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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakan ve
kili Kemal Satır, 

Konya Milletvekili Faruk Sükaı'ın, geçen 
Perşembe günkü sorusunu C3vaplandırara\, 
çok taraflı NATO nükleer gücüne katılmayı
şımızın ve Podgorni başkanlığındaki kurulun 
Türkiye gezisinin Atatürk ilkelerinden uzaklaş
maya yönelen bir tarafı olmadığını, £0:1 o1 ay
lardan ve dış temaslardan örnekler vererek, 
açıkladı. 

Hizmetleri ve hâtırası takdirle anılacak 
olan İngiltere eıki Başvekillerden Winston Chur-
chilPin ölümü dolayısiyle duyulan derin üzün
tüleri belirten Başkanlık, Millet Meclisi adına 
İngiliz milleti ve Parlâmentosuna başsağlığı 
diledi ve İngiliz Parlâmentosuna bu konuda bir 
telgraf çekildiğini de bildirdi. 

Sağlık ve Sor.yal Yardım Bakanı Kemal De
mir'in, Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, 1953 sayılı Umumi Hıf.nssıhha 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı Ke
nan Esengin, Ordu Milletvekili Ferda Güley 
ve Edirne Milletvekili Nazmi özogul'un, 657 
sayılı Harita Müdüriyeti Umumiyeti Kanu
nunun 8 nci maddecinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna 3 ncü bir geçici madde eklenmesine, 

Devlet Bakanı Nüvit Yetkin ve Millet 
Meclisi Grup Başkanlarının, İstanbul Millet
vekili Zeki Zeren'in, 6023 sayılı Türk Tabip^ri . 
Birliği Kanununun 23 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine, 

Anayasa Komisyonu Başkanvekili Kemal 
Bağcıoğlu'nun, Sayıştay kanunu teklifi ile Ge
nel Muhasebe kanun tasarısını incelemekle 
görevli Anayasa Komisyonunun yeniden 15 gün 
mühlet isteğine, 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Gö-
vüş'ün, 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısının havcle edild'ği Maliye,. 
Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici Komis
yonda görüğülmesine ve, 

| Millî Savunma Bakanı llhami Sancar'm, 
! Millî Savunma Bakanlığının görev, yetki ve 
j teşkilâtı hakkında kanun tasarısı ile Genel-

kurmay Başkanlığının görev ve yetkileri hak
kındaki kanun tasarısının havale edilmiş ol
duğu Anayasa ve Millî Savunma ko.n:syo:ıla-

j rmdan seçilecek altışar üyeden kurulu bir Ge-
i cici Komisyonda görüşülmeline dair önergeleri 
! birer birer oylanarak kabul olundu. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği ve 
i Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim ya-
j pıldıysa da, gerekli çoğunluk sğlanamadığm-
j dan seçimlerin gelecek birleşimde tekrarlana-
j cağı bildirildi. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki (1/767) ve 

I 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
j değişiklik yapılması hakkında (1/774) sayılı 
' tasarılarla, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması ve 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin Jandarma Genel Ko
mutanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısiyle Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin 1964 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi üzerinde yapman görüşmelerden 
soîıra açık oya sunulduysa da, gerekü çoğunluk 
sağlanamadığından oylamaların tekrarlanacağı 
açıklandı. 

27 Ocak 1965 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere (16,55 te) birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili . Malatya 

İstanbul Nurettin 'Âkyurt 
Ferruh Bozbeyli 

Kât'p 
, Amasya 

Nevzat Şener 
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SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Balıkesir Milletvekili Oihat Turgut'
un, Ayvalık boğazmdaki fenerlerin onarımının 
hangi tarihte yapılmış ve bu iş için ne ka
dar para sarf edilmiş olduğuna dair sözlü soru 
önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/1047) 

2. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
köylümüzün küçükbaş hayvanlarının hastalık
lardan korunması için ne gibi çareler düşünüldü
ğüne dair sözlü soru önergesi, Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/1048) 

3. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, zabıtada bir reform yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru öner
gesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir 
(6/1049) 

Yazılı soru 

4. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 
istanbul'daki Gazi Osman Paşa Türbesinin kub
besi ile Ali Paşa Camii kubbesinin tamiri hu
susunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/661) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 

idare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 sa

yılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/766) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 802) 

» > • • - « 

B I R Î N C Î O T U R U M 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fcrruh Bosbeyli 

KÂTÎPLER : Süreyya Öner (Siirt), Sabri Keskin (Kastamonu) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Birleşimi 'açıyorum. 
BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya

pılacaktır. Sayın üyelerin kabul düğmelerine 
basmalarmı rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlı

yoruz. 

Gündem dıçı 2 arkadaşımız söz istemiştir. 
Kendilerine sırasiyle söz vereceğim. Ancak Sa
yın üyelerin, gündemde bulunan Yüksek Hâ
kimler Kurulu üyeliği secimi ile komisyonlarda 
münhal bulunan üyelerin seçimi ve bâzı tasa
rıların ikinci oylamasının bulunması sebebiyle 
salonu terk etmemelerini rica ederim. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nm, tekniker okullarım bitirenlerin benzerle
ri gibi, yüksek okulu bitirmiş sayılmamalarının 

doğurduğu sakıncalara ve bu okullara devam et
mekte olanların yaptıkları boykotta haklı sayıl
maları gerektiğine dair demeci. 
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BAŞKAN — Gündem dışı, tekniker okulu 

talebelerinin durumu hakkında Sayın Gıyasettin 
Karaca. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, günlenden 
beri tekniker okulu öğrencileri evvelce kendileri
ne verilmiş olan Yüksek Okul unvanının kaldı
rılmış bulunması sebebiyle okula gitmemekte
dirler, dersleri boykot etmişlerdir. Bu sebeple 
bıı arkadaşların içinde bulundukları muztar du
rumu iletmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulu
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de 22 ilde 
28 tane tekniker okulu vardır. Tekniker okulu 
ne lise mezunlariyle, sanat okulu mezunları, li
se muadili sayılan okulları bitiren öğrenciler gir
mektedirler. Gündüz iki, gece üç yıl tahsil yap
mak suretiyle 14 yıl tahsil yapan bu öğrenciler, 
evvelce yüksek okul unvanına sahiboldukları 
halde bilâhara bu hak kendilerinden alınmıştır. 

Bugün Türkiye'mizde 14 yıl tahsil yapıp da 
yüksek okul unvanını almıyan her hangi bir mü
essese yoktur. Yalnız tekniker okulları hariçtir. 
Şimdi bu müddeti doldurmamış oldukları halde, 
bu derecede bir tahsil yapmadıkları halde yük
sek okul unvanı alanlardan birkaç tanesini oku
yorum. Eğitim Enstitüsü, Gazetecilik Okulu, 
Sekreterlik Okulu, Ziraat Makinaları Okulu, 
Düzce Orman Tekniker Yetiştirme Okulu, orta
okuldan sonra dört yıl okumak suretiyle hem 
yüksek okul unvanını almış bulunuyorlar hem 
de Yedek Subaylık hakkını kazanmış oluyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, plânlama 70 000 
tane teknikere ihtiyacımız olduğunu tesbit et
miştir. Halihazırda Türkiye'deki tekniker adedi 
ise 10 000 civarındadır. Bugün Türikye'dc 68 vi
lâyetin 14 nde Nafıa Müdürlüğünü tekniker me
zunları ifa etmekte, başarı da kazanmaktadırlar. 

7 nci Eğitim Şûrasının aldığı kararlar, bu 
okulun ve okul öğrencilerinin lehinde iken, bu
güne kadar tatbik mevkiine konmamıştır. Kısa
ca, 7 nci Eğitim Şûrasının aldığı şu kararları 
arz etmek isterim : Lise ve Erkek Sanat Ensti
tüsü mezunlarını alıp, akşamları üç veya gün
düzleri iki yıllık öğretim yaptıran bu okullar 
mühendis ile ustabaşı arasındaki boşluğu kapata
cak olan teknik personeli yetiştirmelidir. Tekni
ker okulu mezunlarına mühendislik formasyonu 
verecek gece teknik okulları açılmalıdır. Yukarı-
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daki esaslara göre teknik okulları yüksek derece
li okullardandır 'diye tasrih etmiş olmasına rağ
men, Eğitim Bakanlığı, Eğitim Şûrasının karar
larına bugüne kadar riayet etmemiş ve yerine 
getirmemiştir. Yalnız Eiğtim Bakanlığı her ne ka
dar 1962 yılının Şubat 7 sinde ilgili Bayındır
lık Bakanlığı ile bir temasa geçmişse de henüz 
bugüne kadar bir netice alınmamıştır. Bu işi 
acele yapmak lâzımdır. 

Bayındırlık Bakanlığına yazdığı yazısında di
yor ki: 

«Teknikerlerin gerek kemiyet ve gerekse key
fiyet itibariyle ihtiyaca daha iyi cevap verebile
cek tarzda gelişmelerini temine çalışmakla be
raber bu konuda yetişecek gençleri teşvik, yetiş
miş elemanların ise istikbale ümitle bakmalarını 
ve mesleklerine bağlanmalarını sağlamak bakı
mından, yetiştirilme imkânlarını nazarı dikkate 
alarak fen adamlarının kısılmış ve kaldırılmış 
olan hak ve salâhiyetlerinin iade edilmesinin lü
zumlu ve faydalı olacağı mütalâası ile bahis ko
nusu talimatname tadilâtında ihzari çalışmalara 
'başlanmak üzere İmar ve îskân Bakanlığı ve il
gili Bakanlıkları göreve çağırmış bulunmalarına 
rağmen bu müesseselerden veya ilgili vekâlet tem
silcilerinden her hangi bir cevap gelmemiş ve neti
cede bu hazin durum meydana gelmiştir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; konunun va
him bir nokta arz ettiğini burada ifade etmek 
Merim. Bıı duruffn 'karşısında Hükümetin sü
ratle tedbir alması ve öğrencilerin okula devam 
etmesini sağlaması lâzımdır. Boykot yapan öğ
renciler, ilgililer tarafından bir teminat aldık
ları takdirde, okulla devam edeceklerdir. Aksi 
takdirde bir ilim müessesesi kapatılmış olacak
tır. istikbalin ümidi bulunan bu gençlerin, bu 
milletin hakiki evlâtları olduğunu bilerek Yü
ce Meclisin bunların halklarına sahıbolmasmı 
temin etmesi lâzımdır ve elzemdir. 

Büyük emekler boşa gidiyor. Bu talebelerin 
ve ebeveynlerinin çekmiş oldukları ıstırapları 
da göz önüne almamız lâzımdır. Bu sebeple Mil
lî Eğitim Bakanlığı, bugüne kadar birçok mü
esseselerde reform yapmıştır, bu müessesede de 
reform yapıp öğrencilerin biran evvel derslere 
girmelerini ve bu sene sınıfta kalmayı ilgilen
diren hükümlerin kaldırılmasını ve kendilerine 
bu hakların verilmesi için faaliyete geçmesini 
rica eder, Yüce Meclisin bu mevzu ile alâkadar 
olmasını da istirham ederim. 
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2. — izmir Milletvekili Saim Kaygan'ın, Ça

nakkale'de Ak fa Konserve Fabrikasında fazla 
çalıştırılan işçilere artık ücretlerinin verilmedi
ğine, Anayasanın iş konusunda yurttaşa tanıdığı 
hakların ihlâline seyirci kalınmıyacağına dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Saim Kaygan... 
Aynı konuda gündem dışı, daha evvel söz is

tediği için bir üyeye söz verebilirim. 
SAİM KAYGAN (izmir) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; sayın Hükümet Baş
kanının Çalışma Meclisinin açılışı münasebetiy
le 25 . 1 . 1965 günü yaptığı açış konuşmasında 
«Biz yurdumuzda işçi haklarını dengeli ve hu
zurlu bir çalışma düzeninin, verimli ve güvenli 
bir iş hayatı lüzumunun tecrübeyle, inanmayla 
ve bu sebeple kesin ve samimî karar ile takipçi
si olduk. Çalıştıranlarla birlikte çalışanların da 
refaha, esenliğe, mutluluğa kavuşmalarını ikti
sadi gelişmenin amacı olarak gördük. Emekle
riyle iktisadi gelişmede hizmeti olanların bu ge
lişmeden haklı ölçüde yararlanabilmeleri bize gö
re bir insanlık borcudur. Bizim işçi haklarının 
korunmasına ve dengeli bir çalışma düzeni ku
rulmasına verdiğimiz önem bizim sosyal adalete 
ve sosyal güvenliğe verdiğimiz değer her hangi 
bir doktrinden değil, böyle sade bir insanlık ve 
vatandaşlık anlayışından doğmaktadır. Hürriyet 
anlayışımız da böyle bir insanlık anlayışıyla bağ
daşmış haldedir.» denmektedir. 

Başbakanın bu sözleri aynı gün saat 13.00 te 
Türkiye radyoları tarafından yayınlanırken Ça
nakkale Vilâyetimizde bu ifadelerle taban taba
na zıt müessif bir olay cereyan ediyor. Olayın 
cereyan şeklini şimdi mahallinden almış oldu
ğum bir telle yüksek huzurlarınıza arz edeceğim. 
«Çanakkale'de Akfa Konserve Fabrikası işvere
ninin yanında çalıştırdığı işçilere kanunsuz ve 
izinsiz fazla mesai yaptırıp parasını ödememeyi, 
asgari ücretleri vermemeyi, pazar genel tatil 
yevmiyelerini ödememeyi itiyat haline getirmiş, 
maalesef müsamaha da görmüştür. Bundan ce
saret alan işveren ismail Baykut 3,5 aydır de
vam eden grev münasebetiyle kurduğumuz irti
bat çadırına 25 . 1 . 1965 günü saat 7 sularında 
yanma aldığı Ilhami ögeli, Nurettin Baştuğ ve 
Niyazi Topçularla birlikte tecavüz ederek içeri
de vazifeli kıldığımız üyelerimizden Ahmet Gü
ven ile Mehmet Çan'ı dövmüş ve sobayı devir-
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ıniylir. Halen çadır içinde mütecavizlerin yıktı
ğı soba aynen durmakta iken, maalesef suçlular 
hakkında ve vaka mahallinde tahkikata lüzum 
görülmeden takipsizlik kararı verilmiştir. Büyük 
üzüntümün dövülmemizden ve sendika mesken 
masuniyetimizin ihlâl edilmiş olmasından ziya
de Anayasa teminatı altındaki hür ve müstakil 
sendikalaşma hareketine ve Anayasanın kurdu
ğu grev ve hak hürriyetlerine bu şekilde indiril
miş bulunan darbenin takipsiz kalmasmdandır. 
Çanakkale'de can ve mal emniyetimiz kalmadığı 
gibi, kanunlar da pervasızca ihlâl edilmektedir. 
Haklarnnızm bilhassa kanunlarımızın bu şekilde 
ihlâline seyirci kalanlar hakkında gerekli kanu
ni işlemi ve tahkikatın yaptırıl masına emirleri
ni:;! saygı ile arz ederim. Sendika Genel Sekrete
ri Orhan Sorguç.» 

Sayın Milletvekilleri; 

Ittılaınıza arz edilen bu olay muvacehesinde 
Sayın Başbakanın bugünkü Türk sendikalarına 
ve «endikalistlorinc refah, esenlik ve mutluluk 
vaitlerinin gerçeklen ne kadar yoksun olduğu
nun bir delilidir. Milletlerin tarihinde en basit 
bir kaide olan kanunların uygulanması prensibi
nin Çanakkale'de ne şekilde ihlâl edildiğini gör
mek Hükümetin hukuk Devleti anlayışiylc nereye 
kadar kabili teliftir. Sayın Başbakan konuşma
sında, insanlık borçlarından bahsedeceği yerde 
en basit kaide olan kanunların tatbikini sağla
sın. Yine görüşmelerinde, Idürriyct anlayışın
dan da bahsetmektedir. Anayasa teminatı altın
da olan sendikalarımızın yapmış olduğu kanu
ni bir grevde grev gözcüleri mütecaviz ve kanun
ları hiçe sayan işverenler tarafından dövülüp 
yaralanması hattâ daha ileriye gidilerek, grev 
gözcülerinin çadırlarına yapılan taarruzlara rağ
men, mahallin idari ve adlî makamlarının bigâ
ne kalışları Başbakanın hürriyet, adalet ve sos
yal görüşleriyle herhalde uygun olmasa gerek. 
Olay bu kadarla da kalmayıp devam etmiş ve 
ikinci gün yeni yeni hâdiseler cereyan etmiştir. 
Bunu da bugün mahallinden aldığım ikinci bir 
telle öğrenmiş bulunmaktayım. «26 . 1 . 1965 bu
gün de Çanakkale'den Akfa Konserve Fabrika
sında saat 7.30 da grev gözcülerimizden birisi 
demirle işveren tarafından yaralandı. Aynı gün 
saat 8.30 da da kamyonlarla grev gözcülerinin 
üzerine yüründü. Zamanında gerekli tedbirler 
alınmadığı için canla mal emniyetimizin kalma-
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dığını bir kere daha arz ederim. Saygılarımla. 
Sendika Genel Sekreteri Orhan Soygüç.» 

Sayın Milletvekilleri; 
Hâdise küçümsenecek bir olay değildir. İşve

renin tecavüzüne uğrıyan grev gözcüleri sendi
kanın müracaatı üzerine savcılık tarafından Dev
let Hastanesine sevk edilmiş ve bunun yanı ba
şında âmme hukukunu korumakla görevli olan 
savcı, mağdur işçileri komünistlikle itham etmiş
tir. Şurasını katiyetle ifade etmek isterim ki, 
Türk işçisi dün, bugün olduğu gibi yarın da ko
münizmin karşısında olacaktır. Sayın Savcı eğer 
komünist arıyorsa Türk işçisi içinde değil, baş
kaca yerlerde aramalıdır. 

Sayın Milletvekilleri; 

Bu müessif olaylara rağmen işçiler bir mu
kabil hareket yapmıyorlar ise, sırf kanun ve ni
zamlara karşı olan bağlılıklarından ve memleket-
severliliklerindendir. Hükümet olarak gerekli 
tebdir alınmaz ve ilgisizlik devam ederse doğa
cak muhtemel hâdiselerin sorumlusu herhalde 
işçi ve sendikacılar olmıyacaktır. İstirhamım, Hü
kümetin bu olay karşısında bigâne kalmayıp, ge
reken tedbirleri almasıdır. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/1126) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 22 . 1 . 1965 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Sivas Milletvekili Mahmut Vural 28 gün has
talığına binaen S . 7 . 1964 tarihinden itibaren, 

Tokat Milletvekili Sabahattin Baybura 1.0 
gün, hastalığına binaen 21 . 1 . 1965 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — İsimleri ayrı ayrı okutup oyla
rınıza sunacağım. 

«Sivas Milletvekili Mahmut Vural, 28 gün 
hastalığına binaen, 8 . 7 . 1964 tarihinden itiba
ren.» 

27 . İ . İ965 6 : 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
«Tokat Milletvekili Sabahattin Baybura 10 

gün hastalığına binaen, 21 . 1 . 1965 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği meçi
mi. 

5. — Komisyonlardaki açıklara üye seçimi. 

6. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tata-
rıst ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/767, Cumhuriyet Senatosu 1/446) (S. Sayısı: 
798) 

7. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/774; Cumhuriyet Senatosu 1/447) (S. Sayısı: 
799) 

8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/777; Cumhuriyet Senatosu 1/453) 
(S. Sayısı: 801) 

9. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerin Jandarma Genel 
Komutanlığı kısmında ve Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu İdare Âmirlerinin 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/759, 2/764, 2/770; Cumhuriyet Senatosu 
1/443) (S. Satjısı : 800) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yük
sek Hâkimler Kurulu üyeliği seçimi, komisyon
lardaki açık üyelikler için seçim ve ikinci defa 
oya konulması gereken dört kanun tasarısının 
açık oylamasının bir arada ve kürsüye konacak 
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kutulara oyların atılması hususunu tasviplerini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için dün 
yapılan seçimin neticesini tekrar okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapı

lan seçime (235) zat katılmış ve neticede aşağı
da isimleri bulunan adaylar hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Urfa Sivas 

Bekir Sami Karahanlı Ahmet Kangal 
Samsun 

Hâmit Kiper 

Hâkimoğlu Avni 128 
Durudoğan Fahri 33 
Alpbaz Mesut 16 
Yücel Ali Fahri 16 
Güyer Yusuf izzettin 13 
özsancak Selâhattin 10 
Yargıcı Mustafa 5 
Üstünel Mehmet Salih 5 
özme Recai 4 
Peşkircioğlu Mehmet Fevzi 1 
Yönel Hüseyin Fehmi 1 
Boş 3 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu için 
kur'a ile tasnif heyetini seçiyoruz. 

Refet Sezgin (Çanakkale) Sayın Sezgin? Yok. 
Fahir Giritlioğlu (Edirne) Sayın Giritlioğlu? 
Yok. Cevdet Aydm (Siirt) Sayın Aydın? Bura
da. Âdil Altay (Sivas) Sayın Altay? Burada. 
Avni Akşit (Malatya) Sayın Akşit? Burada. 

Komisyonlarda açık bulunan üyelik seçimi 
için tasnif heyetini tesbit ediyoruz. 

Ali Rıza Uzuner (Trabzon). (Sayın Uzuner? 
Burada. Ahmet Şener (Trabzon). Sayın Şener? 
Burada. Alp Doğan Şen (Diyarbakır). Sayın 
Alp Doğan Şen? Yok. Mehmet Delikaya (Malat
ya). Sayın Mehmet Delikaya? Yok. Necip Mir-
kelâmoğlu (îzmir). Sayın Mirkelâmoğlu? Bura
da. 

Hangi seçim bölgesinden oylamaya başlanaca
ğına dair kur'a çekiyorum. Hasan Fehmi Evliya.. 
Maraş seçim bölgesinden başlıyacağız. 

Üç beyaz kutu, Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyeliği seçimi için, üç mavi kutu da komisyon-
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larda açık bulunan üye seçimi için ve diğer ma
denî kutular da açık oylamalar içindir. 

(Maraş milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Müzakere edeceğimiz mevzula
ra müessiriyeti olmaması bakımından, oylama 
devam ederken gündemdeki diğer işlerin görü
şülmesine geçiyoruz. 

10. — Eleşkirt'in Remadan köyü hane 13, 
cilt 4, sayfa 36 da nüfusa kayıtlı Miralioğlu, Fi-
dan'dan doğma 1 . 12 . 1933 doğumlu Kaçak 
(Kaçar) Çelik, Eleşkirt'in Remadan köyü hane 
22, cilt 4, sayfa 40 ta nüfusa kayıtlı Mirzeoğlu 
Ayşan'dan doğma 21 . 4 . 1929 doğumlu Abdül-
mecit (Mecit) Taşdemir, Eleşkirt'in Köle köyü 
hane 43, cilt 8, sayfa 47 de nüfusa kayıtlı Hasan 
oğlu Fatma'dan doğma 1341 doğumlu Abdülga-
ni (Gani) Karasu ve Eleşkirt'in Köle köyü hane 
17, cilt 7, sayfa 185 te nüfusa kayıtlı Mustafa 
oğlu, Cevahir'den doğma 2 . 4 . 1939 doğumlu 
Mehmet (Nurettin) Demir'in ölüm cezasına çarp
tırılmalarına dair Başbakanlık tezkeresinin geri-
verilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/962, 
3/1125) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30 . 9 . 1964 tarihli ve 5/4-4335 sayılı 
yazımız; 

ölüm cezasına hükümlüler Kaçak (Kaçar) 
Çelik, Abdülmecit (Mecit) Taşdemir, Abdülgani 

(Gani) Karasu ve Mehmet (Nurettin) Demir hak
larındaki mahkûmiyet dosyasının , hükümlüler
den Kaçak Çelik tarafından bu kere vâki karar 
tashihi isteminin incelenmesi için iadesi hususu, 
Adalet Bakanlığının 20 .. 1 . 1965 tarihli ve 
2006 sayılı tezkeresiyle istenilmektedir. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Başbakan 

ismet inönü 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Tarım Bakanı Turan Şahin'irı, Toprak 
Reformu kanunu tasarısının havale edilmiş oldu
ğu Plân Komisyonundan 7, Tarım Komisyonun
dan 5, Anayasa Komisyonundan 4, Adalet, Tica
ret, Maliye ve İçişleri komisyonlarından seçilecek 
2 şer üyeden mürekkep geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (1/784, 4/370) 
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BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Toprak Reformu kanunu tasarısı Başkanlığı

nıza takdim olunmuştur. Mahiyeti icabı pek çok 
komisyonun incelemesi gerekmektedir. 

Bu bakımdan Başkanlığınızca dağıtımı yapı
lan komsiyonlardan. 

Bütçe ve Plân 7 Üye 
Tarım 5 » 
Anayasa 4 » 
Adalet 2 » 

1. — Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378; 2/591) 
(S. Sayısı : 527) 

BAŞKAN — Protokol gereğince yarın görü
şülecektir. 

2. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin yeni
den tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/513, 2/526) (M. Meclisi S. Sayısı : 458 
ve 458 e 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Komisyon, hazır mı? Komisyon 
yerini alsın. Hükümet, yerinde. Birinci madde 
hakkında komisyondan gelen metin üzerinde ko
misyon izahat versin ve Riyasete de birinci mad
de hakkındaki tekliflerini versinler. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım; 
bundan evvelki oturumlarda kira kanunu tasa
rısı görüşülürken 1 nci maddenin müzakeresi sı
rasında verilen önergeler arasında en aykırı ola
rak görülen ve Çanakkale Milletvekili Sayın 

(1) 458 e 1 nci ek Sıra .sayılı basmayazı 
23 . 3 . 1964 tarihli 77 nci Birleşim tutanağı so-
nundadır. 

458 e 2 nci ek Sıra sayılı basmayazı 30 . 6 .1964 
tarihli 116 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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Ticaret 2 » 
Maliye 2 » 
İçişleri 2 » 
Olmak üzere seçilecek 24 kişiden ibaret bir 

geçici komisyon teşkili ile orada incelenerek 
Genel Kurula getirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tarım Bakanı 
Turan Şahin 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Muğla) 
— önergemi geri alıyorum, efendim. 

BAŞKAN — önerge geriverilmistir. 

Burhan Arat'in, 1 nci maddenin kanun tasarı
mından çıkarılmasına mütedair önergesi, Mecli
simizce dikkate alınmış olduğundan, komisyonu
muz birinci maddeyi ve mütaakip maddeleri 
geri istemiş ve bunun üzerinde tekrar müzake
re ederek, daha evvelce Yüksek Meclisinizde 
kanunun tümü üzerinde yapılan müzakereler 
neticesinde maddelere geçilmesine karar veril
miş bulunması sebebiyle ve kanunun çıkmasını 
Meclisimiz böylece kendi karariyle kabul et
miş olduğundan, esas kanunun temel yapısı 
olan birinci maddenin kanundan çıkarılması 
bahis konusu olamıyacağı cihetle, komisyonu
muz birinci maddenin tedvininde ısrar etmiştir. 
Ancak bu istikamette verilen muhtelif önergele
ri ve 6570 sayılı Bina kiraları hakkındaki Ka
nunu da göz önüne alarak, bunun Yargıtayca 
benimsenmiş içtihatlarını ve tatbikatını naza
rı itibara alarak yeni tasarımızın birinci mad
desi, yıllarca tatbik edilegelmiş olan 6570' sa
yılı Bina kiraları hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi aktarılmak suretiyle yeniden teklif 
edilmiştir. Ancak «mabetler kiraya verilemez.» 
fıkrası çıkarılmıştır. Böylelikle 1 nci madde, 
hiçbir iltibasa ve yanlışlığa meydan vermiye-
cek şekilde Yargıtayca da istikrarlı bir tatbik 
görmüş olaması sebebiyle, 6570 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin aynı olarak yüksek hu
zurunuza komisyonumuz tarafından getirilmiş
tir. Kabulünü saygılarımla komisyon adma ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Savacı, 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüsane) — 
Muhterem arkadaşlarım; 1 nci madde kanu-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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nun heyeti umumiyesinin tatbikine bir başlan
gıç bir giriş kapısıdır. Bu maddenin kabulü 
veya reddi kanunun kabulü veya reddi mânası
nı istihdaf eder. Bu bakımdan bu madde üze
rinde şahsi görüşümü şu surette Yüksek Heye
tinize arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun bu mad
desiyle tatbik sahasına girecektir ve tatbikatı 
ile bugün halledilmiş ve bir düzene kavuşmuş 
olan kira mevzuunu, mal sahibi mevzuunu ye
niden ihtilâflar yaratmağa doğru itecektir. 
Bu bakımdan Türk kaza organları isabetle bu 
boşluğu şu anda doldurmuş ve ihtiyaçlara uy
gun şekilde çalışmaktadır. 

Şöyle ki muhterem arkadaşlarım, yeni bir 
tedvinle getireceğiniz bir düzen, bugün için te
essüs etmiş olan kaza organları tarafından te
essüs ettirilmiş olan düzeni tekrar ihlâl edecek 
ve yeniden birçok ihtilâfların tahrikine vesile 
olacaktır. Bu bakımdan bu maddenin reddiyle 
bundan evvel verilmiş olan takrirle Yüksek He
yetiniz bu maddeyi reddetmiş idi ve görüşünü 
bu istikâmette belirtmiş bulunmaktadır. Ye
niden değişik şekliyle gelen madde bu kanu
nun tekrar tedavüle sürülmesini istihdaf etmek
tedir. Halbuki; bu kanun bir düzeni tesis et
mek değil, teessüs etmiş olan düzeni ihlâl eder 
mahiyettedir. 

Muhterem arakadaşlar; bugün tatbikat şu 
şekilde yapılmaktadır, kaza organı bu kanu
na hiç ihtiyaç duymadan meseleyi mükemmel 
suretle halletmiş bulunmaktadır ve bu duruma 
mal sahibi de razıdır, kiracı da razıdır. Kaza 
organı bir hakem marifetiyle, mevzuu hakem 
marifetiyle tarafların muvafakati ile hallet
mektedir ve bir hakem üzerinde mutabık kal
dıkları takdirde bir gün vermektedir. O gün 
taraflar mutabık kaldıkları hakemle mahkeme
ye gelmektedirler ve o celsede hâkim kararı
nı vermekte ve tarafları hâkim kararı ile bir 
âdil esasa bağlama yolunu tesis etmiş bulun
maktadır. Şimdi, Yüksek Heyetinize, bu mad
deyi kabul ile ve nıütaakıp maddelerle yeni bir 
Kira Kanunu tedvin edeceksiniz ve bu Kira 
Kanunu ile teessüs etmiş olan makanizmayı 
bozmuş olacaksınız. Kanaatim o dur ki, bu 
yola gitmeye lüzum yoktur. Her şeyi, illâ 
bir kanun çıkarmakla halledeceğiz itiyadın
dan sarfınazar ederek Türk kaza organlarının 

da kanun boşluklarının memleketin ihtiyaçları
na uygun bir şekilde doldurmalarına imkân 
bahşedelim. 

tşte, bu maddeyi reddetmiş olmak dolayısiy-
le, bu kanunun nıütaakıp maddelerini de red
detmiş olmak kaza organına bu faaliyetinde 
imkân vermiş olacaksınız ve memleketin ihti
yaçlarının da hayatın akışına uygun bir şekil
de karşılanmasını temin buyurmuş olacaksınız. 
Yüksek Heyetinizin, daha evvel vermiş oldu
ğu kararında ısrar etmesini şahsan istirham et
mekteyim. Bu istikamette bendeniz de bir 
takrir takdim ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu üye
liği için yapılan oylama işlemi bitmiştir. Tasnif 
Heyeti yerini alsın. 

Buyurun Sayın Tekinel. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlarım; Sayın Savacı şayet 
bu kanunun reddini tazammun eder mahiyette 
ve tasvibetmediğim bir gerekçe ile burada ko
nuşmamış olsaydı sadece madde metni üzerin
de duracak ve teknik hatalara işaret edecek
tim. Ancak bu konuşma üzerinde durmak zo
rundayım. 

Bir defa, Anayasamız yumuşak kuvvetler 
ayrılığı prenisibini kabul etmiştir. Tefriki kuv-
va esasının cari olduğu bir memlekette Parlâ
mentoya düşen vazifelerin ayrı bir organ tara
fından yapılmasına biz burada müsaade etme
mek zorundayız. Evvelâ; Parlâmento ve hükü
metler kendilerine düşen vazifeyi yapacaklar, 
fonksiyonlarını yerine getireceklerdir. Kaza, 
Anayasanın çizdiği hudutlar dâhilinde, Parlâ
mentonun çıkardığı kanunları tatbik etmekle 
mükelleftir. Saniyen eğer arkadaşım bu işle il
gili tatbikatı ve çıkarılan kararları tetkik et
miş olsalardı, böyle bir konuşmayı, zannede
rim, yapmıyacaklardı. Müsaade ederseniz, 
arkadaşımın bahsettiği karardan sadece iki sa
tırlık bir gerekçeyi takdim edeceğim. Yargı
tay içtihadı birleştirme kararının esas numara
sı 964/2, karar No. su da 964/4 dür ve 18.11.1964 
tarihini taşımaktadır. Hükümetin bu tasarı
yı zamanında getirmemiş olması ve Anayasa 
Mahkemesince 6570 sayılı Kanunun sadece 2 - 3 
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ncü maddelerinin iptali sebebiyle burada daha 
evvelki müzakerelerde de ifade ettiğimiz gi
bi gerçekten hukukta bir boşluk hâsıl olmuş 
ve bunu mahkemeler doldurmak zaruretini his
setmişler, ancak büyük bir tereddüte kapılmış
lardır. 

işte, 118 kişiden müteşekkil Temyiz Mah
kemesinin Hukuk Genel Kurulunda yapılan mü
zakereler sonunda yargıçlarımızdan bâzıları şu 
gerekçe ile karşımıza çıkmaktadırlar ki; arka
daşımızın iddiasını cerh edecek mahiyettedir. 
Hâkimin sınırlandırmada göz önünde tutacağı 
belli esasların bulunmadığı yollu itirazın vâ-
ridolduğu bu kararda dcrcedilmiştir. Şu hal
de arkadaşlar, elbetteki kaza kendisine dü
şen vazifeyi yapmıştır. Kendilerine daha ev
velki celselerde teşekkür ettik. Ancak, kaza
nın, kiranın takdirinde esas alacağı objektif 
kaideleri bizden beklemesi şarttır ve arzu edil
mektedir. Bu bakımdan kanunun çıkmasında 
zaruret vardır, fayda vardır. Artık bu ge
cikmeye bir son vermek zorundayız. Saniyen, 
arkadaşımın dediği gibi, kanun bir konuya 
taallûk etmemektedir. Eğer kanunu tetkik 
edersek, altı bölümden ibarettir. Birinci bö
lüm genel hükümler başlığı altında düzenlen
miştir. İkinci bölüm konut kiralarının tesbiti-
ne taallûk eder. Üçüncü bölüm kira mukave
lelerini alâkalandırır. Dördüncü bölüm görev
li ve yetkili mahkemeden bahseder. Beşinci bö
lüm tahliye sebepleri üzerinde durur. Altıncı 
bölüm de ceza hükümleri ve yedinci bölüm de 
geçici hükümleri göstermektedir. Yine Anaya
sa Mahkemesinin 6570 sayılı Kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinin iptali sonunda tatbikata 
çıkan netice şudur. 6570 sayılı Kanunun diğer 
maddeleri yürürlüktedir ve bilfarz kira mikta
rına taallûk eden işler dışında dâvaların ne şc-
kilcto ikame edileceği, kira akitlerinin devam 
edip etmiyeecği konuları vardır ve kanunun 
neşri tarihinden bu yana geçmiş zaman içinde 
meydana gelen yeni vaziyetler dolayısiylc Par
lâmento bu işe el koymak zorundadır. Bu iti
barla kanun çıkmasmdaki zarurete işaret et
tikten sonra Geçici Komisyon tarafından hazır-
lalan madde metni üzerinde duracağım. 

Muhterem arkadaşlarım, hatırlanacağı üze
re bendeniz, bu birinci maddenin kanunun un
vanı, bölümü ile yazılış tarzına ait bir itiraz

da bulunmuş ve maddenin düzeltilmesi hakkın
da bir takrir takdim etmiştim. Komisyon bu 
takririmin aşağı - yukarı tamamını kabul et
miş ve ancak getirdiğim tarzın dışında başka 
bir şekilde düzenliyerek maddeyi huzurunuza 
sevk etmiştir. Yalnız bu madde üzerinde ko
nuşmadan evvel, eğer Sayın Riyaset müsaade 
ederse konuşmamla ilgili olduğu için, komis
yona yerinden cevap vermek üzere bir tek sual 
sormak istiyorum. 

Müsaade edermisiniz efendim? 
BAŞKAN — Bu madde ile ilgili olması kay-

diyle. 
İSMAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — 

Efendim, benim unvan değişiklisi ile ilgili tek
lifim ikinci madde ile alâkalı idi. İkinci mad
dede taraflar vardı. O tariflere göre bir çeli
şiklik arz ettiğinden dolayı unvana dair bir de
ğişiklik talebinde bulunmuştum. İkinci mad
deyi komisyon kaldırıyor mu, yoksa ısrar edi
yor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — ikindi maddeyi kaldırıyo
ruz efendim, kaldırdık. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — 
Teşekkür ederim, ikinci madde kaldırılmış ol
duğuna göre, benim takririmdeki unvana ta
allûk eden mevzu kalmamış ve bu şekilde ka
bul edilmiş olmaktadır. Yine komisyona teşek
kür ederim. Mabetler kiraya verilemez şeklin
de, tatbikatta hatalı neticeler tevlidedecek hü
küm fıkradan kaldırılmıştır. Yalnız ısrarla 
üzerinde durdukları husus, redaksiyona aittir. 
Kiralıyan ile kiracı arasındaki hukukî müna
sebetlerde, denmiştir. Buna lüzum olmadığını 
söylemiştik. Fakat ben de muarız değilim. 
Kanunun biran evvel çıkması için getirilen bu 
hükmün kabulü lehinde oy vermenizi istirham 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar; komisyon doğru bir hareket yapmış
tır. Bir defa usul bakımından doğrudur. Çün
kü Beş Yıllık Kalkınma Plânında sarih olarak öl
çülü kira için bir kanun getirilmesi lüzumu be
yan edilmektedir. Bir defa komisyonun hareke
ti plâna uygundur. Plânın uygulanması hakkın
daki 77 sayılı Kanuna uygundur, ikinci olarak, 
beyan ettikleri gibi, Kira Kanununun tümü mü-
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zakere edilmiş ve maddelere geçilmiştir. Eğer I 
Yüce Heyetiniz, Kira Kanununun reddini arzu-
lamış olsaydı maddelere geçilmiyecek, maddele
re geçilmesi reddedilmesi suretiyle bu kanunu 
Yüce Meclisin tetkik etmesine lüzum kalmıya-
caktı. Bu da yapılmamış, maddelere geçilmiş, 
maddelere geçildikten sonra, bilhassa birinci 
madde üzerinde itirazcı olan arkadaşlarınızdan 
biriyim, biz, bu maddenin şümulünün bilhassa 
mensubu bulunduğum seçim bölgesinin İstanbul 
ilinde bucak belediyeleri 60 bin nüfuslu, 20 bin 
nüfuslu, 30 bin nüfuslu bucak belediyeleri oldu
ğu ve bu sebeple Hükümet teklifindeki gibi daha 
geniş bir kapsam içerisinde getirilmesini rica ve 
istirham etmiştik. Fakat bu arada bir kıymetli 
arkadaşımızın verdiği, maddenin geri alınmasına 
dair, teklif kabul edilmiş, madde komisyona git
miştir. Şimdi muhterem arkadaşlar; şu anda 
getirilen metin üzerinde durmadan evvel efkârı 
umumiyeye yayılan bir fikre cevap vermek icabe-
diyor. 

Çok muhterem arkadaşım Sayın Savacı bu 
kürsüden belirttiler Buyuruyorlar ki; Yüksek 
Yargıtay Kira Kanunu hakkında bu boşluğu dol
duracak bir karar çıkarmıştır. Bu karar çıktık
tan sonra artık bu Kira Kanununa ihtiyaç yok
tur. 

Arkadaşlar, Sayın İsmail Hakkı Tekinel'in, 
Adalet Komisyonu Başkanının ifade ettiği sağ
lam hukukî fikre iştirak etmemeye imkân yoktur. 
Parlâmentonun vazifesini Parlâmento yapar. 
Yargı vazifesini, kazai tefsir vazifesini yargı or
ganları yapar. Parlâmentonun yapacağı vazife
yi yargı organlarının yapması Parlâmento bakı
mından parlak bir iş değildir arkadaşlar. Nite
kim, bu hâdisede de durum öyle cereyan etmiştir. 
44 sayılı Anayasa Mahkemesi Kanununda, bir 
kanun iptal edilir ve kanunda bir boşluk doğar
sa Anayasa Mahkemesi Parlâmentoya haber ve
rir ve kararın yürürlük tarihini altı ay sonraya 
bırakır, hükmüne dayanarak Anayasa Mahkeme
si verdiği kararın yürürlük tarihini 26 Ey
lül 1963 e bırakmış ve Yüce Parlâmentoya da 
durumu bir tezkere ile bildirmiştir. Maalesef 
biz Parlâmento olarak 26 Ekim 1963 e kadar 
yapamadığımız için, hattâ 26 Ekim 1964 e kadar 
da yapamadığımız için kaza organları, bir keşme
keş içinde kalan mahkemelere ve dâvalara şekil 
vermek bakımından bir karar almak mecburiye
tinde kalmıştır. Ama bu karar dikkatle okundu- j 
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ğu zaman, o yüce kaza organının ikiye bölündü
ğü, 37 üyenin bu kararın lehinde, 21 üyenin bu 
kararın aleyhinde olduğu görülecektir. Bu büyük 
bir hâdisedir, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lütfen o konuyu bi
tiriniz, teklif edilen metin hakkında konuşunuz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi* Sayın 
Başkanım, maddenin bir takrirle çıkarılması tek
lif edilmektedir. Maddenin metinden çıkarılma
ması gerektiğini usulü dairesinde ifade etmeye 
çalışıyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar... 
BAŞKAN — Sayın Ülker, maddenin tasarı

dan çıkarılması ve bu konu ile ilgili takririn Yük
sek Meclisçe nazarı dikkate alınması işi bitmiş
tir. Komisyon yeni bir metin getirerek Heyeti 
Umumiyenin karşısına çıkmıştır. Bu metni uy
gun buluyor musunuz? Yoksa daha evvel bu ko
nuda maddenin tayyı ile ilgili verilmiş kararın 
lehinde misiniz? Sözlerinizi bu konuya inhisar 
ettiriniz. Diğer türlü münakaşalar tasarının tü
mü görüşülürken yapılmıştır. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başkan; 
yanılmıyorsam bu kürsüde Sabahattin Savacı ar
kadaşımız bu maddenin tayyedilmesini yani ta
sarının reddedilmesini savundular. Zıt istika
mette konuştular ve bir takrir vereceklerini 
ifade ettiler. Bendeniz de o görüşün - ki evvelce 
de görüşülmüş bir görüştür - o görüşün karşısın
daki hukukî görüşü ifade ediyorum. Zannedi
yorum ki, buna müsaade edeceksiniz. 

BAŞKAN — Lütfen maddeyle ilgili olarak. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efen

dim, maddeyle ilgili olarak arz edeceğim. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, Yüce Yargı

tay kararında şunu söylüyor; Medeni Kanunun 
1 nci maddesine göre kanunda bir -boşluk olursa 
bu boşluğu kaza organı, kendisi vâzıı kanunmuş 
gibi doldurur. Fakat ilim sahasında bu, müna
kaşalı bir hâdise. Ancak sarih olarak Anyasa 
Mahkemesinin iptal ettiği, 2 - 3 ncü maddeyi 
iptal ettiği gibi hallerde değil. Kanun vâzıı bir 
Kira Kanunu çıkarmış; fakat İra Kira Kanunu
nu çıkarırken elinde olmıyarak, ilerisini hesap-
lıyamıyarak, göremiyerek bir boşluk bırakmışsa, 
ilim sahasında kaza organlarının, hâkim, vâzıı 
kanunmuş, kendisi vâzıı kanunmuş gibi, ancak 
o halde bir hüküm getireceğini kabul etmekte
dir. Binaenaleyh, biz bir Parlâmento olarak, za-
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ten kararda da bu zikredilmiştir, mecburuz bu 
1 nci maddeyi çıkarmaya. Tümünü kabul etmi
şiz, esasını kabul etmişiz, bu büyük bir ihti
yaca cevap verecektir. Teferruatına girmiyo
rum, bunları evvelki toplantılarda arz etmiştim, 
bugün milletin beklediği bir kanundur ve ayrı
ca şunu ilâve edeyim ki, akla gelen, mantıki gi-
gi görünen şey mantıki değildir, arkadaşlar. 
Çünkü, Yüce Yargıtay kararında işi, bilirkişiye 
tevdi etmiştir. Halbuki komisyonun getirdiği 
tasarıda bilirkişinin hangi ölçülere göre iş gö
receğini tesbit etmiştir. Biliyorsunuz bilirkişi, 
suiistimale müsait bir hukuk müessesesidir. Bun
dan vatandaş da şikâyetçidir, hâkimler de şikâ
yetçidir, hattâ bilirşikilerin kendileri de şikâyet
çidir. Binaenaleyh ben istirham ediyorum, tü
münü kabul ettiniz, 5 Yıllık Plânda olan, mil
letin ihtiyacını karşılıyacak olan ve milleti bilir
kişilerin keyfî takdirlerine terketmiyecek olan 
bu kanunun 1 nci maddesini lütuf buyurun ka
bul edin. Bendenizin o zaman ileri sürdüğüm, 
tatbik sahasını da muhterem komisyon düzelt
miş, buna itirazımız yok. Tamam. Eski tatbi
kata uygun bir metin gelmiştir. 1 nci maddenin 
kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonlarda münhal üyelik
ler için oyunu kullanmamış üye arkadaşlarım, 
lütfen oylarını kullansınlar. Oyunu kullanma
mış olan arkadaşımız var mı? Yok. Oylama iş
lemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Abdurrahman Güler. 
ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 

Muhterem arkadaşlarım, kira hukukumuzu dü-
zenliyen bugüne kadar mevzuatımızda iki kay
nak mevcuttur. Birisi Borçlar Kanununun ki
raya mütaallik hükümleri, ikincisi; 6570 sayılı 
Kira Kanunu hükümleri. 6570 sayılı Kira Ka
nunu hükümlerinin 2 ve 3 ncü maddelerinin 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmeden önce, 
kiralıyanla kiraya veren arasındaki hukukî mü
nasebet bu iki kaynağa göre tanzim ediliyordu. 
Takdir edersiniz ki, Kira Kanununun tanzim 
edilmesi, Devletin fertler arasına girmesi sosyal 
birtakım ihtiyaçlar neticesidir ve bünyesinde iç-
timailik vasfı bulunan bu gibi kanunlarda da 
istikrar unsurunun ehemmiyeti büyüktür. Ev
velki düzen Anayasa Mahkemesi tarafından 2 ve 
3 ncü maddelerin iptali ile bozulunca, ortada 
bîr boşluk meydana gelmiştir. Bu boşluğu Yar-
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gıtay, Medeni Kanunun 1 nci maddesinden isti
fade etmek suretiyle doldurmuştur. Şimdi tat
bikatta yeni bir düzen meydana gelmiştir ve 
kiralıyanla kiracı arasında bir tevhidi içtihat 
hükümlerine göre tatbikatta amel olunmakta
dır. Şimdi ise, biz Sayın Reşit Ülker ve Sayın 
İsmail Hakkı Tekinel arkadaşlarımın görüşleri
ne uyarak üçüncü bir düzen getirmek çabasmda-
yız. Kısa bir zamanda bir memlekette içtimailik 
vasfı bulunan bir konuda biribirine zıt, tat
bikatta biribirine aykırı neticeler doğurabilecek 
3 düzeni kanun vâzıı olarak milletin karşısına 
sun amayız. Binaenaleyh Sabahattin Savacı ar
kadaşımın görüşüne iştirak ediyor ve Yüce Mecli
sin de evvelki temayülüne uygun olarak teklif 
edilen 1 nci maddenin tayymda ısrar edilme
sini arz ve rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşhane) — 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanuna neden ihti
yaç hissedilmiştir? Kanun bir içtimai ihtiyacın, 
bir iktisadi ihtiyacın karşılığıdır. Şimdi, Tür
kiye'de bugün mesken bakımından kiraların sey
ri bakımından bu kanuna ihtiyaç var mı, yok 
mu? Bugün kira mevzuunda.... 

BAŞKAN — Saym Savacı, lütfen maddeyle 
ilgili ve komisyonun getirdiği teklifle ilgili ola
rak konuşunuz. Bu kanuna lüzum olup olma
dığı, tümü üzerindeki müzakereler sırasında ko
nuşulmuş, bitmiştir. Lütfen sadece metinle il
gili olsun. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Sa
yın Başkanım, konuşmamız tamamiyle 1 nci 
maddenin şümulü dahilindedir. 1 nci madde 
kiracı ile kiralıyanın münasebetlerini, hukukî 
münasebetlerini ifade etmektedir ki, sözlerimin 
başında arz ettim; bu kanunun girizgâhı bu 
1 nci maddesidir. Yüksek Heyeıt bu 1 nci mad
denin kabulü veya reddini, bu kanunun heyeti 
umumiyesiyle ilgili olarak irade izhar etmiştir. 
Bu bakımdan bu kanunum 1 nci maddesinin ka
bulü demek, kanunun mütaakıp maddelerinin 
de nazarı itibara alınacağı mânasındadır. Şayet 
kanunun 1 nci maddesini Yüksek Heyet reddet-
mişse, bu. kanunun diğer maddelerini de nazarı 
itibara almıyacağı intibaı peşinen hâsıl olmakta
dır. Bu itibarla, bu kanunun bu maddesiyle, lü
zumu var mı, yok mu meselesini bu madde ile 
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müterafik mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. 
Aksi takdirde bu maddenin kabulü, reddi mâna
sında izhar edeceğimiz fikirlerin hiçbir hedefi ve 
mânası olmamak lâzımgelir. Müsaade buyurur
sanız, bugün bu kanunun bir iktisadi ve içtimai 
ihtiyaca cevap vermediğini bütün arkadaşları
mın bildiği gibi, bendeniz de tekrar edeceğim. 

ismail Hakkı Tekinel arkadaşım, içtihadı bir
leştirme kararının bu mânada yani bir kanu
nun lüzumsuzluğunu ortaya koymadığını ifade 
ettiler. Ben böyle bir şey söylemedim arkadaş
lar. Ben dedim ki, içtihadı birleştirme kararı ile 
bir düzen hâsıl olmuştur ve bu düzen de yumu
şaktır, âdildir, pratiktir, masrafsızdır. Bendeniz 
bir arkadaşınız sıfatiyle bu ihtilâfları araştır
dım, tetkik ettim. Nasıl hallediliyor? Bugünkü 
hallediliş şekli bu arz ettiğim kelimelerle vasıf
landırmaktadır . Bu tarzda mesele halledilince 
Yüksek Heyetiniz bir kanunla tekrar bu işin 
arasına girmeye bilmem ki, lüzum hissedecek mi
dir? Bendeniz 6570 sayılı Kanunun kaldırılma
sını ifade etmedim. Zaten Yüksek Yargıtay 6570 
sayılı Kanunun buna dair hükümlerine dayana
rak, yani teşrii organın vermiş olduğu istikamet
te meddelerine dayanarak bu içtihadını tesis et
miştir. Bu itibarla kaza ve teşrii kuvvetlerin ay
rılığı ile bir tezada düşmüş değilim. Kaza kuv
vetinin, kaza organının vazifesi eksiklikleri de 
tamamlamaktır. Hususiyle, Medeni Kanunun 
başlangıcındaki prensip maddeleri hâkimlerimi
ze, kaza organlarımıza yolunu göstermektedir. 
îşte kaza organlarımızdan evvelâ sulh mahkeme
leri, mütaakıben Yüksek Yargıtay Mahkemesi 
memleketin ihtiyacına, arz ettiğim gibi, hayatın 
akışına uygun bir karar tesis etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, dikkatinizi şu noktaya 
çekiyorum; bu kanun bir kitaptır. Fakat yük
sek kaza organı bir içtihadı ile, bir sayfalık içti
hadı ile bir düzen tesis etmiş, hem öyle bir dü
zen tesis etmiş ki, tarafları memnun ediyor ve 
pratik olarak meseleyi çözüyor. Yeniden böyle 
bir kitapla, muhtelif varyantları ihtiva eden, 
varyasyanları ihtiva eden bir kitapla tekrar bu 
meselenin içine girip kiracı ve kiralıyan arasın
da frapmanları tahrik etmek, kanaatimce doğru 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar; mevzu, gayet sade bir 
şekilde basite irca edilmek suretiyle bir düzene 
kavuşturulmuştur. Bu düzene kaza düzeninin, 
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hayatın içinde bulunan kaza organının bu yetki
sine müdahale etmiyelim. Bunu teşvik edelim. 
Bunlar emsal kararlar alsın, hayatın akışını ko
laylaştıranı ve hayatta karşı karşıya gelen men
faatleri bağdaştırsın. İşte içtihadı birleştirme, 
bahis konusu olan bu içtihadı birleştirme kararı 
bunu mükemmel surette temin etmiş bulunmak
tadır. Yüksek Heyetinizin kararı bu madde ile 
bu kanunun reddi istikametinde olmalıdır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYA-

SETTÎN KARACA (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlarım bu kanunun birinci maddesinin 
aleyhinde konuşan arkadaşlarımızın sözlerini ce
vaplamak üzere birkaç kelime sarf etmek istiyo
rum. 

Aziz arkadaşlarım; şüphesiz ki, bir şeyin var
lığına lüzum olup veya olmadığını söylemek da
ha ziyade sübjektif bir meseledir. Bir başkası 
için lüzumlu olan şey bir başkası için lüzumlu 
olmıyabilir. Fakat kanunlar ihtiyaçlar için çı
karıldığına göre aleyhte konuşan arkadaşlarımı
zın şunu iyice bilmeleri lâzımdır ki, bu içtimai 
hayatın zorunluğu neticesinde bu tasarı ele alın
mış ve Yüce Mecliste de müzakere konusu olmuş
tur. Bu kanuna ve birinci maddeye ihtiyaç olma
dığına dair vâki beyanlar bugünün gerçeklerine 
uymuyor. Yüksek Temyiz Mahkemesinin içtihadı, 
mahkemelerin tatbikatında keyfî ücret ve kıy
met takdirlerine yol açmaktadır. Belli ve muay
yen kıstaslar, objektif ölçüler olmadığı için, bir 
bina içinde bulunan 1 nei veya 2 nci asliye hu
kuk ve sulh hukuk mahkemelerinin vermiş oldu
ğu kararlar dahi yekdiğerine mübayin olacaktır. 
Seçilen bilirkişilerin kıymet takdirinde belli ve 
muayyen ölçüleri esas alabilmeleri için bu belli 
ve muayyen ölçülerin de kanunla tasrih edilme
si lâzımdır. Acaba, bu tasarının aleyhinde konu
şan arkadaşlarımız herhangi bir gün, Ankara'
nın içinde veya dışında her hangi bir evin kira*-' 
sının ne olduğunu sormuşlar mıdır? Veya kira
lık bir ev tutmak lüzumunu istemişler midir? 
Bu takdirde karşılarına çıkacak fiyat, çok yük
sek olmakla birlikte, ev sahibi durumunda bulu
nan vatandaşlar, kiracılarından altı aylık, bir 
senelik'kira bedellerini peşin istemektedirler. Bu 
sebepledir ki cemiyetin bugünkü kanuna mutlak 
surette ihtiyacı vardır ve bu sebepledir ki, bu 
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tasarı Yüce Meclisin huzuruna tasvipkâr bir şe-
kildo getirilmiştir. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Bir 
sual sormak istiyorum.. 

BAŞKAN — Konuşma bittikten sonra efen
dim. 

Sayın Abdurrahman Güler. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Muhterem arkadaşlar, komisyon sözcüsü arka
daşımız, meseleyi ilmî açısından inhiraf ettirdi 
ve hissi cepheye çekmeye çalıştı. Bu kanunun 
aleyhinde konuşan arkadaşlarımı bilgisizlikle 
itham etti ve dediler ki, bu arkadaşlarım hiçbir 
meskenin kirasını sormuşlar mı, kaça oturu
yorlar, biliyorlar mı? Hemen arz edeyim ki, 
biz de kirada oturan insanlarız. Oturduğumuz 
evin kirasını bilmememiz mümkün değildir. 
Evet arkadaşlarım, kanunlar ihtiyaçtan doğar. 
Biz esasen görüşümüzü tatbikatta bu kanunun 
çıkmasına ihtiyacolmadığı noktası üzerine bina 
ettik. Biz diyoruz ki, kanunlar tanzim ettikleri 
konularda daimilik vasfından, istikrar unsu
rundan mahrum olurlarsa, cemiyet düzeni sar
sılır. Devlet hayatında çok kısa bir zamanda 
3 defa kira hukuku tanzimine gidilirse asıl 
o zaman tatbikatta birbirine aykırılıklar do
ğar, ve avukatların, mahkemelerin işleri ço
ğalır, vatandaşlar mahkeme kapılarından ken
dilerini alamazlar. Bugün Yüksek Yargıtayın 
getirmiş olduğu düzen, adaletli, bir düzendir. 
Tatbikatta her hangi ibir aksaklık yaratmadan 
tatbik edilmektedir. Bu düzene uymak varken 
Anayasa Mahkemesinin, Kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerini iptal ettiği esbabı mucibe-
sinden faydalanarak üçüncü ve yepyeni bir 
düzen getirilmek istenmesi ve Yüce Meclisin 
böjde bir düzene iltifat etmesi, vatandşaların 
nezdindc, onların beyninde kanunlara karşı 
saygı fikrini öldürür. Bu bakımdan mevcut, 
hele hususi haklara taallûk eden konularda 
mevcut düzenin idamesi, Meclisin kanun yap
ma vazifesi kadar mukaddestir. Bu düzene 
hürmet edilmesi lâzımdır kanaatindeyiz. 

Saygılarımla... 
BAŞKAN — Sayın Bolak; sormak istediği

niz suali buyurun sorun. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Sayın komisyon sözcüsü bu kanun çıktıktan 
sonra mal sahiplerinin altı aylık bedeli icarı pe-
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şin istiyemiyeceklerini beyan ettiler. Kanun
da böyle bir ibare yok... Tatbikatta müşkülât 
arz edebilir. Lütfen bu hususu tavzih ederler
se isalbet ederler. 

BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ GIYA-

SETTÎN KARACA (Erzurum) — Bendeniz 
Aydın Bolak arkadaşımızın dediği gWi konuş
madım, (Duyulmuyor, sesleri) 

BAŞKAN — Duyulmuyormuş, lütfen kürsü-
yo gelin Sayın Karaca. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYA-
SETTÎN KARACA (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz Aydın Bolak arkada
şımızın ifade buyurdukları şekilde söylemedim. 

Şimdi elan bir kira kanunu meriyette olma
dığı ve yürürlükte de bulunmadığı için kira 
fiyatları yüksektir. Yüksek olan kira bedelleri 
ve fiyatlariyle beraber ev sahipleri 3 er aylık, 
6 şar aylık, bâzıları da yıllık kirayı peşin ta-
lebediyorlar, dedim. Eğer bu kanun yürürlüğe 
konulursa; bir nizam içerisinde kira bedelleri 
takdir ve tesbit edileceğine göre bu şekilde pe
şin para istemek 6 aylık veya yıllık talepler de 
yapılmaz dedim, müşkülâtından bahsettim. Yok
sa arkadaşımızın ifade buyurduğu şekilde bir 
şey söylemedim. 

BAŞKAN — Sayın Arif Hikmet Güner siz 
sual mi soracaksınız? Konuşacaksınız. Buyu
run. 

ARÎP HİKMET GÜNER (Rize) — Sayın 
arkadaşlarım, komisyon yeni getirdiği madde 
ile ibadethanelerin kiraya verilemiyeceği hük
münü kaldırdığını beyan ettiler. Şimdi ıbunun 
muhtelif mânasından ibadethanelerin .kiraya ve
rilebileceği hükmünü çıkarmak lâzımdır. Bil
miyorum, eğer komisyon bu benim söylediğim
den başka bir mâna kaydetmişse mesele yoktur. 
Eğer ibadethanelerin kiraya verilmesini kabul 
ettilerse, e artık ibadethaneler de kiraya verilir
se bunun ne dereceye kadar doğru olduğu hu
susundaki düşüncelerimiz hakkında mütemim 
malûmat vermek üzere evvelâ kendilerinin bu
nu tasrih etmelerini, hangi sebeplerden dolayı 
bu «Kiraya verilemez» hükmünü çıkardıklarını 
açıklamalarını rica ederim.. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN .— Bir kifayet önergesi vardır, 
okutuyorum. 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Vaziyet tavazzuh etmiştir, müzakerenin ki
fayetini arz ederim. Saygılarımla... 

Amasya 
Reşat Arpacıoğlu 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oyunuza 
sunuyorı j^ Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Tereddüt hâsıl olmuştur, yeniden oylarınıza arz 
edeceğim. 

Kifayet önergesini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsınlar... Kabul etmiyenler... Kifa
yet önergesi kabul edilmiştir. 

Şimdi komisyonun getirdiği metni okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısının 

başlığı ile 1 nci maddesi komisyonumuzca tek
rar müzakere edilerek aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Teklifimizin kalbulünü arz ve rica ederiz. 
Geçici Komisyon Başkanı 

İzmir 
Mustafa Uyar 

Gayrimenkul kiraları hakkında kanun tasa
rısı 

Birinci bölüm 
Genel hükümler 
Kanun kapsamı 
Madde 1. — Belediye teşkilâtı olan yerler

deki gayrimenkullerin (Musakkaf olmıyanları 
hariç) kiralanmalarında, kiralıyanla kiracı ara
sındaki hukukî münasebetlerde bu kanun ile 
Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmıyan 
hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; !bu ko
nu ile ilgili, (kira kanununun birinci maddesiy
le ilgili 8 adet takrir verilmiştir. Bu takrirlerin 
içinde en aykırı olanı maddenin metinden çıka
rılmasını istihdaf 'otmiş bulunmakta idi. işte 
kabul edilen takririn <en aykırı olanı ve mad
denin -metinden çıkarılmasını istihdaf edeni 
idi. Bugün durum bu merkezdedir. Şimdi, Ko
misyon maddenin metinden tayyını istemiyor 
ve kendi görüşünde bir tadille ısrar etmekte
dir. Bu ısrar ancak oya sunulur. Tadil teklif
leri daha önce verildi ve hepsi hakkında mu
amele yapılmıştır. 
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Şimdi Komisyonun okunmuş olan ve He

yeti Umumiyenin tay yönünde verdiği karara 
uymıyan önergesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kabul ettiğiniz metni birinci madde olarak 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İkinci madde ile ilgili Komisyonun önergesi
ni okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısının 

ikinci maddesi kaldırılarak tasarının 3 ncü 
maddesi, 2 nci madde olarak aşağıdaki şekilde 
Komisyonumuzca yeniden 'tedvin edilmiştir. 

Teklifimizin kabulünü arz ve rica ederiz. 
Geçici Komisyon Başkanı 

İzmir 
Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, daha ev
vel Meclisimiz ikinci maddenin tayymı kabul 
etmişti, Komisyonumuz buna uymaktadır, tetki-
kattan sonra buna uymaktadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — ikinci maddeyi geri almıştık, 
tayyı kabul edilmemişti. 

BAŞKAN —•• Komisyon lütfen aydınlatsın. 
daha evvel Meclisimiz 2 nci madde ile ilgili ola
rak verilmiş olan önergelerden bir itan esini ve 
en aykırı olanını ki, aykırı olanı madden:n tayyı-
nı istihdaf etmektedir, bunu kabul etmiştir. 
Bugün Riyasete verilmiş olan 'önergede 2 nci 
maddenin çıkarılarak, 3 ncü maddenin 2 nci 
madde olarak kalbul edilmesi teklif edilmektedir. 
Komisyon bu husustaki görüşünü tavzih etsin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, kanun 
tasarısının 2 nci maddesi, hepinizin malûmu ol
duğu üzere, bu kanunda geçen ıstılahların tarif
lerinden ibaret idi. Yüksek Meclisiniz, bu tek
lifler üzerinde, ısrarla durmuş ve bu maddenin 
lüzumsuzluğuna işaret etmiş, tatbikatta bir ta
kım müşküller doğurabileceği mütalâasını ileri 
sürmüş ve kanunun metninin çıkarılması şeklin-
linde hir görüşe, bir karara varmış olduğun
dan, Komisyonumuz bu madde ile ilgili metin
leri geri alarak, meseleyi enine boyuna yeni
den tezekkür etmiş ve <bunda»n sonra okuyaca-
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ğımız 3 ncü maddede 'esası tesbit edilen yeni 
bir usul ile yeni bir prensiple Kira Kanunu çı
karılmakta olduğundan, tasarının tariflerinden 
ibaret olan 2 ııoi maddenin olduğu gibi tasarı
dan çıkarılmasına karar vermiş ve 3 nev 
madde, çıkarılan 2 nei maddenin yerine yeni
den tedvin edilmiştir. Bu 2 nei madde iki esa? 
getirmektedir. Birisi bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte kirada bulunan konutların kira 
'bedellerinin tesbitinc mütedairdir. Bu husus ki-
ralıya.nla, kiracı arasında anlaşma ile, anlaşa
madıkları takdirde bunlardan birisinin müra
caatı üzerine bu kanunda yazılı esaslara göre 
mahkemece tesbit edile seğini birinci fıkra der
piş etmektedir. İkinci fıkra, kanunun yürür
lüğe girdikten sonra kiraya verilecek veya yü
rürlükte iken kirada olmakla beraber, bilâhara 
boşalacak, tahliye edilecek ve ondan sonra ki
raya verilecek yeni konutlar, yeni ıkira mevzuu 
içindir ki, bu kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra kiraya verilecek konutların kira be
delleri taraflar arasında anlaşma ile tâyin edi
lir, tamamen anlaşmaya terk ediyor,. Bu tak
dirde sözleşme süresi ne olursa olsun, taraflar
dan her biri bir yıllık kira süresinin bitimin
den evvel 30 gün içinde noter vasıtasiyle diğer 
tarafa ihbar edilmek suretiyle ilk yılın bitimin
den itibaren 15 gün içinde kira miktarının bu 
kanuna göre tesbiti için mahkemeye başvura
bilin 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar, biz şim
di ikinci maddenin müzakeresini yapıyoruz. 
Komisyonunuz Heyeti Umnmiyenin kararına 
uyarak ikinci maddenin tasarıdan çıkarılması
na taraftar mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
UYAR (Devamla) — Taraftardır. 

BAŞKAN — Taraftar ise evvelâ bu husus 
oylanır, halledilir. 3 ncü maddenin 2 nei mad
de olarak görüşülmesi sırasında bu mülâhazala
rınızı arz edersiniz. Çünkü biz 2 nei maddeyi 
görüşüyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (Devamla) — Peki efendim. 

Tasarının 2 nei maddesinin tasarıdan çıka
rılmasına komisyonumuz taraftardır. Çıkarılma
sını arz ederim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sual sora
cağım. 

27 .1.1985 0 : 1 
BAŞKAN — Bu çıkarılma ile ilgili olarak-

mı efendim? 
NİHAT DİLER (Erzurum) Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NİHAT DİLER (Emırum) — Şimdi bu" 
madde bu kanunun belkemiğini teşMl ediyor. 
2 nei maddedeki hüküm ile her hangi bir şekil
de ihtilâfa düşen taraflar nı hangisinin haklı, 
hangisinin haksız olduğunu tesbit edebilmek için 
2 nei maddenin tarifi ve hudutlarını şümulü 
içinde Ibir karar verilecektir. Bir karar verilme
sine imkânı bulunacaktır. Eğer bu ikinci mad
deyi... 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, mütalâa 
beyanı için söz vermedim, sual sormak için söz 
verdim, lütfen sadece sualinizi sorun. 

NİHAT DİLER (Devamla) Sayın Başka
nım mütalâa beyan etmek için değil de sualimi 
vazıh bir şekilde söyliyebilmek için arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen sual şeklinde olsun. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Şimdi bu du

rum karşısında hâkim sanki kanun meriyette 
değilmiş gibi hareket edecek ve dolayısiylo ta
rafların hakkı kaybolmuş olacaktır. Bu husus
ta bizi tenvir etsinler.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaLŞİarım,, 
2 nei madde ile ilgili mâruzâtıma başlarken arz 
etmiştim, Sayın Nihat Diler arkadaşımızın dik
katinden kaçmış olmalı. 

2 nei maddedeki tarifler, daha ziyade tatbi
katçılara tasarının 3 ncü ve 4 ncü maddesinin 
tatbikatında ışık tutmak için lâzım ve zaruri 
idi. Biz az sonra tasarının 3 ve 4 ncü maddele
ri tedvin edilirken, müzakere edilirken, göre
ceğiz ki, 3 ve 4 ncü maddedeki esaslar yeniden 
getirilmiştir. Tasarıdaki esaslardan ayrılmmış-
tır, yeni esaslar getirmişizdir. Bu itibarla, 2 nei 
maddenin tariflerine lüzum kalmamıştır. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Değişmişse 
bir diyeceğim yok. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Değiştiril
miştir, arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Daha evvel 2 nei madde ile il
gili olarak Meclisimizin vermiş olduğu tay ka
rarma komisyon iştirak etmektedir. 

Maddenin tasarıdan çıkarılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.., Etmi-
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yenler... Kabul edilmiş ve ikinci madde tasan
dan çıkarılmıştır. 

Komisyon yeni ikinci ve eski 3 ncü madde
nin son şekline ait önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bina kiraları, hakkındaki kanun tasarısının 

2 nci maddesi kaldırılarak tasarının 3 ncü mad
desi, 2 nci madde olarak aşağıdaki ışekilde ko
misyonumuzca yeniden tedvin edilmiştir. 

Teklifimizin kabulünü arz ve rica ederiz. 
Geçici Komisyon Başkanı 

izmir 
Mustafa Uyar 

Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte kirada bulunan konutların kira be
delleri, kiralıyan ile kiracı arasında anlaşma ile, 
anlaşamadıkları takdirde, bunlardan birisinin 
müracaatı üzerine bu kanunda yazılı esaslara 
göre mahkemece tesbit olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten son
ra kiraya verilecek konutların kira bedelleri ta
raflar arasında anlaşma ile tâyin edilir. Bu tak
dirde taraflardan her biri kira süresinin biti
minden evvelki 30 gün içerisinde noter vasıta-
siyle diğer tarafa ihbar edilmek suretiyle bel
li sürenin bitiminden itibaren 15 gün içinde ki
ra miktarının bu kanuna göre tesbiti dâvası 
için mahkemeye başvurabilir. 

Mahkemece tesbit edilecek kira bedeli, ta
raflar arasında dâva tarihinden itibaren uygu
lanır. 

Mahkeme süresince sözleşmedeki kira bede
li ödenmekte devam olunur. Dâva sonunda kesin
leşen kira bedeli ile sözleşmedeki kira bedeli 
arasındaki fark hakkında Borçlar Kanununun 
260 nci maddesi uygulanır; kiralıyan fazla ki
ra parası almış ise istek ile mahsübedilir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aydın Bu
lak. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlarım, tümü üzerindeki müza
kerelere dönmeden ve usulî bir hataya düş
meden [Komisyonun 2 nci madde olarak kabu
lünü Yüksek Heyetinizden dilediği 'metin üzerin
de düşüncelerimi arz etmek istiyorum. 

Komisyon, hazırlamış olduğu 2 nci madde 
metniyle kira rejiminde aslolan tarafeynin irade 
serbestisi esasını kabul etmiştir. Kabul edilen 
irade serbestisi esasının yanı madde içinde ge-
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İliş ölçüde zedelenmiş olduğu muhakkaktır. Rıı 
hüküm bundan evvel müzakereye esas olan 3 neti 
maddede de aynen mevcut idi. Şimdi, hazırla
nan maddeye göre konutlar İkiye ayrılmıştır. 
Birincisi bu kanunun yörürlüğe girdiği tarihte 
kirada olanlar, ikincisi, bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra kiraya verilecek olanlar. Bi 
rinci maddenin kabulü esnasında ara etmek im 
kânına sahiıbolamadığım bir düşüncenin bu mad
dede ıslahı mümkün olur kanaatindeyim. Dik 
kat buyurulduğu gibi, bu madde ve kanun ta 
mamen mesken kiralarına ait bir kanun (hüviye
tindedir. Halbuki birinci madde gayrimenkul 
kiraları hakkında kanun olarak kabul edilmiştir. 
Şimdi gayrimenkul kiraları tâbiri mesken veya 
işyerine şâmildir. Halbuki kanunun esası mak
sadının, meskenlere mü ta allık kira akitleri oldu
ğu 2 nci maddeden açıkça anlaşılmaktadır. 1 nci 
maddenin birinci fıkrasında; 'bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte kirada bulunan konutların ki
ra bedelleri, kiracıyla kiralıyan arasındaki an
laşma ile, bir anlaşma olmadığı takdirde, bun
lardan birisinin müracaatı üzerine bu kanunda 
yazılı esaslara göre mahkemece tesbit olunur, ana 
kaidesi tesbit edilmiş, sevk edilmiş. Burada bi
rinci istisna şu: Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte mevcut kira sözleşmesi on ısenelik bir 
«özleşme. Komisyon 'bu 'sözleşmeli rızai tarafeyn 
ile teessüs etmiş olan Ibıı sözleşmenin müddetine 

bakmaksızın, bedeli icar unsurunu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren değiştirebilece
ğini kabul ediyor. Aynı •esasa dönüyor, bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak 
anlaşmalara da, teşmil ediyor. Bu kanun yürür
lüğe giriyor. (A) ile (B) aralarında anlaşmak 
suretiyle on sene müddetle gayrimenkul kirası, 
mesken kirası mukavelesi yapıyorlar, vâzn ka
nun olarak biz diyoruz ki - Komisyonun düşün
cesine göre - anlaşma ile neyi yaparsanız yapı
nı/. Taraflardan bir tanesi, bir .seneye bir ay 
kala, bedeli icar unsurunu, değiştirebilir, yahut 
değiştirilmesini istiyebilir. Bir inanış tam ve kâ
mil mânasiyle bir kanunda yer almazsa o ina
nışın o kanuna konduğu söylenemez. Eğer rıza
yı tarafeyn varsa, irade serbestisi ile akitlerin 
tekevvününe, bedeli icar unsuru dâhil, ruhsat 
veriyorsanız, buna müddeti içinde de rıza gös
termek mecburiyetindesiz. Veyahut, daha. açık
ça G.r>70 sayılı kanun rejiminde olduğu gilbi, bi-
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rer yıllık 'kira yılları itibar ediniz ve bu suret
le may ı tarafeyni hiç aramayınız. Akit serbes
tisi içinde Ahmet ile Mehmet'in on sene müddet
le yapmış oldukları 'bir akdin bedeli icar unsu
runa siz vâzıı kanun olarak niçin müdahale edi
yorsunuz? Aynı müdalhaleyi kanunun meriyeti 
tarihindeki mevcut kira mukavelelerine de yapı
yorsunuz. Kanunun meriyeti tarihinden sonra 
akdedilecek kira .mukavelelerine de yapıyorsu
nuz. Şimdi meseleyi, pratik sahaya, nazari »ana
dan amelî sahaya dökeyim ve mübalâğalı misal
ler vermek 'suretiyle, Heyetin, mütehassıs Heye
tin nazarı dikkatini celbetmek istiyeyim, maksa
dım 'bu olsun. 

Ahmet ile Mehmet bir arsa üzerinde, yapıl
mış bir bina, bir odaeık üzerinde - ki mesken sa
yılıyor bu kanuna göre - bir mukavele akdetti
ler. Ahmet mal sahibi, Mehmet kiracı. Mal sa
hibi Mehmet'e 20 sene müddetle burasını kira
ya verdi. Üzerine Ibir gayrimenkul, (bir mesken 
yapmasını, meskenin icar 'bedelinin bir kısmının 
inşaat bedeli olarak, inşaata sarf edilmesini, bir 
kısmının da muayyen bir sene sonra, kendisine 
nakden tediyesini şart koştu. Mümkün. Mesken 
kirası on sene müddetle ve Mehmet düşündü ki, 
on senelik kira bedelinin bir kısmını peşinen 
gayrimenkul inşaatına yatıracak, bir kısmını da 
muayyen bir devre sonra, diyelim ki, ikinci se
nenin hitamından evvel nakden ödiyecek. Taraf
lar böyle anlaştılar. Bu kanun bu hüküm ile me
riyete girerse, (A) yani gayrimenkul malikti, 
(B) yani kiracıya diyecek k i ; bir senelik müddet 
bitmiştir, seninle on senelik mukavele yaptık 
ama tahliyeyi istemiyorum, fakat bedeli icarı 
lütfen değiştir. Yani bana, bir senelik kira bede
lini, bugüne kadar şöyle düşünmüştük, mukave
le ile hayır artık böyle öde. (B) ödemiyecek. 
Taraflar mahkemeye gidecekler. Bu kanundaki 
esaslara göre hâkim takdir edecek ve o, taraflar 
için vacibülriaye bedeli icar olacak. Bu müm
kün değil. Bir ticari hayat veya bir iktisadi ha
yat içinde olduğu gibi, kişilerin hususi münase
betlerinde de uzun süreli akitler tarafların men
faatlerini bir noktada buluşturmak suretiyle ya
pılır. Bu da irade serbestisi içinde cereyan eder. 
trade serbestisi tarafların uzun müddetle birbir
lerine bağlı kalmaları ve bu bağlılığını muay
yen bir bedeli icarla tesbit etmeleri istikametin
de tecelli etmişse, vâzıı kanun olarak sizin mü
dahaleye hangi hukukî mesnediniz var? Şimdi, 
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bu kanunun tek mucip sebebi Anayasa Mahke
mesinin iptali mucip sebebi. Anayasa Mahkeme
sinin iptali mucip sebebi ise, kişilerin mülkiyet 
haklarını istimalinin uzun süre idare tarafından 
tahdidedilemiyeceği esasına' müstenit. Ee, siz bu 
mucip sebeple neşredilen bir Anayasa Mahkeme
si kararının muvacehesinde bir kanun tasarısı 
getiriyorsunuz, o anda taraflar rıaa ile araların
da akdî bağları tesbit ediyorlar, siz ona da iktifa 
etmiyorsunuz, ben buna da müdahale edeceğim, 
diyorsunuz. Eğer tarafların 'akit serbestisi esa: 

sına hürmetkar isek o takdirde yapılacak şey, 
kaç sene müddetle yaparsa yapsın, akdin netayi-
ciriin tarafları ilzam edeceği hususudur. Yok 
eğer anlaşamıyorlar ise devam eden bir akitte 
ve gayrimuayyen bir müddete inkılâbetmiş ise 
ancak birinci fıkrada müdahalemiz olabil ir. Yok
sa bu kanunun neşri tarihinden sonra muayyen 
müddetle yapılan akitlerde müdahalemiz mevzu-
ubahis olamaz. Şunu diyelibirsiniz, bu kanunun 
neşri tarihinden sonra muayyen müddetle bir 
akit yapılır, üç sene müddetle, buna kanun vâzıı 
müdahale edemez. Mukavele metninde bir sara
hat yoktur, sükût ile mukavelenin ne müddet te
ceddüt edeceği hakkında. Yani mukavele müd
detinin hitamından evvel taraflar feshi ihbar 
hakkını istimal etmemişler ise bu mukavele üç 
sene müddetle uzar diye bir hüküm yoktur. Ne
ye döneriz? Borçlar Kanununun umumi hüküm
lerine. Nedir o? (jayrimuayyon müddetle teced
düt... Fesih ihbarı neye bağlıdır? Altı aylık 
müddete. Artık burada tarafeynin rızası yoktur 
dersiniz, buna belki müdahale imkânı düşünür
sünüz. Ama muayyen müddetle akdedilmiş bir 
akdin birinci yılın hitamında tarafların birbirle
rine karşı yeni bedeli icar tlesbiti hakkında ka
nunla ruhsaf verirseniz, buna ancak hukukî mu
vazaa yoluyle tarafların birbirlerine karşı yalan 
söylemelerine pirim vermiş olmak demek muka
bele edebilirsiniz, (iol kardeşim, on sene mi, on 
sene... Bin lira mı, aylığın, bin lira.. Gel, yeter 
ki, mukaveleyi imzalıyalım. Mukaveleyi imzala
dıktan sonra bir sene ödeme, birinci senenin hi
tamında, yok efendi ben artık ödemiyorum, mah
kemeye git, neticesiyle karşılaşırsınız. O zaman 
sayın sözcüye biraz evvel sorduğum suali sor
mak mecburiyetinde kalırız. Bu hükmü böylece 
kanunlaştırırsınız, mal sahiplerinin karşısındaki 
kiracılar şöyle teklifle karşılaşırlar. Ben üç sene
liğini peşin vermeden gayrimenkulumu veremem, 
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no olur ne olmaz. Ve- makbuz da vermem der. 
Makbuz vermediği için vergi kaçakçılığına prim 
vermiş olursunuz bundan evvel kanunlarda ol
duğu gibi. Peşin almadan vermediği gün de va
tandaşı mülk sahibine, servet sahibine karşı gay
rimenkul sahibine karşı düşman etmiş olursunuz. 
Sayın Komisyon sözcüsü beni mazur gürsün, hiç 
böyle bir anlayış içinde olduğunu zannetmiyo
rum, katiyen ihtimal vermiyorum, ama bu kanunu 
müzakere mucip sebepleri olarak, gittiğiniz za
man sizden altı aylık bedeli icar istiyorlar. Ne
den? Kanun yok, gibi bir müdafaa ile bu kanunu 
müdafaa etmiş bulunuyor, öyle ithamları da 
mal sahiplerine böyle ithamlara mâruz bırakma
mış olursunuz. Açıkça söyleyiniz, akit serbestisi 
içerisinde tekevvün eden akitler müddeti zarfın
da tarefeyn akdin vecaibine ve hukukuna riayet
le mükelleftir. Yok, bunun aksini düşünüyorsa
nız o zaman anlaşma hükmünü maddeden açıkça 
çıkarınız, 6570 e muadil, müsavi bir hüküm ka
bul etmiş olursunuz. Esasına muhalif olduğum 
kanunun, ikinci nıaddesin'in de anlayışını içinde 
kanunlaşmasını temin maksadiyle arzı malûmat 
ettim, mazur görün. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tekinel, 
İSMAİL HAKKI TEKİNEL (Istanlbul) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun müzake
resi Meclisimizce çok uzun sürdü. Zaman za
man aynı konuda, aynı şekilde defalarca ko
nuşmak lüzumunu hissettik. Sayın Aydın Bo-
la'k'ın kanunun iyi düzenlenmemiş olduğu hak
kındaki fikirlerine iştirak etmemek mümkün 
değildir. Ancak bidayettenberi bu kanun üze
rinde görüşlerimi izhar ederken bu kanunun 
zaruretine inanmış bir arkadaşınız olduğumu 
belirtmiş ve biran evvel çıkarılması zaruretine 
de işaret etmiştim. Kanunların yapılış tarzları
na göre bu kanun Senatodan da geçecektir. An
cak bir omurganın mutlak surette Senatoya ka
dar iletilmesinde büyük fayda varclır. Çünkü 
gecikmiş ıbir kanundur. Onun için Aydın Bolak 
arkadaşımızın bu konuda işaret etmiş olduğu 
fikirlerine iştirak etmekle yetineceğim ve daha 
evvelce vermiş olduğum bir takrir sebebiyle 
konuşmamı ikmâl edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelce fyu 'konuda 
rıbir takrir vermiştim. Takrir henüz oylanmamış
tır, Komisyon tarafından geri alınmıştır. Bu 
takdirde tesıbit ettiğimiz madde metninin tasa-

27 . 1.1965 Û : 1 
riya muvazi olarak ve sade 'bir lisanla yazıldığı
na ve işin icabına daha uygun olduğuna kaani-
:in. Ancak Komisyonun bu takririmden âzami 
derecede faydalanmış olduğunu görüyorum, 
kendilerine teşekkür ederim. Buna rağmen ek
siklikler vardır, tamamlanıp da Senatoya gitme
sinde de fayda mevcuttur. 

Bir defa arkadaşlarım, tasarı metninde, ko
nut kiralarının tesbiti, ondan sonra usul şeklin
de bir masraf konmuştur. Konuşulduğu üzere. 
bu usule taallûk ediyor, esasa taallûk ediyor. Bu 
matlaptaki usul son olarak yapılan tadilde de 
çrkarılmaımıştır. Usul kelimesinin tasarıdan çıka
rılmasında fayda vardır. Evvelce işaret etmiş ol
duğum, Komisyon tarafından da kabul edilen 
oaki 3 ncü, yeni 2 nci madde olarak takdim edi
len maddenin birinci fıkrası ile ikinci fıkrası ara
sında bir çelişme mevcuttur. Komisyon metninin 
birinci fıkrasında anlatma halinde kiranın bu ka
nunda yazılı esaslar dâhilinde tesbit olunacağı 
kaydedilmişken ikinci fıkrasında ise, bu konu
daki esaslara bakılmaksızın taraflarca serbestçe 
tesbit olunabileceği şeklinde bir hüküm vardı. 
Bu, tamamen çelişen bir hükümdür. Bu itibarla 
Komisyon bu kısmı da tashih etmiştir. 

Yine tenkid konusu yapmış olduğumuz bir 
deyime işaret etmek istiyorum. Eski metnin 
3 ncü fıkrasında, hukukî olmıyan anlaşma sure
tiyle yapılan sözleşmeler, terimi mevcuttur. An
laşma suretiyle yapılan sözleşmeler terimi, hu
kukî değildir. Bu tcnkidlerin nazarı itibara alın
mış ve çıkarılmış olduğunu gördüm. Yine tenkid 
konusu yapmış olduğum bir husus da, tarafların 
anlaşamaması halinde kiranın tesbiti için mahke
meye müracaatlarında, mahkemenin dâvanın de
vamı sırasında muvakkat bir kira bedeli takdir 
etmesi şeklindeki hükmü idi. Bu metin de mad
deden çıkarılmak suretiyle takririmize uyulmuş
tur. Ancak, hali hazırdaki metinde noksan olan 
ve çok mühim telâkki ettiğim bir yazış hatası var
dır. Bu, maddenin, yeni maddenin ikinci fıkra
sının son fıkrasında yazılıdır. 15 gün içinde kira 
miktarının bu kanuna göre tesbit için mahkeme
ye başvurulabilir, kaydı. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim esas usulü
müzde bir tesbit dâvası yoktur. Fakat yeni bir 
hüküm şeklinde tatbikata uygun olarak böyle bir 
hüküm getirilirken sanki delillerin tesbiti imiş 
gibi, bir neticeye götürecek eksik bir deyimin 
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teklifte yer almaması icabederdi. Bunun için o 
zamanki tenkidlerimizde bunun tesbit dâvası 
olarak, madde metninde yer almasını söylemiş ve 
faydalarına da işaret etmiştik. Zira, eğer tesbit 
dâvasında demczsek, kiracı hakkının müdafii bu-
lunamıyacaktır. Tek taraflı yapılan tesbitlerin 
de, gaçmiş devrin tatbikatının ne derece aksak
lıklara sebebiyet verdiği ve tenkidlere mâruz kal
dığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu itibarla son 
maddeye «tesbit dâvası» kelimesinin konulma
sında fayda mülâhaza etmekteyim. 

Yine arkadaşlarım, maddenin son fıkrasında 
İsrarla, fuzuli olan Borçlar Kanununun 260 ncı 
maddesine göre işlem yapılır, hükmü konmuştur. 
Bunun buraya konmasında fayda yoktur, fuzu-
lidir. Evvelce arz ettiğim gerekçeyi burada da 
tekrarlamakta fayda mülâhaza ediyorum. Çün
kü, mevcudolan bir kira miktarı vardır. Taraf
lar bu kira miktarında anlaşamamışlardır, mah
kemeye gideceklerdir. Mahkeme bir tesbit yapa
cak ve kirayı belirli bir hale sokacaktır. Belirli 
hale göre, ya malsahibi alacaklı duruma düşecek, 
ya da kiracı alacaklı duruma düşecektir. Elbet-
teki karşılıklı olarak takas ve mahsup yapılma
sında fayda vardır. Ama Borçlar Kanununun 
260 ncı maddesini yazmak suretiyle ayrı mânayı 
tazammun edecek bir deyimin buraya konma
sında fayda mülâhaza etmiyorum ve çıkarılması 
faydalı olur, kanısındayım. 

Yino muhterem arkadaşlarım, bu maddede 
kira süresinin bitiminden evvel 30 gün içinde 
noter vasıtasiyle diğer tarafa ihbar edilmek su
retiyle ancak mahkemeye gidilebileceği ve mah
kemeye gitme müddetini de kira süresinin biti
minden itibaren 15 gün içinde olacağı belirtilmiş
tir. Kanaatimizce evvele taallûk eden 30 günlük 
mehilin burada yer almasına lüzum yoktur. Böy
le bir önmehil ile tarafları takyidedersek, kendile
rine daha az düşünme imkânı vermiş oluruz. 
Bunun üç ay evvel yapılmasında zarar değil, 
fayda vardır. Dört ay evvel yapılmasnda aynı 
fayda vardır. Adam kiralamıştır. Kiralandık
tan üç, beş gün sonra, mal sahibine diyebilir ki, 
yahut mal sahibi kiracıya diyebilir ki, ben kira
nın bitiminden itibaren, kiranın tesbiti için mah
kemeye müracaat edebileceğim. Böyle öntakyide 
lüzum yoktur. Bunun hangi gerekçe ile kondu
ğunu bilemiyorum. Benim madde hakkındaki 
tenkidlerim budur. Netice olarak, belki komisyo-
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na faydalı olurum mülâhazası ile tekrar arz ede
yim, matiaptaki usul kelimesinin çıkarılması 
şarttır. Çünkü, madde usule değil, esasa taallûk 
etmektedir. Tesbitinden sonra, dâvası, kelimesi 
muhakkak konulmalıdır, çünkü tesbit dâvası ol
duğunu sarih olarak işaret etmekte fayda büyük
tür. Yine sondaki 260 ncı maddeye taallûk eden 
atıf da kaldırılırsa madde bir bakıma hiç olmazsa 
eskiye nazaran daha iyi bir hüviyet kazanmış 
olur, zannediyorum. Bunun haricinde aynı esas
lar baki kalmıştır. Teklifimin daha uygun ve 
daha sade bir teklif olduğu kanısındayım. Her 
halde teklifim okunacaktır. Tekrar okuyarak vak
tinizi almak istemiyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Oiritlioğlu, buyurun. 
FAHİR GtRtTLÎOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, üzerinde konuşma yapı
lan ikinci maddenin tenkidleri sırasında çeşitli 
fikirlerin çarpıştığını gördüm. Muhterem Aydın 
Bolak arkadaşım konuşmasında . özetle, serbest 
kira rejimini savunmuş bulunmaktadır. Serbest 
kira rejimi içinde maddeye konulan kayıtlayıcı 
hükümlerin bir tezat teşkil ettiğini ifade eder
ken Anayasa Mahkemesinin gerekçesine de da
yanmış bulunmaktadır. 

Tekinel arkadaşım ayrı bir görüşü savunmuş, 
maddeyi esas itibariyle benimsediğini bildirmiş
lerdir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, kanunun talih
sizliği; aylardan bu yana muayyen maddeleri 
münakaşa edilmek suretiyle işlenmiş olmasında
dır. tnsicam kayboldu, mevzu kayboldu, esastan 
uzaklaştık. Muhterem arkadaşlarım, kanaatim 
odur ki, üzerinde görüştüğümüz, münakaşa konu
su edilen 2 nci madde kanunun belkemiğini teş
kil eden maddesidir. Bu maddeyi reddettiğimiz 
takdirde kanun teklifinin diğer maddelerinin ar
tık kabulüne ve tatbikine lüzum kalmamıştır. 

Binaenaleyh, kanun teklifini esprisini teşkil 
eden bu madde üzerinde mutlaka kararlı olmak 
mecburiyetindeyiz. Şahsi kanaatim odur ki, Tür-
kiyo'de yalnız konutlara ait değil hattâ iş yerle
rine dahi müdahaleci bir rejimin olmasında fay
da görmekteyim. Serbest kira rejiminin ben aley-
hindeyim. Eğer bu kanun teklifini reddedecek 
isek meselâ; ikinci maddeyi kabul etmemiz sure
tiyle kanun teklifi reddedilmiş sayılır. Bu kanun 
teklifini reddedecek olursak, tamamiyle serbest 
kira rejimine dönmüş sayılmayız. Çünkü; tama-

— 23Î — 



M. Meclisi B : 46 
mıyle serbest kira rejimini sağlıyan ahkâm Me
deni Kanunda, Borçlar Kanununda olan ahkâm
dır. Borçlar Kanunundaki hükümler 6570 sayılı 
Gayrimenkul Kiraları hakkındaki Kanunla de
ğiştirilmiştir. 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları 
hakkındaki Kanun tüm olarak Anayasa Mahke
mesince Anayasaya aykırı bulunmamıştır. Bu ka
nun mer'idir. Muayyen maddeleri kaldırıl
mıştır; ikinci ve üçüncü maddeleri1 kaldırılmış
tır. Diğer maddeleri ile 6570 sayılı Kanun mer'i 
olduğuna göre bir mevzuata sahibiz ki; asıl mü
him olan maddelerden yoksun, fakat diğer mad
deleriyle mer'i bir mevzuat ve bu şekilde noksan 
bir mevzuatın getirdiği kargaşalığı halletmek 
için ister istemez mahkemelerimiz çırpınmış ola
caklardır. Nitekim 1 nci madde üzerinde ko
nuşmalar yapılırken, bahis konusu edilen Yargı-
tayın içtihadı birleştirme kararı dahi mahkeme
lerin kararsızlığını bir bakımdan halletmek ama
cı ile meydana getirilmiş bir içtihat kararıdır. 
Yargıtayın bu kararının enteresan noktası, bil
hassa şudur: Der ki; ortada bir sınırlama kal
mamıştır, denilemez. Çünkü bu maddelerde hep 
kira parası için bir sınır olduğundan bahsedil
in iştir. Demek ki, Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Kararında 6570 sayılı Kanunun Anayasa Mahke
mesiyle meriyetten kaldırılmıyan diğer madde
lerinde dahi fiyatlarda, gayrimenkul kira bedel
lerinde bir sınırın olduğu ve bu sınırlama espri
si içerisinde kendisinin bir formül bulmaya çalış
tığını göstermiş bulunmaktadır. Şu halde Yar
gıtay İçtihadı Birleştirme Kararı, aslında dâva
yı kökünden de halletmemiştir, boşluğu doldur
muştur. İlga edilen maddelerin boş bıraktığı nok
talar doldurulmuştur ve İçtihadı Birleştirme Ka
rarının müeyyidesi de bu noktadadır. Aksi tak
dirde hiçbir zaman Yargıtay kendiliğinden bir 
ahkâmı elbette ki, ortaya getiremez, vaz'edemez. 
Ahkâmın tatbikinden dolayı hâsıl olan boşluğu 
doldurucu hükümler getirir. Nitekim burada da 
hakikaten gayrimenkul kiraları ile ilgili olan ka
nunun, mer'i bulunan kanunun Anayasa Mahke
mesi kararı ile meriyetten kaldırılan ikinci ve 
üçüncü maddesinin yarattığı boşluğu Temyiz 
Mahkemesi doldurmuştur. Şimdi bu mantığa da
yanarak elimizdeki tasarıya geliyorum. 

Şu halde, elimizdeki tasarı Temyiz Mahke
mesinin davranışına paralel bir teşriî tasarruf
tur. Yine elimizdeki tasarı, 6570 sayılı Gayri
menkul Kiraları hakkındaki Kanunun varlığı-
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nı lüzumlu gören zihniyetin devamı ımahiyetkı-
dedir. Bu nasıl bir zihniyet? Müdahaleci fbir 
zihniyet... Kiracı ile kiralıyana müdahale de-
mek zihniyeti. Ben 2 nci maddenin espirisini 
böyle bir zihniyette bulmaktayım. Biraz daha 
kolaylık sağlanmıştır, Ibiraz daha serbestlik sağ
lanmıştır, fakat haddi zatında 2 nci maddenin 
esas prensibi müdahaleci bir prensiptir. Bu ıka-
nunun tasarıda yazılı esasları dairesinde kira
ların obje'ktif bir şekilde tesbiti esasına dayan
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, (burada Sayın Ay
dın Bol ak' tan ayrılmış oluyorum. Sayın Bolalk 
der ki, hem kiracı ve kiralıyan arasındaki mu
kavele serbestisini kabul ediyoruz ve hem de, 
bir süre sonra mahkemeye müracaat edip kira 
bedelinin tesbitini istiyoruz. Burada haddizatın
da bir tezat göze çarpar görünmektedir. Şu 
mânada ki, eğer ,bu -kanun elimizdeki tasarı, 
serbest kira rejimini kabul eden 'bir tasarı ol
saydı, ıkökten serbest kira rejimini kabul 'eden 
bir tasarı mahiyetinde bulunsaydı, o zaman Sa
yın Bolak'ın, fikirlerine şahsen iben de iştirak 
edecektim. Ama; demek istiyorum ki, elimiz
deki tasarı serbest 'kira rejimi esasını kabul 
eden bir tasarı değildir. Elimizdeki tasarı 6570 
sayılı Kanunun belirli maddelerinin Anayasa 
Mahkemesi kararı ile meriyetten kaldırılmasın
dan sonra bu maddelerin yarattığı Iboşluğıı dol
durmak amacını güden bir tasarıdır ve elbette 
ki, bu tasarıyla (kanunlaştırmak istediğimiz hu
susların tekrar Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edilmemesi çırpınması içindeyiz ve 
Komisyonun uğradığı zorluk da buradadır. 
Hakikaten 6570 sayılı Kanunun kaldırılan 2 nci 
ve 3 ncü maddeleri, gayrimenkulun normal be
delini gösterecek kıstaslardan uzaktı. Gayri
menkulun, normal kira bedelinin dışında bâzı 
kıstaslar kaibul edilmişti. Bilfarz; 1939 yılının 
rayici esas alınmıştı. Bu suretle mülk sahibi 
kimse, hakikaten Anayasanın tarifi veçhile, 
mâliklerin korunduğu tarzda korunamamış olu
yordu, mağdur duruma gelmiş oluyordu. Sı
rasında kiralıyan mülk sahibi aleyhine kazanç
lar elde ediyordu. Bu gayri tabiîliği Anayasa 
Mahkemesi Kaldırmıştır. Görmüş tesbit etmiş 
ve (kanundan kaldırmıştır. Şimdi getirilen esas
la mal sahibinin mağdur edilmemesi kabul edil
miş. Bu esa'i gayet pratik (bir formüldür. «Ra-
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yiç» kelimesiyle hulâsa edilmiştir. Hangi sene-
nin rayici? Bu senenin rayici esasına göre 
hulasa 'edilmiştir ve bu «rayiç» kelimesi içeri
sinde cihetteki aynı mahiyetteki gayrimenkul-
lerin mukayesesi bahis mevzuudur. Bu durum 
karşısında gayrimenkulunu kiraya vermeğe ra
zı olan bir kimse için artık mağdur olmak bahis 
mevzuu değildir ve aynı zamanda konu, Sayın 
Aydın Bolaik'ın işaret ettikleri gibi Anayasa 
hududunu tecavüz edecek bir karekter de al
mamaktadır. Zira eski (kanunumuzda gayrimen
kul sahibi, gayrimenkulunu kiraya vermek mec
buriyetinde idi. 6570 sayılı Kanun hükümleri
ne göre, gayrimenkul sahibi, boş olan gayrimen
kulunu mutlaka kiraya vermek zorunda idi. 
Bu suretle rızası hilâfına gayrimenkıılüne ta
sarruf edemiyor, kiraya arz etmiş oluyor ve yi
ne âdil olmıyan kıstaslara göre kira bedelini 
almaya mahkûm ediliyor idi. Anayasayı ihlâl 
eden tarafı kanunun, kanaatimce bu noktası
dır. Fakat yeni- tasarı öyle değildir. Gayri
menkul sahipleri evvelemirde gayrimenkulunu 
kiraya vermek 'mecburiyetinde değildir. Bu, 
tamamiyle kendi iradesine bağlıdır. Dilerse 
kiraya verir, dilerse kiraya vermez. Binaen
aleyh, kiraya verdiği takdirde, anal sahibinin 
rızası bu hususta inzimam etmiştir, denilir. 
Bedel hususunda da mal sahibi rayiç bedelle, 
rayiç bedel mukabili bir bedel almayı kiraya 
vermek suretiyle peşinen kabul etmiş sayılır. 
Ortada zecri hükümler bulunduğuna göre, zor
la mal sahibini bir başkasına gayrimenkulunu 
kiraya vermek gibi mecburiyet konulmadığına 
göre, burada tarafeynin rızası esası da göz önün
de tutulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, tarafların rızası esa
sına dayanan "bir kira akdi vardır. Bu kira akdi
nin istismar edilmemesi için, hu kira akdinin 
İviralıyan aleyhine biracı ve kiracı aleyhine mal 
sahibi tarafından istismar edilmemesini sağlama 
amacı ikinci madde prenöiibolarak kabul etmiş
tir. Kanunun ruhu bu noktadadır. 

Binaenaleyh, aslında müdahaleci bir rejimi 
getirmiş oluyoruz. Bu müdahaleci rejim karşı
sında taraflara ıbir imkân da veriliyor. 

Şöyle ki, kiracı dilerse bu hakkını istimal et
memiş olacak. Şahsi sözüne kiralıyan ile yaptığı 
mukaveleye, rızası ile riayet etmiş olacak. 6570 
sayılı Kanunda bu yoktu. Bu durum kiracı ta
rafından istense dahi fazla kira almak cezayı 
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müstelzim idi. Yeni tasarı bunu kaldırmış olu
yor. Prensip itibariyle yine mıüdahaleci bir reji-
mi kabul ediyor fakat kiracının tahriki ile, tale
biyle bu rejimi işletmiş oluyor. Kiracı isterse 
hâkimin müdahalesini talebedecek, dilemediği 
takdirde serbest kira rejimi devam etmiş ola
caktır. Kanaatimce bu formül Batı Almanya'nın 
da bulabildiği formüle paralel bir formüldür ki; 
memleketimiz için en lüzumlu bir formülün bu
lunduğu kanaatindeyim. 

Bu düşünceyle ben bu maddenin kabul edil
mesinde büyük faydalar mülâhaza etmekteyim. 
Bu madde kabul edilmediği takdirde aslında diu 

ğer maddelerinde görüşülmesine lüzum kalmı-
yacâk, yine bu madde kabul edilmediği takdirde 
maalesef Borçlar Kanunundaki serbest kira ak
dine de dönmüş olamıyaeağız. Bir kısım madde
leri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş 
bulunan 6570 sayılı Gayrimenkul kiraları /hak
kındaki Kanunun hükmü içinde haraket edece
ğiz. Noksanlıkları olan bu kanunun noksanlığını 
Temyizin, bulgun meriyette bulunan tevhidi iç
tihat kararı tanzim etmektedir. Aynı içtihadı 
birleştirme kararının bir başka tarihte değişmi-
yeceğini kim temin eder? Cemiyetimiz devamlı 
kararsızlık içinde kalacak demektir ve bir fena 
tarafı daha vardır; bizzat tevhidi içtihat kara
rında daıhi yasama otfgamnın bu işte vazifeli 
olduğu ve yasama organı henüz yeni Ibir hüküm 
vaz'etmediği için bu boşluğu doldurmak amacı 
ile Temyiz Mahkemesinin böyle bir tevhidi içtihat 
kararı alma yoluna ıgittiği belirtilmiş bulundu
ğuna göre, toizzaît en yüksek kaza organı bu va
zifenin bizzat yasama organına ait bulunduğu
nu, kendisinin ancak geçici bir süre ile bir ah
kâm 'getirmek mecburiyetinde kaldığını belirtti
ğine göre, Yüksek Meclis binnetiee vazifesini 
yerine getirmemiş sayılır. Kimin karşısında? En 
yüksek mahkeme karşısında. 

Kıymetli arkadaşlarım; binaenaleyh, bu mad
deyi reddettiğimiz andan itibaren süratle bir 
kanun daha (getirip, 6570 sayılı Gayrimenkul kir 
raları hakkındaki Kanunun diğer maddelerini 
de lağvetmemiz, ilga etmemiz ve Borçlar Kanu
nunun ahkâmına dönmemiz lâzımgelir. Fakat 
özetle ifade edeyim ki, bugün cemiyetimizin ih
tiyacı maalesef Borçlar Kanunu hükümleri ile 
karşılanamıyacak durumdadır. 'Tanzim edici mü-
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dahalclcre ihtiyacolduğu kanaatindeyim. Elimiz
deki 2 nei madde gerek kiracının, gerek kiralıya-
nm haklarını en âdil bir şekilde tanzim etmiş ve 
mütaakıp maddeler de bu tanzim şeklinin objek
tif kıstaslarını mümkün olduğu kadar getirmiş 
bulunmaktadır. Bu itibarla komisyonun yeni-
getirdiği metnin lobinde bulunduğumu arz etmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlar; bu arada getirilen 
2 nci maddenin son fıkrasına ait bir terikid ve 
temenni de bulunacağım ve Tekine! arkadaşımı
zın fikrinden o alanda ayrılmış bulunacağım. 
2 nei maddenin son fıkrasından bir evvelki fık
rada «öyle bir tâbir vardır. «Mahkemece tesbit 
edilecek kira bedeli taraflar arasında dâva tari
hinden itibaren uygulanır.» Yani serbest kira 
rejimiyle bir gayrimenkul kiralanmış bulunduk
tan fionra kiracı malhkemeyo müracaat etse, bir 
yı'lm 'hitamından sonra maddede yazılı olduğu 
veçhile -mahkemeye müracaat etse ve maihkeme 
tarafından kira bedelinin tedbitini talep ve dâva 
efee, yapılacak muamelenin nasıl olduğunu bu 
fıkra göst ermûkt od i r. 

Tekrar arz ediyorum, Maihkemece tesibit edile
cek kira bedeli taraflar arasında dâva tarihin
den itibaren uygulanır. Binaenaleyh, bu fıkra
ya-göre ikira 'bedeli dâva tarihinden itibaren ar
tık uygulanacak, mahkemenin teslbit edeceği kira 
bedeli dâva tarihinden itibaren uygulanacak. 
Bunun mefhumu muhalifi ne demektir? Mahke-
mo3c tedbit edilecek kira bedeli taraflar arasında 
dâva tarihinden evvel uygulanmıyacak demek
tir. Mefhumu muhalifi bu. Dâva tarihinden son
ra uygulaııaealk. Fakat ıson fıkra bu fıkrayı nak
zeder bir hüküm, getirmiş. Şöyle ki; «Mahkeme 
süresince düzleşmedeki kira bedeli ödemekte de
vam olunur. Dâva sonunda kesinleşen kira bedeli 
i'lo közleşmedeki kira bedeli arasındaki fark hak
kında Borçlar Kanununun 260 ncı maddesi uy
gulanır. Kiralıyan fazla kira parası almışsa istek 
üzerine mahsubedilir.» Şu mn fıkra ile bir ev
velki fıkra arasında tezalt görüyorum. Serbest 
İkira rejimi içinde bir yıllık kira ödenmişse, bun
dan sonra kiralıyan tarafından mahkemeye mü
racaat vâki olduğu takdirde ve mahkeme yeni bir 
kira 'tesbit ettiği takdirde, artık serbest kira ile 
hir sene evvelki kiraların mahsubu yapılmamalı. 
Ben son fıkrayı böyle kabul ediyorum. 

— 236 — 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI MUS
TAFA UYAR ( W r ) — Öyle değil zaten. 

FAHİR GlRİTLlOĞLU (Devamla) — Ben 
son fıkrayı bu suretle kabul ediyorum. Son 
fıkranın metni bende bu kanaati uyandırmış
tır. Sayın komisyon aksi fikirdedir. Ben son 
fıkranın tamamiylo yanlış anlamalara yol aça
cağı kanaatindeyim. Fıkranın bu bakımdan me
tinden çıkarılmasını istirham ederim. Ve bu 
arada Sayın Tekine!'in madde hakkında ve 
maddenin matlabı hakkındaki diğer fikirle
rine ben do ayniyle iştirak ederim, saygılar 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyon söz mü istiyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUS

TAFA UYAR (İzmir) — Evet. 
BAŞKAN — Buyuran. 
Tasarıların oylama muamelesi bitmiştir. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUS

TAFA UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaş
larım; gerek evvelki çalışmalarımızda, gerek 
son günlerdeki çalışmalarımızda, komisyonda 
bu kanunu tedvin ederken birçok kişilerin fi
kirlerinden faydalanmaya çalıştık. Ezcümle 
tatbikatçıların fikirlerinden ve hattâ, antrı pa
rantez arz edeyim, Almanya'dan memleketi
mize gelmiş olan ve kira mevzulariylç ilgili 
bir şahsa da, tasarıyı tetkik ettirerek fi
kirlerinden faydalanmaya çalıştık. Hiç şüphe 
yok ki, bizi en çok üzerinde düşündürmeye 
sevk eden' husus Yüksek Meclisimizin görüş
leri olmuştur. Bu görüşler istikametinde fay
dası daha çok, noksanı daha az düşünülebilen 
bir madde ile Yüksek Meclisin huzuruna gel-
meyo çalıştık. 

Sayın Ahmet Aydın Bolak arkadaşımız, 
irade serbestisi rejimine dayanan bir sözleş
meden sonra, faraza bu sözleşme 10 senelik 
olsa, taraflar madem ki, .1.0 senelik bir süre 
için serbestçe iradelerini izhar etmişler ve belli 
bir bedelle 10 yıl bir gayrimenkulun kira
lanmasına muvafakat etmişler, biz kanun vazıı 
olarak bir yıl sonra buna müdahale ettiğimiz 
takdirdo Anayasa Mahkemesinin ve 6570 sa
yılı Kanunun 2 - 3 ncü maddelerinin iptalinde 
nazara aldığı mülkiyet hakkının özüne doku
nan bir tutumda, bir tasarrufta bulunmaz 
mıyız, sualini haklı olarak sordular. Biz d<3 
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komisyonumuzda bunun üzerinde uzun uzadı-
ya durduk. Hattâ Yüksek Yargıtayın kira dâ-
vâlarıya ilgili dairelerinin üyelerinin fikirleri
ni de almaya çalıştık. Bunun leh ve aleyhinde 
bir çok fikirler oklu. Biz daha ziyade bu Ka
nun tasarısının da Anayasa Mahkemesinin boz
ma kararındaki altı aylık müddet içinde çıka
rılacağı esası tasarıda hâkim olduğu için, on
dan evvelki ve bilhassa 6570 sayılı Kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerindeki dar açıdan 'ba
kılmak suretiyle yapılmış kira sözleşmelerin
den belki daha çok muhtemelen kiracının mağ
dur olacağını göz önünde tutarak o şekilde bir 
madde getirmiştik. Amma; Yüksek Meclisin 
aylardan beri bu 'konu üzerinde devam eden gö
rüşü karşısında Komisyonumuz Sayın Ahmet 
Aydın Bolak arkadaşımızın görüşlerine uya-
raik maddede, teklif etmiş olduğumuz madde
de o istikamette bir değişiklik yapmayı uygun 
bulmuştur ve madde .bu şekilde değiştirmek 
suretiyle Yüksek Riyasete takdim etmiştir. 
Şöyle ki ; ikinci fıkranın birinci .cümlesi biti
yor, «serbestçe tâyin edilir.» Ondan sonra, «bu 
takdirde sözleşme süresi ne olursa olsun» keli
melerini siliyoruz. «Bu takdirde taraflardan 
herbiri» ondan sonraki bir yıllık; bu iki ke
limeyi de siliyoruz. «Taraflardan herbiri kira 
süresinin bitiminden evvelki 30 gün içinde noter 
vasıtsı ile diğer tarafa ihbar etmek sureti ile» 
ilk yılın .kelimesini de siliyoruz. Onun yerine 
«Ibelli sürenin 'bitiminden itibaren 15 gün için
de kira miktarının bu kanuna göne tesbiti için 
mahkemeye başvurabilir.» şeklinde teklif edi
yoruz. 

Sayın Tekine! arkadaşımız maddenin mat-
labı üzerinde durdular ve usul kelimesini kal
dıralım, dediler. Sayın Tekine] arkadaşımız
dan hassaten rica ediyoruz, bu usul kelimesinin 
kaldırılmasında fayda vardır, maddenin mahi
yeti bakımından. Madde kira sözleşmelerinin 
ne şekilde, hangi usulle tesbit edileceğini, hangi 
yoldan gitmek suretiyle kira sözleşmesi yapaca
ğım tâyin etmektedir. Binaenaleyh, bir usulü 
göstermektedir. Bu bakımdan usulün maddenin 
matlabı olarak kalmasmda fayda ve hattâ za- \ 
ruret vardır. Sayın Tekinel arkadaşımızdan bu j 
hususta ısrar etmemesini bilhassa rica edece- '• 
giz. | 

Yine Sayın Tekinel arkadaşımız, maddenin 
30 güne münhasır, yani kira süresinin bitmeden 
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evvelki 30 güne münhasır olan ihbar müddeti
nin, 30 güne hasredilmcmesini, kira mukavelesi, 
sözleşmesi yapıldıktan üç ay, beş ay sonra da 
bu ihbarın yapılabilmesi hakkına sahibolmayı 
ileri sürdüler. Bu konu da komisyonumuzda 
görüşüldü. Esas itibariyle tasarının mahiyeti 
serbest kirayı, tarafların serbest rızasiyle tayin 
edilen kirayı, kira sözleşmesini kabul ettiği için, 
yapılan serbest anlaşma ile iradenin serbestçe 
izhar edilmesi sureti ile yapılan bir anlaşmadan 
sonra, hemen 3 ay sonra bundan geri dönerek, 
ihbar etmek sureti ile karşı tarafı ızrar maksadı 
güttüğünü, komisyonumuz bunda bir ızrar mak
sadı olabileceğini düşündüğü için, madem ki 
serbest anlaşma ile tesbit etmişlerdir kirayı, bi
zim görüşümüze göre hiç olmazsa bir sene idi; 
fakat şimdi Yüksek Meclisin görüşüne göre ilk 
tesbit edilen kira müddetinin sonuna kadar de
vam etmelidir. Bu arada bu serbest anlaşmaya 
bir fesat veyahut da bir kuşku karışmamalıdır. 
girmemelidir. Onun için 30 günün konmasında 
fayda vardır. Esasen tatbikat da şimdiye kadar 
böyle devam edegelmiştir. 

Sayın Giritlioğlu arkadaşımız tasarının, tek
lif ettiğimiz maddenin üçüncü fıkrasiyle dör
düncü fıkrasında bir tezat olduğunu ifade bu
yurdular. Hassaten belirtmek isteriz ki katiyen 
böyle bir tezat yoktur. Üçüncü fıkra «Mahke
mece tesbit edilecek kira bedeli taraflar arasın
da dâva tarihinden itibaren uygulanır» der. 
4 ncü fıkra : «Mahkemenin tesbit ettiği kira 
bedeli, Borçlar Kanununun 260 ncı maddesine 
göre mahsubedilir», der. 

Şimdi Sayın Giritlioğlu arkadaşımızın dediği 
gibi meselâ, diyelim ki, kira müddeti bitti. 
1 . 1 . 1965 tarihinde dâva açtık. Ondan evvel 
iki sene gayrimenkulde kiracı olarak oturduk. 
Dâvamız bir sene sürdü. 31 . 12 . 1965 tarihin
de bitti. 500 liraya oturuyordu konutta, mah
keme 550 liraya çıkardı. Bu 50 liralık fark dâ
vayı açmış olduğumuz 1 . 1 . 1965 tarihinden 
itibaren mahsubcdileeek. Yoksa daha evvel 
oturmuş olduğumuz iki yıla da teşmil edilecek 

| değildir. Maddenin neresinden bakarsanız ibakı-
! nız, bu şekilde bir anlamaya imkân yoktur. Böy

le bir anlama maddede bahis konusu değildir. 
i Tatbikat arz ettiğimiz şekilde olacaktır ve şim

diye kadar da bu şekilde olagelmiştir. Madde
nin ne tedvininde, ne lâfzında ne ruhunda Sa-
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ym Giritlioğlu arkadaşımızın anladığı ve izah 
buyurduğu şekilde mâna ve mahiyet yoktur. Tas
rih ettiğimiz şekilde Heyetinizce kalbulünü lüt
fen rica ediyorum. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, bir hususu sorabilir miyim? 

BAŞKAN —• Komisyondan mı efendim? 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Sayın Giritlioğlu'nun ifade 'buyurdukları tered
düdü izale etme bakımından değişikliği talkab-
bül buyuruyorlar. «Borçlar Kanununun 260 ncı 
maddesi uygulanır.» ve devam ediyor, hüküm. 
Halmıki orada bir noktalı virgül veya virgül ol
sa müstakil bir hüküm olmadığı rahatça tatbi
katçı tarafından anlaşılır. Tekabbül buyurulur-
sa zabıtlarda olduğu kadar maddede de bunu 
tasrih edelim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA UYAR (izmir) —• 260 ncı maddesi uygu
lanır noktalı virgül, kiralıyan fazla kira parası 
almış ise istek ile maksulbedilir. Noktalı vergül 
koydum efendim... 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
İSMAİL HAKKI TEKlNEL (istanbul) — 

Ben daha evvel istemiştim. 
BAŞKAN — Burada yazılı efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlar; evvel ve ahir savunduğum bir noktayı 
yine savunmak sorundayım. Hattâ Komisyonda 
da lütuf 'buyurdular, tartışmalarımız sırasında 
bu esas, «serbestçe» kelimesi diye bir kelime var
dı, kira taraflar arasında serbestçe tâyin edilir. 
Arkadaşlarım bu kanun, tekrar ısrarla belirtmek 

.istiyorum, 5 Yıllık Plânın öngördüğü bir ka
nundur. Yani Anayasa Mahkemesi 2 nci ve 3 ncü 
maddeyi iptal etmemiş olsaydı dahi, 5 Yıllık Plân 
gereğince böyle bir kanunun getirilmesi Hükü
metin vazifeleri arasında idi. 5 Yıllık Plân - ki 
77 sayılı Plânın korunmasına dair Kanun gere
ğince yasama meclisleri buna uymak mecburiye
tindedirler, plân değişmedikçe - 437 nci sayfa
sında esası 7, 8 satır içinde vâz'etmiş bulunu
yor. Uzun izaha lüzum yok. Uzun süreler plâ
nın konuk hedeflerinin gerçekleşmesiyle mâkul 
ölçüler içinde halledilecek olan kira meselesinin 
yasalarla düzenlenmesi ıgereken bir süre için ki
racı ve ımüik sahibini konut politikasının hedef-

27 . 1 . 1965 O : İ 
lerine uygun olarak koruyacak, kiracıyı ve mülk 
sahibini konut hedeflerine uygun olarak 'koruya
cak bir kira politikası uygulanacaktır. Bu arada, 

1. Kira değerlendirilme ölçüleri yeniden 
teslbit edecek eski ve yeni konutlar için aynı ki
ra değerlendirme ölçüleri uygulanacak ve yeni 
konutlarda kiranın yerleşme izniyle birlikte tes-
hit ve ilânı sağlanacaktır. 

2. Kira sözleşmelerinin yazılı olarak yapıl
ması sağlanacak ve sözleşmeler kontrol edile
cektir. 

3. Görevle ilgili zorunluluklar ve belli sos
yal ihtiyaçlar dışında kamu sektöründe kiraya 
verilen meskenlerde kira, genel ölçülere göre tes-
bit edilecektir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; buradaki ruh, 
hu üçüncü maddedeki ruh, şüphesiz Beş Yıllık 
Plânın ruhu olması lâzımdır. Beş Yıllık Plânın 
ruhu, mal. sahibiyle kiracı arasında kiranın «ser
bestçe takdirine mânidir. Fahir Giritlioğlu ar
kadaşımla beraber olarak bunun zıddmı mütalâa 
eden. arkadaşlara karşı olarak 'bunu ifade etmek 
lâzımdır, işte bu sebeple bendeniz, evvelce, «ta
raflar serbestçe tâyin ederler,» kelimeleri vardı, 
tarafların, bu kanunun üçüncü, maddesinde ta
rafların zaten serbestçe tâyin etmelerine lüzum 
yoktur. Çünkü bu kanun rayiç kirayı esas almış 
yani, hakikaten o yerin değeri ne ise onu almış, 
yasakladığı tek şey de, fahiş kira yani, rayiç ki
radan yukarı alman kirayı yasaklamaktadır. Bi
naenaleyh, serbest kelimesi zaten tahakkuk etmiş
tir, yani serbest kira tahakkuk etmiştir, halkın 
arıladığı mânada, rayiç kira. Ama domatese nark 
koyduğumuz bir memlekette kiranın rayiç üstün
den fahiş olması yasaklanmıştır. Bu ruhu bura
ya aksettirmek lâzımdır. Yani mülk sahibi, eğer 
kirası bugün üç yüz lira olan evinin değer ki
rası, civarda olan emsali bin lira ise bin lirayı 
alacaktır. Ama ben mal sahibiyim serbestçe siz
den kira isterim, benim evim bin lira ama ben 
sizden on bin lira kira istiyorum demek hakkını 
yok etmiştir. Kanunun esprisi 'budur. Bu sebep
le buradaki tarafların, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte kirada bulunan konutların kira 
bedelleri kiralıyanla 'kiracı arasında anlaşma ile.. 
Komisyonda «avundum, lütuf buyurdular, «ser
bestçe» kelimesini kaldırdılar. Anlaşma ile.. An
laşamadıkları takdirde bunlardan birisinin mü
racaatı üzerine bu kanunda yazılı esaslara 

[ göre... 
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Arkadaşlar; şimdi buradaki ruh, Ibü kanun

daki ölçüler içinde tarafların anlaşmasıdır. Bir 
ceibir yok, ama kanun vâzıı kendisi ıbir süre 
sonra mahkeme yolu ile halledilecek ihtilâfların, 
uygulanacak usullerin dışında bir kira tesibitini 
elbette ki, derpiş etmez ve etmemelidir. Binaen
aleyh, 'bendeniz bu durumu aydınlatmak üzere 
iki teklifte bulunuyorum. Birisi bir takrirdir, 
bunu sunuyorum. Diyorum ki, «Bu kanundaki 
ölçümlü kira esasları göz önünde tutularak ki-
ralıyanla kiracı, aralarında serbestçe anlaşama
dıkları takdirde.» 

Bu şekli, işi karıştırır diye kabul ıbuyurursa 
Sayın Komisyon, o zaman rica edeceğim, bu esas
lar dâhilinde anlaşma yapılması hususunu muh
terem Komisyon kürsüden beyan ederse; mesele 
halledilmiş olur. Bir nokta ibu. Bir nokta da; 
bu üçüncü madde yalnız konutlardan bahis et
mektedir. Halbuki işyerleri de kanunda bahis 
mevzuudur. 

Muhterem komisyon arkadaşlarım ifade etti
ler; dediler ki, ileride konuttan gayrı yerlerin 
işyerlerinin kirası geldiği zaman serbestçe bu 
mesele konuşulacaktır. Fakat usul bakımın
dan bir tehlike vardır arkadaşlar. Biz, veya 
ben maddede bu iddiada bulunmazsam ilerde 
şu denebilir. Üçüncü madde geçerken siz, bu 
noktaya dokunmadınız. Üçüncü maddenin ka
bul şekline göre, artık sizin konuşma hakkınız 
yoktur. Ben bir takrir sunuyorum. Muhterem 
komisyon işyerleri hakkındaki madde geldiği 
zaman söz hakkımızın mahfuz olduğunu ve 
orada bir değiştirme yapıldığı takdirde bu 
maddede de değiştirme yapılabileceğini beyan 
buyururlarsa bendeniz bu takririmde ısrar et
mem. Komisyonda da ifade etmiştim. İkinci 
önemli gördüğüm nokta da budur. 

Sayın TekinePin temas ettikleri tesbit dâ
vası, hakikaten buraya konması zamiri bir şey
dir. Bunu biz koymadığımız takdirde belki 
uzun hukukî münakaşaları doğurabilecek neti
celer mahkemede doğar ve bu suretle vatan
daşlarımızın hakları zayi olabilir. O münasip 
bir şekilde tesbit, filvaki umumi bir terimle 
tesbit dâvası gibi anlaşılıyor ama, tesbit dâvası 
denmesinde usul hukuku bakımından fayda 
vardır. Muhterem komisyon her halde buna 
ittifak edeceklerdir. 

Kıymetli vakitlerinizi aldım efendim, özür 
dilerim. 

27 . 1 . İ96Ö Ö : İ 
BAŞKAN — Sayın Tekine!. 
İSMAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 

Efendim bu madde için tekrar söz aldığım için 
evvelâ özür dilerim. Sayın Aydın Bolak arka
daşımızın konuşmasından sonra, Sayın Fahir 
Giritlioğlu ve Sayın Reşit Ülker arkadaşları
mız konuşmalarında bâzı meselelere temas etti
ler ve Sayın Aydın Bolak arkadaşımızın, şaha
ne üslûbu ile Meclis üyelerinin oylarına tesir 
edecek tarzda bir konuşma yaptığını da müşa-
hade ettik. Tasarıya verilecek oyların şu Mec
lis içerisinde adedi ve keyfiyeti bakımından iyi 
bir istikamete sevk edilmesi için, müsaade eder
seniz bidayette kendilerine, fikirlerine karşı her 
hangi bir şey söylemiyeceğimi beyan etmiş ol
mama rağmen, cevaplandırmak zorunu hisset
tim. 

Şimdi arkadaşlarım; Sayın Ahmet Aydın 
Bolak mahkemelerin müşahhas olarak halledil
mesi lâzımgelen bir konuda bir sual tevcih et
ti ve buna bâzı gerekçeler de koydu. Anayasa 
Mahkemesi kararının dikkatlice bir tetkiki so
nucunda elde edilecek netice Sayın Ahmet 
Aydın Bolak'm bize kabul ettirmek istediği 
sonuç değildir. Bilindiği gibi 6570 sayılı Ka
nun mer'i iken gayrimenkul sahipleri kira pa
ralarını tâyinde serbest değillerdi. Takyit an
cak ve ancak kiraya verilen gayrimenkullerin 
tahliyeleriyle bâzı şartlara bağlanmıştır. 

Anayasa Mahkemesi bu konuyu çeşitli yön
lerden mütalâa etmiştir. Evvelâ Anayasanın 
36 ncı maddesi muvacehesinde, mülkiyet hak
larının özüne dokunan bir davranış var mıdır, 
yok mudur? Ve Anayasanın 36 ncı maddesi
nin mevcudiyetine rağmen, bu konuda sınırla
ma yapılabilir mi, yapılamaz mı? 6570 sayılı 
Kanunun tatbikatının gayrimenkul sahiplerini 
zarardide ettiğini Anayasa Mahkemesi kabul 
etmiştir. Bunu Heyeti Aliyeniz de kabul et
mektedir. Ve bunun gerekçesi de özet olarak 
şöylece sıralanmıştır: 

12 . 5 . 1953 ten sonra iktisadi şartlar önem
li derecede değişmiştir. Ezcümle, inşaat mali
yetleri, bakım ve idare giderleri çok artmış
tır. Türk parasının kıymeti Hükümetçe alman 
kararlarla düşürülmüştür. Gerek bu kararla
rın ve gerekse diğer sebeplerin tesiri altında 
arsa fiyatları yükselmiştir. Ve bina vergileri
ne Devletçe zamlar yapılmıştır. 12 . 5 . 1953 
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rayicinin muhafazası, gayrimenkul sahipleri 
yönünden hakkaniyet ve adalet prensiplerine 
aykırıdır. Ve yine iş sahalarının açılması ve 
serbestiye kavuşturulması ayrı ve büyük kâr
ların sağlanmasına sebebiyet verdiği halde, 
mülk sahiplerinin gayrimenkullere yaptırdıkla
rı sermaye gelirleri değişmez bir hale gelmiştir 
donmuştur. Bu durum muvacehesinde mal sa
hipleri zararına ve kiracılar yararına değişik
lik meydana gelmiş bulunmaktadır. Bu sonuç, 
yurtdaşlarm haklarda ve mükellefiyetlerde eşit
lik prensibine tamamiyle aykırıdır. 

Bu gerekçenin sarahati karşısında, Ahmet 
Aydın Bolak arkadaşımızın 2 nci maddenin bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel, ve 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra taf
sile tabi tutarak, komisyonun getirmiş oldu
ğu hükmü tenkid etmesini doğru bulmamakta
yım. Buna ait gerekçeyi biraz daha izah ede
ceğim. 

Yalınz diğer bir mühim konu da şudur ar
kadaşlarım : 

Şimdi, Anayasanın 36 ncı maddesini mutlak 
mânada anlamamak lâzımdır. Mesken ve i" 
darlığı olan ve konut politikası halledilmemin 
olan memleketlerde, Devletçe tedbir alınma
dığı takdirde, talep fazlalığı ile kira fiyatları
nın yükseldiği bir gerçektir. Bugün memleke
timizde, konut politikasını hallettiğini kabul 
etmek durumunda değiliz. Konut politikası 
henüz halledilememiştir. Böyle fiyatların yük
selişi istihlâk maddeleri üzerine de tesir icra 
etmektedir ve umumi hayat pahalılığına da 
müncer olmaktadır. Hayat pahalılığının ise 
toplumda huzursuzluk yarattığı bilinen bir va
kıadır. Toplumu hayat pahalılığına karşı ko
rumak amaciylc - ki bu Anayasa Mahkemesi
nin gerekçesidir - Devletçe tedbir alınmasında 
kamu yararı vardır. Kiraların kontrolü ve 
tedbirler cümlesindedir ve Anayasaya da bu 
yönden bir aykırılık yoktur. Bu sebeple ko
nut ve işyeri darlığı ve konut politikasını he
nüz gerçekleştirememiş bulunan memleketimi
ze Devletin müdahalesi şarttır. Ancak bu mü
dahalenin hudut ve şümulü ne olmalıdır? Bu
nun üzerinde durduğumuz zaman, biz bu tasa
rının bidayetinden beri savunmasını yaparken 
diyoruz ki, bir tarafta kiracı vardır, bir taraf
ta mal sahibi vardır, gayrimenkul sermaye 

27 . 1 . 1985 O : 1 
iradı vardır ve biz Anayasanın 36 ncı madde
sinin, ana esasları dâhilinde, kiracı ve mal sa
hibi arasındaki hakları bölen bir âdil çizgiyi 
bu kanun içine oturtmak zorundayız. Bu âdil 
çizgiyi kanun içine monte ettiğimiz gün, neti
ce hâsıl olacak ve Sayın Ahmet Ay dm Bolak 
arkadaşımın ve bu kanunun lüzumsuzluğu üze
rinde fikir ısdar etmiş olan arkadaşlarınım 
endişesi yersiz kalacaktır. 

Şimdi, kendileri, mukavele serbestisi esası
na nakise getirdiğinden bahsile müşahhas bir 
misal verdiler. Dediler ki, «On senelik ya
pılmış bir anlaşma vardır. Bu on senelik an
laşmanın eğer bugün için vâridolduğu düşünü
lürse, her halde geriden başlaması icabcdccek-
tir. Şimdi bütün bu sakıncalar ile mülk sa
hiplerinin zarardidc olduğunu kabul ederken 
ve fevkalâde şartların hüküm sürdüğü anlarda 
tatbiki lâzımgelen bir kanunun mer'i bulundu
ğu sırada kendi iradesinin dışmda hükümlere 
vâsıl olmak suretiyle bir mukaveleye zorlanan 
mülk sahibinin illâki düşük bir kira ile kira
cısının yerinde oturtulmasını istemek, elbetteki 
hakkımız değildir. Bu gerekçeleri tekzip etme
mek zorundayız. Bu itibarla hakkaniyet de 
onu iktiza ettirmektedir ki, fevkalâde hallerin 
tabiî ve zaruri bir neticesi olarak tatbik edil
miş bulunan 6570 sayılı Kanunun, tatbikatından 
zarar görmüş mal sahiplerini bu yeni kanun-
]a, mukavele müddetleri uzun olsa dahi, fay
dalandırmak zorundayız, ihlâl edilen haklar 
yoktur. Bir Porce - Maı'eur vardır ve fevka
lâde hallerin icabettirdiği aksaklıkların gide
rilmesi için Devlet çalışmalıdır ve bu gaye 
ile bu kanun sevk edilmiştir. Bu itibarla muh
terem arkadaşlarımdan tekrar istirham ediyo
rum. Getirilen 3 ncü maddedeki tenkidlerimi-
zi belirttik. Kanun tekniğine esasları itibariy
le uygundur. Yazış şekli iyi bir üslûba, ma
alesef sahip değildir. Ama prensiplerini tas
hih eden bir teklifi de ayrıca sunmuş bulun
maktayım. Hangi teklif olursa olsun, fakat 
esasa taallûk eden bu maddenin de kabul edi
lerek, biran evvel Senatonun da süzgecinden 
geçmesi ve bu müzakere usulüne bir aydınlık 
katması lâzımdır kanaatiyle hepinizi tekrar 
hürmetle selâmlarım. 

GEOÎOÎ KOMİSYON BAŞKANI MUUSTA-
PA UYAR (izmir) — Bir hususu zapta geçir-
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mek ve aynı zamanda aydınlatmak için söz al
dım, özür dilerim. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımız ikinci mad
denin anaprensibi olan, daha doğrusu bu ka
nunun anaprensibi olan anlaşmanın muhteva
sını tâyinde bizim görüşümüze göre biraz ya
nılmışlardır. Esasen komisyonumuza da bir 
sual vâıidolmuştur. Hem yanlışlığı düzeltmek, 
hem suali cevaplamak ve hem de zapta geçme
sini temin bakımından söz almış bulunuyorum. 

Tasarının esası, temeli kira bedelinde ta
rafların serbestçe ani aşabilmeleridir. Bu an
laşmanın hududu tarafların vicdanlarıdır. Bu 
anlaşmanın hududu, Sayın Reşit Ülker arka
daşımızın izah ettiği ve anladığı gibi, bu ka
nunun getirdiği esaslar değildir. Taraflar ira
delerini serbestçe izhar ederek bir gayrimen
kulun kira bedelinde anlaştıktan sonra kanun 
vâzımın ona, hayır illâ sen şu esaslar dâhilin
de veya şu hudut içerisinde kira bedelini tesbit 
edeceksin, diye müdahale etmesi Anayasa Mah
kemesinin iptal kararma aykırı, mülkiyet hak
kının özüne dokunan bir tasarruf olur. Ser
bestçe anlaşmaktan maksat, bu kanunun dı
şında, tarafların gönlü ile, rızaları ile a ula
şabilmeleridir. Üç yıllık, beş yıllık bir an
laşma yaptılar, ondan sonra bu kanunun esa
sına dönmek isterlerse veya yaptıkları anlaş
mada bu kanunun esasına uymıyan bir taraf 
olursa onu tetkik etmeyi arzu ederlerse, ira
delerini izhar ettikleri beş yılm sonunda veyr 
üç yıl sonra bu kanunun esasına göre mahke
me, tesbit edecek, müdahale edecektir. Bu bir 

İkinci husus, işyerleri konusudur. Dahr 
evvel arz ettik. Tekrar arz edelim. İşyerleri-, 
nin kiralarının tesbiti mevzuunda, tasarının 
sonunda geçici maddelerde hükümler vardır 
Hiçbir zaman 2 nci maddenin, tasarıdaki 3 ncü 
maddenin kabulü ile Yüce Meclis üyesi arka
daşlarımızın işyerlerinin kiralarının tesbitinden 
bahseden geçici maddelerin müzakeresinde 
alamayacakları bahis konusu değildir. O mad
de geldiği zaman, işyerleri kiralarının da tes
biti hususunda Yüce Meclis üyesi arkadaşları
mızın fikirlerinden faydalanacağız, icabederso 
o maddeleri, şimdi kabul etmekte olduğumu" 
usuller, esaslar dairesinde, yeniden bir elasti
kiyet vermek suretiyle tesbit edeceğiz, değiş
tireceğiz. 

27 .1.1965 O : 1 
Bir noktayı daha arz edeyim, gerek Teki-

nel arkadaşımızın, gerekse Reşit Ülker arka
daşımızın üzerinde ısrarla durduğu (tesbiti dâ
vası) konusunu komisyonumuz tekrar tezekkür 
etti. İkinci fıkranın sonundaki (bu kanuna 
göre tesbiti için), (tesbitin) den sonra bir (dâ
vası) kelimesini ilâve etmeyi faydalı bulduk, 
Yani (tesbiti dâvası için mahkemeye başvuru
labilir) şeklinde teklifimiz tashih edilmiş olu
yor, arz ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Muhterem arkadaşlarım, söz almamın sebebini 
kısaca arz edeceğim. Esasında komisyon arz et
mek istediğim hususu takabbül edip metni tas
hih ettiği için, bana söz kalmamıştı ve söz almak
tan sarfınazar etmiştim, muhterem Reise de bunu 
'fado etmiştim. Ama sonradan Sayın Tekinel'in 
ve Sayın Ülker arkadaşlarımızın konuşmaları 
bendenizin maruzatımın yanlış anlaşıldığını 
Tösterdi. Kısaca tebriyei hal için çıktım. Bir, bu 
kanunun ikinci maddesi dolayısiyle • tümü üze
rindeki müzakerelere dönmenin gayriusuli oldu
ğunu bildiğim için, mâruzâtımda böyle bir yola 
"Tİtmiyeceğim, dedim. Birinci nokta olarak arz 
'îttim, yine tekrar ediyorum. Böyle bir niyetim 
olamaz, usule aykırıdır. 

İki: sevk edilen metin, 3 ncü madde olarak 
^evk edilen metin, rızayi tarafeyni esas almakta
dır, irade serbestisini esas almaktadır, dedim ve 
bunda konuşan arkadaşlarımın her hangi bir ih
tilâfı yok. Hayır almaz, almamalıdır, tarzında bir 
beyanı .yok. Yalnız Sayın Ülker, bu kanun için
le, lâfzının ilâvesiyle bir tebeddülü düşünmek
tedir. Saym Tekinel de aksine bir fikre sahip 
değil. 

Şimdi diyorum ki, bu esası kabul ettiğimize 
göre, bu esas içinde tekevvün eden akitlerin, 
uzun müddetli olabileceğini düşünüyoruz. Uzun 
müddetli akitlerde müddeti akdin devamına rağ
men bedeli icar unsurunun tarafeynin arzuları 
;lo tadiline niçin ruhsat veriyorsunuz, diyorum. 
Mâruzâtım bu idi. Çok Saym Komisyon bu mâ
ruzâtımda bendenizi haklı buldu. 

Burada bir noktaya daha temas etmek ve sa
rahatle ifade etmek istiyorum. Bu kanun eğer 
Parlâmentoda şu sayı ile müzakere ediliyorsa bu 
onun âmme efkârında mevzu olarak ehemmiyeti
ni kaybetmiş olmasındandır. 
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Sebebini arz edeyim. Halen tatbikatı cereyan 

etmektedir. Türkiye'de insanlar bu kanunu Mec
lis çıkarmadı diye, gayrimenkul kiralamaktan, 
mesken kiralamaktan veya kiraya vermekten 
vazgeçmiş değillerdir. Kanun koyucunun ataleti, 
kanun koyucunun durmuş olması, hâdiselerin de 
durmasını hiçbir zaman gerektirmemektedir. Sa
yın Ülker, plânın birtakım kaideler sevk ettiğini 
beyan buyurdular. Plân narhlı kira rejimini is
tisnai bir devre için tecviz etmiştir. Nedir plânın 
bütün maksadı? Daha evvel bu mevzu üzerinde 
çok teferruatlı konuşmuştum, tekrar etmek iste
miyorum. Plânın maksadı narhlı kira rejimi için
de sosyal mesken dâvasını halletmektir. Sosyal 
mesken dâvası nasıl hallolunur? Gayrimenkul 
sermaye iradının tam değerlendirilip vergisinin 
almmasiyle hallolunabilir. Bendenizin kanunun 
esasında yazdığım muhalefet şerhi, yalnızca bu 
noktaya matuf. Şimdi, muhalefet şerhi yazılı 
olan, muhalefet şerhini burada bertafsil izah eden 
bir arkadaşınıza, çok Seym Tekinel'in görüşü, 
serbest kira rejimini istiyor, gayrimenkul ma
liklerini himaye etmek istiyor, tarzında bir ce
vap vermesi, kasdı aşan fiildir. Benim kasdım 
eğer burada, mücerret mal sahiplerini himaye ise 
bunu katiyen bendenizin fikriyatiyle birlikte mü
talâa etmemenizi istirham ederim. Düşüncem şu, 
muhalefet şerhinde de arz etmiştim, tekrar buna 
dönmiyeceğimi de arz etmiştim, Türkiye'de gay
rimenkul sermaye iradı büyük miktarda vergi 
kaçakçılığı olan bir konudur. Komisyonun ilk 
evvel üzerine eğilmesi lâzımgelen husus, geçen 
defa Mecliste, Bütçe Komisyonunda da ifade et
tiğim gibi, sermaye iradini süratle vergilendir
mektir. Eğer imkân görüyorsanız, Yüce Heyeti
niz imkân görüyorsa şu kanuna bir madde ilâve
siyle kira akdine müdahalenin mucip sebebini or
tadan kaldırmak mümkündür. Gayrimenkul ki
raları serbesttir. Ancak taraflar kira mukavele
sini yazılı olarak yapmaya mecburdur Akdedi
len kira mukavelesi 15 gün zarfında mahallî ver
gi dairesine ibraz edilir, tbraz edilen kira mu
kavelesinin azlığı hususunda Maliye vergi daire
sinin ve belediye tahsil dairesinin haklı bir şikâ
yeti varsa, bu kanunda gösterilen esaslar daire
sinde, mahkemeden kiranın vergi matrahına esas 
olmak üzere tâyinini vergi daireleri istiyebilir. 
Vergi dairesinin mahkemeden istediği karar ile 
taayyün eden kira mukavelesinin bedeli icarı ol-
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mamakla beraber, kira geliri vergi matrahını 
teşkil eder. Madde 1. 

Madde 2. — «Bu suretle elde edilen gayri
menkul sermaye iradı gelirleri, bütçede başka 
hiçbir maksada tahsis edilmeksizin sosyal mesken 
yapımına tahsis olunur.» diyebiliyor mu Yüce 
Heyetiniz? Muhasebei Umumiye Kanununu ta
dil ediyor ımı? Bütün bu çekişmelerin ve birbiri
mizi ithamın ve olumsuz müdafaaların mucip se
bebi ortadan kalkar. Böylece Yenişehir'de bir
çok apartmanların kirasının ne olması lâzımgel-
diği hususunda uzun çatışmaları Yüce Heyetiniz 
yapmaz. Arz etmiştim geçen defa da, Yüce He
yetinizi teşkil eden zevatı muhteremin yarısı mal 
sahibi ise, yarısı da kiracıdır. Benim mevzuum, 
bu Kira Kanunu ile mevzuum, Parlâmentonun 
ötesinde ve hani şu sosyal mesken dediğimiz nes
nenin ta kendisini, ihtiyaç içinde olan sakinleri 
olan, gecekonduların sakinleri olan, kenar mahal
le sakinleri olanla, ne mecburiyeti yar. Parlâ
mentonun, Ycnişehirde Atatürk Bulvarı üzerinde 
mağaza sahibi Ahmet Beyle, Mehmet Bey arasın
daki münasebetleri tanzime ne mecburiyeti var? 
Parlâmentonun, bakanlıklardaki falanca apartı-
manın bir dairesi kaç lira kira getirsin, kaça ki
ralansın, kaça kiralanmasın, bununla uğraşmaya? 
Yok buna mecburiyeti. Aksine mecburiyeti var 
bunları serbest kira rejimi içinde vergilendirip 
varidatını tahsil etmeye. Ondan aldığı varidatı 
da Beş Yıllık Plânı ve 15 yıllık perspektif içinde 

sosyal mesken yapımına tahsis etmeye Yüce Ko
misyonunuz bize niyabeten vazife gören Komis
yon bir serbest anlaşma esasını kabul etmiş. Ben
denizin arzım yalnızca bu idi. Maddenin reddi 
hakkında bir mâruzâtım da yoktu. Yalnız de
miştim ki, tümüne muhalif olmakla beraber bir 
hatadan siyan et için mâruzâtta bulundum. Lüt
fen hüsnü kabul gösterin. Yoksa Sayın Tekinel'in 
dediği gibi, tasarının temel maddesi olan bu mad
de reddedilirse, işlemez hale gelecek olan bir mad
de diye tavsif ettikleri ikinci maddenin reddini 
istirham etmemiştim. Yüce Heyetten. Bir tas
hihi istirham etmiştim ve Yüce Komisyon da bu 
tashihi yaptığı için sözümden dahi sarfı nazar 
etmiştim. Bendenize iltifat buyurdunuz, çok na
ziksiniz. Ama kasdı aşan bir fiil ile burada beni 
itham ettiniz. Lütfediniz, böyle bir ithamı ne siz 
bana, yapınız, ne de ben zatı âlinize yapayım, 
Hürmet ederim efendim. 

— 242 — 



M. Meclisi | B : 46 
BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, Komisyon sayın sözcüsünün bizim na
çiz fikirlerimize iştirak ederek, tesbit dâvası hu
susunu maddede belirtmelerine teşekkürlerimi 
sunarım. Yalnız, bir noktada anlaşmamız imkâ
nı yoktur ve bundan dolayı da üzüntü duymakta
yım. Şu Beş Yıllık Plân bizim için İçtüzük ne 
ise, aynı derecede bağlayıcı hükümler taşımakta
dır. Ve orada ölçülü kira esası konmuştur. Geti
rilen kanun teklifinde bir kısım kiraların serbest 
bırakılması kabul edilmemiştir. Binaenaleyh, 
netice olarak ölçümlü kira esası vardır. Şimdi, 
benim söylediğim ile komisyonun ifade ettiği ara
sında tatbikata intikali bakımından nazari bir 
fark vardır. Bendeniz diyorum ki, netice değiş-
miyecektir. Taraflar anlaşma yapacaklardır. Bel
ki yine bildikleri gibi yapacaklardır. Ama biz 
kanun koyan olarak, Beş Yıllık Plânda neyi ifa
de etmişsek ve hukukan nevi ifade etmemiz iea-
bediyorsa onu burada ifade etmemiz lâzım gelir. 
Nitekim, bu görüşümü doğrulıyan Beş Yıllık Plâ
nın okunmasında veya anlaşılmasında her hangi 
bir cevap vermiyorlar. Beş Yıllık Plânı bir ve
sika diye kabul ediyorum. Yani beni teyideden 
lâalettayin bir kitap diye dayanmıyorum ona. 
Hükümetleri bağlıyan bir vesika olarak, ciddî bir 
vesika olarak ve 77 sayılı Kanunun teminatı al
tında bir vesika olarak bahsediyorum. Şimdi be
ni doğrulayan bir durum var, kendileri lütfetsin
ler, ellerinin altındaki Hükümetin getirdiği tasa
rıya baksınlar. Hükümetin getirdiği tasarıda ben
denizin savunduğum fikir aynen mevcut. Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte kirada bulunan 
veya bu tarihten sonra kiraya verilecek konutla
rın kira bedelleri bu kanunda gösterilen esaslara 
göre kiralıyan ile kiracı arasında anlaşma ile, 
bu kanunda gösterilen esaslara göre... îşte Hükü
met bunu getirdi. Ama komisyon bunu değişti
rerek serbestliği müdafaa ediyor. Hükümetle Ko
misyonun ve plân arasında çelişme vardır. Lüt
fetsin komisyon sözcüsü arkadaşım, bu hakikati, 
bu bedahati kabul etsin. Bunu kabulde hiçbir 
netice doğmıyacaktır. Bunu kabul etmesiyle ka
nunun ruhu sağlam doğacaktır. İleride mahkeme
ler hâdiseleri dâva şeklinde incelerken maddeye 
konulmuş bu esastan faydalanacaklardır. Şu ola
caktır. Şimdi tarafların serbest iradesi ile birta
kım kiralar kararlaştırılacak ve o kiralar rayiç 
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kira olarak diğer dâvalarda emsal gösterilecektir. 
Emsal olarak gösterilecektir. Bunun içinden na
sıl çıkılır? Binaenaleyh, kanunun ruhunu, plânın 
emrini Hükümetin teklifini ifade eden bu hük
mün bu şekilde ifade edilmesi zarureti aşikârdır. 
Yalnız, bu noktada fikrim budur, bunu mütema
diyen söyledim, bundan sonra da bir şey söyliye-
cek değilim. Bir noktada Sayın Bolak arkadaşıma 
ben doğrudan doğruya bir şeyde bulunmadım, 
tahminen ifade ediyorlar. 

Bir noktayı daha ifade etmek isterim, Mec
liste kanunların ve böyle bir kira kanunun bu 
kadar az üye ile konuşulmuş olması, kira kanu
nun gerekçede halkı ilgilendiren bir kanun ol
madığını değil, Parlâmentonun kira kanununu 
ile ilgilenmediğini gösterir. Böyle düşünmek 
lâzım. Her kanun, umumiyetle pek çok kanun
lar da, yine bu arkadaşlarla bu kesafetteki ar
kadaşlarla çıkarılmaktadır. Binaenaleyh - bu ka
nuna, bu kadar kişinin bulunması ile ilgisizlik 
olduğu ve vatan sathının sütliman olduğu id
diasına katiyen iştirak etmediğimi birçok insa
nın şu anda cayır cayır içerisinin yandığım, ca
nının yandığını, mal sahibi ve kiracı olarak ca
nının yandığını, ifade etmek isterim. Hakikat 
budur. Bu yalnız İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'
ya mahsus değildir. Daha elimizdeki istatistik
lere göre, Erzurum'un da, derdidir, Konya'nın da 
derdidir. Başka illerimizde de, büyük ışehir ni
teliğinde olan büyük şehirlerimizin de derdidir. 
Bu hakikatlere göz yummamız mümkün değil
dir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tekinel. Lüt
fen kısa ifade ediniz, çünkü bir kifayet takri
ri vardır. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Efendim, Sayın Aydın Bolak'ın konuşma kalbi-
liyetı bizce müsellemdir. Benim söz alışımın 
sebebi şudur. Arkadaşım hakikaten akıcı ve gü
zel bir konuşma yaptı, üyeler arasında tered
düt hâsıl oldu. Bunu izale etmek maksadiyle 
çıkmış ve vermiş olduğum takrire rey toplamak 
amacını gütmüştüm bu benim hakkımdır. Ben 
Sayın Aydın Bolak'a adetim değildir zaten, 
hiçbir şekilde şu zümrenin ve bu zümrenin hâ
disemizde olduğu gibi, mal sahiplerinin müda-
fiidir, demedim. Eğer zabıtlarda böyle bir ' 
söz varsa kendisinden özür dilerim. 
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Yalnız, getirmek istediiğm konu şu idi; ar

kadaşımız bir misal verdi, dediki, bu kanunla 
serbestçe yapılan anlaşmalarda mukavele hü
kümlerine müdahale etmek doğrumudur, değil 
midir? Ben de kendisine dedim ki, Anayasa 
Mahkemesinin gerekçesi sabittir, Anayasa Mah
kemesinin tesbit etmiş olduğu iktisadi ve huku
kî esaslarla sarahatan ve sonuç olarak demiştir-
ki 6570 sayılı Knaunda kiraların donmuş olma
sı ve iktisadi şartlara uyması sebebi.yle mal sa
hiplerinin zararına ve fakat kiracılar yararı
na değişiklik yapmıştır. Bu bir adaletsiz dav
ranıştır. İptal sebebi do esasen bundan ileri gel
miştir. 

Şimdi, arkadaşım dediler ki; on senelik bir 
mukavele olsa, taraflar anlaşmışlar, kanun 
vazıı size ne oluyor, ne karışıyorsunuz bu adam
ların mukavelesindeki şartlara? 

Arkadaşlar, kanun vazzı bu gerekçeye isti
naden bu adamların mukavelesine karışmak 
hakkını haizdir. Buna işaret etmek istemiştim. 
Ben de arkadaşıma birkaç misal vermek istiyo
rum; 6570 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddele
rinin iptal tarihi bellidir. İptal tarihinden ev
vel donmuş bir kiraya istinaden on senelik bir 
mukavele yapmış olsa, eğer Ahmet Aydın Bo-
lak arkadaşımızın takibettiği mantık silsilesi de
vam ederse bu donmuş kira on sene müddetle 
mal sahibinin haklarını ızrar edecektir. Madem
ki memlekette seyyanen tatbik edilecek bir ki
ra sistemini getirmek istiyoruz, fevkalâde hal
ler geçmiştir, Force Mjenr denilen müessese 
işlerse eski halin avdet etmesinde mal sahibi 
için fayda yok, zarar vardır. Şu halde diğer 
bir mal sahibi bu kanundan istifade ederken 
fevkalâde hallerin devam ettiği bir süre içe
risinde yapılmış ve rızai olduğunu düşünemiye-
coğimiz bir mukaveleye istinaden mal sahibinin 
tekrar düşük kira almasını arkadaşımız eğer 
arzu ediyorsa, Ibu halde bir değişiklik yapma
mıza imkân olmaz. Yine de ifade ettim, bizim 
savunmamız şudur; mal sahibi ile kiracı mü
nasebetleri arasında âdil bir çizgi bulmak zo
rundayız. Anayasanın 36 ncı maddesine göre 
himaye edeceğiz ve memlekette mesken, konut 
politikasını halledene kadar da bu takyitler 
Anayasanın hudutları içinde devam etmelidir 
ve edecektir. Biz hiçbir zaman Aksaray çarşı-
snıdaki veyahutta Kızılay çarşısmdaki bir 
dükkânın kira i§i ile uğraşamayız, diyemeyiz. 
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Bunu tek cepheli olarak mütalâa edersek, doğ
ru olmaz. Bunun'nedenleri herkesçe bilinmekte-
di.\ Bilhassa Aydın Bolak arkadaşım dahi iyi 
bilirler. Bu konularda vukufları vardır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu gerekli derecede aydınlanmıştır. Ki

fayeti arz ve teklif ederim. 
Antalya 
Etem Ağva 

BAŞKAN —• Öncıgeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, daha evvel Yüksek 
Hâkimler Kurulu üyeliği için. yapılan seçimin 
sonucunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapı

lan 2 nci tur seçime 253 zat katılmış ve netice
de aşağıda isimleri yazılı bulunan adaylar hi
zalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Uyo Üye 
Siirt Sivas 

Cevdet Aydın Adil Altay 
Üyo 

Malatya 
Avni Akşit 

1. Hâkimoğlu Avni 165 
2. Yücel Ali Fahri 27 
3. Durudoğan Fahri 18 
4. Güyer Yusuf İzlettin 15 
5. Yargıcı Mustafa 10 
6. Alpbaz Mesut 7 
7. özsancak Selâhattin 6 
8. Ustünel Mehmet Salih 6 
9. Özmc llccai 2 
10. Yönel Hüseyin Fehmi 1 
11. Muteber olmıyan 4 
12. Boş 1 

BAŞKAN — Hiçbir namzet gerekli nisabı 
dolduramadığı için yeniden seçim yapılacaktır. 

Açık bulunan komisyon üyelikleri için ya
pılmış olan oylama sonuçlarını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bayındırlık Komisyonunda açık bulunan 
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üyelik için yapılan seçime (230) zat katılmış ve 
neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Trabzon Trabzon 

Ali Rıza Uzuner Ahmet Şener 
îzmir 

Necip Mirkelâmoğlu 

Safftet Eminağaoğlu 229 

BAŞKAN — Nisap hâsıl olmuştur. Arkada
şımız Bayındırlık Komisyonuna seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu İktisadi Teşebbüselri Karma Komisyo

nunda açık bulunan üyelikler için yapılan se
çime (230) zat katılmış ve neticede aşağıda 
isimleri yazılı üyeler hizalarında gösterilen oy
lan alınışlardır. 

Arz olunur. 

Trabzon Trabzon 
Ali Rıza Uzuner Ahmet Şener 

îzmir 
Necip Mirkelâmoğlu 

Saffet Eminağaoğlu 229 
Sekip İnal 229 
İbrahim îmirzalıoğlu 228 
Nihat Berkkan 227 
BAŞKAN — Bu üç arkadaşımız da Kamu 

iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna üye 
seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 
Karma Bütçe Komisyonunda açık Ibulunan 

üyelik için yapılan seçime (230) zat katılmış ve 
neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Trabzon Trabzon 

Ali Rıza Uzuner Ahmet Şener 
izmir 

Necip Mirkelâmoğlu 
Hurrem Kubat 230 

BAŞKAN — Hurrem Kubat arkadaşımız da 
Karma Bütçe Komisyonuna üye seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaret Komisyonunda açık bulunan üye

likler için yapılan seçime (230) zat katılmış ve 

neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Trabzon Trabzon 
Ali Rıza Uzuner Ahmet Şener 

İzmir 
Necip Mirkelâmoğlu 

Şaban Keskin 17 
Fuat Ümit 17 
Fethi Doğançay & 
BAŞKAN —. Ticaret Komisyonu için yapılan 

seçimde nisap hâsıl olmadığı için yeniden oyla
ma yapılacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Ulaştırma Komisyonunda açık bulunan üye

likler için yapılan seçime (230) zat katılmış ve 
neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olufttö*. 
Trabzon Trabzon 

Ali Rıza Uzuner Ahmet Şener 
îzmir 

Necip Mirkelâmoğlu 

Kemal Badıllı 36 
Halûk Nur Baki 8 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu 3 
BAŞKAN — Nisap hâsıl olmamıştır, seçim 

yenilenecektir. 
Açıik loyfıarmııaai isuınuı'jmıuş olan 'kamum tasa

rısının oylama sonuçları : 
1994 'yılı (Bü'bçe Kaaıununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılamsı hakkındaki kanun tasarısı
nın oylamasına 258 üye katılmıştır. 222 kabul, 
15 ret ve 21 •çeklnser oy kullanılmıştır. Tasarı 
kabul edilmiştir. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması 'hakkındaki kanun tasarısı. 
(S. Sayısı : 7$9) Oylamaya 257 üye katılmış, 
219 kabul, 17 ret, 21 çekinser oy kullanılmıştır. 
Tasan Kanunlaşmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının oylamasına 
257 üye katılmış, 217 kabul, 16 ret, 24 çekin
se? ©y kullanılmıştır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

1964 yılı Bü'tç© Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin Jıandajma Genel Ko-
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mutanlığı kısmında ve Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu İdare Âmirlerinin 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması (hakkındaki ka
nun teklifine 255 üye iştirak etmiş.; 220 kabul, 
15 ret, 20 çekinser oy kullanılmıştır. Teklif ka
nunlaşmıştır. 

Muhterem arkadaşlarını, bir kifayet karariyle 
müzakeresini bitirmiş olduğumuz Kira kanunu 
tasarısının 3 ncü maddesiyle ilgili olarak ve
rilmiş mütaaddit önergeler vardır. Komisyonu
nuz bu önergelerin ışığı altında yeni bir metin 
hazırlamıştır. Şimdi komisyonun hazırladığı 
metni okutacağım. Daha evvel önerge vermiş 
olan arkadaşlarım ,bu metinle iktifa ettikleri tak
dirde kendi önergelerini geri isteyip istememek
te muhtardırlar. Şimdi metni tekrar okutuyo
rum. Komisyonun metnidir bu... 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Bina kiraları 'hakkındaki kamun tasarısının 

2 nci maddesi kaldırılarak tasarının 3 ncü mad
desi, 2 nci madde olarak aşağıdaki şekilde ko
misyonumuzca yeniden tedvin edilmiştir. 

Teklifimizin kabulünü iarz ve rica ederiz. 
Geçici Komisyon Balkanı 

İzmir 
Mustafa Uyar 

Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe ıgirdiği 
tarihte ıkirada bulunan, konutların kira bedelle
ri, ikiralıyan ile kiracı arasında lanlaşma ile, an
laşamadıkları takdirde, bunlardan birisinin mü
racaatı üzerine bu 'kanunda yazılı esaslara 'göre, 
mahkemece tesbit olunur. 

IBu kanunun yürürlüğe ıgirdiği tarihten son
ra (kiraya verilecek konutların kira 'bedelleri ta
raflar arasında anlaşma ile tâyin edilir. Bu 
takdirde taraflardan her biri kira süresinin bi
timinden evvelki 30 gün içerisinde noter vası-
tasiyle diğer tarafa ihbar edilmek suretiyle belli sü
renin bitiminden itibaren 15 >gün içinde kira 
miktarının bu kanuna göre tesbiti dâvası için 
mahkemeye başvurabilir. 

Mahkemece tesbit edilecek kira bedeli', taraf
lar arasında dâva tarihinden itibaren uygulanır. 

Mahkeme süresince sözleşmedeki kira bedeli' 
ödenmekte devam olunur. Dâva sonunda 'kesinle
şen kiria bedeli ile sözleşmedeki kira bedeli ara
sındaki fark hakkında Borçlar Kanununun 
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.260 nci maldesi uygulanır; kiralıyan fazla kira 
' parası almış ise istek ile mahsubedilir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili olarak veril
in iş olan bütün önergeler ikinci madde tayyedil-

uliği için ve komisyon da ikinci madde olarak 
'bunu teklif ettiği için, ikinci madde ile ilgili 
Yönerge olarak nazarı itibara alınacaktır. Bu 
i madde ile ilgili olarak verilmiş önergelerin sa-
Höplerinin adlarını okuyorum. İsmail Hakkı 
Tekinel, Nihat Diler, Kesit Ülker. Kesit Ül
ker; sizin iki önergeniz vardır. İkisi de «işyer-

; leriniıı» kelimesini ilâve etmeyi istiyor. 
: KESİT ÜJJKER (İstanbul) — (ieri alıyo-
1 rum. 

BAŞKAN — Sayın Kesit Ülker'in, işyerle
riyle ilgili iki önergesinin, ikisi de igeriverikniş-
tir. 

Kâmil İnal'in önergesi : işyerleriyle ilgili. 
Kesit Ülker'in önergesi ; ölçümlü kira esas

ları göz önünde tutularak.. 
Fahir Giritlioğlu'nun önergeleri var. 

! FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Ben 
ikisini de geri alıyorum. Yalnız maddenin mat-
labını 'tashih edecekler mi? (Bunu öğrenmek is
tiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜSTA-
' FA UYAR (İzmir) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor efen
dim. önergelerinizi geri alıyor musunuz Sayın 

: G.iritlioğlu? 
FAHİR GİRİTLİOĞDU (Edirne) — Alıyo

rum. 
'BAŞKAN — İki önerge ıgeriverilmiştir. 
Şimdi, bizde kalan önergeleri sırasiyle oku

tup oylarınıza arz edeceğim. 'En sonunda da 
•komisyonun önergesini oyunuza arz edeceğim. 

Y ü'ksek Başkanlığa 
Tasarının Üçüncü maddesinin matlâbuıın kal

dırılmasını ve maddenin aşağıdaki şe'kilde tadili
ni arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
İsmial Hakkı tekinel 

İkinci Bölüm 
Konut kiralarının tesbiti 

Madde 3.— Bu Kanun yürülüğe girdiği ta
rihte kirada bulunan veya bu tarihten sonra ki
raya verilen konut kiraları Mfalıyan ile kiracı 
arasında serbestçe, anlaşamadıkları takdirde 
bunlardan birinin müracaatı üzerine bu kanun-
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da yızılı esaslara göre mahkemece tesbit olunur. 

Kira tarafJarın anlaşmasiyle serbestçe tesbit 
edilmiş ise, sözleşmenin müddeti daha uzun olsa 
bile, taraflardan her biri bir yıllık Kira süresi
nin bitiminden evvelki 30 gün içerisinde Noter 
vasıtası ile diğer tarafa ihbar edilmek sureti ile 
ilk yılın bitiminden itibaren on beş gün içinde 
mahkemeye müracaatla kiranın tesbiti dâvası 
açabilir. 

Mahkemece tesbit edilecek kira bedeli dâva 
tarihinden itibaren uygulanır. Dâva devam etti
ği müddetçe sözleşme ile belli kira bedeli öden
meye devam olunur. Dâva sonunda bir fark hu
sule gelirse kiracıdan tahsil veya kiracıya iade 
edilir. 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddenin birinci fıkrasında «veya bun

lardan bilinin müracatı üzerine mahkemece tes
bit olunur» kısmının Anayasanın 36 neı maddesi
nin ruh ve maksadına aykırı olduğundan çıka
rılmasını arz ve rica ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarısının 3 ncü maddesinin ikinci 

satırına, Kiraya verilecek kelimesinden sonra 
(iş yerleri ve) kelimelerinin ilâve edilmesinin 
oya sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Bolu 
Kâmil İnal 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 2, 3 ncü ve diğer maddelerinde 

konut kelimelerinin yanma (iş yeri) kelimesinin 
de konulmasının oya sunulmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Bolu 
Kâmil İnal 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısının 
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3 ncü ınaddesinin 1 nci fıkrasının «Kiralıyan 
dle kiracı arasında anlaşma ile, anlaşamadıkları 
takdirde» ibaresini, 

Bu kanundaki ölçümlü kira esaslarını göz 
önünde tutarak «kiralıyan ile ikiracı aralarında 
anlaşamadıkları takdirde» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 3 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının 

tamamen silinmesini saygiyle arz ve teklif ede
rim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe : 

Bu hüküm anlaşma ve sözleşmelerin hüküm
lerini her ne kadar saklı tutmak istemekte ise 
de, cüz'i kira bedelleriyle, mülk sahiplerinin 
'.mağdur durumda bulunanlarının Anayasadaki 
haklarına açık bir tecavüzdür. Yeni kanunun 
amacı, adaleti 'bir an önce yerine getirmektir 
ve bu amaca aykırı bir (zulüm) hükmü bu (ka
nunda bulunursa, kanunun kendi adalet anıaciy-
le çelişir. Bu sebeple yeni kanımla birlikte bu 
adaletsizlik, gecikmeden düzeltil melidir. 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; üçün
cü maddenin müzakeresi bitmiştir. Üçüncü 
madde ile ilgili - ki, Komisyon bunu 2 nci 'mad
de olaraık teklif etmektedir - bütün önergeler 
okunmuştur. Ancak Riyaset 'bu önergelerin ve 
maddenin oylanması için Heyeti Umumiyede 
kâfi ekseriyet müşahede etmemektedir. Bu se-
'beple oylama işi bundan sonraki tasarının müza
kere edildiği birleşime kalmak üzere, birleşimi 
28 Ocak 1965 Perşembe günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 

Kö* >9< • • « • • • • 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
jr. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın Ka

raburun Ortaokuluna Usan öğretmeni tâyini hu
susunda no düşünüldüğüne dair snru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakam İbrahim Öktem'in yazılı 
cevabi (7/600) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğirim Bakanlı

ğınca yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaa
delerinizi saygılarımla rica ederim. 

tzmir Milletvekili 
Şükrü Akkan 

Karabil run il cesimin Ortaokulunda lisan öğ-
remoııi yoktur. Tâyini hakiki uda Bakanlıkça no 
düşünülmektedir. ? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 0004/184 
20 . 1 . 1965 

Konu : tzmir Milletvekili Şükrü 
Akkan'm, yazılı soru önergesi İlk. 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli, 15 Aralık 1964 tarih ve 7/600 
10069 - 57845 sayılı yazı : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
izmir Milletvekili Şükrü Akkan tarafından 

verilen, Karaburun Ortaokuluna yabancı dil 
öğretmeni tâyini hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, verilen yazılı soru önergesinin cevabı ili
şik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

Dr. ibrahim ö.ktem 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı or
taokul ve liselerimizde, halen mevcut bulunan 
yabancı dil ders saatlerinin kapatılabilmesi için, 
büyük ölçüde yabancı dil öğretmenine ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Bugün, ancak 24 saati açık geçen okullara, 
birer Fransızca öğretmeni verilebilmiştir. 

Karaburun ilçesi Ortaokulunda halen 9 saat 
yabancı dil ders saati bulunmaktadır. 

Bütün okullarımızın, her branştan öğretme-
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ne olan ihtiyacı esasen bilinmekte, fakat bu ih
tiyaçlar, imkânlar ölçüsünde karşılanabilmek
te di.*. 

Bu itibarla, Karaburun Ortaokuluna şimdi
lik bir yabancı dil öğretmeninin verilmesine im
kân görülememektedir. 

2. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemim
in, Kay.eri'nin Felahiye ilçesinde, pansiyon
lu bir ortaokul binası yapılıp yapılmaması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı İbrahim Öktem'in yazlı cevabı 
(7/609) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kayseri iKnin Felahiye ilçesinde ortaokul 

ile ilkokulun aynı binada tedrisat yaptığı bilin
mektedir. Felahiye'nin vilâyet merkezine uzak
lığının göz önünde tutularak bu ilçede pansiyon
lu bir ortaokul binasının yapılıp yapılmaması 
hususunda no düşünüldüğünün, şayet yapılacak
sa hangi yıl programına bu iş için ve ne kadar 
para konulacağının Sayın Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerini saygiyle arz ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiya Dairesi 

Sayı : 182 
20 . 1 . 1965 

Konu : Kırşehir Milletvekili Memduh 
Erdemir'in, yazılı soru önergesi Hk. 

İl gı Genel Sekreterlik Kanunlar 
dürlüğü ifadeli 18 Aralık 1964 tarih ve 7 
10099 - 57996 sayılı yazı : 

Mü-
609/ 

2 1 . 1 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Kıı şehir Mir.etvok.ili Memduh Erdemir ta
rafından verilen Felahiye ilçesinde pansiyonlu 
bir ortaokulun açılmasına dair yazılı soru öner-
gos:nin cevabı ilişiktir. 

Arz ederim. 
Mir.î Eğitim Bakanı 

Dr, ibrahim öktem 

http://Mir.etvok.ili


&L Meclisi B : 46 
Felahiye Ortaokulu, halen ilkokulla birlikte 

öğretim yapmaktadır. Okul binası bulunmıyan 
okullarımızın, yıllık yatırım programlarına 
alınarak birer bağımsız okul binasına kavuştu
rulması üzerinde önemle durulmaktadır. 

Ancak, yatırıra ödeneklerinin, binası bulun
mıyan okullarımızı bir anda binaya kavuştura
cak miktarda bulunmayışı sebebiyle bu gibi 
okullar, arz ettikleri durumlara göre değerlen
dirilerek y.Rık yatırım programlarına alınmak
tadır. 

Bu sebeple, Felahiye Ortaokuluna, yeni bir 
okul binasının yaptırılması, ancak, 19G6 veya 
1967 yatırım programları ile düşünülebilecektir. 

3. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yanmış 
bulunan ortaokul binasının yeniden yapılması
nın, 1965 programında, dikkate alınıp alınmadı
ğına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
îbrahim Öktem'in yazılı cevabı (7/616) 

15 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Malatya ilinin Hekimhan ilçesinde, vaktiyle 
halkın kendi emeğiyle yapılmış bulunan ve 
700 öğrencinin okuduğu ortaokul binası maale
sef yanmış bulunmaktadır. Halen 700 öğrenci, 
gayrikâfi bir baraka içinde ve hiçbir ders aracı 
mevcudolmadığı halde öğrenimine devam etmek
tedir. 

Bu durum, Hekimhanhları ve öğrencilerini 
son derece üzmektedir. Ders araçsız ders ver
meye mecbur olan kıymetli öğretmenler büyük 
müşkilât çekmektedirler. Durumu yakından iz
lediğini umduğumuz Milllî Eğitim Bakanlığının 
Hekimhan Ortaokulu için ne gibi tedbir aldığı
nı ve hiç olmazsa bu ders yılı için ders aracı te
min edip etmiyeceğinin ve 1965 yılı programın
da da Hekimhan Ortaokulunun yeniden inşası
nın nazari itibara alınıp alınmahğımn Sayın 
Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına müsaadelerini saygı ile ri
ca ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

27.1,1965 0 : 1 
T. C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 20 . 1 . 1965 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 0004/183 
Konu : Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir'in yazılı soru 
önergesi. 

İlgi : Genci Sekreterlik, Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli 18 . 12 . 19G4 gün ve 7-616/10106 
158003 sayılı yazı : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir tara

fından verilen Hekimhan Ortaokul binasının 
yapılmasına dair yazılı soru önergesinin cevabı 
ekli olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 
Dr. İbrahim Öktem 

Eylül 1964 tarihinde yanmış bulunan Hekim
han Ortaokuluna, yeni bir ortaokul binasının 
yapılması 1965 yılı yatırım programı ile teklif 
edilmiştir. 

Okullarımızın eksik bulunan ders araç ve 
gereçleri, yıllara göre düzenlenmiş bulunan bir 
programa göre tamamlanmaktadır. Okullarımı
za ders aletleri verilirken, bunların, korunması 
ve aletlerden verimli olarak faydalanılabilmesi 
için lüzumlu olan lâboratuvarlarm bulunup bu
lunmadığı da dikkate alınmaktadır. 

Adı geçen okulun binası yandıktan sonra, 
öğrenime halen barakalarda devam edilmekte
d i r 

Bu sebeple, Hekimhan Ortaokuluna 1964 -
1965 öğretim yılında, ders araç ve gereçleri ve
rilmesi mümkün olamıyacaktır. 

4. — Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'un, 
yurdumuzda bulunan bilûmum bankaların du
rumuna dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Fennî tslimyeli'nin yazılı cevabı (7/635) 

22 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yurdumuzda bulunan bilûmum bankaların 

durumu hakkında olup aşağıda yazılı bulunan 
soru cevaplarının Ticaret Bakanlığınca yazılı 
olarak adresime gönderilmesinin teminine mü
saade buyurulmasmı arz ve rica ederim. 

Adana Milletvekili 
Yusuf Aktimur 
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Yurdumuzda bulunan bilûmum bankaların : 
1. isimleri, 
2. Ortaklığının nevi, 
3. Devlet hissesi varsa miktarı, 
4. Sermayesinin miktarı ve tamamının 

ödenmiş olup olmadığı, 

5. Devletin garantisi altında olup olmadığı, 
Devletin garantisi varsa nisbeti, yoksa sebebi, 

6. Yurt içinde ve dışında kaçar şubesi bu
lunduğu, (yabancı bankaların yalnız yurt için
deki şubeleri.) 

7. Hükümet, mavcut bankaların azaltılması 
fikrinde midir? Yoksa yeniden banka açılması
na taraftar mıdır? Ve sebepleri nedir? 

T. 0. 
Ticaret Bakanlığı 20 . 1 . 3965 

îç. Ticaret flenel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 4/921 

Konu : Banka ve kredi. 

Millet Meclisi "Başkanlığımı 
İlgi : 25.12.1964 gün ve 7/635 10119:5/58732 

sayılı yazınız. 

Yurdumuzda bulunan bankaların durumuna 
dair Adana Milletvekili Yusuf Aktimur tarafın
dan verilen yazılı soru önergesine ait cevabın, 
iki nüsha olarak ilişikte1 sunulduğunu bilgilerine 
arz ederim. 

Fennî İslimyeli 
Ticaret Bakanı 

Adana Milletvekili Yusuf Aklim ıır'un yazılı 
soru önergesine ait cevaplar : 

1. — Yurdumuzda bulunan (harikaların isimle
ri, hukukî hüviyetleri ve şirket ise ortaklık cins
leri, sermayeleri ve ödenen miktarları, sermaye
de mevcut Devlet hissesi, yurt içinde ve dışında 
bulunan şubeleri ile yaibancı 'harikaların memle
ketimizdeki şubeleri, ilişik cetvelde gösterilmiş
tir. 

2. — Bankaların Devlet garantisi altında olup 
-olmadığı, devletin gararitisi varsa nisbeti, yok
sa sebebi, 

7129 sayılı Bankalar Kanununu tadil eden 
ve 13 . 12 . 1960 tarihinde yürürlüğe giren 153 
sayılı Kanun hükümlerine göre, bir bankanın 
malî bünyesinin taahhütlerini karşıhyaımıyacak 
'derecede za'fa uğraması ve faaliyetinin deva
mına imkân bulunmaması halinde, Maliye Ba-
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kanlığı bu bankanın tedricen tasfiyesine ka
rar vermektedir. 

Tedricen tasfiye edilen harikanın bütün borç 
ve taahhütleri (hissedarların sermaye hisseleri ha
riç)- Merkez Banka'sında tesis olunan bir fon
dan ödenmekte ve hu fon harikaların, yıl sonu 
bilânçıolarındaki tasarruf ve ticari mevduat 
toplamının binde yarımı nisbetiiKİe yatırdıkla
rı meblâğdan teşekkül etmektedir. Tediyelere 
fon mevcudu kâfi gelmediği takdirde, Merkez 
Bankasınca avans verilmektedir. 

Bu suretle bankaların, tediyelerinin hiçbir 
zaman aksamaması ve bir garanti sistemi temin 
edilmiş bulunmaktadır. Bu garanti ilk plânda 
bankaların kendi aralarındaki bir yardımlaş
ma. ile, bu kifayet etmediği takdirde Merkez 
Bankası yardımı ile tahakkuk etmektedir. 

3. — Hükümet, mevcut harikaların azaltıl-
'matsı fikrihde midir? Yoksa yeniden banka açıl
malına taraftar mıdır ve sebepleri nedir? 

Memleketimizde halen, 1 merkez, 3 yatırım, 
23 millî, 12 hususi kanunla kurulmuş ve 7 ııııı-
ballî olmak üzere 45 banka bulunmaktadır. Ay
rıca 5 yabancı bankada Türkiye'deki şubeleri 
vasıta-siyl e faaliyet göstermektedirler. 

İktisadi faaliyetlere nazaran fazla sayıda 
banka meıvcu-dolduğu iddası zaman zaman orta
ya atılmakta ise de, yatırım ve ihtisas banka
cılığı sahasında memleketimizde halen bir boş
luk bulunduğu bir hakikattir. Bu görüş altında 
öze! sektör yatırım bankası ve ihracat finans-
ıman harikası kurulmaısı hususunda Hükümetçe 
hazırlıklar yapılmış ve bu konuda iki kanun 
tasarsı hazırlanmıştır. 

Ancak, bankalarımızın şube açına konusun
da bilhassa istanbul ve İzmir sebillerini tercih 
etmeleri sebebiyle, İstanbul'da 402, İzmir'de 
126 harika şubesinin faaliyet göstermesi netice
si ortaya çıkmıştır. Sözü geçen iki şehirde ik
tisadi faaliyetlere ve mevduat toplama imkânı
na nazaran mevcut banka şubelerinin ihtiyacı 
'karşılar ve yeter miktarda bulunduğu harikalar 
yeminli murakıplarmca malhal'linde yapılan tet
kiklerden anlaşılmış olup, bu hususta yakında, 
geçici bir devre için kesin bir karara varılacak
tır. 

Bankacılık esas olarak bir itibar müessesesi 
olduğu için, küçük malî bünyesi zayıf, geçici 
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İktisadi buhranlardan veya konjonktürden za- birleşerek bünyelerini kuvvetlendirmeleri yo
rar görerek itibarı zedeliyeeök bankalar yeri- rinde mütalâa edilmektedir. 
ne, malî bünyesi kuvvetli, ciddî çalışan, büyük Küçük bankalarımızın zamanla iktisadi şart-
barikalarm 'kurulması veya küçük bankaların lara uyarak bu yola girecekleri muhakkaktır. 

- M -



M. Meclisi B : 46 27 .1.1965 O : 1 

w ta fci ı& t* 
00 -v| O) W »^ 3 8 H 0 5 D Û 5 M 0 5 W ^ 0 3 ( . N â M Ö W Û O - j a W ı | ü . M t ! Î M 

- 4 
03 oı o 

15 
o 

l>î> 

^ >-3 

8§ 

3̂ 

£ o 

t $ LN5 , t:0 tö H-1 ._ 
o o ı o o ı o o - ^ ı o ı o ı 

o o o 
03 o o 

o o» M ^ 03 rf* Öİ 
O O* O O O 

00 
00 
o 

_ OJ Öl Cî 10 O İ - ^ o ı ö o o o o m ı - 4 
O Ö O O O O O O i 

8 8 8 
o o o 

LNÜ ( J |_* tO 
O Öİ ^ ^ 05 O 

^ -4 ro o 
Oî Oİ rf* 03 03" 

oi co o o 
w - . ı y yrf ( j Oî C0 Oi <fl W wı 
o» o o o oa o oı 35 Î© oı ı-* e 

Ot (50 h-k 
O M CO 

§ r>5 co 

^ . 05 ^ Ot 03 Ol - ^ 

g o ^ 2 S ^ 8 S 8 ^ o 1 
C J C O O i O O O O ^ O 
Ö 0 3 O Ü J I O O O M 5 O 
ç f i ı . s a o ı o » o o o 4 - o 

m üı M «p 
o w -J to ı+* ^ tCİ (O O) 

;o o « o» 
ta o? oo 45 c3 - ı M fa H* 

h-ı M <3î * » 
os «o co 3*. 

8* 
o» 

t-* - 3 )-» Oi M 
O 00 00 CO 03 

to 
ir1 

252 



îşmi (Ortaklığın nev'i) 

29 Türkiye Kredi Bankası (A.Ş.) 
30 Türkiye Tütüncüler Bankası (A.Ş.) 
31 Yapı ve Kredi Bankası (A.Ş.) 
32 İşçi Kredi Bankası (A.Ş.) 
33 Adapazarı Emniyet Bankası (A.Ş.) 
34 Afyon Terakki Servet Bankası (A.Ş.) 
35 Akşehir Bankası (A.Ş.) 
36 Eskişehir Bankası (A.Ş.) 
37 Çaybank (A.Ş.) 
38 Denizli İktisat Bankası (A.Ş.) 
39 Efedbank (Limited Şirketi) 
40 Elâzığ İktisat Bankası (A.Ş.) 
41 Kocaeli Bankası (A.Ş.) 
42 Maden Kredi Bankası (A.Ş.) 
43 Sağlık Bankası (A.Ş.) 
44 Devlet Yatırım Bankası (İktisadi Devlet Teşekkülü) 
45 Amerikan - Türk Dış Ticaret Bankası (A.Ş.) 
46 Banka Komerçiyale İtalyana (A.Ş.) 
47 Banko Di Roma (A.Ş.) 
48 Hoîântes Bank (A.Ş.) 
49 Osmanlı Bankası (A.Ş.) 
50 Selanik Bankası (A.Ş.) 

Devletin 
hissesi Sermayesi 

20 000 
5 000 
40 000 
3 000 
600 
500 
500 
500 

2 750 
1 000 
2 500 
500 

2 000 
8 000 
503 

Tamamı 1 000 000 
10 000 
1 500 
1 500 
1 000 
8 000 
1 658 

ödenmişi 

20 000 
5 000 
40 000 
3 000 
600 
500 
465 
485 

1 985 
1 000 
2 500 
500 

1 994 
6 740 
482 

380 000 
10 000 
1 500 
1 500 
1 000 
8 000 
1 658 
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5. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 

Ege tütün piyasasının açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair soru önergesi ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı Mehmet Yüceler'in yazılı cevabı 
(7/646) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına . 
Yılbaşı tatilinde Aydm'da çiftçi- hemşehrile

rimi, o yaptığım, temaslardan Ege tütüncülerinin, 
tütün piyasasının bugüne kadar açılmaması yü
zünden büyük sıkıntılar içerisinde olduklarını 
müşahede ettim. (Tecimleri tütünden olan Ege 
tütün ekicilerinin bir an evvel ferahlamaları için 
Ege tütün piyasasının süratle ve tatmin edici 
bir şekilde açılması lâzımdır. 

Bu husustaki düşünce ve faaliyetlerinin ne 
olduğunu Sayın (Jiimrük ve Tekel Rakaıımdan 
yazılı, olarak cevaplandırılmasını önemle istirham 
ederim. 

'> Aydın Milletvekili 
Ililnıi Aydınçcr 

T. O. 
(İiimrük ve Tekel Bakanlığı 21.1 .1965 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 180 
Konu : Aydın Milletvekili Hilmi Ay
dıncer'in yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik : (Kanunlar Müdür

lüğü) 12 . 1 . 1965 tarih ve 7 - 646 -10332 - 58986 
sayılı yazıları. 

Ege bölgesi tütün piyasasının, açılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair, Aydın Milletve
kili Hilmi Aydınçer tarafından verilen 7.1.1965 
tarihli yazılı soru önergesine cevabımızın ilişikte 
takdim kılındığını bilgilerine arz ederim.' 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Mehmet Yüceler 

27.İ .İ965 O : 1 
Soru : Kge tütün piyasasının süratle ve tat

min edici bir şekilde açılması hususundaki dü
şünce ve faaliyetleriniz nelerdir? 

Cevap : Ekici tütünleri satış piyasalarının 
açılabilmesi için : 

a) Denklemenin ikmali, 
b) Mubayaaya esas teşkil edecek tesbit mu

ayenelerinin sona ermesi, veya büyük bir kısmı
nın yapılmış olması, 

e) Tüccarın, elindeki tütünleri satmış bu
lunması, bu suretle yer ve para bakımından mu
bayaa hacminin istenilen seviyeye yükselmesi, 

d) Sipariş vermek suretiyle mubayaada bu
lunan dış alıcıların piyasaya gelmeleri, 

e) Rekoltenin fazlalığı dolayısiyle geniş bir 
destekleme faaliyetine ihtiyacolduğıından, bu işle 
göreviendirilecek müessesenin yer ve para mese
lelerinin halledilmesi, 

Enzim gel inektedir. 

Bu şartların teessüsünü beklemeden erken 
açılacak piyasalardan müspet bir sonuç elde edil
mesine imkân yoktur. 

1961 yılı istihsali 117 milyon kiloya yükselen 
Ege bölgesinde 15 Kasım 1964 tarihinde başla
nan. lesbit muayenelerine hızla devam edilmekte
dir. 

Havalar müsait gittiği takdirde Ocak 1965 ayı 
sonlarında tesbit ve muayenelerinin tamamlana
cağı tahmin edilmektedir. 

Bütün bu hususlar, yani tesbit, stok, yer ve 
para durumları nazarı dikkate alınarak Ege böl
gesi 1964 yılı ekici tütünleri satış piyasasının 
Ş^ubat ortalarına doğru açılması uygun görülmek
tedir. 

Arz ederim.-
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Mehmet Yüceler 

7 . 1 . 1965 

..„>... >m< ...... 
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1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Tasan kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
A.hmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Ay bar 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdiilhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 

Oye «iyim 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinaerler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
258 
222 

15 
21 

178 
13 

[Kabul edenler] 
Raf et Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet E m in ağa oğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
tsmeit Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Cihat l u r g u t 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Ay dar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Kâmil inal 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür'kel 

Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya. Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Gü'ldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir GiritHoğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müfitügil 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şcnyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğln 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk '. 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Kiiçüker 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip tnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
thsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Ratip Tabir Burak 

— 255 — 
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lîasan Talisin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Kakih Özlen 
Vefa Tanır 
.^ait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbok 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpalar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 
Vakup Kadri Karaos-
manoğlu 
I filmi Okçu 
Vakup Yakut 
Nahit Yenîşehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali lîayazıt 
Enver Kaplan 

MARDÎN 
Mehmet Ali Arıkan 
^evki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Oüneştan 
Talât Oğuz 

[Redde d [Reddedenler} 

Tahsin Demi ray 
«ırhAn Evübotrlu 
Fahrettin Kerim Oöka 
Ali Coşikun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
II usa m et t i n Tiy a nşa n 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Raksı k 
Ziya Han han 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şînasi Osm a 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Oöker 
Hüsamettin Oümüşpalfl 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

ADANA 
Fi asan AKsay 
İbrahim Tekin 

AĞRI 
Nevzat Oünırör 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 

GİRESUN 
vızarıiHîin Erktneiı 
Ali Köymen 

İZMİR 
Mehmet Ali Ay taş 

27.1.1965 0 : 1 
MUĞLA 

ffilmi Raydur 
Cevdet Oskav 

NEVŞEHİR 
Ali Hararı Numanoğlu 

NİĞDFÎ 
Asım Eren 

ORDU 
Ata Dodur 
Ferda Gül ey 
Orhan Naim Hazinedar 

SAKARYA 
Muslininin Oürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Mehmet Raşaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kn mran Evliyaoğln 
Fevzi Ceveci 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çel tekli 
İbrahim Göker 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

MALATYA 
II. Avni Akşit 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
flayri Mnmenoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazıova 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Mi Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
A ta I ay Akan 
Kadri Eroğan 
Rekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyjkoğlu 
ibrahim Rulanalp 

VAN 
Muslih Gören taş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ram iz Karakaşoğlu 
Vusuf Ziya Yücebilgi: 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Sami öztürk 

SİVAS 
Güner Sarısözen 

* • * MffTf ' ' " 
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IÇekinserlerJ 

AĞRI 
Kerem Ozcau 

ANKARA 
tsmail Gence 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
örner Kken 
Nazmı KerfmoîHu 

ABTVtN 
Nihat Ata 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karen 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Er ko
van 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim M üren 

BALIKESİR 
\hmPt Avdın Bnlak 

Fennî lslimyeli (B.) 

BALIKESİR 
Jihat B.lırHriHi' 

EDİRNE 
İlhamı Krtı*ın 

GİRESUN 
ibrahim Krem Kılıçoğlıı 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
İrfan Baran 

MARAŞ 
Kemal Bajrcmglu 

NEVŞEHİR 
ita m azarı Demirsov 

[Oya katıl ınıyanlar] 
\hmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoglu 

BÎLECÎK 
»rhan Tuirnıl 

BOLU 
\hmet Çakmak 
Furgııt Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
ibrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
•}efik İnan 
»tef et Sezgin 

ÇANKIRI 
(tahini inceler 
Nurettin Ok (Başk.V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
-Mnan Bosna 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Vusuf Azizoğlu 
'teeai Iskendornğlu 
Alp Doğan Sen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
"iıer Faruk Saııaç 

Kemal Satır (B.) 
ERZİNCAN 

Zeynel Gündoğdu 
^adık l'erinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
'ıırhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canhnlat 
Ali ihsan Gögüş (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavi tan 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
>lııstat'a KIMUHI Çili"-

GÜMÜŞANE 
falis Bavr?ı»>ıo*rln 

Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
\hrnet Sırrı Hocnoğn 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Burhan Bozdoğan 
Vahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

TOKAT 
II. Ali Dizuıan 
Zeyyat Kocamemi 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlıj 

İSTANBUL 
Cilıad Baban 
Suphi Baykan» 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
\Türettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
M uh id din Güven 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
llhami Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tekine! 
Sabri Vardarlı 
Abdıırrabman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan G ursan 
Saim Kaygan 
Kadri Özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Dogançay 
Ali özdikmenli 
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KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin. (Bşk. V.) 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Sadrettin Tosbi 

M. Meclisi B : 46 
MALATYA 

Ahmet Fırat 
ismet İnönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya ö z t a n 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 

27 , 1 , 1965 O : 1 
Refet Aksoy 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlm 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alrcan 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahmı 

SİVAS 
Rahmi Günay 
Sabati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural (B.) 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
2 

13 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
(i-) 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi Okten 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaımoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak -
Mehmet Ali Pest i l i 

>>-«<< 
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1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

(S. Sayısı : 799) 

(Tasarı kabul edilmiştir. 

ADANA 
Yusuf Akt&mür 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöi 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Abdülhafc Kemal Yörül< 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Raf et Eker 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
257 
219 
17 
21 
180 
13 

[Kabul edenler] 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu " 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Flalit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Kâmil inal 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuakan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

Baha Cemal Zağra 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 
îhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
tb rahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şchmıız Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nııretin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cetmalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytlnıoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip inal 
SâM Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya Dermancı 
İhsan Onal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Ratip Tabir Burak 
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Tahsin Demi ray 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka; 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyansan 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Ada! 
Şeref Bbkpfc 
Ziya H»nh-arr 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
ŞinaM Oama 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Bora 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Ybdülhalim Araş 
Mehmet Çöker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

M. Meclîsi B : 46 
KIRKLARELİ 

Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin lTzmı 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Pakih özfakih 
Pakih özlen 
Vefa Tanır 
Sait Sına Vüeesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Kaşıt ITatipoğ: 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nıısret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Vahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkaıı 

27 .1.1965 O : 1 
Şevki- Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUOLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Ata Bodur 
Perda Güley 
Orhan Naim FTazineda 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf ITlnsoy 

SAMSUN 
Ali Puat Alışan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Pevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Pevzi Geveci 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

StNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay-
Rahmi Çeltekli 

tbrahim Göker 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoflu 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yagmurdereli 

TUNuELl 
Vahap KtsnjHu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Emğan 
Bekir Sami Karahanl 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
tbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaa 
Şükrü Kösereisojfchı 

YOZGAT 
fsmet Kapısız 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Peyzi Fırat 
Ram iz Karakasoğlu 
Yusuf Ziya YfteebrEgin 

ADANA 
Hasan Aksay 
tb rahim Tekin 

AĞRI 

Nevzat Güngör 

ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 

[Reddedenler] 

ERZURUM 

Nihat Diler 
GİRESUN 

Vız;» m ot t in Erkmen 
Mi Köy m en 

İZMİR 

Mehmet Ali Ay taş 

MALATYA. 
H. Avni Aksi t 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
E3at Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
>ami öztürk 

SİVAS 
Güner Sarısözen 

TOKAT 

H. Ali Dizman 

Mehmet Kazova 

. - 269 



M. Meclisi B : 46 27.1.1965 O 
[ÇekinserlerJ 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
ismail Gence 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmı Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

ADANA 
Mehtnçt Geçioğlu 
Kasım Oülck 
Cavit Oral 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karar 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eccvit (B.) 
Mustafa Kemal Er ko
van 
tbrahim Sıtkı Hatip-

oğlu 
tbrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

EDİRNE 
tlhami Ertem 

GİRESUN 
tbrahim Etem Kılıç-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
trfan Baran 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Ahmet Aydın Bolak 
Fennî Islimyeli (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çeükbaş " > 

BURSA 
İbrahim Öktem (B.) 
rlkri'rn l'aksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 

Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perineek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavi tan 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğh 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Bnykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Mu ret tin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Hilmi O ben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
llhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
(1.) 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
fhsan G ursan 
Saim Knyga^ 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
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Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioglu 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret, Piliz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet O ürk an 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Faruk Sükan 

M. Meclisi B : 46 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Hali t Ziya özkau 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
llurrem Kubat 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 
thsan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
(Talit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soy er 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 

27 .1.1965 0 :1 
İtefet Aksoy 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloö-lu 

RİZE 
Erol Yılma/. Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
\'uri Bayar 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
[lâmit Kiper 
tlyaa Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şnhinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Oünay 
Sebatı Hasta oğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

I Açık üyelikler] 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Mahmut Vural 
TEKİRDAĞ 

Fethi Mahramlı 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sahabattin Baybura 
(1.) 
Iteşit önder 
Ali Hıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Aganoğlu 
fikreni Dikmen 
Nazmi Öktcn 
Kâm uran Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 

UŞAK 
Ahmet Tahtakilıç 

YOZGAT 
fsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (1.) 
Mehmet Ali Pe&tilci 

Yekûn 13 
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BLarayollan Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybnr 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
Emin Pakaüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Süitin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
257 

: 2İ7 
16 
24 

180 
13 

[Kabul edenler] 
Raf et Eker 
NTihat Su 

ARTVtN 
Saffet Enıinağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
lieşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
llalit Rıza Ünal 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumug 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Mehmet özbey 
>Jadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalınğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi tnccsulu 
N'ecmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
t î l f A. — 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dıırsunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Naim Ti rai i 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya Dermancı 
ihsan ön al 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
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Ziya Altmoğlu 
Itatip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka\ 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

IZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Han han 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlı 

KAYSERİ 
Abdüihalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
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nasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Ömer Kart 
Abdüssamct Kuzucu 
Rüştü özal 
Knkih Ozfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Akyurl 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Vakup Kadri Karaos 
m an oğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

27 .1.1965 O : 1 
Soy fi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Nıımanoğhı 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
İMehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Goveci 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİİRT 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Reşat Turhan 

Tahsin Türkay 
TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
tsmet Kapısız 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Kainiz Karakaşoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
İbrahim Tekin 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 

MALATYA 
H. Avni Akşjt 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Ay bar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
3ami öztürk 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 

SİVAS 
Güner Samözen 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
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IÇekinserler] 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
İsmail Gence 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmı Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

ADANA 
Mehmet Geçioğlıı 
Kasım Gülek 
Cavit Orai 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Ilalûk Nur Baki 
•Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Osman Bölüklmşı 
Funt Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
thrahim Sıtkı ITatip-
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Kökncl 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osmnn Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

EDİRNE 
tlhami Ertem 

GİRESUN 
İbrahim Ftem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İZMİR 
Nihad Kürşad 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
İrfan Baran 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 

[Oya katılmıy anlar] 
BALIKESİR 

Ahmet Aydın Bolak 
Fennî İslimyeli (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.1 
Fuat ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet. Perin 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Ilüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu (I.) 

Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Ak(ja 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin tncioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlıı 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

RİZE 
Arif Ilikmpt Güner 

TOKAT 
TT. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Fcrruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulnı, 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
tlhami Sancar (B.) 
ismail Ilakkı Tekinel 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gursan 
Saim Kaygan 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
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Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Meraduh Erderair 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadirenn Kaflı 
Mekki Keskin 
(B^L VO 

Faruk Sükan 1 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Sadretün Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 

MARA? 
ITasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioglu 

MUĞLA 
Turan Şahin (<B:) 
ilhan Tekinalp 

• MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİÛDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

[Açık ü 
Aydın 1 
Erzurum 1 
x£atay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
îzmir 2 
Kocaeli 1 

Uğuzdemir Tüzün 
ORDU 

Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy (1.) 
Arif Hikmet Onat CB.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğiu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Ccvat Yalcın 

SAKARYA 
Rurhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bay ar 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

i Ha mit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Oünay 
Nebati Hastaoğlu 

| Ahmet Kangal 

Helikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

Cevad Odyakraaz 
Mahmut Vurai 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.j) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
d.) 
Reşit önder 
Ali Rıza üluaoy (1.) 

TRABZON 
Ali Şakir Aganoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badılh 

| UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizarnoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (t.) 

[ Mehmet Ali Peatilci 

-..••• \>*<i 
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1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin Jandarma Genel Komutanlığı 
kısmında ve Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatotu İdare Âmirlerinin 1964 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifine verilen oyların sonucu 
(Teklif kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Jİozdoğartoghı 
Ahmet Karamüfttioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sartibrahimoflu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğln 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Denli 
Mehmet öabây 
AH Ttıraıtli 
AFYON KARAHİSAB 
VeK Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AÖRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Aiamar». 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
Emin Paksüt 
Zfihtü Pehlivanlı 
tlyae Seekhi 
Ferhat NuH Yıî4mm 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 255 

Kâbu) edenler : 220 
Reddedenler : 15 
Çekinserler : 20 

Oya katılmıyanlar : 182 
Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
Abdttthak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Etninalaoğln 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 
Uelâhot Gedik 
Reşat özarda 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğtu 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumu* 

BOLU 
Zeki Bnltaeıoğlu 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Mehmet özhey 
Nadir Yaruzkan 

^ - » 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çaııga 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Za£ra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKİRİ 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskahoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
Necmi Oktem 
İhsan Tombuş. 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
ibrahim Koeatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohogta 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pîrinçeioglu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritliofiu 

vt~ 

Nazmi Oze-ğul 

ELAZIÖ 
Nurettin Ardıç oğlu 
Naci Güray 
llürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Naei Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Durrinınoglu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Ceraaleilar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öatürk 
Aziz Zeytinoğlft 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bileş A , 
Mithat San 

GİRESUİT 
Ali Cüeeeğlu 
Naim Tirali 

GÜMUŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Şckip İnal 
Saki Zorlu 



ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya Dermancı 
İhsan On a I 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bil eri ç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Faıhrettin Kerim Gökay 
Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

ÎZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osjma 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
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İsmail Hakkı Yılanl ıoğlu 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Al tuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfnkih 
Fakih özlen 
\refa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mi Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpnşar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağa oğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Vakup Kadri Karaos-
raanoğlu 
Nıısret Köklü 
Hilmi Okçu 
Vakup Yakut 
Nahit Ycnişehirlioğlu 
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MARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Knver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
niltni Bay dur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Oğuzdcmir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Nairu Hazinedar 

SAKARYA 
Muslîhittin O ürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Al eh met Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kararan Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Ilaşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yajrmnrdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Kroğan 
Bekir Sami Karahanh 
Sahri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbırıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslin Gören taş 
Şükrü Kösereisoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

/Reddedenler] 
ADANA 

İbrahim Tekin 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

İZMİR 
Mehmet. Ali Aytnş 

MALATYA 
II. Avni Akşit 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Sami öztürk 

SİVAS 
Güner SarısÖzen 

TOKAT 
II. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
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[Çekinser] 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
İsmail Gence 

ANTALYA 
İhsan Ata öv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

ADANA 
•Hasan Aksay 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gûlek 
€ahit Oral 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
•an 
İbrahim Sıtkı Hatip-
•oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Aveı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 

EDİRNE 
llhami Ertem 

GİRESUN 
Ali Köymen 

GÜMtfŞANE 
Sabahattin Savacı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
irfan Baran 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 

[Oya kattlmıyanlar] 
Fenni tslimyeli (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
İbrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perine ek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çileriz 
1. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin BeıeketoğUı 
Abdullah Cüli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
llhami Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tekinel 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
(t) 
Mâlik Yolaç (B.) 

ÎZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar "Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 
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KAYSERİ 
Turhan Feyzi oğlu 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memdııh Erdem ir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgimi 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
îhsan Kabadayı 
Kadirean Kaflı ' 
Mekki Keskin 
(Bask. V.) 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

M. Meclisi B : 46 
ismet inönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy (I.) 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topal oğlu 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 

27 . 1 . 1965 O : 1 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Hânı it Kiper 
liyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osıman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil KarakaM * 

SİVAS 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz (I.) 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
(D 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kocaeli 

[A§ık üyelikler] 
Manifoa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (t.)-

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi Ökten 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan* 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

YOZGAT 

ismet Kapısız 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (I.) 
Mehmet Ali Pestilei 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
46. BÎRLEŞÎM 

27 . 1 . 1965 Çarşamba 

Saat: 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği se
çimi. 

2. — Komisyonlardaki açıklara üye seçimi. 

3. — Eleşkirt'in Remadan köyü hane 13, Cilt 
4, Sayfa 36 da nüfusa kayıtlı Miralioğlu, Fi-
dan'dan doğma 1.12.1933 doğumlu Kaçak (Ka
çar) Çelik, Eleşkirt'in Remadan köyü hane 22, 
Cfilt 4, Sayfa 40 da nüfusa kayıtlı Mirzeoğlu 
Ayşan'dan doğma 21.4.1929 doğumlu Abdülme-
cit (Mecit) Taşdemir, Eleşkirt'in Köle köyü ha
ne 43, Cilt 8, Sayfa 47 de nüfusa kayıtlı Hasan 
oğlu, Fatma'dan doğma 1341 doğumlu Abdülga-
ni (Gani) Karasu ve Eleşkirt'in Köle köyü hane 
17, Cilt 7, Sayfa 185 de nüfusa kayıtlı Mustafa 
oğlu, Cevahir'den doğma 2.4.1939 doğumlu Meh
met (Nurettin) Demir'in ölüm cezasına çarptı
rılmalarına dair Başbakanlık tezkeresinin geri-
verilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/962, 
3/1125) 

4. — Tarım Bakanı Turan Şahin'in, Top
rak Reformu Kanunu tasarısının havale edil

miş olduğu Plân Komisyonundan 7, Tarım Ko
misyonundan 5, Anayasa Komisyonundan 4, 
Adalet, Ticaret, Maliye ve İçişleri komisyonla
rından seçilecek 2 şer üyeden mürekkep geçici 
l)ir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
<l/784, 4/370) 

B - İKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X I . — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (M. Meclisi 1/767, C. Senatosu 1/446) (S. 
Sayısı : 798) 

X 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta

sarısı (M. Meclisi 1/774; C. Senatosu 1/447) (S. 
Sayısı : 799) 

X 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (M. Meclisi 
1/777; C. Senatosu 1/453) (S. Sayısı : 801) 

X 4. —1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerin Jandarma Genel 
Komutanlığı kısmında ve M. Meclisi ve C. Se
natosu îdare Âmirlerinin 1964 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
(M. Meclisi 1/759, 2/764, 2/770; C. Senatosu 
1/443) (S. Sayısı : 800) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Siyasi Partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülük ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378; 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

2. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 4 .1964] 

X 3. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
mın teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963] 



4. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
/« içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963;| 

6. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/672) (S. Sayısı : 
702) [Dağıtma tarihi : 28 .4.1964] 

8. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sa
yısı : 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

9. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldınlma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonlan raporları (1/541) 
(S. Sayısı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 .12 .1963] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonlan raporlan (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Umuru belediyeye mütaallik ahkâmı cezaiye 
hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı 
Kanunun bâzı maddelerini muaddil 1608 sayılı 
Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin kaldınlmasına dair 
olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (2/136) (S. 
Sayısı : 751) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1964] 

12. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti

rilmesine dair kanun tasansı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

13. — 1076 sayılı İhtiyat subaydan ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasansı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/535) (S. Sayısı: 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve Lzahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret komisyonları raporlan 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

15. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
ra bastınlması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasansı ve Maliye ve Plân komisyonlan rapor
lan (1/651) (S. Sayısı : 725) [Dağıtma tarihi: 
2.7.1964] 

16. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

17. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve içişleri ve Plân 
komisyonlan raporlan (1/566) (S. Sayısı : 
693) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

18. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tanm ve Plân komisyon
lan raporlan (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 .10 .1963] 

19. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve İçişleri, İmar 



ve tskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 .1963] 

20. — Temsili ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun tasarısı ve içişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/518) 
(S. Sayısı : 692) [Dağıtma tarihi: 17 . 4 . 1964J 

X 21. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu-
~ nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu

nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

22. — Uzman Jandarma kanun tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 7 .1963] 

23. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

24. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, Bâzı suç ve cezalann affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1964] 

X 25. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi : 11.11.1963] 

X 26. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi in
cesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik inci 
ve 28 arkadaşının, Balıkçılığın teşvik ve hima

yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 
370) [Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1963] 

27. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 28. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 

X 29. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

30. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964] 

X 31. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 32. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7.1963] 

X 33. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 1963] 

34. — Tarım Bakanlığı vazife ve teşkilât Ka
nununa Mr madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Tarım Komisyonu raporu (1/708) (S. 
Sayısı : 776) [Dağıtma tarihi : 14.12.1964] 

35. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
maddi «inin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma ta
rihi : 12.2.1964] 



X 36. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlu ve 32 arkadaşının, Edirne'de 
bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/82) (S. 
Sayısı : 778) [Dağıtma tarihi : 16.12 .1964] 

X 37. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının, Çukurova 
Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun tek
lifi vu Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/8) 
(S. Sayısı: 779) [Dağıtma tarihi: 16.12.1964] 

X 38. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan ve 123 arkadaşının Diyarbakır'da (Gök-
a!p Üniversitesi adı altında) bir üniversite ku
rulmasına dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (2/32) (S. Sayısı : 780) 
[Dağıtma tarihi : 17.12 .1964] 

X 39. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı 
ve 183 arkadaşının, (Selçuk Ünüversitesi adıyla) 
Konya'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu rapo
ru (2/50) (S. Sayısı : 781) [Dağıtma tarihi : 
17.12 .1964] 

40. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemal-
cılar ve Şevket Asbuzoğiu'nun, 7334 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğîtim ve Plân ko
misyonları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 
444) [Dağıtma tarihi : 20 .9.1963] 

41. — Sivil Savunma Kanununa İM ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25.2 .1964] 

42. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi • 13 . 5 .1964] 

X 43. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve ma-
kinaları ile kimyevi gübre ve ilâçların ithalât ve 
memlekette satışının münhasıran Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu tarafından yapılmasına ve bu 

4 — 
maddelerin Gümrük Vergisi, resim ve harçlar
dan muafiyatine dair kanun teklifi ile Geçici 
Komisyon raporu. (2/731) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 26 .12 .1964] 

44. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/266) 
(S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 17.9.1963] 

45. — 5247 sayıflı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/568) (S. Sayışı: 737) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7.1964] 

46. — Cumhuryet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, 1953 sayılı Umumi Hıfzısıhha 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/376) 
(S. Sayısı : 795) [Dağıtma tarihi : 14.1 .1965] 

47. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul'un, 65? sayılı 
Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 3 ncü 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma korniş on
ları raporları (2/515) (S. Sayısı : 740) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 7 .1964] 

48. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabibleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komifsvonlan 
mütalâaları ile Saflık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıtma 
tarihi : 26 6 .1963] 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 




