : 3071):
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B. 1.
dan ödenmek üzere, hükümetçe istimlâki yolu
ile de temin olunabilir.

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.

MADDE 3. - Bu kanun neşri
itibaren mer'idir.

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekileri Heyeti memurdur.
28 . IV . 1955
Başvekil ve
Devlet Vekili
Hariciye V. V.
Başvekil Yardımcısı
A. Menderes
Devlet Vekili
Devlet Vekili
Devlet Vekili
M. Saral
F. Köprülü
Osman Kapanı
Adliye Vekili
Millî Müdafaa Vekili
0. Ş. Çiçekdağ
Hariciye Vekili
Dahiliye Vekili
N. Gedik
Maarif Vekili
Maliye Vekili
C. Yardımcı
B. Polatkan
İktisat ve Ticaret Vekili
Nafıa Vekili
8. Ytrcdk
K. Zeytinoğlu
Sıh. ve îç. Mv. Vekili G. ve İnhisarlar Vekili
E. Kalafat
Dr. S. Vz
Münakalât
Vekili
Ziraat Vekili
M. Çavuşağlu
N. ökmen
işletmeler Vekili
Çalıçma Vekili
S. Â.ğaoğlu
S. Erkmen

MADDE 4. — Hükümetin 3 ncü maddesi 4
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

M

tmm

(t S. Sayısı : 30t)

tarihinden

Devre : X
İçtima : 1
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Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası
ve Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/253)
r. a.
Başvekâlet
Kmunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-96,1327

/r
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37 . IV . 1955

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir madde eklenmesine dair İktisat ve Ticaret Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise tak
dimi İcra Vekilleri Heyetince 20 . IV . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı
mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygüarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
Buğday işleriyle iştigal etmek üzere 1938 yılında teşkil edilen Toprak Mahsulleri Ofisinin, kuru
luşundan bugüne kadar mer'i mevzuatın verdiği salâhiyetlere istinaden kuruluş maksadı dışında
ve memleket iktisadi mevzulariyle de vazifelendirilmiş bulunması, bu teşkkülün hususi kanununda
tadilât yapılması zaruretini meydana koyduğu gibi, millî ve milletlerarası iktisadi
faaliyetlerle
ahenkli bir çalışma sağlıyabilmek ihtiyacı da Toprak Mahsulleri Ofisine ait mevzuatta değişiklik
yapılmasını lüzumlu kılmıştır.
İşte, 3491 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair olan kanun lâyihası yukarda işaret edilen lüzum ve zaruretlerin bir ifadesi olmuştur.
Madde 1 : Türkiye dünyada afyon istihsal eden üç büyük devletten biridir. İstihsal edilen
afyonlar uyuşturucu maddeler sanayii kurmuş bulunan devletlere ihtiyaçları nispetinde satılmakta
ise de istihsal miktarının mühim bir kısmı istoka devredilmektedir.
Diğer taraftan, sanayide ve tababette kullanılan uyuşturucu maddeler de yabancı memleketler
den ithal olunmaktadır.
Memleketimizde bir uyuşturucu maddeler sanayii tesisi, afyon stoklarının bir 'kısmını istih
lâk etmek ve bu suretle hariçten ithal ettiğimiz uyuşturucu maddeler için sarf ettiğimiz mühim
miktardaki dövizlerden tasarruf sağlamak için faydalı görülmektedir.
Ancak, hususi teknik ve hususi bilgiye ihtiyaç hissettiren bu sanayiin bu mevzuda ihtisas yap
mış hakiki veya hükmi şahıslarla iştirak edilmeksizin tesisi imkânsız mütalâa edilmektedir.
Halbuki, 3491 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi, Ofisin inhisarı altında bulunan afyon ve uyuştu
rucu maddeler için iştirak hâMnde bir müessese vücuda getirmeye im'kân vermemektedir.
İşte, 3491 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi tadil edilerek Ofise, inhisar maddeleri için iştirak ha
linde müessese kurabilmek imkânının verilmesi maksadı takibedilmiştir.
Son yılların iktisadi gelişmelerine uygun olarak Ofisin iş hacmında (kaydedilen artışlar, bu
teşekkülün alım, satım, nakliyat, imallât ve sigorta işlerinde daha rasyonel bir çalışmaya gidilmesi
ihtiyacını hissettirmeye başlamış bulunmaktadır. îleriki çalışmalarda bir zaruret baline geleceği

ümidolunan bu ihtiyaca cevap vermek maksadiyle Ofise bu mevzularda şirketler kurmak ve te
sis edilmiş bu nevi teşebbMlere iştirak etmek salâhiyetinin verilmesi de isabetli mütalâa edil
miştir.
3491 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine verilen yeni şekil ile bu gayeler sağlanılmışlar.
3491 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile Ofisin sermayesi 10 000 000 lira olarak tesbit edilmiş
ise de iş hacminin genişlemesi sebebiyle bu miktar 4185 sayılı Kanun ile 30 000 000 liraya yüksel
tilmiştir. Ancak, sermayenin bu tezayüdüne rağmen Ofisin ödenmiş sermayesi 15 152 516,05 lira
olarak kalmıştır.
Halbuki j yıldan yıla büyük gelişmeler arz eden zirai istihsale uyularak hububat mubayaasını
artırmak, Millî Müdafaa ve halk ihtiyacını karşüıyacak miktardaki hububatı bozulmadan saklıyabilecek kapasitede muhafaza yerleri tesis etmek mecburiyetinde kalan Ofis, 1954 yılı sonunda
115 670 221,81 liralık tesis vücuda getirmiş ve 1960 yılında ikmal edilmek üzere 220 000 000 li
ralık silo inşaatını programlaştırmıştır.
Hiç şüphe yoktur ki bu işlerin 15 152 516,05 liralık ödenmiş sermaye ile başarılması düşünüle
mez.
Nitekim, Ofis de 3491 sayılı Kanunun 15 nci maddesindeki salâhiyete istinaden
ihracettiği
bonolar vasıtasiyle elde ettiği paralarla bu hizmetleri ifa etmiştir.
Diğer taraftan Ofis, Millî Müdafaa ve halk ihtiyacını karşüıyacak miktarda hububat ile ihraç
fazlası afyonu istok olarak elinde bulundurmaya mecbur edilmiştir. Ofisin 1954 yılı sonunda istok
ettiği hububat, bakliyat} malzeme ve afyona yatırdığı para miktarı 114 671 762,68 lirayı bulmuştur
ki Ofis bu meblâğı da Hazine kefaletiyle bono ihracetmek suretiyle elde etmiştir.
Ayrıca, fiyat farklariyle bilanço zararlarından terekkübedip 3491 sayılı Kanunun 13 ve 14 ncü
maddeleri gereğince 1954 yılı sanunda Hükümetçe ödenmesi icabeden zarar miktarı 306 460 175,63
liraya baliğ olmuştur
Yukarda işaret olunan hususlar, ofis sermayesinin bugünkü iktisadi icaplara uygun bir seviyeye
yükseltilmesini zaruri kıldığından 3491 sayılı Kanunun 12 nci maddesi değiştirilerek ofisin itibarî
sermayesinin 600 000 000 liraya yükseltilmesi derpiş olunmuştur.
3491 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi, buğday alım ve satış fiyat farklarının hükümet tarafından
tediyesini âmir bulunmaktadır. Halbuki, ofis buğdaydan gayri hububat ve bakliyat işleriyle de uğraş
makta ve bunların alım ve satış fiyatları hükümet tarafından tesbit olunduğundan bu muameleler
den de ofis aleyhine farklar husule gelmektedir.
işte, 14 ncü maddeye bir fıkra eklenerek ofisin iştigal mevzuuna giren veya ofise vazife olarak ve
rilen işlerden aleyhte doğacak farkların da hükümet tarafından karşılanması maksadı güdülmüştür.
Her hangi bir fabrikanın yerinin iktisadi icaplara uygun olarak tesbit edilmesi tabiî olmak gere
kirken 3491 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile ofis tarafından tesis olunacak uyuşturucu madde fab
rikasının mahalli Ankara olarak gösterilmiştir. Bu hüküm, alâkadar bulunduğu uyuşturucu madde
nin milletlerarası önemi göz önüne alınarak, vaz'edilmiş olduğundan iktisadi olmaktan ziyade inziba
tidir.
*
Bugün uyuşturucu maddeler kaçakçılığı her millet tarafından şiddetle takibolunduğu gibi mil
letlerarası teşkilât vasıtasiyle de sıkı bir takibe tâbi tutulmaktadır. Bu itibarla, uyuşturucu madde
sanayiinin kurulacağı mahallin inzibati tedbirleri kolaylaştırmak maksadiyle değil iktisadi icapla
ra uyarak tâyini daha isabetli mütalâa edilmektedir.
Bununla beraber, imal ve istihlâki hükümetin kontrolüne tâbi bulunan böyle bir sanayiin tesis
mahallerinin yine hükümet tarafından tesbitindeki lüzum da aşikârdır.
Bu sebeple, kanunun 20 nci maddesi değiştirilerek tesisi düşünülen uyuşturucu maddeler fabri
kalarının mahallinin, îcra Vekilleri Heyetince tesbiti sağlanmıştır.
Madde 2 : T. C. Merkez Bankası Kanununa ek bir kanun ile Toprak Mahsulleri Ofisinin Hazine
kefaletiyle ihracettiği bonolardan 31 . XII . 1954 tarihine kadar bu bankaya borçlandığı
692 000 000 liradan 550 000 000 lirası iptal edilmek suretiyle Ofisin 31 . XII.. 1954 tarihindeki
bono borcu 142 000 000 liraya indirilmiştir.
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3491 sayılı Kanunun 13 ve 14 ncü maddelerine göre tekevvün edip hükümet tarafından Öden
mesi gereken 306 460 175,63 lira, borcundan iptal edilmek suretiyle Ofise terk edilen 550 000 000
liradan tenzil edilerek 31 . X I I . 1954 tarihi itibariyle tasfiyesi cihetine gidilmiştir.
Bu iptal ve tasfiye neticesinde Ofis hesaplarında tahasul eden 243 539 824,37 lira da Ofisin öden
miş sermayesine ilâve olunarak Ofisin ödenmiş sermayesi 258 692 340,42 liraya çıkarılmıştır.
îşte, bu kanunun ikinci maddesindeki hüküm yukarda işaret olunan iptal, tasfiye ve ilâve mua
melelerini kanunlaştırmak gayesiyle sevk olunmuştur.

Ticaret Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Ticaret Encümeni
Esas No. 1/253
Karar No. 27

6 . V . 1955

Yüksek Reisliğe
3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyi
hası, encümenimizde alâkalı teşekkül mensupla
rının da huzuriyle tetkik olunmuştur.
Bir taraftan buğday müstahsilini, diğer ta
raftan mahsulün noksan olduğu yıllarda, müs
tehlikini himaye etmek üzere, 1938 yılında, 3491
sayılı Kanunla teşekkül eden Toprak Mahsulleri
Ofisi kuruluş senesinden bu yana, memleket
ekonamisine değerli hizmetler ifa etmiş mühim
bir iktisadi teşekkülümüzdür.
Son yıllarda hububat istihsalinin artması ne
ticesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi, Teşkilâtını
yurdun her tarafına kadar yaymış ve cihan pi
yasalarında mühim bir ihracatçı firma olarak
tescil olunmuştur.
Lâyihada derpiş edilen tadilleri şöyle hulâsa
edebiliriz :
a) Ofis, her türlü alım ve satım, nakliyat,
imalât ve sigorta işlejd için şirketler kurabile
ceği gibi diğer hakiki ve hükmi şahıslarla anlaş
malar yapabilir.
b) Ofisin itibari sermayesi altı yüz milyon
liraya çıkarılmıştır.
c) 3491 sayılı Kanunda, yalnız buğdaydan
mütevellit zararların hükümet tarafından tedi
yesi kabul edilmiş idi. Bu kere ofisin iştigal
mevzuuna giren ve hükümetçe alım ve satış fi
yatları tesbit edilen muamelelerden mütevellit
zararların hazine tarafından tediyesi prensibi
de kabul edilmiştir.

d) Afyon alım ve satım inhisarını elinde
bulunduran Toprak Mahsuleri Ofisine, uyuş
turucu maddelerin yurtta imali için bu sanayii
bâzı 'kayıt ve şartlarla Ikurmak yetkisi veril
miştir.
e) Topralk Mahsulleri Ofisinin hazine ke
faleti ile ve reeskont yolu ile Merkez Banka
sından temin eylediği kredilerden 550 milyon
liralık bonoların i p t a l ve hububat alım ve sa
tış fiyatlarından ve bilanço zararlarından mü
tevellit 306 milyon liralık zararın mahsubedilmesi kabul olunmuştur.
Görülüyor ki, yapılması arzulanan bütün ta
diller daha iyi çalışmaya matuf gayretlerdir.
Şu noktalara kısaca işaret etmek isteriz:
a) Ofisin itibari ve ödenmiş sermayeleri
nin artırılmasını memnunlukla karşılamaktayız.
Zira hububat alım ve satımında muvaffakiyet,
ancak depolama imkânlarına sahip olmakla ta
hakkuk edebilir. 1960 yılma kadar Ofisin muh
taç olduğu depo, hangar, siloların istiap hacmi
bir milyon yedi yüz e l i (bin tona baliğ olmak
tadır. Bugün için bin tonluk istiap hacmındaki deponun maliyeti 300 'bin lira olduğu göz
önünde tutulursa Ofisin sermaye bakımından
muhtaç olduğu yardım kolayca anlaşılır.
b) Uyuşturucu maddelerin yurtta imali
takdirle karşılanmalıdır. Böylece afyonlarımı
zın bir kısmını kıymetllendirmek, hariçten satmaldığımız ilâçları yurtta imal yolu ile s döviz
tasarrufu sağlamak ve nihayet silâhlı bir ihti
lâfta yurdun bu bakımdan ihtiyacını ve istoku-
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nu temin etmek mümkün olabilecektir. îstitraden şu ciheti arz edelim iki, böyle bir imalât,
devlet teşekkülü elinde olmasına rağmen, her
türlıü millî ve beynelmilel kayıtlar altında fa
aliyetini devam ettirmek mecburiyetindedir.
Eneümenimizce ittifakla kabul edilen lâyi
ha, Bütçe Encümenine gönderilmek üzere Yük
sek Reisliğe saygı ile sunulur.
Ticaret Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Balıkesir
Bursa
E. Güreli
H. Şaman
Kâtip
Kocaeli
Afyon K.
H. Başak
G. Yiğitbaşı

Ankara
M. Ete
İmzada bulunamadı
Çoruh
H. Çeltikçioğlu
istanbul
P. Ulaş
imzada bulunamadı
Sivas
H. Yüksel

( a Sayı» : &Ö)

Bursa
M, Erdener
Çorum
K. Terzioğlu
imzada bulunamadı
Kastamonu
N. Ş. Nabel
imzada bulunamadı
Van
H. Durmaz
imzada bulunamadı

Van
B. Kartal

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No : 1/253
Karar No : 114

14. V . 1955

Yüksek Reisliğe
Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir
madde eklenmesine dair iktisat ve Ticaret Vekâ
letince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin
27 . IV . 1955 tarihli ve 71-96/1327 sayılı tezke
resiyle gönderilen kanun lâyihası Ticaret Encü
meni mazbatasiyle birlikte encümenimize havale
edilmiş olmakla hükümet mümessilleri hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi.
Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de tafsilen izah edilen sebeplere müsteniden 3491 sa
yılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 9, 12,
14 ve 20 nci maddelerinin tadilini ve bu kanuna
bir madde ilâvesini derpiş etmekte ve bu suretle
Ofisin itibari sermayesinin (600) milyona çıka
rılmasına, Ofisin her türlü alım, satım, nakliyat,
imalât ve sigorta işleri için şirketler tesisine veya
nalriki ve hükmi şahıslarla bu mevzuda iştirakine,
afyon alım ve satımı inhisarı elinde bulunan bu
müessesenin uyuşturucu maddelerin yurtta imali
için de bu sanayii bâzı kayıt ve şartlarla kurma
sına salâhiyet verilmesini ve hazine kefaleti ile ve
reeskont yoliyle Merkez Bankasından temin eyle
diği kredilerden (550) milyon liralık kısmından
hububat alım ve satışı fiyat farklariyle bilanço
«ararlarından mütevellit (306) küsur milyon li
ra »ararın tenzili suretiyle aradaki farkın (600)

milyon lira itibari sermayesinden mahsubedümesini derpiş eylemektedir.
Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan
eden müzakerelerden sonra maddelerin müzake
resine geçilmiş birinci madde hükümetin teklifi,
ikinci madde Ticaret Encümeninin tadili veçhi
le ve mütaakıp yürürlük maddeleri ise şeklen
değiştirilmek suretiyle kabul olunan kanun lâ
yihası Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek
üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Rize
/. Akçal
Afyon K.
A. Demirer
Antalya
A. Toku§
Denizli
M. Karasan
izmir
B, Bilgin
Ordu
R. Aksoy
Sinob
N. Sertoğlu
Urfa
F. Ergin

(& Soyu*: 3*0)

Mazbata M.
Kâtip
Siird
istanbul
H. Hüsman
B. Erden
Afyon K.
Ağrı
M. Â. Ülgen
K. Küfrevi
Aydın
Çankırı
Z. TJray
T. Uygur
Diyarbakır
Elâzığ
Y. Azizoğlu
ö. F. Sanaç
Niğde
Konya
M. Bağrıaçık
H. Göktürk
Rize
Seyhan
H. Agun
S, Ban,
Sivas
Trabzon
A. özel
8. F, Kalaycıoğlu
Zonguldak
Yozgad
D. Akbel
S. Ataman
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

TİCARET ENCÜMENİNİN NDEĞİŞTÎRlŞİ

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun
bâzı maddelerinin deği§tirilmesine ve bu kanuna
bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası

MADDE 1. — 3491 sayılı Kanunun 9, 12, 14,
20 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir :

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir

Madde 9. — Ofis her türlü alım, satım, nakli
yat, imalât ve sigorta işleri için şirketler kura
bileceği gibi diğer hakiki ve hükmi şahısların
bu mevzulardaki faaliyetlerine de iştirak edebi
lir ve bu maksatla anlaşmalar ve mukaveleler
yapabilir.
Madde 12. — Ofisin sermayesi 600 000 000
liradır. Bu sermaye :
a) Bu kanunun neşri tarihinde Ofisin elin
de bulunan sabit kıymetlerle hububat, afyon,
malzeme ve nakit gibi mütedavil kıymetlerden,
b) Devletçe tahsis edilmiş ve edilecek olan
paralardan,
c) Devlete veya devlet müesseselerine ait
olup Ofisin teşkil maksatlarına uygun mahiyet
te bulunan ve icra Vekilleri Heyeti karariyle
Ofise devredilen ve edilecek olan menkul ve
gayrimenkul mallardan,
terekkübeder.
Madde 14. — Buğday için ikinci maddenin
(a) bendinde yazılı olduğu şekilde tesbit edilen
normal fiyatlarla iç ve dış piyasaların fiilî satış
fiyatları arasında ve ikinci maddenin (b) ben
dinde yazılı satış fiyatlariyle Ofisin satmalma
fiyatları arasındaki farklar ve mümasil ahavlde
hükümet karariyle Ofisin alelûmum ticari mua
melelerinde husule gelen fiyat farklariyle buğ
dayın maliyetini indirmek maksadiyle silo mas
raflarında icra Vekilleri Heyetince yapılmasına
karar verilen tenzilât farkları gibi Ofis aleyhi
ne tahakkuk eden açıklar ,hükümet tarafından
tediye olunur.
Açıkların hükümetçe kapatılmasma mütaallik birinci fıkradaki hüküm, Ofisin iştigal mev
zuuna giren veya Ofise vazife olarak verilen sair
işlerden tevellüdeden açıkların kapatılmasma
da şâmildir.
Bu gibi tediyeler, Ofisçe ilgili muamelelerin
tahakkukunu gösteren vesikaların ibrazı üzeri
ne yapılır.
(S, Sayısı : 310\
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ
3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası
MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

( S. Sayısı : 310 )
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Madde 20. — Altıncı madde hükmüne göre
inhisar altına alınmış olan maddeler, icra Ve
killeri Heyeti karariyle tesbit edilecek mahaller
de kurulacak fabrikalarda imal olunur. Bu fab
rikaların işlemesi, mamulâtının nevileri, miktarı
ve satışlarının' murakabesi tarzları iktisat ve Ti
caret Vekâleti ile Sıhhat ve içtimai Muavenet
Vekâleti tarafından müştereken hazırlanacak
esaslara göre tesbit edilir.
MADDE 2, —
sayılı Kanunla iptal
edilen Toprak Mahsulleri Ofisine ait 550 000 000
liralık Hazine kefaletini haiz bono yekûnundan,
işbu kanunun neşri tarihine kadar 3491 sayılı Ka
nunun 13 ve 14 ncü maddelerine göre tahakkuk
etmiş bulunan 306 460 175,63 lira zarar tenzil
edilir. Aradaki fark ile 4185 sayılı Kanunla
muaddel 12 nci madde gereğince tekevvün etmiş
bulunan sermaye, 600 000 000 liralık sermayenin
teşekkül tarzını gösteren 12 nci maddenin (a) fık
rasında yazılı kıymetlerin karşılığını teşkil eder.

MADDE 2. — Toprak Mahsulleri Ofisinin
Hazine kefaletini haiz bonoları yekûnundan
sayılı Kanun ile iptal edilen 550 000 000,00
liradan, 3941 sayılı Kanunun 13 ve 14 ncü mad
delerine göre Hazinece ödenmesi gereken mebaliğden 1954 takvim yılı sonuna kadar tahakkuk
etmiş bulunan 306 460 175,63 lirası mahsubedilir.
Geri kalan 243 539 824,37 lira Ofisin öden
miş sermayesine ilâve edilir.

MADDE 3. — Bu
meriyete girer.

tarihinde

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen.

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur.
20 . IV . 1955

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen,

kanun neşri

Devlet Vekili
Başvekil ve
Başvekil Yardımcısı
Hariciye V. V.
A. Menderes
Devlet Vekili
Devlet Vekili
Devlet Vekili
M. Sarol
Osman Kapanı
F. Köprülü
Millî Müdafaa Vekili
Adliye Vekili
O. Ş. Çiçekdağ
E. Menderes
Dahiliye Vekili
Hariciye Vekili
N. Gedik
Maliye Vekili
Maarif Vekili
H. Polatkan
C Yardımcı
Nafıa Vekili
iktisat ve Ticaret Vekili
K. Zeytinoğlu
8. Ytrcah
Sjk ve iç. Mv. Vekili GL re inhisarlar Vekili
Dr. B. üz
E. Kalafat
Ziraat Vekili
Münakalât Vekili
N. ökmen
M. Çavupğlu
Çalışma Vekili
işletmeler Vekili
8* Ağaoglu
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B. E.

MADDE 2. — Ticaret Encümeninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir.
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur,

( S. Sayısı : 310 )
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin
tadiline ve bu kanuna yeni maddeler ilâvesine dair kanun lâyi
hası ve Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları ( 1 / 2 5 6 )

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 -113, 1326

.
27 . IV . 1955

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna
yeni maddeler ilâvesine dair Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Ve
killeri Heyetince 20 . IV . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı muodbesiyle
birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Teşkiline dair 11 . VI . 1930 tarih ve 1715 sayılı Ka
nunun :
a) 3492 sayılı Kanunla muaddel 38 nci maddesinin 3 ve 6 ncı fıkraları gereğince, hükmi şah
siyeti haiz idare ve müesseselerin iskontoya kabul edilen Hazine kefaletini haiz bonoları hakkın
da Maliye Vekâleti ile banka arasında takarrür ettirilen faiz nispetleri tatbik edilmekte;
b) 19 ncu maddesi mucibince, müruruzamana uğrıyan bankmotların yüzde ellisi hükümete ve
yüzde ellisi de hususi bir ihtiyat akçası teşkil eylemek üzere bankaya ait bulunmakta ve fersude
bankmotların mübadelesinden mütehassıl farklar da aynı esaslar dairesinde Maliye Vekâleti ile
banka arasında taksim olunmakta;
c) 88 nci maddenin son bendinde; banka temettülerinden yapılan muayyen tevzilerden sonra
kalacak temettü bakiyesinin nısfının ve ahiren Büyük Millet Meclisine sunulan bir tasarı ile de
tamamının Hazineye verilmesi derpiş edilmiş ve edilmektedir.
d) 3133 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde ise, bankanın ecnebi dövizleri üzerinden yaptığı
muamelelerden mütevellit fevkalâde kârları ile hususi bir ihtiyat kaçasmın teşkili ve işbu ihtiyatın
6 milyon liraya baliğ olması ve beynelmilel tediye vasıtası olan başlıca paraların yeniden altına fiilen
kabili tahvil döviz vasfını iktisabeylemesi hallerinde mezkûr ihtiyatların, hissedarların sermayeden
tahsil edilmemiş % 30 hisse bakiyelerine mahsubu ve geri kalacak 1,5 milyon liranın da, 2794 sayılı
Kanunla teşkil edilmiş olan Amortisman Sandığına devri kabul olunmuştur.
I - Merkez Bankasının resmî ve hususi sektörlerle olan muamelâtı inkişaf ettikçe yıllık kazancı
nın da o nispette yükselmekte olduğu malûmdur.
Bu muamelelerden, 1939 yılından beri yalnız hazine kefaletini taşıyan bonolar mukabilinde yapıl
mış olan avansların temin ettiği gelir yekûnu 93 milyon liraya baliğ olmuştur. Bu kazanç içinde
Toprak Mahsulleri Ofisi bonolarının iskontosundan tahassul ederek Bankaya kalan miktar 29 milyon
lira tutmaktadır.
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II - Banka, hissedarlarına her yıl mâkul nispetlerde kâr tesbit ve tevzi ve diğer vecibelerini
de yerine getirdikten sonra artan nıebâliği, Emisyon Müesseselerinde umumiyetle yapıldığı gibi,
provizyon hesaplarına almakta ve böylece bilhassa nakli nukut muamelelerinde melhuz muhatara
lara mütaallik karşılıklarını devamlı surette yükseltmektedir. Bu şekilde provizyona alınmış mebâliğ yekûnu halen 66 milyona baliğ olmuş bulunmaktadır.
Bu meblâğın, bankanın muhtelif kanuni ihtiyatlarının vâsıl olduğu seviyede göz önünde tutu
lursa, mahzursuz olarak tenkis edilebileceği mütalâa olunabilir. Bu tenkisin en münasip istimal şek
li ise, vaktiyle bu faizlerin mühim kısmını temin etmiş olan Toprak Mahsulleri Ofisine bir bonifikasyon ifası veya daha münasip olarak mevcut bonolarına mahsubu muamelesidir.
III - Toprak Mahsulleri Ofisinin, Merjcez Bankası senetler cüzdanında halen 700 milyon lira ci
varında bonosu mevcuttur. Bu yekûndan, fiyat farkları, yatırımlar ve mütedavil sermaye karşı
lığı olarak 550 milyon liralık bonoyu iptal ile mukabilini (Mahsuba Tâbi Matlubat) namiyle bir
hesaba intikal ettirmek ve bundan ilk kısım olarak, provizyonlardan ifrazı mümkün görülen 50
milyon lirayı düşmek, en uygun bir muamele tarzı teşkil eder.
IV - Böylece başlıyacak olan mahsup muamelesine, tasarıda gösterilen diğer melihaları n da ka
tılması ve tedricen tasfiyesi derpiş olunmuştur.
Şöyle ki :
a) Müruruzamana uğrayan tahvil ve bankmot gibi kıymetlerin bu neviden borçların tasfiyesine
tahsisi,'mevzuatımızda bir nevi prensip halini aldığı ve keza fersude bankmotlarm mübadelesinden
mütehassıl farkların da, tedavülün temin eylediği tâli bir gelir mahiyetinde bulunduğu nazara alı
narak, halen hususi bir ihtiyatta müterakim 1 051 494 lira ile, bundan böyle bu suretle tahassul ede
cek mebaliğin tamamının;
b) 3133 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı hususi ihtiyat akçası tutarı 6 milyon
liraya vâsıl olduğu halde, ikinci kanuni unsur olan beynelmilel başlıca tediye vasıtalarının Konvertibilite şartının bir türlü tahakkuk etmemesine ve mahsup muamelesinin de bu yüzden sürüncemede bı
rakılması caiz olmamasına binaen; mezkûr ihtiyattan, Banka hissedarlarının ödenmemiş yüzde 30
sermaye hisseleri bakiyesine tekabül eden 4,5 milyon liranın mahsubu bilicra; ahiren yeni bir hüviyet
ve esaslı menbalarla teçhiz edilmiş bulunan Amortisman ve Kredi Sandığının teşkiline dair 6115 sayı
lı Kanunun ruhuna da uygun olarak, bakiye kalan 1,5 milyon liranın;
c) 1715 sayılı Kanunun 88 nci maddesine tevfikan, hissedar sıfatiyle hazineye % 6 nispetinde
ilk temettü tefrik edildikten ve sair tevziat da-, yapıldıktan sonra kalan bakiyeden nısfı hazineye veri
len ve halen T. B. M. M. nde müzakerede bulunan kanun tasarısının aynı maddeye mütaallik hükmü
gereğince badema tamamı hazineye verilecek olan ikinci temettülerin 1954 yılı bilançosunun hazineye
taallûk eden yüzde elli temettü bakiyesi ile, bundan böyle temettü bakiyesi tamamının;
Bahis mevzuu «Mahsubu tâbi matlubat hesabı» mn tasfiyesine tahsisi muvafık mütalâa olunmuş
tur.
Diğer taraftan 1715 sayılı Kanunun 74 ve 76 ncı maddelerinde iskonto ve kredi encümeni ile
merkez idare heyeti ve Esas Nizamnamenin 76 ncı maddesinin (ç) fıkrasında taşra idare heyetleri
teşkilini âmir hükümler mevcut bulunmakla beraber; bu heyetleri teşkil eden azalara verilecek ücret
tasrih edilmemiş olduğundan, işbu tasarı ile bu hususun da temini zımnında, bunlara verilecek üc
retlerin, asıl aylıklarının üçte ikisini geçmemek kaydiyle idare meclisi tarafından tesbiti hakkında bir
hüküm sevkme lüzum görülmüştür,
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Ticaret Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Ticaret Encümeni
Esas No. 1/256
Karar No. 26

6. V.1955

Yüksek Reisliğe
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna yeni maddeler ilâvesine dair kanun lâyi
hası Hükümet, Toprak Mahsulleri Ofisi ve adı
geçen banka temsilcilerinin huzuriyle müzake
re oliundu.
Encümenimiz, (Bâzı iktisadi devlet teşek
küllerinin finansmanını temin maksadiyle teda
vüle çıkarılıp halen Merkez Bankası portföyün
de ehemmiyetli bir yekûna baliğ olan donmuş
matlubatm tasfiyesi yolunda ilk adımı teşkil
eden bu lâyihayı memnuniyetle karşılamıştır.
Ancak 1950 den beri mükerreren talep ve te
menni olunduğu veçhile Toprak Mahsulleri Ofi
si gibi mümasil müesseselerin, 'bilhassa muay
yen bir iktisadi politikayı ve görüşü tahakkuk
ettirmek tmaksadiyle hükümetçe verilen direk
tiflerin ifası sırasında mâruz 'kaldıkları zarar
ları temsil eden, bu nevi /bonolarının tasfiyesi
yolunda kararlar almak zamanının çoktan gel
miş olduğu ve bunu iktisadi inkişafımızın ve
malî ve nakdî istikrarımızın temel şartı addet
tiği hakkındaki kanaatini /burada tebarüz ettir
meyi vazife saymaktadır. Keza encümenimiz
bu lâyiha ile inha ve tasfiyesi derpiş olunan
550 milyon liranın pelk katî hir 'hesalba dayan
madığını bu rakamın ibiraz indî ve takribi bir
şekilde tesbit olunduğunu müşahede ve lâyiha
da Toprak Mahsulleri Ofisinin 'bundan sonra
tekevvün edebilecek aynı şekildeki zararları
nın tasfiyesi hakkında 'bir hüküm bulunmadı
ğına işaret eyler.)
Lâyihanın tümü üzerinde yapılan müzake
reler sonunda yukardaki görüşler tesbit olun
duktan sonra maddelere geçilmesine karar ve
rildi.
Birinci madde metni muhasebe bakımından

sıhhat ve selâmet sağlıyacak bir tarzda tadil
edilmiştir. Lâyihanın hazırlanması sırasında
henüz taayyün etmemiş olan 1954 yılı kâr ba
kiyesinin Hazineye taallûk eden % 50 si mü
zakeremiz sırasında tesbit olunmuş ve böylece
derhal mahsubu mümkün ve muktazi bir hal
almış olduğundan ilerde bu hesaba matlup ya
zılacak mebaliği beyan ve tadâdeden ikinci
maddenin «a» fıkrası buradan çıkarılarak der
hal mahsubedilecek mebaliğ arasında birinci
maddeye «c» fıkrası olarak konulmuş ve bu
maddenin eski «c» fıkrası «d» fıkrası halini al
mıştır.
Dördüncü madde metnine bankanın yeniden
kurmakta olduğu bankmot matbaası idare he
yetinin de ithal olunması muvafık görülmüştür.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Ticaret Encümeni
Reisi
Balıkesir
E. Güreli
Afyon K.
G. Yiğitbaşı
Bursa
M. Erdener
Çorum
K. Terzioğlu
imzada bulunamadı
Kastamonu
N. Ş. Nabel
imzada bulunamadı
Van
H. Durmaz
imzada bulunamadı
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Maz. Mu.
Bursa
H. Şaman
Ankara
M. Ete
İmzada bulunamadı
Çoruh
H. Çeltikçioğlu
istanbul
F. Ulaş

H.

Sivas
Yüksel

Van
//. Kartal

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/256
Karar No. 115

14 . V . 1955

Yüksek Reisliğe
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ka
nununun bâzı maddelerinin tadili ve bu kanuna
yeni maddeler ilâvesi hakkında Maliye Vekâle
tince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İc
ra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâ
letin 27 . IV . 1955 tarihli ve 71-113/1326 sayılı
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası, Hükü
met, Merkez Bankası ve Toprak Mahsulleri Ofi
sinin mümessilleri hazır bulunduğu halde tetkik
ve müzakere edildi.
Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de tafsilen arz ve izah edildiği üzere, Merkez Bankası
nın senetler cüzdanında mevcut Hazine kefale
tini haiz bonolardan 550 milyon liralığının ipta
li ile mukabilinin «mahsuba tâbi matlubat» he
sabına alınarak itfasını derpiş eylemektedir.
Tasarıya göre, mahsup ve itfaya ceman
53 759 011,18 lira gibi mühim bir meblâğ ile der
hal başlanmakta ve mütaakıp yıllar için de ge
rekli membalar tesbit ve tâyin edilmektedir.
Malûm olduğu veçhile Merkez Bankası, tica
ri ve zirai sektöre ait senetlerin reeskont mua
melelerinden her yıl mühim gelirler sağladığı gi
bi ; Hazine kefaletini haiz bonoların iskontosundan da ayrıca müstefit olmaktadır.
Banka, kanuni hükümler dairesinde her yıl
lüzumlu ihtiyatları tefrik, diğer vecaibini ifa ve
hissedarlarına temettülerini tevzi ettikten son
r a ; bu mütezayit gelirlerinden kalan bakiyele
ri, provizyon namiyle bir hesaba ayırmakta ve
bunları aynen muhafaza etmektedir.
Halen mevcut provizyonlardan mühim bir
kısmı, 1939 yılından beri Hazine kefaletini haiz
bonoların temin eylediği gelirlerden terekkübeylemiş bulunduğuna nazaran; bu tasarı, aynı
sebeple mezkûr provizyonlardan ehemmiyetli
bir kısmını bahis mevzuu Ofis bonoları ile mahsubedilmesini istihdaf etmektedir. Sözü edilen
provizyonların mühim bir kısmının Ofis bonola
rının bankaya temin eylediği gelirlerden tahas
sul etmiş olduğu göz önüne alınırsa; bunların
en isabetli istimal şeklinin, tekevvününe saik

olan kredilerin tasfiyesi olduğu tebarüz eder.
Defaten icra edilecek bu mahsuplardan son
ra geriye kalan bakiye için de, aşağıdaki yıllık
kaynakların tesbit edildiği anlaşılmıştır.
a) Müruruzamana
uğrıyan bankmotlar
ile fersude bankmot mübadelesinden tahassul
edecek farklar,
b) 6544 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan
esaslara tevfikan yapılacak tevziattan sonra ka
lacak bakiyeler.
Bu kaynaklar üzerinde encümenimizce yapı
lan tetkikat, (a) fıkrasında zikri geçen mebaliğin mahdut ölçülerde kalacak tâli birtakım ha
sılata inhisar etmesine mukabil; (b) fıkrasında
musarrah olan bakiyenin, halen 20 milyon lira
raddesinde bulunduğunu ve bankanın, memleke
tin iktisadi gelişmesiyle müterafik olarak art
makta olan faaliyetleri dolayısiyle her yıl ehem
miyetli nispetlerde inkişafa namzet bir imkân
teşkil eyliyeceğini göstermektedir.
Bu itibarla lâyiha, Hazine kefaletini haiz bo
noların en ehemmiyetli bir kısmına taallûk eden
Toprak Mahsulleri Ofisi bonolarını salim bir tas
fiye esasına rapteylemekte ve gerek banka ge
rekse Ofis için faydalı bir muamele mahiyetini
arz etmektedir.
Lâyiha, bundan başka iki hükmü ihtiva ey
lemektedir :
Bunlardan birincisi, hususi ihtiyat namiyle
ayrılmış bulunan ve yekûnu 6 milyon liraya ba
liğ olan bir fonun tasfiyesini istihdaf etmektedir.
Lâyihanın bu hükmü 1,5 milyon lirası, yine Ofis
bonolarının bahis mevzuu mahsubu muamelesi
ne ve bakiyesi de, hissedarının 3133 sayılı Ka
nunda mevcut bir kayıt yüzünden bugüne kadar
tahakkuk edememiş olan yüzde 30 nispetindeki
taahhüt bakiyelerinin mahsubuna matuf bulun
maktadır.
ikincisi ise; Merkez Bankası Iskonta ve Kre
di Encümeni ile idare heyetleri âzalarının üc
retlerine taallûk etmektedir.
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Ticaret Encümeni tarafından şekle mütaallik
olarak yapılan tadilâta iltihak olunmak ve bu
tadiller dolayısiyle hükümet tasarısının 3 ncü
maddesinde atıf yapılan birinci maddenin (c)
fıkrası (d) fıkrası olarak tesbit edilmek ve bu
münasebetle Merkez Bankası Kanununun bu
günkü ihtiyaçlara uygun bir tarzda yeniden
tedvini lüzumuna da encümenimizce işaret edil
mek suretiyle kabul edilen bu lâyiha, Umumi He
yetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisli
ğe sunulur.
Reis
M. Muharriri
Kâtip
Rize
istanbul
Siird
/. Akçal
H. Hüsman
B. Erden

Afyon K.
A. Demirer
Antalya
A. Tokuş
Denizli
M. Karasan
İzmir
B. Bilgin
Ordu
R. Aksoy
Sinöb
N. Sertoğlu
Urfa
F. Ergin
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Afyon K.
Ağrı
M. Â. Ülgen
K. Küfrevi
Aydın
Çankırı
T.
Uygur
Z. TJray
Diyarbakır
Elâzığ
Y. Azizoğlu
Ö. F. S anaç
Konya
Niğde
M. Bağrtaçtk H. A. Göktürk
Seyhan
Rize
H. Agun
S. Barı
Sivas
Trabzon
A. Özel
S.. F. Kalaycıoğlu
Yozgad
Zonguldak
S. Ataman
D. Akbel
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadiline ve ~bu kanuna
yeni maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası

TİCAEET ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna
yeni maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet Merkez
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası senetler cüzdanında mevcut Hazine ke
Bankası senetler cüzdanında mevcut Hazine
faletini haiz Toprak Mahsulleri Ofisi bonoların
kefaletini haiz Toprak Mahsulleri Ofisi bonola
dan 550 milyon liralığı iptal edilmiştir.
{ rından 550 milyon liralığı iptal edilerek, tutarı
Mezkûr meblâğdan :
i banka tarafından açılacak «Mahsuba tâbi mat
a) Bankanın provizyon hesaplarından ayrı
lubat hesabına» alınır.
lacak 50 milyon lira;
Mezkûr hesaptaki meblâğdan :
b) 1715 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine
a) Bankanın provizyon hesaplarından ay
müstenit hususi ihtiyat
akçasında
mevcut
rılacak 50 milyon lira;
1 051 494,15 lira;
b) 1715 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine
c) 3133 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle
müstenit hususi ihtiyat akçasında mevcut
müesses 6 milyon liralık hususi ihtiyat akçasın
1 051 494,15 lira;
dan 1,5 milyon lira;
c) Aynı kanunun 88 nci maddesinin son
Mahsup edildikten sonra kalan 497 448 505,85
bendine tevfikan, 1954 yılı bilançosu gereğince
lira Banka tarafından açılacak «Mahsuba Tâbi
Hazineye ait temettü bakiyesini teşkil eden
Matlubat Hesabına» alınır.
1 207 517,03 lira;
d) 3133 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle
müesses 6 milyon liralık hususi ihtiyat akçasın
dan 1,5 milyon lira;
derhal mahsubolunur.
MADDE 2. — 1715 sayılı Kanunun :
a) 88 nci maddesinin son bendine tevfikan,
1954 yılı bilançosu gereğince Hazineye taallûk
eden yüzde 50 temettü bakiyesi;
b) 19 ncu maddesi mucibince müruru za
mana uğrıyan bankmotlar tutarı ile fersude bankmot mübadelesinden tahassul edecek farkların
tamamı;
c)
sayılı Kanunla muaddel 88 nci mad
desine tevfikan yapılacak tevziattan sonra ka
lan bakiye;
Birinci maddede yazılı Mahsuba Tâbi Matlu
bat Hesabı tasfiye edilinceye kadar mezkûr he
sabın itfasına tahsis olunur. Gerekli
mahsup
muameleleri bankaca, her hesap yılını takibeden
6 ay zarfında icra edilir.

MADDE 2. •— 1715 sayılı Kanunun :
a) 19 ncu maddesi mucibince müruruza
mana uğrıyan bankmotlar tutarı ile fersude
bankmot mübadelesinden tahassul edecek fark
ların tamamı;
b) 6544 sayılı 'Kanunla muaddel 88 nci
maddesine tevfikan yapılacak tevziattan sonra
Hazineye kalan bakiye;
Birinci maddede yazılı mahsuba tâbi matlu
bat hesabı tasfiye edilinceye kadar mezkûr he
sabın itfasına tahsis olunur. Gerekli mahsup
muameleleri bankaca, her hesap yılını takib
eden altı ay zarfında icra edilir.

MADDE; 3. — Birinci maddenin c fıkrasın
da yazılı hususi ihtiyat akçasından bakiye kalan
4,5 milyon lira, hissedarların ödenmemiş yüzde
30 sermaye hisseleri bakiyesine mahsup edilir.

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Banka Iskonto ve Kredi En
cümeni ile merkez ve şube idare Heyetleri reis
ve azalarına, aylıklarının üçte ikisini geçme-

MADDE 4. — Banka iskonto ve kredi en
cümeni ile merkez, şube ve bankmot matbaası
idare heyetleri reis ve azalarına, aylıklarının
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna ye
ni maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası
MADDE .1. — Ticaret Encümeninin birinci
jnaddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Ticaret Encümeninin ikinci
maddesi avnen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Birinci maddenin (d) fıkrasın
da yazılı hususi ihtiyat akçesinden bakiye kalan
4,5 milyon lira, hissedarların ödenmemiş yüzde
30 sermaye hisseleri bakiyesine mahsubedilir.
MADDE 4. — Ticaret Komisyonunun dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
( S. Sayısı : 311)
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Hü.

Ti. E.

mek kaydiyle verilecek ücret, İdare Meclisi karariyle tesbit olunur.

üçte ikisini geçmemek kaydı ile verilecek üc
ret, idare meclisi kararı ile tesbit olunur.

MADDE 5. — 3133 sayılı
ncü maddeleri kaldırılmıştır.

Kanunun 2 ve 3

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ayneri kabul edilmiştir.

MADDE 6. — ıBu kanun
mer'iyete girer.

neşri

tarihinde

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur.
20 . IV . 1955

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Başvekil ve
Devlet Vekili ve
Hariciye V. V.
Zaşvekil Yardımcısı
A. Menderes
Devlet Vekili
Devlet Vekili
Devlet Vekili
M. S ar ol
O. Kapanı
F. Köprülü
Millî Müdafaa Vekili
Adliye Vekili
E. Menderes
O. Ş. Çiekdağ
Hariciye Vekili
Dahiliye Vekili
N. Gedik
Maarif Vekili
Maliye Vekili
H. Polatkan
C. Yardımcı
Nafıa Vekili
İktisat ve Ticaret Vekili
K. Zeytinoğlu
8. Yırcalı
Sıh. ve İç. Mua. Vekili G. ve İnhisarlar Vekili
Dr. B. Uz
E. Kalafat
Ziraat Vekili
Münakalât Vekili
N. ökmen
M. Çavuşoğlu
Çalışma Vekili
İşletmeler Vekili
8. Ağaoğlu
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B. E.

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

altıncı maddesi

MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

• m
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Millî Kütüphane Kuruluşu hakkındaki 5632 sayılı Kanuna ek kanun
lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/246)

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71 - 88,1298

26 . IV . 1955

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Millî Kütüpane Kuruluşu hakkındaki 5632 sayılı Kanuna ek olarak Maarif Vekâletince ha
zırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 5 . IV . 1955 tarihinde kararlaştırı
lan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla
arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
Millî Kütüphane kuruluşu hakkındaki 5632 sayılı Kanuna ek olarak hazırlanan işbu kanun lâyihasiyle evvelâ Millî Kütüphanenin büyük ölçüde artan iş hacminin gerektirdiği kadroların sağ
lanması hususu derpiş olunmuş, bunun dışında Bibliyografya
Enstitüsünün resmen kuruluşu
mevzuu ele alınmıştır.
1*946 yılında Maarif Vekâleti Neşriyat Müdürlüğünün bir odasında beş, on cilt kitapla ve birkaç
kitab dolabiyle kurulması hazırlıklarına başlanan ve bilâhara Koeatepe semtinde kiralanan
beş odalı bir meskende hazırlık bürosu tesis edilen Millî Kütüphane, bugün Nemık Kemal mahal
lesindeki binalarında 200 000 cildi aşkın kitap, mecmua ve gazete koleksiyonları, 250 okuyucunun
aynı zamanda çalışabileceği dört okuma salonu, modern tesisleri, ek binası ve binada vücuda ge
tirilen çelik raflı depoları, mikrofilm ve cilt atelyeleri, Bibliyografya Enstitüsü ve Ankara'nın
muhtelif semtlerinde kurduğu dört şube kütüphanesi ile iftihar edilecek bir müessese haline gel
miştir. Kütüphaneden vasati olarak günde 400 okuyucu faydalanmakta ve bunların ekserisini
üniversite gençleri teşkil etmektedir. Ayrıca Millî Kütüphane bugün Türkiye Millî Bibliyografya
sının ve Türkiye Makaleler . Bibliyografyasiyle Türk kütüphanelerine ait toplu katalogların hazırlanmsı işleriyle de meşgul olmakta ve bütün bu faaliyet içerisinde müstakbel kütüphanecilerin
staj ve tatbikat gördüğüm örnek bir kütüphane hizmetini de ifade etmektedir.
îlk hazırlık günlerinden itibaren geçen dokuz yıllık kısa mazisi içerisinde müessesenin asıl fa
aliyeti halka kapılarını açtığı tarih olan 16 Ağustos 1948 tarihinde başlar. O halde bu millî eser,
bugün gerçek mânasiyle yedinci yılını tamalamak üzeredir.
Dünyada hiçbir millî kütüpane 'bu süratle kurulmamış, bu kadar 'kısa bir zaman içerisinde
bu ölçüde inkişaf gösterememiştir. Bunu tereddütsüz ifade edebiliriz. Bu kuruluş ve gelişme
temposu yabancı memleketlerde de büyük takdirle karşılanmış ve Millî Kütüpanemiz dünyanın
en genç Millî Kütüpanesi olarak Avrupa'da ve Amerika'da çok iyi bir şöhret kazanmıştır. Ya
bancı memleketlerin kütüpaneleri ve ilim müesseseleriyle yapmakta olduğu iş birliği sayesinde
bugün Millî Kütüpanemiz dünyanın her tarafında tanınmış bulunmaktadır.
îlk kuruluş hazırlığının başladığı 15 Nisan 1946 tarihinden itibaren geçen ilk dört yıl Millî Kü-
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tüpanenin en sıkıntılı devresidir. Çünkü müessese bu devre içerisinde resmen ve kanunen teşek
kül edememiş, Millî Kütüpane Kanunu ancaik 23 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu
ilk dört senelik safha, iğreti personelle, Maarif Vekâleti Neşriyat Müdürlüğünün bütçesinden
ayrılabilen mafhdut tahsisatla geçiştirilmiş, Millî Kütüpane ancak bir 'hayır kurumunun (Millî
Kütüpaneye Yardım Derneğinin) sağdan, soldan temin edebildiği bağışlar ve para yardımlariyle
ayakta tutunabilmiştir.
Bugün iş hacmi, kuruluş günlerine nazaran 7 - 8 misli büyüyen Millî Kütüphanede gerçek
mânasiyle bir personel buhranı başgöstermiştir. Halen 200 000 cildi aşmış bulunan ve her yıl
vasati olarak 10 000 cilt artan koleksiyonları çeşitli kataloglara geçirmek, bunların bibliyograf
yalarını neşretmek, hattâ kitapları ciltlemek, her gün 400 okuyucunun hizmetine koşmak gayrimümkün bir hale gelmiştir.
îş hacmini azaltmaya teşebbüs, asgari yüz yıllık bir gecikme ile kurulabilen Millî Kütüphane
nin inkişafına set çekeceği için bundan tevakki edilmektedir.
Hulâsa, bugün, Millî Kütüphanenin normal gelişmesine personel sıkıntısı büyük mâni teşkil
etmektedir. Her gün sabahın dokuzundan gecenin onuna kadar, öğle paydosu dahi yapılmaksızın
açık tutulan Millî Kütüphanede bir kısım memurları mesai saatleri dışında ve bahusus gece çalış
malarında istihdam etmek gerekmekte ve tabiatiyle bunlar gündüz çalışmalarından muaf tutul
maktadır. Ayrıca Millî Kütüphaneye bağlı olarak Ankara'da Namık Kemal Mahallesinde kuru
lan Çocuk Kütüphanesiyle, Yenidoğan, Bahçelievler ve Namık Kemal Mahallesinde tesis edilen
«Evlere ödünç Kitap Verme Servisleri» ne verilen memurlar sebebiyle, keza Millî Kütüphane
dâhilinde kurulan ve büyük bir ihtiyaca cevap teşkil eden Bibliyografya Enstitüsüne Millî Kü
tüphanenin zaten dar olan kadrosundan 3 kütüphanecinin tahsisinin zaruret haline gelmiş bulun
ması sebebiyle müessesenin normal fonksiyonu bugün tamamen aksamakta, 7 - 8 iyi yetişmiş
kütüphanecinin yapalbileceği hizmetlere ancak bir veya iki memur tefrik olunabilmektedir. Şüp
hesiz ki, teferruatlı ve metodik çalışmaları icabettiren tasnif işleri gittikçe yığılan malzemenin
azameti 'karşısında Hâyı'kı veçhile yürütülememektedir. Her geçen gün, işi daha ziyade müşkül
bir safhaya götürmektedir.
Netice itibariyle 5632 sayılı Millî Kütüphane Kuruluşu hakkındaki Kanuna ek olarak hazırla
nan işibu kanunla müessesenin halen muhtaç bulunduğu personel kadrolarının temini, üniver
site mezunu ve kütüphanecilik ihtisası tahsillerini memleket dâhilinde veya haricinde yapmış ka
liteli kütüphanecilerin celplerinin sağlanması da düşünülmüştür.
Memleketimiz için yepyeni bir saha olan ve ilim haytının gelişmesinde (büyük ehemmiyeti
bulunan modern kütüphaneciliğin inkişafı, bu meslek mensuplarına kıymet ve ehemmiyet verilme
sini zaruri kılmaktadır. Aksi takdirde kütüphaneciliğe intisabeden yüksek tahsilli ve bahusus
yahancı dillere vâkıf gençleri kütüphane hizmetlerinde alıkoymak mümkün olamıyacaktır. Bun
lar ilk fırsatta daha az yorucu olan lise öğretmenliklerine, üniversite asistanlıklarına, doçent
liklerine veya yaibancı dillere vukufları dolayısiyle 'kendilerine geniş maddi menfaatler temin
eden iktisadi devlet teşekküllerine veya hususi müesseselere veya eenefbi müessesata geçmekte tereddüdetmemekte ve bu •kabili fırsatları her an kollamaktadırlar. Bu şeraitte kültürlü ve kali
teli personelli kütüphane hizmetlerinde tutmaya imkân bulunamaz.
Ek 'kanunun birinci maddesinde Millî Kütüphaneye bağlı bir Bibliyografya Enstitüsünün ku
ruluşundan bahsedilmektedir. Halen bu adı taşıyan teşekkül kütüphanede mevcuttur. Bir
leşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı (UNESCO) nun maddi yardımı ve Millî Kütüp
haneye iki yıll süre ile mütehassıs yollaması suretiyle meydana gelen bu teşekkül bugün Türkiye
Makaleler Bibliyografyasını hazırlamakta ve muntazaman neşretmekte; Türk kütüphanelerine
ait toplu katalogları hazırlamakta, ayrıca Türk kütüphaneleriyle yabancı memleketler kütüpha
neleri arasında kitap iaresi, mikrofilim ve fotokopi mübadelesi hizmetlerini görmekte ve çok mü
him olarak, ilmî araştırmalarla meşgul kimselere materyal hazırlamakta ve bunların çeşitli şi
fahi veya yazılı sorularını cevaplandırmaktadır. Millî Kütüphane personelinden diğer servislerin
zararı pahasına bu mühim teşekkül için üç memur ayrılabilmiştir. Ancak bunlar bütün bu işlere
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kâfi gelmemektedir. Kanun metninde Bibliyografya Enstitüsüne ayrıca Türkiye bibliyografya
sını hazırlama vazifesi de verilmektedir. Şimdi Basmayazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğünün
vazifeleri arasında bulunan bu hizmetin Millî Kütüphaneye intikali teknik bakımdan ve ilmî ba
kımdan zaruridir. Dünyanın her tarafında millî bibliyografyalar milM kütüphaneler tarafından
hazırlanır. Esasen idari bir kararla Basmayazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü ilmî yönden
Millî Kütüphane İdaresine bağlanmış ve bu teşekkülün müdürü Ankara'da Millî Kütüphane bi
nasında, yine Millî Kütüphanenin personelinden tefrik edilen pek mahdut bir kadro ille Türkiye
bibliyografyasını hazırlama vazifesiyle görevlendirilmiştir. E k kanunun yürürlüğe girmesiyle
bu vazife, lüzumlu personelin temini suretiyle tamamen Millî Kütüphaneye intikal edecektir.
Esasen UNESCO merkezi de bu enstitünün kurulmasına, ilerde bu teşekküle kanuni bir hüviyet ve
lüzumDu 'kadroların verilmesi şartiyle yardım etmiştir.
Bugün ihtiva ettiği maddi kıymetler bakımından 3 000 000 liralık, fakat mânevi değerler ba
kımından ölçülemiyecek kıymette millî bir serveti bir araya getirmiş bulunan ve büyük fedakâr
lıklar ihtiyariyle kurulan MilM Kütüphanede ilmî personel dışında bir müdür muavini, bir ayniyat
memuru, bir gece bekçisi, bir dâhiliye şefi, bir kaloriferci 'kadrosunun bile mevcut bulunmayışı
bu müesseseyi idare etmek ve geliştirmekle görevlendirilmiş idarecileri son derece müşkül durum
da (bırakmaktadır.
Ek kanunun kadrolara mütaallik cetvellerinin kabuliyle memleketin ilim hayatında büyük ro
lü ve ehemmiyeti bulunan Millî Kütüphanenin istikbali emniyet altına alınacak ve müessesenin
normal şekilde çalışması sağlanacaktır.

Maarif Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maarif Encümeni
Esas No. 1/246
Karar No. 15

11 .V . 1955

Yüksek Reisliğe
Encümenimize havale buyurulan «Millî Kü
tüphane Kuruluşu hakkındaki 5632 sayılı Ka
nuna ek kanun lâyihası» üzerinde Maarif Ve
kâleti mümessillerinin de huzuriyle gerekli mü
zakereler yapıldı.
Bu kanun lâyihası Bibliyografya Enstitüsü
nün kuruluşu ile 2527 sayılı Kanunun 13. mad
desinin Basma Yazı ve Resimleri Derleme Mü
dürlüğüne tahmil eylediği kitabiyat fihristleri
nin hazırlanması hususundaki vazifenin bu ens
titüye devrini ve Millî Kütüphaneye, artan iş
hacmiyle mütenasip maaşlı ve ücretli memur
kadrosu verilmesini tazammun etmektedir. Bir
çok ileri milletlerde ilmî bir zaruretle mevcut
olduğu veçhile, Millî Kütüphane bünyesi için
de, Türkiye Bibliyografyasiyle Türkiye Maka

leler Bibliyografyasını hazırlayıp neşredecek;
Türk kütüphanelerine ait toplu katalogları hazırlıyacak; Türkiye kütüphaneleriyle yabancı
kütüphaneler arasında kitap iaresi, mikrof ilim ve
fotokopi mübadelesi hizmetini görecek ve ilmî
araştırmalarla meşgul kimselere materyal te
min edip bunların suallerini cevaplandıracak bir
Bibliyografya Enstitüsü kurulmasının ilim ve
fikir hayatımızın gelişmesinde oymyacağı müs
pet rol aşikârdır.
Bugün Millî Kütüphanedeki kitap, mecmua
ve gazete koleksiyonu sayısının 200.000 cildi aş
mış olması, bu miktarın her yıl vasati
olarak
10 000 artmakta bulunması ve her gün ortala
ma 400 kişinin bu kütüphaneden faydalanmak
ta olması göz önüne alınırsa bu müessesenin
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göğüs kabartıcı bir tempo ile gelişmiş ve geliş
mekte olduğunu kabul etmek icabeder.
Bu gelişme ile mütenasip olarak artan iş hac
mi, akşam mesaisi, iki çocuk kütüphanesi ve üç
adet evlere ödünç kitap verme servisinin kurulmasiyle büsbütün çoğalmış bulunmaktadır.
Mevcut kadro ile bu işlerin yürütülmesine
imkân olmadığından yığılmış bulunan işler, her
gün biraz daha artmaktadır. Diğer taraftan
yine kadro darlığı dolayısiyle birçpk değerli ve
bilhassa lisan bilen elemanlar müesseseyi terk
etmektedirler.
Üniversite mezunu ve kütüphanecilik yapmış
olan elemanları celbederek bu gayretli mües
seseye, memlekette modern kütüphaneciliğin in
kişafına hizmet edecek ve müstakbel kütüphane
cilerin staj ve tatbikat yeri olacak bir mahiyet
vermek zarureti vardır.
Bu mülâhazalarla Encümenimiz, kanun lâyi
hasını, ekli (2) ve (3) sayılı cetvellerle birlikte
aynen ve ittifakla kabul etmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine sevk

edilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur.
Maarif Encümeni Reisi
M. M.
Trabzon
Rize
M. B. Tarakçıoğlu
A. Morgil
Kâtip
Uşak
Ankara
Balıkesir
O. Dengiz
Â. Temuçin
Y. Pelvan
Burdur
Erzincan
M. özbey
V. Varol
Çanakkale
Konya
N. Tugay
H. R. Atademir
İmzada bulunmadı
Zonguldak
Sivas
E. Sayar
B. örnekol
imzada bulunamadı
Trabzon
Trabzon
H. Ağanoğlu
O. Turan
İmzada bulunamadı
Tunceli
F. Ülkü
İmzada bulunamadı

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No : 1/246
Karar No : 117

16. V. 1955

Yüksek Reisliğe
Millî Kütüphane Kuruluşu hakkındaki 5632
sayılı Kanuna ek olarak Maarif Vekâletince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 26 . IV .
1955 tarihli ve 71-88/1298 sayılı tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası Maarif Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize havale edilmiş ol
makla Maarif Vekili ve Maliye Vekâleti mümes
sili hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edil
di.
Kanun lâyihası, gerekçesinde yazılı mucip se
beplere istinaden Millî Kütüphane bünyesi içeri
sinde Bibliyografya Enstitüsü kurulmasını ve 5632
sayılı Millî Kütüphane Kuruluşu hakkındaki Ka
nunla 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
ile 1955 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağ

lı (D) işaretli cetvelin Maarif Vekâleti kısmına
kadroların ilâvesini istihdaf etmektedir.
Gerek lâyihanın esbabı mucibesinde yazılı ve
gerek Maarif Vekilinin bu hususta verdiği mü
temmim izahat encümenimizce muvafık mütalâa
olunarak yapılan müzakerelerden sonra maddele
rin müzakeresine geçilmiş ve lâyihanın 1, 2 ve 3
ncü maddeleri hükümetin teklifi veçhile aynen ve
mütaakıp yürürlük maddeleri şeklen değiştiril
mek suretiyle kabul edilmiştir.
3 ncü maddeye merbut 2 sayılı cetveldeki
kadrolarda ihtisas mevkileri encümenimizce
tesbit ve iki aded mütercim kadrosu tefrik ve
maaşları tezyidedilmek suretiyle ve diğer cet
veller Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul
edilmiştir.
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Tercihan ve müstacelen görüşülmesi temen
nisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek
üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Reis V.
Rize
Balıkesir
/. Akçal
H. Imre
îmzada bulunamadı
M. M.
Kâtip
İstanbul
Siird
Afyon K.
H. Hüsman
B. Erden
M. Â. Ülgen
Ağrı
Antalya
Balıkesir
K. Küfrevi
K. Akmanlar M. H. Timurtaş

Çankırı
Çorum
Elâzığ
T. Uygur
T. Gürsel
Ö. F. S anaç
İzmir
Konya
Niğde
B. Bilgin
M. Bağrıaçık H. A. Göktürk
Ordu
Rize
Seyhan
R. Aksoy
H. Agun
8. Ban
Seyhan
Sinob
Sinob
N. 1. Tolon
N. Sertoğlu 8. Somuncuoğlu
Sivas
Trabzon
Yozgad
A. Özel
S. F. Kalaycıoğlu
D. Akbel
Zonguldak
Zonguldak
8. Ataman
H. Balık

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

Millî Kütüphane Kuruluşu hakkındaki 5632 sa
yılı Kanuna ek kanun lâyihası

Millî Kütüphane Kuruluşu hakkındaki 5632 sa
yılı Kanuna ek kanun lâyihası

MADDE 1. — Millî Kütüphanenin bünyesi
içerisinde bir Bibliyografya Enstitüsü kurul
muştur. Bibliyografya Enstitüsünün vazifeleri:
Başta Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Ma
kaleler Bibliyografyası olmak üzere, her türlü
ilmî araştırmaları mümkün kılacak ve kolaylaş
tıracak mahiyette muhtelif sahalara ait çeşitli
bibliyografyalarla memleket kütüphanelerindeki
basma eserlerin toplu kataloglarını hazırlayıp
neşretmek ve bu çeşit araştırmalara ve çalışma
lara yardım etmektir.
Bibliyografya Enstitüsü, aynı zamanda, ilim
adamlarının yerli ve yabancı neşriyata mütaallik
olarak karşılacakları güçlükleri halledecek bir
istihbarat merkezi vazifesini de görecek, mem
leket kütüphaneleriyle yabancı memleketler kü
tüphaneleri arasında matbu kitaplarla periyo
dik eserlerin mübadelesi1, ımi'krofilim ve sair do
kümanlar iaresi ve icabında bu dokümanların
mübadelesi işlerime tavassut ve yardımda bulu
nacaktır.

MADDE 1. — Hükümetin birinci
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — 2527 sayılı Basmayazı ve
Resimleri Derleme Kanununun 13. maddesinde,
derlenen eserlerin her nevi kitabiyat fihristleri
nin tanzimi ve neşri hakkında Basmayazı ve
Resimleri Derleme Müdürlüğüne vazife verildi
ğini belirten hüküm meriyetten kaldırılmıştır.

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — 23 . I I I . 1950 tarihli ve 5632
sayılı Millî Kütüphane Kuruluşu Hakkındaki

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü
aynen kabul edilmiştir.
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Kanunla 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvele eklenen ilişik (1) sayılı cetvelde gösteri
len kadrolar kaldırılmış ve yerine bağlı (2) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur.
MUVAKKAT MADDE — 1955 yılı Muvazonei Umumiye Kanununa bağlı D işaretli cetvelin
Maarif Vekâleti kısmına, ilişik (3) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar konulmuştur.

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4.
'meriyete girer.

tarihinde

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden
itibaren mer'idir.

MADDE 5. — -Bu kanun bükümlerini icraya
Maarif Vekili memurdur.
5 . IV . 1955

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maarif Vekili memurdur.

Bu kanun neşri

Başvekil

Devlet Vekili ve
Başvekil Yardımcısı
F. R. Zorlu
Devlet Vekili
Devlet Vekili
O. Kapanı
M. Sarol
Millî Müdafaa Vekili
Adliye Vekili
O. Ş. Çiçekdag
E. Menderes
Dahiliye Vekili
Hariciye Vekili
N. Gedik
F. Köprülü
Maliye Vekili
Maarif Vekili
H. Pölatkan
C. Yardımcı
Nafıa Vekili
îkt. ve Ticaret Vekili
K. Zeytinoğlu
S. Ytrcalı
Sıh. ve ÎQ. Mv. Vekili G. ve inhisarlar Vekili
Dr. B. Uz
E. Kalafat
Ziraat Vekili
Münakalât Vekili
M. Çavuşoğlu
N. ökmen
Çalışma Vekili
işletmeler Vekili
8. Ağaoğlu
M. Erkmm
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller
[1] SAYILI CETVEL
Görevin çeşidi

D.

Aded Aylık

MERKEZ
5
6
7
9
12
14
6
7

Millî Kütüphane Müdürlüğü
Müdür (ihtisas yeri)
1
Baş uzman
1
Uzman
2
Kütüphaneci
14
Memur
3
Memur
1
Mikrofilim ve fotoğraf uzmanı
1
Mütercim
1

80
70
60
40
25
15
70
60

[2] SAYILI CETVEL
Memuriyetin unvanı

Aded Maaş

MERKEZ
Millî Kütüphane Müdürlilği
Müdür (İhtisas yeri)
Müdür Muavini
Başuzman
Mikrofilm Başuzmanı
Bibliyografya Başuzmanı
Uzman (1)
Mütercim
Kütüphaneci
Bibliyograf

1.
1
1
1
1
12
2
18
6

90
70
70
70
70
60
60
40
40

I).
9
10
10
11
12
14

Memuriyetin unvanı
Dahiliye Şefi
Birinci Mümeyyiz
Kâtip ve Hesap Memuru
Memur -(2)
Memur
Memur

Aded Maaş
1
1
1
6
3
1

40
35
35
30
25
20

(1) 6 Kütüphane uzmanı, 3 bibliyografya uzonanı, 3 mikrofilim uzmanı.
(2) Biri ayniyat mutemedi, 3 ü dep memuru.

[3] SAYILI CETVEL
Memuriyetin çeşidi

Aded Ücret

MERKEZ
Millî Kütüphane Müdürlüğü
Teknisiyen
Mikrofilim teknisiyeni
Mikrofilim teknisiyeni
Usta
Usta

1
1
2
1
5

475
300
200
400
300

G-.

Memuriyetin çeşidi

Usta
Bahçıvan
Daktilo (Yabancı dil bilir)
Daktilo
6 Başhademe
Hademe
işçi

3
4
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Aded Ücret
1
1
4
3
1
8
3

250
200
400
250
200
100
150

— 8—
Bütçe Encümeninin

tadiline bağlı cetveller

[1] SAYILI CETVEL
Aynen kabul edilmiştir.

[2] SAYILI CETVEL
D.

4
6
6
6
6
7
5
6
9
9
9
10
10
11
12
14

Memuriyetin

unvanı

MERKEZ
Millî Kütüphane
Müdürlüğü
Müdür (ihtisas yeri)
Müdür Muavini
Başuzman (ihtisas yeri)
Mikrofilim Başuzmanı
(ihtisas
yeri)
Bibliyografya Başuzmanı (ihti
sas yeri)
Uzman (1) (ihtisas yeri)
Mütercim
Mütercim
Kütüphaneci
Bibliyograf
Dahiliye Şefi
Birinci Mümeyyiz
Kâtip ve hesap memuru
Memur (2)
»
»

Adet

Maaş

1
1
1

90
70
70

1

7ü

1
12
1
1
18
6
1
1
1
6
3
1

70
60
80
70
40
40
40
35
35
30
25
20

(1) 6 Kütüphane uzmanı, 3 Bibliyograyfa uz
manı, 3 Mikrofilim uzmanı.
(2) Biri ayniyat mutemedi, 3 ü Depo me
muru.

[3] SAYILI CETVEL
Aynen kabul edilmiştir.
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