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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Umumi Heyetin Bütçe müzakereleri başla
yıncaya kadar Perşembe günleri öğleden sonra da 

i topjlantı yapması hakkındaki önerge ile, 
Kanun teklif ve tasarılarinin sorulardan Ön

ce görüşülmesi hakkındaki önergeler kabul olun
du. v,.;:,K 

Orman Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı He
sabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez

keresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe 
yılı Hesabı Katisi hakkındaki kanun lâyihasının 
üç maddesi kabul edildikten sonra Tarım Ba
kanının bir soruyu cevaplandırmasına imkân 
vermek üzere, tasarının müzakeresi gelecek bir
leşime bırakıldı. 

Garson ve benzeri işçilerin hizmet karşılık
ları,^' _ " , 

istanbul Teknik Üniversitesine bağlı Mâden 
Fakültesinin lâbörâtuvar ve teşisleririin. kurul
ması hakkındaki kahunLarla, 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kad
roları hakkındaki 5246 sayılı Kanuna Ek Ka

nun kabul olundu. 
"""" 3236 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifinin tümü, 4̂ ricii 
madde ile ilgili Geçici Komisyon raporunun gö
rüşülmesi sırasında, Adalet Komisyonuna hava
le edildi 

Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun ta
sarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 

Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun lâyihasının gö
rüşülmesine bir müddet devam olunduktan son
ra, 

29 Ocak 1953 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Ağrı Mebusu 

öelM Yardımcı 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

/. Kirazoğlu 

Kâtip 
İstanbul Mebusu 

F. Tekil 

Sorular 

Yazılı sorular 
İ. — Amasya Mebuaû?Hâmit Koray'ın; Şehir

lerarası ve şehir içi telefon görüşmelerinde vâki 

aksaklıkların islahı ile santrallerin takviyesi, .ke
lime7've cümle hataları yüzünden Wlaşılamıyaeak 
hale gelen telgraflardaki yanlışlıkların önlenme-
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si hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/945) 

2. — Amasya Mebusu Kemal Eren'in; meslekî 
ve teknik öğretim okulları meslek ve atelye öğret
menliklerine muvakkat öğretmen olarak tâyin 

edilmiş olanlardan beş yıl ye daha, fazla hizmet 
edenlerin daimî öğretmenliğe geçirilmeleri için 
tekrar imtihana tâbi tutulmalarının doğru olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Vekâletine gönderilmiştir. (6/946) 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Celâl Yardımcı 

KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Füruzan Tekil (İstanbul) 

* • » 

2. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Tam yoklama yapıldı.) 

BEİS — Ekseriyet vardır, Birleşimi açıyo-
i'iını efendim. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

REÎS — önergeyi okutuyorum. 1. — Urfa Mebusu Ömer Cevheri'nin öldü
ğüne dair Başvekâlet tezkeresi (3/431) 

REÎ8 — Başvekâlet tezkeresini okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Urfa Milletvekili Ömer Cevheri'nin 18.XI. 

1952 tarihinde öldüğü, Büyük Millet Meclisi 
İdareci Üyeler Kurulunun 19 . X I . 1952 tarih 
ve 731 sayılı tebliğine müsteniden vilâyetçe 
doğrudan doğruya Reisliğinize bildirilmiş ol
duğu, İçişleri Vekâletinden alınan 5 . 1 . 1953 
tarih ve 23302-64/46 »ayılı tezkereden anlaşıl
mıştır. 

Saygılarımla arzederim. 
Başvekil 

A. Menderes 

REİS — Heyeti Celilenizi ihtiram vakfesine 
davet ediyorum. 

(Ayakta ihtiram vakfesi yapıldı.) 

2. — Kastamonu Mebusu Muzaffer Âli Müh-
to'nun, Dilekçe Komisyonunun 1 . XI. 1952 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3405 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
olan önergesinin geri verilmesi hakkında öner
gesi (4/291, 311) 

.Yüksek Reisliğe 
Kemal Erman hakkında Dilekçe Komisyo

nunca ittihaz edilmiş bulunanı 16 . IV . 1952 ta
rihli ve 3405 sayılı karara karşı 1. X I I . 1952 
tarihinde vâki olan itirazımı geri aldığımı say
gılarımla arzederim. 

Kastamonu Mebusu 
M. Âli Mühto 

REİS — Çeri verilmiştir, ıttılaınıza arzolıı-
nur. 

Gündemle ilgili önergeler vardır : 

B. M. M. Reisliğine 
Gündemdeki-kanun teklif ve tasarılarının 

sözlü sorulardan evvel göraşültoıesind arz ve 
teklif ederim. 

29 .1 .1953 
Elâzığ 

§. Yaaman 

Reislüğe 
Bugünkü gündemde haftalardan beri dev

redilip gelen kanun teklif ve tasarılarının in
tacı için kanunların sözlü sorulardan evvel mü-
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•REÎS — Efendini, okunan önergelerin ikisi 

kanun teklif ve tasarılarının sözlü sorulardan 
evvel görüşüllmesıi mealinde, diğeri bininci de
fa görüşülecek işlenin sözlü sorulara takdimeu 
görüşülmesi mealindedir. Evvelâ kanun teklif 
ve tasarılarının sözlü sorulardan öneıe görüşül
mesine dair- olan önergeleri oyunuza arzedeee-
ğim. Kahul edenler... Kahul etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

B : 34 29 .1 
zakeresind arz ve teklif ederim. 

29 .1.1958 
Konya Mebusu 

Hidayet Aydıner 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Gündemdeki bininci defet görüşülecek işler 

başlığı altındaki kanun t ek l f ve tasarılarınııı 
sözlü sorulardan evvel görüşülmesinin reye ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

Amasya Mebusu 
Ismett Olgaç 

4. — GÖRÜi 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğii 1948 
Bütçe yılı Hesabı Katisi hakkında kanun lâyi
hası ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/376, 
t/254) 

REİS — Bundan evvelki Birleşimde tümü 
hakkında görüşülmüş ve üç maddesi kabul edil
mişti. Bilâhara Tarım Vekilinin huzuruna inti-
zaren mütaakıp maddeleri talik edilmişti. Şim
di Tarım Bakanı hiazırdır. 

MADDE 4. — Tahsisattan 1948 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (2 524 521) lira 
(30) kuruşluk tahsisat artığı imha edilmiştir. 

REİS — Tanım Bakanından hir sual sorul
muştu. Sual sahibi buradalar mı? (Yok sesleri). 
Başkaca sual var mı? Maddeyi oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kamun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

REÎS — Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Tarım vekilleri yürütür. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı açık oyunuza arz^dilımiştir. 

2. — Askerî Ceza Kanununun 114 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 
Millî Savunma ve Geçici Komisyon raporlariyle 
Adalet Komisyonu raporu (1/323) 

Diğer önergenin reye arzına lüzum kalma
mıştır. 

LEN İŞLER 

REÎS — Bu lâyiha hakkında g êçen Birle
şimde söz alan melbuslar şunlardır: Daim Sü-
alp, Rifat Taşkın, Ahmet Başıhüyük, îzzet Ak-
çal, Hidayet Aydıner, Müfit Erkuyumcu, Hü
seyin Ortakcıoğlu. 

Müsaade buyurursanız komisyon adına bir 
mütalâa vardır. 

ADALET KOMİSYONU ADİNA NUSRET 
KÎRÎŞOÎO&LU (Çanakkale) — Maddenin ikin
ci fıkrasının 4 eü satırında (bu) kelimesi yaıı-
ılşlıkla konmuştur. (Emir ve seyis eri hakkın
daki kanun) şeklinde değdştirilmesini arz ve 
istirham ederim. 

REÎS — Metni verin. Tekrar okuyacağız. 
Daim Süalp. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar; görüşmesini yaptığımız mad
de, Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Kanunun 
müeyyidesini teşkil eden maddedir. Bu madde 
iki kısımdan müteşekkildir. Bir kısmı emir ve 
seyis eri kanununa muhalefet edildiği tak
dirde tatbik edilen cezaya dairdir. Diğer kıs
mı ise; emir ve seyis erinden başka her hangi 
bir eri hizmetçiliğe alan veya veren hakkında 
tatbik edilecek müeyyideyi göstermektedir. 

Cerek Hükümetten, gerekse arkadaşlarımız 
tarafından gelen tasarı ve teklifte sadece hizmet 
eri yani Emir Eri ve Seyis Erleri Kanununa da
ir olan müeyyidenin tedvin edilmesi talep edil
mekteydi. Askerî Ceza Kanununun 114 ncü mad
desi, hizmetçiliğe verilen erleri verenlerle hak
kı olmadan alanlara verilecek cezayı göstermiş 
bulunmaktadır. Burada cezanın asgari haddi 
2 aydır. Esasen Hükümetten gelen tasarı ile bu 
maddenin değiştirilmesi değil, bu maddeye fık
ra eklenmesi istihdaf edilmekte idi. Hizmet er-
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Jeri için bir müeyyide mevcut olmadığından bu
nu müeyyide altına almak isteniyordu. Gerek 
Geçici Komisyon, gerekse Millî Savunma Komis
yonu mevcut maddeye hiç temas etmemişti. Ada
let Komisyonu mevcut maddeyi de değiştir
miş, buradaki cezayı iki aydan üç aya çıkar
mıştır. Bendeniz Geçici Komisyonda bulunu
yordum, bu müeyyide maddesi üzerinde çok dur
duk. Bizim kabul ettiğimiz metinde esas, suç 
ile ceza arasında bir nispet tesis etmek idi. Su
çun derecesi ağır olursa ceza yüksek, suç hafif 
olursa ceza o nispette hafif ve küçük olmalıdır. 

Halbuki Adalet Komisyonunun tesbit ettiği 
maddede bendeniz tenakuz görmekteyim. Bunu 
bir misal ile arzedeceğim : Birinci fıkra hakkı 
olmadan emir eri alan veya hakkı olmadan bir 
kimseye emir eri verenler içindir. Hakkı olma
dan bir kimseye emir eri verene bir ay hapis 
cezası konmuştur. Yani bir kimse hakkı olmıyan 
başka bir vatandaşa bir emir eri verir ve bu emir 
eri aylarca orada hizmet görürse bunun cezası 
bir aydan başlatılmıştır. 

Dördüncü fıkrada bir kimse bir eri başkası
nın hizmetine verirse, velevki bir saat çalışsa, 
orada ceza üç aydır. Görülüyor ki, suç derece
si ile tâyin edilen ceza nispetleri arasında bir 
muadelet yoktur. Birinci fıkradaki suç son 
fıkradaki suçtan çok ağır olmasına rağmen bi
rinci fıkrada ceza bir aydır. Dördüncü fıkrada
ki ceza üç aydır. Bu itibarla bendeniz bu mad
dede, fıkralarda konulan ceza bakımından tezat 
görmekteyim. 

İkinci nokta Geçici Komisyonun birinci fık-
rasıdır. Tedvin ederken; (istimal ve bilerek) un
surlarını maddeye ithal etmiştir. (îeçici Komis
yonun kabul ettiği birinci fıkra şöyledir (Emir 
veya seyis eri hakkı olmıyanlara emir veya seyis 
eri verenlerle bu emir ve seyis erlerini kullanan- | 
lar, asker olsun, sivil olsun, üç aydan bir seneye 
kadar hapsolunur) demektedir. Halbuki Adalet 
Komisyonu birinci kısmı aynen kabul etmiştir. 
Fakat ikinci kısımda (bu emir ve seyis erini bi
lerek alan ve istihdam edenler..) Demiştir. Yani 
fıkraya (bilerek) unsurunu ilâve etmiştir. Bun- | 
dan şu mahzurlar doğacaktır: Evvelâ biliyor mu 
idi, bilmiyor mu idi? Sonra emir erini almış, ama | 
istihdam etmiş mi, etmemiş mi? Bunların tesbit 
edilmesi icabeder. Emir erini alan elbette bilerek 
alıyor ve bilerek istihdam ediyor. Binaenaleyh 
malûm olan b'ir şeyi maddeye koymayı bendeniz | 

L. 1953 O : 1 
j zait telâkki etmekteyim. Bu zevait tatbikatta bir

takım müşkülâta yol açar. 
I Sonra; biz, sivillerin bilhassa subay ailelerinin 
I mahkemelere gitmemelerini prensip olarak ka-
I bul etmiştik. Fakat Adalet Komisyonunun re'sen 
i yapmış olduğu 4 neü fıkra değişikliğinde sivil-
I lere de ceza vermektedir. Buraya, emir eri ve-
! renlerle alanların, çalıştıranların, sivil de olsa 
I ceza göreceklerine ait hüküm koymuştur. Bu ce

za mevcut kanundakinden daha fazla artırılmış-
I tır. Halbuki bunun hakkında hiçbir teklif yok

tu. Bendenizin kanaatine kalırsa bu madde, hiz-
! met erleriyle alâkalı olmadığı ve hiç kimse deği-
J siklik talebinde bulunmadığı için, maddeye bir 

iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi şeklinde 
kaleme alınsaydı daha isabetli hareket edilmiş 
olurdu. Bu itibarla gerek vuzuh bakımından ge
rekse suçun' derecesine göre ceza tâyin ve tesbit 
eden Geçici Komisyonun ilk üç fıkrası ile, hizmet 
erleriyle alâkası olmadığı için kaale alınmamış bu
lunan dördüncü fıkranın esas kanunda yani şim
di mer'i bulunan Ceza Kanunundaki ceza mik
tarına indirilmek isteniliyor. Geçici Komisyonun 
kaleme almış olduğu metnin oya vaz'mı teklif 
edeceğim. Bu hususta bir önerge takdim ediyo
rum. Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Rifat Taşkın. 
RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — B'ir ciheti 

aydınlatmak istiyorum. Sayın arkadaşlarımızdan 
bir zat cezai nakdi teklif etmiştir. Askerî Ceza 
Kanununda kabul edilen cezalar; idam, ağır ha
pis, hapis ve kısa hapistir. Binaenaleyh para ce
zalarının Askerî Ceza Kanununda hiçbir şekilde 
yeri yoktur. Para cezaları bu cezaya mütenasip 
olan suçlara verilir. Askerlikteki suçlar hep di
sipline taallûk eden suçlardır. Binaenaleyh para 
cezası askerî suçlar için asla varit değildir ve 
düşünülemez. 

REİS — Ahmet Başıbüyük... 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Vazgeç

tim. 
REİS — İzzet Akçal... 
İZZET AKÇAL (Rize) — Vazgeçtim. 
REİS — Hidayet Aydıner... 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, bu iş haddinden fazla uzadı. Hü
kümet teklifinde asgari şart 6 aydan başlıyor
du, mevcut hüküm 2 aydı. Adalet Komisyonu 
bunu bir aya indirdi. Binaenaleyh Heyeti Umu-
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miyenin temayülü veçhile madde teklif edilmiş- ı 
tir. Daha fazla uzatılması doğru değildir, kabulü
nü rica ederim. 

REİS — Müfit Erkuyumcu... 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, ben yalnız maddedeki (göz 
yumma) tâbirine dokunacağım. Bu tâbir, hu
kuki bir tâbir değildir. Bu tâbir, (müsamaha) 
karşılığı olarak kullanılmıştır. Müsamaha tâbiri 
de maddede mevcut olduğuna göre bu göz yum
ma tâbiri yerine, (bilerek mâni olmıyan) kaydı
nın ikamesini teklif ediyorum. Buna dair bir 
takrir veriyorum, kabulünü rica ederim. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Bir 
noktayı tavzih için söz almış bulunuyorum. Dün 
burada konuşurken Sayın Halil özyörük Beye
fendi gençlere bir tarizde bulundular kanaati ile 
kendisine cevap arzetmiş idim. Tutanakları 
tetkik ettiğim zaman böyle bir şeyin olmadığını 
gördüm, tavzih ediyorum. e 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Komis
yon Sözcüsünden birkaç nokta hakkında sual 
soracağım. 

REİS — Buyurun. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — 114 ncü 

maddenin ikinci fıkrasında, ( . . . yahut bunların 
vazifesi dışında kendi sanat, meslek veya şahsi 
işlerinde çalışmasına) deniliyor. Burada (mes
lek, sanat ve şahsi işlerde çalıştırma) kaydı 
mevcut olduğuna göre, emir erini her hangi 
bir şekilde, meslek ve sanatında çalıştırmaksızm 
serbest bırakırsa.., meselâ; sabahleyin hiçbir ye
re gelmiyor, kasabada dolaşıyor veya geziyor; o 
vakit ne olacaktır?. 

KOMİSYON ADINA NUSRET KİRİŞCİ
OĞLU (Çanakkale) — Metnin sarahatinden 
münhasıran kendi meslek, sanat veya şahsi işle
rinde çalıştıranlar anlaşılmaktadır. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Peki bu 
gibiler ne olacak?, 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — 
Bu gibiler metinde, dâhil değildir. | 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — İzin 
vermişler, dolaşıyor, ne alacak?. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — Esa
sen erin subay tarafından bir yere mi gönderil
diği, yoksa keyfî olarak mı dolaştığı tesbit edile
mez. 

REİS — Yalnız suallere cevap verceksiniz, | 
lütfen karşılıklı konuşmayınız. | 
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AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Dördün

cü fıkrada : (Yukardaki haller haricinde askeri 
kanun ve nizamlara muhalif olarak askerleri hiz
metçiliğe veya sair suretlerle çalışmaya verenler
le asker olsun olmasın alan veya çalıştıranlar üç 
aydan az olmamak üzere hapsolunur) denilmek
tedir. Burada (Verme) kelimesi var. Saat altıdan 
geç vakte kadar subayın ailesi efradı emrinde ol
duğuna göre her hangi bir emir erini komşusuna, 
akrabasına, yakınlarına, veya şu, bu kimseye ça
lışmak üzere vermişse buraya giriyor mu?. 

ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 
KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — Girmez efendim. 
Çünkü (verenler) tâbiri ile vermek hakkını haiz 
olanlar kasdedilmiştir. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Para 
cezası hakkında komisyonun mütalâası nedir?. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — Ko
misyonumuz, Rifat Taşkın arkadaşımızın para 
cezasına ait mütalâasına tamamen iştirak et
mektedir. Çünkü para cezası, Askerî Ceza Kanu
nunun muhtevi bulunduğu müeyyidelerden de
ğildir, efendim. 

REİS — önergeler var, okuyoruz. 

Sayın Reisliğe 
114 ncü maddenin ikinci ve 3 ncü fıkralarının 

aşağıda yazılı şekilde tadilini teklif ederim. 
2 nci fıkra : 
Emir veya seyis eri almak hakkını haiz olan

lardan kendi emir veya seyis erini bu kanun veya 
nizamnamesine aykırı olarak evin iç hizmetlerinde 
veya askerlik şeref ve haysiyetine uymıyan şekil
de çalıştıranlar veya bu şekilde çalışmasına göz 
yumanlar yahut bunların vazifesi dışında kendi 
sanat, meslek veya şahsi işlerinde çalışmasına 
müsaade veya müsamaha edenler beş yüz lira 
ağır para cezasına mahkûm olurlar ve var ise 
emir veya seyis eri almak hakkını kaybederler. 

3 ncü fıkra : 
Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı haller dı

şında her ne suretle olursa olsun emir veya seyis 
erleri hakkındaki Kanuna veya Nizamnamesine 
aykırı hareket eden askerî şahıslar beş yüz lira 
ağır para cezasına mahkûm olurlar. 

İstanbul Milletvekili 
S. Adato 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle, gerek vuzuh 
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sağlanması gerekse suçun derecesine göre ceza 
koymuş, olması hasebiyle Gerici Komisyonun ha
zırlamış olduğu metin ceza hukuku prensiplerine 
daha uygundur. 

Üç ay yerine iki ay yazmak suretiyle 4 ncü 
fıkranın Geçici Komisyon maddesine ilâvesini 
ve maddenin bu şekilde oya konulmasını arz ve 
teklif ederim, 

"^ İZ Siird 
Daim Süalp 

Yüksek Başkanlığa 
Maddedeki (göz yumma) tâbirinin yerine 

(Biterek mâni olmayanlar) tâbirinin ikamesini 
ara ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Müfit Erkuyumcu 

B E İ S — Şu önergelerin kabul veya reddi hak
kında komşiyonun bir mütalâası var mıdır? 

ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 
KÎRÎŞCÎOĞkU (Çanakkale). — Demin de arzet-

* tiğim gibi, Salamon Adato arkadaşımızın para ce-
zaşv teklifi yerinde değildir. Çünkü Askerî Ceza 
Kanununun 20 ve mütaakıp maddelerinde askerî 

* ceza müeyyideleri tesbit edilmiştir. Bunlar me-
yanmda para cezası yoktur. Binaenaleyh bir ka
nunun içinde mündemiç bulunmıyan bir ceza
nın başka bir maddede müeyyide olarak konul
masına,. imkân olmadığ;ıriı takdir buyurursunuz. 

Diğer takrirlere gelince: Komisyonumuz dör
düncü fıkradaki suçun hakkı olmıyanlara emir 
ve seyis erleri verme haline nazaran # daha ağır 
bir suç bulunduğunu kabul etmiştir. Bunun muh
telif sebepleri vardır: Bir kere 4 nçü fıkradaki 
(askerler) tâbirine subaylar dâhildir. Yani su
bayı çalışmaya vermek dahi bu fıkranın asker
ler tâbirine dâhil bulunmaktadır. 

Sonra; lâalettayin askerî kuvvetleri sağa sola 
harcamak savunma kuvvetlerini azaltan bir hal
dir. Yani erleri angaryaya vermek. Bu bakım
dan 4 ncü fıkradaki suçu Adalet Komisyonunuz 
daha ağır bir hal olarak kabul etmiştir ve mü
eyyideyi bu bakımdan ağırlaştırmıştır. Zannedi
yorum, tetkik edilmek üzere komisyona geldiği
ne göre, müeyyide üzerindeki tasarruf hakkımız 
mevcuttur. Daim Süalp'in önergesine muvafakat 
etmediğimizi arzederim. 

Göz yumma, müsamaha karşılığıdır. Bunun 
maksadı vazını dün, arztmiştim, her halde arka
daşımız burada değillerdi, Kısaca tekrar ede-
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j yim: Emir eri subaya tahsis edilir. Emir eriyle 

subay ailesi arasında hiçbir vazife münasebeti 
| yoktur. Bu vaziyet karşısında subayın, «ailem 

emir yermiş, benim haberim yoktu» diye bir 
kaçamakla cezadan kurtulmasını temin maksa-

j diyle göz yumma hali müeyyidelendirilmi-ştir. 
Bu maddenin o fıkrası bir teminattır, tatbik 

! kabiliyetini artırmaktadır. Bu itibarla - Müfit 
Erkuyumcu arkadaşımızın önergesine de, işti
rak etmiyoruz. 

i REÎS — önergeleri oya arzediyorum. 
j Salamon Adato 'mm önergesinin dikkate "âlı-
! nıp alınmaması hususunu oya arzediyorum. 

Dikkate almayı kabul edenler... Etmiyenler... 
Dikkate alınmamıştır. 

Müfit Erkuyumcu'nun önergesini oya arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

I Daim Süalp'in önergesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza a rzedeceğim,.. Yalnız ko
misyonun bir fıkua hakkında tashihi vardır...O 
tashihle tekrar okuyarak oya arzedeceğim*. ... 

Bütün maddeyi okuyacağız. 

Askerî Ceza Kanununun 114 ncü Maddesinin 
Değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Askerî Ceza Kanununun 114 
ncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 114. — Emir ve Seyis Erleri1 hakkın
daki Kanuna göre, emir veya seyis eri almaya 
hakkı olmıyanlara emir veya seyis eri verenler
le bu emir veya seyis erini bilerek alıp istihdam ' 

I edenler asker olsun, olmasın bir aydan üç aya 
kadar hapsolunur. 

I Emir veya seyis 'eri almak hakkını haiz o t o 
lardan kendi emir veya seyis erini, Emir ve 
Seyis- Erleri hakkındaki Kanun veya Nizam
namesine aykırı olarak evin iç hizmetlerinde 
veya askerlik şeref ve haysiyetine uymıyan şe
kilde çalıştıranlar veya bu şekilde çalışmasına 
göz yumanlar yahut bunların vazifesi dışında 

I kendi sanat, meslek veya §ahsi islerimde çalış
masına müsaade veya müsamaha, edenler bir 

I aydan altı aya kadar hapsolunur. 
Birinei ve ikinci fıkralarda yazılı haller dı-

| şmda her ne suretle olursa olsun Emir veya 
I Seyis Erleri hakkındaki Kamuna veya Nizâmna-
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meşine aykırı hareket «den askerî şahıslar kı
sa hapis cezası ile cezalandırılır. 

Yukardaki halter haricinde askerî kanun ve 
nizamlara muhalif olarak askerleri hizmetçiliğe 
veya sair suretlerle çalışmaya verenlerle asker 
olsun olmasın alan veya çalıştıranlar üç aydan 
az olmamak üzere hapsolunur. 

RElS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci müzakeresi bitmiştir. 

3. — Gazianteb Mebusu Galip Hinoğlu'-
nun, 3546 sayılı Danıştay Kanununa ek ka
nun teklifi ve İçişleri ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/31) [1] 

REİS — Tümü üzerinde söz ist iyen mebus 
arkadaşlar : Daim Süalp, Halil îmre, Hâmid 
Şevket ince, Mazhar Özsoy, Hasan Ali Vural. 

Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Sayın 

arkadaşlar; Gazianteb Milletvekili arkadaşımız 
Galip Kınoğlu'nun bu teklifi Danıştay Üyeleri
ne, yargıçlara verildiği gibi, tazminat verilme
sine mütedairdir. 

Muhterem arkadaşlar; Danışfcayı biz, mahiyet 
itibariyle, vazife itibariyle ve gördüğü işler ba
kımından tahlil edecek olursak, bunun Temyiz 
Mahkemesiyle müsavi iş görmekte olduğunu gö
rürüz. Gerek Temyiz, gerek Şûrayı Devlet her 
ikisi de birer kaza merciidir. Ve biri idarede, 
diğeri adliyede son kaza, son içtihad merci teri
dir. Anayasamız Devlet Şurasını mahkeme ola
rak kabul etmiş ve buraya gelen zevatı bâzı hu
susi ve çok ağır ve büyük şartlara tâbi tutmuş
tur. Buraya ancak Vekillik, Elçilik etmiş, va
lilik, genel müdürlük, ve müsteşarlık, Temyiz 
âzahğı gibi vazifelerde bulunmuş mümtaz 
şahsiyetler gelebilir ve bunlar millet adına ka

fi] 61 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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, rar verirler, vazifeleri itibariyle birer hâkim-
i dirler. Birçok teşekküllerde Temyiz âzalariyle 
I birlikte aynı hak ve salâhiyete sahip olarak iş 
j görmektedirler. Meselâ Yüce Divanda, Uyuş

mazlık Mahkemesinde, Yüksek Seçim Kurulunda 
• ve teşekkül eden ilim heyetlerinde esaslı unsur 

j olarak Yargıtâyla beraber çalışırlar. Gerek 
J mahiyet, gerek vazife itibariyle ikisi arasında 

müsavat olmasına rağmen, aldıkları paraya ge
lince, arada büyük fark vardır. 

Barem Kanunu çıkmadan evvel Danıştayda 
âzalık yapacak kimselerin asli maaşı asgari 110 
lira olarak kabul edilmişti. Bunu askerlerle mu
kayese ederek tebarüz ettireyim : Buraya an
cak paşalık yapmış kimseler gelebilirdi. Hal
buki Barem Kanunu çıktıktan sonra Barem Ka
nunu bu kadroyu 100 liraya indirmiştir. Bu
gün ise bir albayın maaşı 100 liradır. Bir taraf
tan kanun bir hüküm koyarak buraya ancak 
paşalar gelir derken diğer taraftan buradaki
lerin maaşı bir albay maaşı mertebesine indi
rilmiştir. O halde hiçbir zaman maaşı 100 lira
dan yüksek olan bir kimseler, temsil ücreti, ma
kam ücreti alanlar, hiçbir zaman buraya gelmek 
istemezler. Mademki bunların maaşı düşürül
dü, o itibarla buradan beklediğimiz çok büyük 
vazifeyi görebilecek ehemmiyette insanlar, pa
ra bakımından mutazarrır olacakları için, hiç
bir zaman heves edip buraya gönül rızasiyle 
gelmezler. 

Sayın arkadaşlar, arzettiğim gibi vazifele
rinin büyüklüğü ve ehemmiyeti itibariyle Tem
yizden hiçbir farkı olmıyan Şûrayı Devlet Aza
larına da, hayat sıkıntılarını gidermek, hayat 
seviyelerini yükseltmek için, tazminat vermek 
bir zaruret icabıdır. Bu kanun teklifi içişleri 
Komisyonundan ittifakla geçmiştir. Bütçe Ko
misyonunda bâzı arkadaşlarımız muhaliftirler, 
muhalefet şerhlerini vermedikleri için ne şekil
de, neye itiraz ettiklerini bilmiyoruz. Kulağı
mıza gelen itirazlardan birisi şudur : Bu vazi
yette bulunan bâzı müesseseler vardır, eğer biz 
bu yolu açacak olursak o müesseselere de ver
mek mecburiyetinde kalınacaktır... Bendenizin 
kanaatime göre bu hakkı iktisap etmiş, ödenek 
almaya hak kazanmış bâzı müesseseler varsa on-

j lara da vermekten çekinmemeliyiz, bu hususta 
J onlar da bir teklifte bulunsunlar, o zaman vazı

yeti tetkik ederiz. Bugün karşımıza gelen kanun 
! hak ve adalete uygundur ve kanaatimce veril-
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mesi zaruri olan bir tazminat mevzuubahistir. j 
Tazminat verecek olursak âdilâne bir iş yapmış ! 

oluruz kanaatindeyim. j 
HALİL İMRE (Sivas) — Muhterem arkadaş- j 

lar; elinizde bulunan ve müzakereye alman Büt
çe Komisyonu raporuna muhalefet eden, fakat 
Daim Süalp arkadaşımın işaret ettiği gibi, mu
halefet şerhini vermeyip Heyeti Al iyenize şifahen j 
arzetmeyi tercih eden arkadaşlarınızdanım. j 

Meseleyi bu şekilde mütalâa ettik : Evvelâ 
memlekette âmme hizmetlerine tahsis edilen ma
aş rejimi var. Bunun yanında Şûrayı Devletin j 
hukuki ve idari hüviyetinin tesbitini mütalâa et- I 
tik. Maaş rejimi bakımından Anayasanın 18, 56 
ve 94 ncü maddeleri Devlet idaresi teşkilâtında 
hizmet 'ifa eden vatandaşların tâbi oldukları ma
aş rejimini tesbit ve tâyine ait hükümleri ihtiva 
eden. 18 nci maddede teşriî organa, 56 ncı mad
dede kaza organına ve 94 ncü maddede de icra 
organına ait maaş rejimlerinin ayrı kanunlarla I 
tesbit edilerek 'ifade edilmektedir. Yalnız şuna j 
işaret ebeyim ki, bu tefrik, hususi hüküm ve 
mahiyetlere işaret etmek değildir. Bahusus Ana
yasa, organları bir tertibe tâbi tutmuştur. Bu 
husustaki kanaatimi muhafaza etmek isterim. 
Bunun yanında Devlet idaresi 3656 sayılı Kanun
la; Devlet maaş ve ücretlerin tevhit ve teadülüne 
dair bir kanun tesbit etmiş ve âmme hizmetlerin
de çalışan vatandaşları bir maaş rejimine tâbi 
kılmıştır. Bundan sonra Anayasanın 56 ncı mad
desindeki (kaza organının maaş ve tahsisatı ayrı 
bir kanunla tâyin edilir) hükmüne dayanılarak 
5017 sayılı Kanunla hâk'im tazminatı kabul edil
miştir. Artık bu sahada maaş rejiminin bütün
lüğüne ircaı nazar etmeye ve müzakereleri hâ
kim tazminatı konusunda geriye götürmeye ma
hal ve sebep görmemekteyiz. 

Bu arada Galip Kınoğlu arkadaşımız, Şûrayı 
Devlet âzalarının da hâkimler gibi bir kaza fonk
siyonunun şahsi organları olduğu iddiasiyle, bu 
zevata da hâkimler misillû tazminat verilmesini 
teklif etmiş bulunmaktadır. Demin arzettiğim 
gibi, maaş rejimini şöyle bir kenara koyduktan 
sonra, Şârayı Devletin 'ifa ettiği hizmet, külli ile 
bir kaza fonksiyonu mudur ve dolayısiyle Şûra
yı Devlet azaları bir kaza fonksiyonunun şahsi 
organları mıdır? Bunun tetkik yolunu tercih et
tik. Anayasamız, bir terkip içinde olarak teşriî, 
kazai ve icrai organlarımızı tefrik etmiş bulun- I 
maktadır; evvelâ kaza fonksiyonunun istiklâlini j 
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teslbit ettikten sonra onun şahsi organların] ay
rı bir maddede tedvin ederek •maihkemeler ve 
hâkimlerin niteliğini, vazife ve 'salâhiyetlerini 
ayrı bir kanunla tedvin edeceğini tasrih et
mektedir. Yani bu yargı hakkı ve yargı hak
kının vazifelerine mütedair mesnedi Anayasa 
hükümleri içinde bulmaktayız. 

Devlet Şûrasına gelince; bilhassa nazarı 
dikkate arzetmek isterim !ki, Anayasada Şû
rayı Devlet kaza fonksiyonu olarak derpiş edil
memiştir, icra organı olarak derpiş edilmiştir. 
(«Böyle şey olur mu!» sesleri). Olur talbiî ar
kadaşlar. Anayasanın yürütme kısmına dikkat 
buyurunuz, tcra ve yürütme taltfbikatmda Da-
nıştayı bir icra organı olarak mevzuubalhis et
miştir ve (kanunla muayyen vazifeleri ifa et
mek üzere Başbakanlığa bağlı olarak bir Da
nış/tayı kurulur) dentmiştir, Şu halde Anaya
sada organ olarak, tertip ve yeri ne teşriî or
ganı bölümünde, ne de kaza organı bölümün -
de değildir, icra organı bölümündedir. 

Bizzat Danıştay Kanununa gelince, 3546 ve 
4904 sayılı Kanunla değiştirilen birinci madde 
aynen şöyledir: (Danıştay, Başbakanlığa bağ
ırdır, Birinci Başkan ile altı daire başkanı ve 
28 üyeden kurulmuştur.) 

Bu noktadan bilhassa muhterem arkadaşla
rımın dikkat'ini çekerim, zira çalışmalarına iş
tirak ettiğim, fakat bu defa kararlarından ay
rılmış bulunduğum komisyonumuzun, bu mev
zuu teşmil etmiş olması itirazınım prensip nok
talarından birini teşkil etmektedir. Yani Da
nıştay bünye olarak, kanun alarak daire baş
kanları ile 28 üyeden ibarettir. Öbürleri me
murdur. 

Danıştay kimlerden müteşekkildir! Daim 
Süalp arkadaşımız bahsetti, paşalardan müte
şekkildir, dediler. Evet paşalardan, elçilerden, 
valilerden müteşekkildir. Devlet Şûrası Reis 
ve âzalarının yüksek mektep 'mezunu olması, 
40 yaşını ikmal etmiş bulunması, vali ve umu
mi müfettişliklerde, tuğgeneralliklerinde, daha 
yüksek derecelerde bulunmuş olması lâzımgelir, 
gelmez diye lâflar oluyor. Tuğamiral, tuğge
neral, korgeneral diye ayrılacağı fikri pek va
rit değildir. Maaşa tâbi olması bakımından de
ğil, hizmete yetişiklik bakımlımdan kanun met
nine alınmıştır. Müsteşar ve valiliklerde. Teni
yiz Mahkemesi Reis ve âzalıklarında bulunmuş, 
vilâyetlerde üç sene memuriyet yaptıktan son-
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ra merkeze gelmiş, hukuk müşavirliği yapmış 
olması lâzımdır. Yani aşağı, yukarı bu idare 
hizmetlerinde ydtişmilş olmaları icalbeittiğü esba
bı mueibesiyle, hâkimlerin tazminat estoaibı mu-
cibesi arasında, kifayetli eleman yetiştirmeye 
zemin ihzar etmek bakımından, büyük fark 
vardır. 

•Şimdi, Danıştay Kanununa göre Danıştay 
nelere bakacaktır! Bunlar Anyasada tesbit 
edilmiştir : «Danıştay, nizamnamelerin tesbiti, 
nizamnamelerin tetkik ve tasdiki, imtiyaz mu
kavelelerinin tetkiki gibi idari hizmetlerinim 
yanında (bilhassa arkadaşlarımın tekrar dik
katini rica ederim) idari dâvalara da bakar» 
der. 

Şimdi, «idari dâvalara bakar» ifadesi, haki
katen bu sahada Danıştaya bir idari kaza fonk
siyonu tesbit ve tâyin etmektedir. Bu yolda 
bendeniz teklif sahibine sarahaten iştirak et
mekteyim. Ama bu, Danıştay müessesesnin 
topyekûm her dairesinin her cüzüne sâri bir hiz
met değildir. Galiba sonradan yapılan bir ta
dille dördüncü dairesi idari dâvalara bakmak
tadır. Galip Kmoğlu arkadaşımın esbabı raıı-
cibesinde söylediği gibi, fertlerin fertlerle olan 
ihtilâfları nasıl umumi mahakimimizce rüyet 
edilirse idari ihtilâfları da idari mahkemeleri
miz rüyet etmektedir. Bu bakımdan bunların 
ifa ettikleri bir kaza fonksiyonu demektir. (Bu, 
doğrudur. Bilâşek ve lâşüphe idari kazaya 
bakan 3, 4 ve 5 nci daireler bir kaza fonksiyo
nu ifa etmektedir. Esasen Danıştay Kanunu, 
şimdi huzurunuzda hatırlıyamadığım bir mad
desinde aynen (idari kaza ve idari dâvalara 
bakan bu daireler mahakim niteliğindedir) der. 
Şu halde Anayasanın kaza fonksiyonu veya ka
za organları hükmüne binaen, bunlar için ka-
zai fonksiyonu kabul etmek yerindedir zanne
derim. 

İdari dâvaların heyeti umumiyesinin de bu 
idari dâvaları rüyet etmek üzere bu 3 daireden 
teşekkül ettiğini bilhassa kaydetmek isterim. Bu 
nokta arzettiğim gibi kaza fonksiyonu ile idari 
fonksiyon arasındaki bariz farklardan bir tane
sidir. Bu itibarla maksat şu veya bu dairenin 
biraz daha terfihi haline gayret etmek ve bun
lara engel olmak istikametinde Bir hukuk mü
essesesinden dar kaidelerin dahi hukuk esasla
rına uygun düşmesine ve hukuk daireleriyle 
ahenkli olmasına gayretten ibarettir. Arka-
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daşlarımın hiçbirissi Anayasanın sarih hüküm
leri karşısında, hayır Danıştay bütün hüviyetiyle, 

\ teşkilâtiyle bir kaza fonksiyonudur demeye mük-
; tedir değillerdir, zira Anayasa bunu tesbit et-
; mistir. Binaenaleyh mümaseleti ancak bu daire-
| 1er arasında aramak lâzımgelir. idari hizmet ifa 
| eden dairelerin yargı hakkı bulunan dairelere 
i mümaseletini bir araya getirmeye imkân yok-
i tur. tşte Bütçe Komisyonunun iştirak etmedi-
i ğim raporu bu bakımdan kusurlu, bu bakım-
i dan eksiktir; zira Danıştayın heyeti umumiye-
I siyle bir kaza fonksiyonu ifa etmekte olduğu 
j yolunda karar almıştır. Bu yetmemiş gibi, ka-
! ııunda sarahaten: «Şûrayi Devlet bir daire reisi 

altı reislik ve 28 üyeden müteşekkildir» denmiş 
j olmasına rağmen, komisyon bunu raportörlere 

kadar teşmil etmiş bulunmaktadır. Bu itibarla 
eğer, kazai fonksiyonla Şûrayı Devletin bir 

i mümaseletini arıyorsak, bu mümaselet voliyle 
j adlî rejimimizin maaş seviyesini tesbit ve tâyine 
I imkân yoktur. Bu karar ancak idari dâvalar daire-# 

lerine kadar sirayet edebilir, ondan ötesinin kazai 
fonksiyonla alâkası yoktur, itibar etmek veya 

| etmemek, falan yerden gelmek veya gel
memekle, bu iş hâkimler mevzuatı içinde 
mütalâa edilir bir mahiyette değildir. Bunlar 

j ancak, Barem Kanununun tadilinde Devlet 
hizmetlerinin karşılıklı muadeletlerinde göz önü-

j ne alınacak ve hükümleri ona göre bir işin tâ
yini sırasında nazara alınacak faktörlerdir. 

I Bugün Korgeneral, Koramiral iltifat etmez de 
I Tuğgeneral, Tuğamiral iltifat edebilir. Filân el-
j çi iltifat etmiyebilir, falan elçi iltifat edebilir. 
ı Elçilerin ve hizmetlerin dereceleri burada mu-

kayyet değildir. Bunlar asgari bir formasyonun 
tesbitidir. 

i Kanunda dereedilmiş olan maddeler, Şûrayı 
Devlette vazife görecek arkadaşlara, asgari for
masyona taallûk eden maddelerdir. Bu itibarla 

• Bütçe Encümeninin raporu hem kendisinin ma-
j hiyetine uygun değildir, hem de aralarında mü-
I maselet aranan iki müessese arasında küllî olan 

bir mümaselet tesisine muvaffak olamamıştır. 
i Müessesenin bir parçasında hukukan ve ka-
, nunen tesbit ve tâyin edilmiş olan mümaselet, 
I müessesesinin heyeti umumiyesine teşmil edil-
! dikten gayrı müessesenin sarahaten hukuk ve 
j âmme idaresi muvacehesinde memur sayılan per-
| soneline de teşmil edilmiş oduğundan, bizzat 
j hukuk esaslarına da aykırı düşmektedir. Ben-
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deniz bu bakımdan raporun, Anayasa, Adalet ve I 
Bütçe komisyonlarında müzakeresinin maslahata 
uygun olacağı kanaatindeyim. 

RE IS — Hâmid Şevket İnce. 
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Aziz 

arkadaşlarım, teklif mazbatasında ve Bütçe En
cümeni raporunda Şûrayı Dvletin hukuki karek-
teri belirtilmiş ve ne şeklide bir fonksiyonu ol- | 
duğu tesbit edilmiştir. Şûrayı Devleti, yalnız o i 
yazılardan çok güzel bir ifadeyi iktibas ederek 
arzedeceğim : «İdari kazanın zirvesinde yaşıyan, 
nihai kararlar ittihaz eden büyük bir müessesei 
kazaiyedir.» Hakikaten kaza zirvesinde bulunan 
bir müessesedir. 

Arkadaşlar, bu heyete ödenek verelim mi, ver-
miyelim mi? Bunu münakaşa etmeyi zait ad- I 
dediıyorum. (Bravo sesleri) ve vukufunuza ve ı 
ihtısasatınıza ihtiramatsızlık göstermemek için 
tafsilâtı zaided-en çekmiyorum. Yalnız hâtıra- j 
tıızı ve hafızanızı canlandırmak için şu misali 
arzediyorum : Çubuk Kaymakamı ile Çapak- i 

• çur Sulh Hâkimime ödenek veriyorsunuz da Şû- ı 
rayı Devlet Reis ve azalarına bu ödeneği ni'çin 
vermezsiniz ? ı 

HALtL İMRE (Sivas) — Onlar kanunu | 
mahsusuna bağlıdır. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Kar
deşim, sen söz söylerken ben heyecanımdan 
oturduğum yerde patladım, tahammülsüz mü
talâalarını dinledim. Şimdi sen de beni dinle! i 

ıŞûrayı Devleti teşkil eden arkadaşlarımız, j 
ufak tefek cezalara hükmeden insanlar değil, 
vekilleri muhakeme ederek ipe kadar gönder
mek salâhiyetini haiz bir imzaya sahip insan
lardır. Sen nasıl kıyar da Çapakçur Sulh Hâ
kimi... 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — | 
Misalleri başka yerden alın. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Pe- I 
ki; başka misal alayım, ödemiş Sulh Hâkimin
den daha aşağı hizmet görmekte ve memleket 
içindeki kaza rolünde bunlardan daha dun mer
tebede iş görmekte midir ki Şûraeılardan bu 
tahsisatı esirgiyelim? Halil Beyin düşüncesini 
mantık ve adalet ruhu şiddetle nehyeder. Hattâ 
bu ödenek işinin geç kalmasından dolayı eski 
iktidar ve kısmen de biz, manen mesul vaziyet- j 
teyiz. Hakikat budur. Halil İmre arkadaşım j 
kanaati, tebellür ve tahaccür etmiş vaziyette i 
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değildir. Evet, diyor, doğru olabilir ama, bun
ların içinde hâkimlik yapmıyan üç dairenin 
azaları da var. Muhterem arkadaşım Danıştay 
Kanununu okuyup da buraya gelseydi göre
cekti ki, bilhassa hukuk ve mülkiye mekteple
rinden mezun olanlar oraya girebilir ve bil
hassa hüküm mercileri için 4, 5 ve 6 ncı daire
lere sureti mahsusada bu mekteplerden mezun 
olanlar yarni medeni ve idari hukuk yönünden 
müktıesebat elde etmiş kimseler getirilir. Bunun 
haricinde kimse yok mu? Var. Tetkik ettim 3 ki
şidir, 4 değil!, Danuştay dairelerinin kazai olmıyan 
birimci, ikinci ve üçüncü kısımları da hukukçu
larla, yahut mürkiîyecilerle doludur. Bu kim
seleri reis her vakit bu ikaza dairelerine naklet
mek salâhiyetini İmizdir ve azaları dairelere 
tevzi işi, reisin salâhiyeti dahilindedir. Tem
yizde olduğu gibi, Şûrayı Devlette de azaya 
vazife verilmesi keyfiyeti aynı şekilde cereyan 
eder. Bir zatı burada Şûrayı Devlet âzası seçi
yoruz, seçerken seni altıncı daire âzası olarak 
intihap ediyoruz, demiyoruz. Şûrayı Devlet 
âzası olarak intihap ediyor ve reisin emrine 
bırakıyoruz. Reis de onları izabeden daireler
de istihdam ediyor. Şiımdi bir dakika için şöy
le bir mülâhazaya varalım : Deavi daireleri da
hi kazai mahiyeti haiz değildir. O halde Ana
yasanın şu maddesini okuyayım da bu aradığı 
ve talebetmekte olduğu, izah etmekte bulun
duğu mânayı yerine getirecek olan bir mües
seseden böyle bir ödenek kıskanılır mı, veril
mekten çekinilir mi? Arkadaşlar, Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu diyor ki : «İdari dâva ve ih
tilâfları hail ve niyet etmek, Hükümetçe ihzar 
ve tevdi olunan kanun lâyihaları ve imtiyaz 
mukavelesi şartnameleri üzerinde beyanı mü
talâa etmek.» 

Arkadaşlar; kanun lâyihası yapıyorlar ve 
bir encümeni dâniştir diye kendilerini selâmlı
yoruz. Sonra Hükümet bunun üzerinde, kendi 
teklifi olması itibariyle rötuşunu yapıyor ve 
Meclise gönderiyor. Nihayet Devlet imtiyaz 
mukavelenamesi hakkında söz sahibidirler. Dik
kat edin arkadaşlar; âmme hizmetlerine taal
lûk eden vazifeyi, bir mültezimin eline teslim 
edeceksiniz, yerli, yabancı bir sermayeye ve
receksiniz. Bu mukavelenin içinden, birçok ih
tilâflar ve birçok mühim mesaili hukukiye do
ğabilir. Kendilerine, «bunları dikkatle tetkik 
edin ki tatbikatta ihtilâflar önlensin» diyoruz. 
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Bu mukaveleyi Şûradan geçirmekien imtiyaz 
.mukavelesi yapamaz. Çünkü Şûrayı Devlet 
bir hukuk yuvası ve bir encümeni dâniştir. 

Şimdi, Şûrayı Devlet, «idari kaza yönünden 
bir vekilin yaıpttığı muameleyi doğru bulmuyo
rum» diyor, kanuna muhalif görüyor, bozuyor 
ve kararıma ittiba et diye hüküm veriyor. V!e-
killerin kadarını bozan bir kaza müessesesine, 
tatbikatta, Hükümete kanuni rehberlik eden 
ve ona ilmin ifadesini veren bir kaza müesse
sesine ödenek verilemez olur mu? Meşveret 
etme yönünden, nizamname yapma yönünden 
ilim istiyen bir ımüefcesedir. Şûrayı Devlet... 
Orayı terkip eden imkanlar mütemayiz kimse
lerdir. Onları da biz mebuslar seçiyoruz. Bu 
adamlara, bu müessesenin mahiyetleri, karakter
leri itibariyle ilmî hüviyet taşıyan ve ilim, sima
larında münceli olan bu müesseseye ödenek ver
mekten çekinmek asla doğru olmaz. O halde Hâ
kimler Kanunu ile hâkimlere verilen, haklı ol
duğuna ebediyen kani olduğum ödenekleri de on
lardan geri almak lâzımgelir. 

Bir arkadaşım doğru olarak bir noktaya te
mas etti : «Divanı Muhasebatı, Askerî Temyizi 
ne yapalım?.» Dedi. Arkadaşlar, biz önümüze ge
len kanunları tetkik ederiz. Bunu söyliyen ar
kadaş, Divanı Muhasebatı, Askerî Temyizi ayır-
mıyalım, müsavat temin edelim diye bir teklifi 
kanuni getirirse elbette tetkik eder, onlara da ve
ririz. Fakat böyle bir teklif gelmedi diye veril
mesi bir aklı selim icabı olan vazifeyi yapmak
tan çekinmek doğru olur mu?. Hiçbir zaman doğ
ru olmaz. Biz Divancılara, Askerî Temyiz Heye
tine vermiyeceğiz demiyoruz. Gelsinler, fonksi
yonlarının mahiyetini izah etsinler ve bizi ikna 
etsinler, onlara da verelim. 

Halil tmre esaslı bir noktaya dokundu ve fa
kat zajjneti ki bu mevzuda da kendisi haklıdır. 
Bendeniz diyorum ki, mütalâaları çok yanlış. Fil
hakika 51 nci madde Anayasanın icra faslı için
dedir. Kaza faslı ise, daha aşağıda 53, 54 ve mü-
taakıp maddelerde geliyor ve ilâve ediyorlar : 
«Bu müessesenin siması kazai olmaktan ziyade 
istişaridir» diyorlar. Bu maddenin karakteri bil
hassa kazaidir. Şûrayı Devlet kaza daireleri hü
küm verirken, (Türk milleti namına icrayı kaza 
eden ben 5 nci daire) diye başlar. Ve ben de şu 
kararı veriyorum, önüme getirilen ihtilâfı hal
lediyorum.... der. Binaenaleyh Türk milleti na
mına icrayı kaza eden, Anayasa ile teşek-
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i kül etmiş bir heyetin taallûk ettiği mad-
j desi kuvvei kazaiye kısmında yazılacak iken 
| icra faslında yazılmıştır diye maddenin 
| benliğini ve hüviyetini bertaraf mı edeceğiz?. O 
! halde diyelim ki, kendilerine (siz icra memuru-
| sunuz.) Halbuki kanunu mahsus, kazai merci ol-
i duğunu söylüyor, gayrikazai denilen birinci, 
' ikinci, üçüncü daireler de aynı zamanda kava-
• nini mahsusa ile, kazai mukarreratla meşguldür-
! 1er. Yani kazai muamelelerle meşgul olmak ve 
i bakanlıklarla, valiliklerle karşı karşıya gelip 

(hakkım muhtel oldu) diye her hangi bir mevzu 
| üzerinde, muhtarlık, intihap mevzuları ve saire 
| gibi, şimdi hatırıma gelmiyen birçok kavaninin 
; sevkı için Danıştaym dâva dairelerine gitmek de-
! mek, öteki daireler de kazai.muamele yapmıyorlar 

demek değildir. 
! Binaenaleyh, sözüme nihayet verirken şunu 
I arzedeceğim, üç zatı, Mülkiye ve Hukuk Mekte 
i binden mezun değil diye diğer bütün şûracılara 

ödenek vermeye yanaşmak, adalete muvafık ol-
j maz. Çünkü onun da ihtisası, onun da temayüzü, 
: onun da kanun lâyihası hazırlamak üzere çalış-
j ması bu mahiyettedir. Mukavele hazırlamıya sa-
| lâhiyeti vardır. Kaldı ki, kadro içinde bunlar 
j üç zattır, bunları tefrik etmek imkânı yoktur. 
; Sonra birinci, ikinci, üçüncü dairelerdeki zevat 
j nihayet reisin emrindedir, her zaman yerleri 
| değiştirilebilir. Bu itibarla ekseriyete mukarin, 
j fakat adaletin ta kendisini ifade eder. Bütçe 

Bncüm'eni mazbatası çok doğrudur, bunun ka-
! bulünü rica, ederim. 
i 

j REİS — Komisyon adına Seyfi Oran, buyu-
j run. 
i SEYFİ ORAN (İstanbul) — Efendim; Şû-
! rayı Devlet için Galip Kınoğlu arkadaşımızın 
i verdikleri tasarıda zikredilen esbabı mucibe 
I bendenizce zaten nakâfidir. Bu iki yüksek mü-
! essesede, yani Temyiz Mahkemesi ite Şûrayı 
I Devlet daima muvazi yürümüş müesseselerdir, 
| her ikisi de kuvvetlerini hukuk ilminden veya 
i umumi hukuktan alırlar. Malûmu âlileri hukuk 
| ikiye ayrılır. Biri, âmme hukuku, diğeri de ida-
: ri hukuktur. 
i 

! . Galip Kınoğlu arkadaşımız dedi ki ; âmme 
\ hukuku, nihayet fertler arasında vukubulan ni-
! zaı bertaraf ederek huzuru temin eder. Fakat 
; idari hukuka gelince, bu, devlet fonksionu ile 

efrat arasında nizaı bertaraf eder. Düşününüz, 
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bir taraf daima kuvvetlidir. Bendeniz buraya 
tekrar avdet 'edeceğim. 

Şûrayı Devletin 90 seiüelik bir ömrü vardır. 
Vakaa ara yerde ilga edildi falan.. Ama bu mü
essese Tanzimattan sonra kurulmuş bir müesse
sedir. Bunun bir parça tarihçesinden bahsetme
me müsaade buyurunuz. 

Şûrayı Devlet, Tan'zima'ttan sonra, 8 Zilhicce 
1284 tarihinde Koca Reşit Paşanın, mektebinde 
yetişen Âli Paşanın bizzat kaleme aldığı bir ni
zamnamei dahilî, blT mazbata ile kurulmuştur. 
Âli Paşa mazbatasında der ki «kavanin ve ni-
zamat lâyihalarını tanzim etmek Şûranın veza-
ifi meyanındadır.» 

Bendeniz derim ki, keşke bütün kanun lâyi
halarımız Şûrayı Devletten geçse de bütün lâyi
halar insicamlı bir şekilde huzuru âlinize gel
miş olsa. 

MURAD ÂLÎ ÜLGBN (Konya) — Meclisin 
şahsiyeti mâneviyesine tariz ediyorsunuz, üstat. 

SEYFÎ ORAN (Devamla) — Hayır. Zatı âli
niz de noktai nazarınızı gelir burada söylersiniz. 

Kavanin ve nizamat lâyihalarını Şûrayı Dev
let tanzim etmiş olsaydı, her halde buradan çı
kacak kanunlarda Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
muhalif hükümler karşınıza çıkmaz ve o misillû 
kanunlar belki huzurunuza gelmezdi. 

ikincisi; Mesalihi mülkiyeyi tetkik ile karar 
vermek, Hükümetle eşhas arasındaki deaviyi rüyet 
etmektir. Buradaki eşhastan maksat memurini 
devlet değildir. Devlet tarafından hakları iptal 
edilen eşhastır. Memurini Devlet için ayrıca hü
kümler konmuştur. Memurini Devletin icap 
eden tecziyeleri Devletten memurini mülkiye
nin alacakları hakkında ayrı ayrı fıkralar vardır. 
Bu gaye hiç değişmemiştir. 1286 tarihli Danış-
taş Nizamnamei Dâhilisinde bir tebeddül vu-
kubulmuştur. Fakat bu şeklîdir. 

Fazla rahatsız etmiyeyim. Bir daire diğer 
daireye ilhak edilmiştir filân. Birinci Meşruti
yetin ortadan kaldırılması üzerine yani birinci 
Meşrutiyetten sonra Şûrayı Devlet yeniden bâ
zı tbeddülâta uğramıştır. Bu da teşkilât itiba
riyledir. Yalnız bu birinci Meşrutiyetin ilânın
da memurin muhakemesi değil, Hükümetle eş
has aracındaki davalar da mahakimi umumiye-
ye verilmiştir. İkinci Meşrutiyet devremizde 
Şûrayı Devlet bir daha ele alınmış mevaddı ka-
nuniyeyi tefsir işi Şûrayı Devlete verilmişti. Ki 
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I bu, 1329 yani Birinci Harbi Umumi iptidasına 
j kadar devam etmiştir. Nitekim o zaman kava-
I nini Miyenin tefsiri de Mahkemei Temyize ve

rilmişti. 
j Şimdi tekrar eski Kanunu Esasiden bahset

meye lüzum yoktur. Fakat Şûrayı Devlet hepi-
i nizce malûmdur ki, B. M. Meclisinin teşekkülü 
i üzerine, Ankara'da bir Şûrayı Devlet teşkil 
j olunmamıştı. Memurini Muhakemat işlerini B. 
j M. Meclisinde intihap olunan azalardan müte-
ı şekkil bir komisyonu mahsusça tetkik edilirdi. 
i Fakat eşhasla Devlet arasındaki dâvalar muat-
! t al kalmıştı. 
| Nihayet 1340 senesinde yani ikinci devrei 
i intihabiyede, Cumhuriyetin ilânından sonra, 
j Şûrayı Devlet yeniden tesis edildi. Şûrayı Dev-
j letin bu tesisi üzerine âdeta tâ 1284 senesinde-
j ki Şûrayı Devlet Nizamnamei Dâhilisi ahkâ-
i mı ki, o zaman kanun yoktu, tamamiyle buraya 
i konulmuştur. 

Demin arkadaşlar, Teşkilâtı Esasiye Kanu-
ı nıında yazılı olan, Şûrayı Devletin vezaifi hak

kındaki maddeyi okudular. İdari dâva ve ihti
lâfları rüyet edecek ve Hükümetçe ihzar ve tev-
di olunacak kanun lâyihalarını ve imtiyaz mu
kavelelerini ve şartnamelerini tetkik edecek. 

İmtiyaz mukavelenameleri Meclisi Âliye bir 
maddei kanuniye ile gelir. Burada yalnız ka-

! nun tasarısı okunur, fakat Şûrayı Devletten geç
miş olan mukavelename • Mecliste okunmaz. Me-

j raklı olmıyanlar okumazlar. Binaenaleyh bizim 
için Şûrayı Devlet bir emniyet supapıdır. 

I Sonra, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 51 
nei maddesinin son fıkrasına bilhassa nazarı dik-
katinizi celbederim. Orada Şûrayı Devletin 
rüesa ve âzası vezaifi mühimmede bulunmuş, 
ilim, ihtisas ve tecrübeleriyle mütemayiz zevat 
meyanmdan intihap olunur, der. 

I Arkadaşlar bendeniz yetiştim. Taaa Meşru-
' tiyetten evvelki Şûrayı Devlette vazifedar olan 
J ve burada Hariciye Vekâleti Baışhukuk Müşa

virliğinde iken vefat eden Ziya Bey merhum 
idare hukuku hocamız idi. 

I FERİDUN FÎKRt DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Bizim de, bizim de. 

I SEYFl ORAN (Devamla) — O vesile ile 
j Meşrutiyetten evvelki Şûrayı Devletin nasıl te-
• şekkül ve teessüs etmiş olduğunu etraflıca öğ

renmiş olduğum gibi, rüştiyeden itibaren gazete-
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leri takibeder, havadisi dikkatle okurdum. Şûra
yı Devlette ne gibi mütehayyiz zevat bulunurdu. 
bunları öğrenirdim. Meselâ îlânı Meşrutiyete ka
dar Sadaret Kaymakamlığında ve Hariciye Ne
zaretinde bulunmuş olan Sait Paşa Şûrayı Dev
let Reisi idi. Kabineye dâhildi. Süferadan, vüze-
radan, valilerden, nazırlardan bâzı zevat bulu
nurdu. Kendilerine ayda 200-300 altın lira maaş 
verilirdi. O kanunun, mürettep, müselsel, insi
camlı ruhunu yaşatan bu zevattı. Tabiî Barem 
Kanunundan evvel Şûrayı Devlet tesis olunduğu 
zaman reis ve azalarına verilen maaşlar çok yük
sekti, en yüksek maaşlardı. Müdürü Umumilere 
70-75, müsteşarlara âzami, o da 1939 dan sonra, 
100 lira maaş tahsis edilmişti. Bugün mütehayyiz 
bir Temyiz âzası iki üst derece maaş alıyor, bu 
zata «aman size ihtiyacımız var, Şûrayı Devlete 
geliniz» dersek, diyecek ki; «niye geleyim, bir de
fa Hâkimler Kanunu hâkimlere farklı bir maaş 
vermiştir, terfileri iki senede birdir. Arkadaşlar 
aynı sınıftan çıkan iki hukukçu arkadaşın birisi 
Şûrayı Devlete, diğeri adliyeye intisap etse, her 
ikisi de terfilerini normal yapsa, birincisi 20 se
nede birinci dereceye çıkar, Şûrayı Devletteki 
ise 30 senede birinci dereceye çıkar. Adliyeci ar
kadaşlar müteessir olmasınlar, kıyas olsun diye 
arzediyorum. Zaten bu ayrılık az çok mevcuttur. 
Fakat şimdi Şûrayı Devleti az çok paralel bir 
hale getirmek değil, hiç olmazsa cazip bir vaziyete 
sokmamız icabeder. Maatteessüf bu tasarının 
mazbatasını bendeniz yazmadım. Bendenize arka
daşlar, müdafaasını üzerine alırmısm dediler, 
bendeniz de kabul ettim. Onun mazbatası lâyı-
kiyle yazılmış değildir. Bendenizin kanaatine gö
re, Şûrayı Devlete bir tazminat verilmelidir ve 
bu tazminat Mahkemei Temyizli muadil olmalı
dır ki, biz, Şûrayı Devlete eleman seçerken ora
dan bir iki arkadaşı buraya nakledebilelim. Hal
buki bir reisi saniy'i Şûrayı Devlet âzası yaptı
nız mı eski maaşını veremezsiniz, iki dun derece 
ile almak mecburiyetindesiniz. Bir müsteşarı ge
tiremiyoruz, meğerki gitmek zaruretini kendin
de hissetsin, yahut zorla gönderilsin. Çünkü 
ikinci dereceden üçüncü dereceye gitmesi lâzım-
geliyor. Değil ödenek almak, bir derece aşağısına 
gidiyor. Binaenaleyh, adalet tevzi eden bu mü
him müesseseyi Cumhuriyet devrine lâyık bir şe
kilde terfih ve tatmin etmeliyiz. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

REİS — Açık oya konulan lâyihaya oylarını 
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I vermiyen arkadaşlar lütfen oylarını kullansın-
I 1ar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Mazhar özsoy. (Yok sesleri) 
MAZHAR ŞENER (Giresun) — Ben de söz 

'istemiştim. 
I REİS — Biraz evvel, riyasetten sonradan söz 

alan arkadaşların isimlerini okudum. Bunlar 
Mazhar özsoy, Hasan Ali Vural arkadaşlarımız-

| dır. Bundan sonra söz alan arkadaşlar da vardır. 
1 Şimdi söz Hasan Ali Vural'ındır. 
I HASAN ADİ VURAL (Çorum) — Muhterem 

arkadaşlar; idari kazanın en büyük mercii bulunan 
Devlet Şûrasının Reis ve azaları birçok bakım
lardan adlî kaza mercii bulunan Temyiz Mah
kemesinin mütenazırı durumunda bulunduğu 
'kanaatindeyim. Bu, vazıh bir haJkikattir ve ka-

I aıbdli inkâr değildir. İdari kaza •mercii olan Şû-
j rayı Devletlin, adlî kaza mercii olan raıahıkeme-
J lerden daha az dâva gördüğü iddia edileni iye-

ceği gilbi, tatbikatiyle meşgul bulundukları ka
nun adedi, rüyet olunan mesailin çeşidi ve 
muğlaklığı da adlî kazalardan daha az veya 
daha basit kabull edilemez. 

I Arkadaşlar, huzurunuzu sıkmamak kaydiy-
j le, Şûrayı Devletin ifa eylemekte bulunduğu 

çeşitli vazifelerden bir kısmını okuyacağım: 
Kazanç Vergisi işleri, İktisadi Buhran Ver

gisi işleri, Gümrük resimleri ve vergileriyle 
Veraset ve İntikâl Vergisi işleri, Arazi Vergi
si, Bina Vergisi işleri ve Meclisin karariyle or
tadan kaldırılan Yol Vergisi iihtilâfatı, Belediye 

j Vergi ve resimleri işleri, kamulaştırma işleri, 
I askerlik işleri, maden imtiyazları ve maden 
i oca'kiarı işleri, iskân işleri, .metruk mallar işi, 

okul ve enstitü işleri, İş Kanunu ile ilgili iş-
I ler, sınır ihtilâfları, su işleri, muhtarlık işleri, 
I seçim işleri, basın işleri, noter işleri, taahhüt 

ve sözleşme işleri, okul ve imtihan işleri, emek-
j M, dul ve yetim aylıkları işleri. Muamele Ver-
{ gisi işleri, vakıf ve saire işler ve saire ve saire.. 
J Şimdi muhterem arkadaşlar, hepsi bu cetvelde 

yer alımaımış ve tamam olmamaMa beraber şu 
I çeşitli işleri arzetmekteki maksadım, Şûrayı 
I Devletlin ifa eyleme/kte bulunduğu vazaifin' 
j ehemmiyetini ve tatbik eylemekte olduğu ee-
I şiitli mevzuat adedini ve bunların tatbiki için 
| çekilen 'emelk ve sarfedilen bilgi hususiyetini 
i bir defa daha gözünüzün önüne döikmetk gaye-
I sine matuftur. 
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Arkadaşlar, mevcut her dki merci Türk Mil

leti adına hüküm vermek yetkisini taşımakta
dır. Her iki merci diyorum, Yargıtay ve Da-
Tiıştaydan bahsediyorum. Danıştayın verdiği 
kararlar da Temyiz kararları gabi lâzdtmül ic
radır ve bunun aksin© hiçbir şey iddia edile
mez. Oradan sâdır olan bir ilâm, bugün Türk 
Milletli içinde tatbik edilir ve bunu tatbik et
meye Devlet ve Hüküm'et mecburdur. 'Binaen
aleyh, bu mercie biz idari kaza ismimi bahşet
tikten sonra ve Hukuk fakültelerimizde, Mül
kiye Fakültemizde idare hukuku diye okuttuk
tan sonra ve memleket ve millet üzerinde tatbik 
'edilen esasları taşıdığına göre, bunda kaza 
fonksiyonu yok diye iddia etmeyi ben şahsan 
kabul etlmiyorum. 

Burada adlî kaza merçilerinde, bilha/ssa 
Temyiz Mahkemesindeki Reis ve bütün azalar, 
raportör, müddeiumumi ve muavinleri tazmi
nat alırken, idari kazada aynı mevkilerde bu-

• lunan kimselerin bu tazminattan mahrum bıra
kılması, hakikaten mütenazır iki kaza ve 'mü
tenazır üki kutupta bulunan mercilerden biri
sine vermemek ağırdır ve ımânefvi azabı büyük
tür. Arkadaşlar, maddfi kısmı bir şey değil, 
esaslı olanı mânevi ıstırabıdır, maddi kısmını 
sizlere arzedersem iki yüz bin liranın 
içindedir. îki yüz bin liralık maddi kısmm bir 
şey ifade etmez. Asıl mânevi kısmıdır. 

HALÎL ÎMRE (Sivas) — Para ile alâkası 
yok, hukuk prensibi meselesidir. 

HASAN ALÎ VURAL (Devamla) — Halil 
îmre arkadaşımıza cevap vereceğim. . 

Yalnız, bir de şu ciheti arzetmek isterim. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 62 nci maddesini 
göz önüne alırşsanız, müsaade ederseniz oku
yacağım : 

«Divanı Âli âzalığı için on biri Mamkemei 
Temyiz, onu Şûrayı Devlet rüesa ve âzası me-
yanından ve kendi Heyeti Umumiyeleri tarafın
dan ledeliktiza reyi hafi ile 21 zat intihap 
olunur». 

Arkadaşlar, Divanı Âliyi tenkil eden, Mahke-
mei Teyizden on bir, Şûrayı Devletten on zattır. 
Binaenaleyh en büyük mahkeme merciinden âza 
alırken diğerlerini aynı mevkide tutmamamıza 
bir sebep yoktur. 

Keza, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 52 nci 
maddesi; «îeravekiUeri Heyeti, kanunların suve-
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i ri tatbikıyesini irae veyahut kanunun emrettiği 
I hususatı tesbit için ahkâmı cedideyi muhtevi ol-
| mamak ve Şûrayı Devletin nazarı tetkikmdan 
i geçirilmek şartiyle nizamnameler tedvin eder». 
i Binaenaleyh bu vazifeler nelerdir Bunların hep-
i si memleketimizde tatbik edilen esasları ihtiva 

etmektedir. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda da 
j bu cihetler musarrahtır, yani Devlet Şûrasının 

idari bir kaza mercii, fonksiyonunu taşıdığı ta-
i mamen meydandadır. 
j Saniyen, 4768 sayılı Kanunun 25 nci madde-
i sine göre, uyuşmazlık mahkemesi, Temyiz Mah-
I kemesi ve Şûrayı Devlet azalarından teşekkül 
j etmektedir. Yine 5545 sayılı Milletvekilleri 
, Seçimi Kanununun 12 nci maddesi mucibince 
j Yüksek Seçim Kurulu Şûrayı Devlet ve Temyiz 
i Mahkemeleri azalarından teşekkül etmektedir. 
İ Devlet Şûrası Kanununun 22 nci maddesi gere-
. ğince, bu mahkemenin, yani Devlet Şûrasının 
, bağımsız olduğu, vasıf ve salâhiyeti tamamen 
j tesbit edilmiştir. 
; Şimdi Halil îmre arkadaşımız burada konu

şan arkadaşlarımızın hepsine müdahale etti ve 
I diyorlar, bu arada kendileri Şûrayı Devletin ka

za fonksiyonuna dâhil olmadığını kısmen kabul 
I ettiler, hatırımda kaldı ise.. (Üç dairesi sesleri). 

Evet, üç dairesinin yaptıkları işlere bakılacak 
olursa bunlar hakikaten kaza fonksiyonu dâhi-

i üne girmektedir, bunlar 4 ncü, 5 nci, 6 nci daire. 
'. Diğer üç daireyi ise pasif bir vaziyette görü-
j yörlaî. 
j Arkadaşlar; bir müessesenin üç dairesi kaza 
i fonksiyonuna dâhildir, diğerleri değildir gibi 
i merci içinde bir tecezzi kabul etmemize hukuki 
i telâkkilerimiz müesaade etmez ve böyle de de-
I ğildir. Nizamnamelerin tâyin ve tesbiti ve bü-
I tün Devletçe yapılan birçok işlerin Danıştaydan 
| geçtiği malûmu âlinizdir. Sonra, Danıştayda ça-
I lisanların, Danıştay üyelerinin bünyelerine te-
I mas ettiler. Bir kısmı da memur vaziyetindedir 

dediler. Temyiz Mahkemesine de böyle sathi na
zarla bakarsak görürüz ki; Temyiz Mahkemesin-

I de faal olarak gözüken yalniız üyelerdir. Hayeti 
umumiye toplanır, bir dairenin heyeti toplanır, 

| karar verirler. Fakat bunun dışında kalan rapor-
j törler, muavinler v. s. âdeta burada memur vasfını 
i taşıyan bir vasıf arzetmektedir. Ama denebilir ki 
i bunlar esasen hâkimdir. Hâkimlere kabul edi-
I len tazminat esasına tâbi olmaları itibariyle mu-
1 kay ese yapılamaz. Sathi bir nazarla bakarsak 
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onların durumu da, memur olarak kabul ettiği
miz kısımla aynı olabilir. Fakat esasta işin bün
yesinin, burada verilen kararlarda her organın 
yaptığı vazifenin mahiyetinde aramak ieabeder. 
Yani işi kül halinde almayıp tecezzi ettirecek 
olursak, parça parça alacak olursak, karşımıza 
birtakım mucip sebpler ileri sürülerek birçok 
mütalâalar çıkabilir. Fakat esasta böyle değil
di*. 

Sonra Şûrayı Devlet üyelerinin muhtelif me
muriyetlerde bulunduktan sonra oraya geldik
leri ileri sürülmektedir. Hâkimler yalnız hâkim 
olmak için çalışmışlar ve o yolda yetişmişlerdir. 
Tazminatı mucip bir cihet ileri sürülemez. Ar
kadaşlar, bizim iddia ettiğimiz hususat idari ka
zadır, evet muhtelif memuriyetlerde bulunmuş
lar ve o yerlerden gelmişlerdir. Bu memuriyet
lerde bulunmıyan bir kimse bu vazifeyi yapabi
lir mi? idari kazada vazife görebilmek için mut
lak bu memuriyetlerde bulunmak şart ve lâzım
dır. tşte onlar bu hususta yetişmiş sayılırlar. 

Binaenaleyh netice itibariyle, bütçe bakı
mından, bütçeci arkadaşları, bütçe üzerinde 
gayet hassasiyetle ve prensiplerine sadakatle 
himaye eder görünsünler ve yahut ilerde gele
cek Sayıştaya, askerî yargıçlara ve saireye 
tazminat vermemek endişesiyle bu meselemin 
reddi caiz değildir. Şimdiye kadar ihmal edil
miş bir vaziyettir. Yüksek Meclisin bunu tas
hih edeceğine ve kabul edileceğine inanarak 
huzurunuzdan ayrılıyorum. 

'MÜFİT ERKUYUM€U ((Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, hepinizin bildiği bir atasözü 
vardır : Eladlü esasülmülk, derler. Adalet 
yurdun temelidir. Adaleti tevzi eden kaza mer
cileri üçe ayrılabilir: Birincisi; adlî kaza, ikin
cisi; idari kaza, üçüncüsü; askerî kaza. (Malî 
kaza da var sesleri). 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Malî kaza diye bir şey yoktur. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Devamla) — Malî 
kaza diye bir şey yoktur. Şimdi, adalet tevzi 
eden müesseseleri böylece üçe ayırdıktan son
ra ve hâkimlerle Temyiz Mahkemesi azasının 
maaşlardan başka ödenek almalarını kabul et
tikten sonra, Danıştay üyelerine tazminat ver
memek, bendenizce, adaletsizlik olur ve gerek 
Anayasa ve gerekse sair mevzuat bakımından 
bunun müdafaası kabil değildir. 
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| Halil Imre arkadaşımız konuşurken bunla

rın, Danıştay üyelerinin bir kısmının kazai 
vazifelerini kabul ettiler, bir kısmını da et
mediler. 

Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi tarafın
dan seçildikten ve Da niş tayın bünyesi içinde 
yer aldıktan sonra bir azanın hukuk tahsili ya-

j pıp yapmamasının kazai vasfının tesbitine esas 
tutulmasına imkân yoktur. Seçildikten sonra 

i orada çalışan bütün arkadaşların kazai vasıf
larını kabul etmek evleviyetle ieabeder. Halil 
Imre arkadaşımızın tefrikında bu bakımdan 

I isabet bulunmasa gerektir. 
Diğer t a aftan, Anayasamıza göre, Yüksek 

| Mahkeme, Divanı Âli, Danıştay üyelerinin iş
tiraki ile teşekkül etmektedir. Divanı Âli gibi 

• en yüksek bir mahkemenin üyeliğini yapan ve 
i idari kaza içinde çalışan bir hâkime, sen hâ-
! kim değilsin, bu paraya müstahak değilsin, de-
I inek, adalete ve hakikata uygun bir noktaina-
I zar değildir. 

Diğer taraftan, Danıştayın, Uyuşmazlık 
Mahkemesi, ismini taşıyan diğer bir kazai fonk-

; siyonu da mevcuttur. Kazai ihtilâfları Danıştay 
ve Temyiz âzalarının iştirak ettikleri bir Uyuş
mazlık Mahkemesi halletmektedir. Bu da Da
nıştayın kazai vasfını belirten bir husustur. 

I Adalet tevzi eden müesseseler arasında, siz 
i adlî kaza tevzi ediyorsunuz, size vereceğiz, 

siz idari kaza tevzi ediyorsunuz, size vermi-
yeceğiz, diye bir tefrik yapmak, adaletsizlik 

I olur ve kabili müdafaa değildir. Kanun teklifi 
j yerindedir, hak ve adle uygundur, kabulünü ri-
| ca ediyorum. 
i RElS — Efendim, Orman (lenel Müdürlüğü 

1948 yılı Hesabı Katî Kanunu oylamasına (249) 
mebus iştirak etmiştir. (244) kabul, (1) ret ve 
(4) çekinser vardır. Tasarı (244) oyla kabul 
edilmiştir. 

Müzakereye devam ediyoruz. 
Mazhar Şener. 
MAZHAR ŞENER (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlar, bu kanun münasebetiyle şunu arz-
etmek isterim ki, keski zengin bir milletin tem-

I silcisi olsaydık da verilsin verilsin denen her 
I teklifi ince eleyip sık dokumak ihtiyacını his-
i setmeseydik. Maalesef hakikat hepinizin bildi-
; ği gibi bu değildir. Memleketimiz hayat sevi-
j yesi itibariyle dünya hayat seviyesi içinde en 
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düşük, açlık, perişanlık ve sefalet içinde ömür 
geçiren bir memlekettir, (öyle şey yok sesleri) 

RE IS — Lütfen hatibin sözünü kesmiyelim. 
MAZHAR ŞENER (Devamla) — Birçok me

ziyetleri itibariyle fevkalâde zengin olmasına 
mukabil maddi imkânları bu memleketin mah
dut ve muayyen olmakta devam etmektedir. Biz 
bunu artırmaya çalışıyoruz. 

Şimdi arkadaşlar, bendeniz iki nokta üze
rinde mâruzâtımı toplamak istiyorum. 

Birisi; huzurunuza gelen bu teklif bir mas
raf kanunudur. Meseleyi bu bakımdan tetkik et
mek lâzımdır. Ondan sonra da aynı zamanda 
masraf kanunu olmaktan ileri bir de prensip 
meselesini halletmek bakımından da ikinci bir 
hususiyet taşımaktadır. 

Bir masraf kanununun arkadaşlar, bu mille
tin bütçesine bir kuruş masraf tahmil eden bir 
kanunun, esaslı mucip sebeplere dayanması şart
tır. Halbuki huzurunuza gelen bu kanun tek
lifi, sadece «Temyiz Mahkemesindeki hâkimlere 
veriliyor, onun bir mukabili olan Şûrayı Dev
lete de verilmesi lâzım gelir» den ibarettir. Hal
buki bütçede yeni bir masraf ihtiyarı için or
tada ne gibi aksaklıklar bulunduğunu teker te
ker saymak ve ondan sonra bu aksaklıkları gi
dermek maksadiyle şu masrafın ihtiyarı lâzım-
gelir diye esaslarını irae etmek lâzımdır. 

Burada maalesef böyle bir vaziyet yoktur. 
Sırf onlara veriliyor; bunlara da verilsin hikâ
yesinden ibarettir. 

Hepiniz bilirsiniz ki, Devlet Bütçesine ilâ
ve edilen her masraf, her kuruş, mukabilinde 
memleket camiasına bir kuruşluk veya daha 
fazla bir menfaat temin etmesi şarttır. Bu han
gi meseleyi hallediyor? Devlet Şûrası azalarına 
ödenek verilmekle, acaba Devlet Şûrasının, bu
rada çalışan arkadaşların ehliyeti bugünden ya
rma daha yüksek bir dereceye mi çıkacak
tır? Hayır. Acaba Devlet Şûrası mekanizması ta
lip bulamamak gibi bir mevkie mi düşmüş
tür ve bölece hizmet işlenmemekte midir? Hayır. 
Hepiniz bilirsiniz; Devlet Şûrası seçimlerinde 
yüzlerce müracaatçı ile karşı karşıya gelmekte
yiz. Binaenaleyh bu da değil. Meseleyi prensip 
bakımından ele alacak olursak evvelâ şunu tes
bit etmek lâzımdır: Bu kanunun lehinde konu
şan arkadaşlar, Devlet Şûrasının kaza'i fonksiyo
nundan ve Divanı Âliye 10 azasının katılacagm-
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I dan filân bahsettiler. Fakat bendeniz bir ücret 

rejimi değil, bir tazminat kanunu çıkarılırken 
vazifenin ehemmiyetini bir sebep olarak ileriye 
sürmeyi doğru bulmuyorum. Burada bir Barem 
Kanunu tedvin etmiyoruz. Şayet böyle bir ücret 
rejimi tesbit etseydik o zaman arkadaşların ileri
ye sürdüğü vazifenin ehemmiyeti meselesi de bir 
unsur olarak nazarı itibara alınırdı. Bunun ya
nında bu vazifeyi görecek şahsın tahsil derecesi, 
yetişme şartları, vazifesinin ehemmiyeti gibi kıs
taslar nazarı itibara alınarak, ücret miktarı tes
bit edilir. Nitekim bu tesbitler neticesinde, vazi
fenin ehemmiyeti ile mütenasip bir mevki, Dev
let baremi içinde Şûrayı Devlet azasına verilmek
tedir. Bunların maaşları 15 liradan değil, 100 
liradan başlamakta, 150 liraya kadar çıkmakta
dır. Bu bakımdan vazifenin ehemmiyeti diye esa
sen kadroların tesbitinde nazarı dikkate alınmış 
olan bir mucip sebeple bir de ek ödenek verilme
sini istemek doğru olmaz kanaatindeyim. Barem 
Kanunu haricinde, yukarda arzettiğim kıstaslar 
nazarı itibara alınarak tesbit edilen ücretler 
miktarına ilâveten bir ödenek verilmesi ancak şu 
üç halde mümkündür, bilhassa buraya nazan 
dikkatinizi celbetmejç isterim. Devlet teşkilâtında 
demin arzettiğim gibi, her kadronun ehemmiyet 

I derecesi, tahsil durumu ve sairesi nazarı itibara 
I alındıktan, esaslar tesbit edildikten sonra, bu tes

bit edilen kadroları işgal edenlere aylıklarından 
gayrı bir ödenek verilmesi ancak üç halde müm
kündür. Bunlardan birisi, o kadronun daha faz-

I la diğer Devlet teşkilatındaki memurlara naza-
I ran riske tâbi bir hizmet olması, ikincisi, daha 
I fazla masraf ihtiyarına mecbur olması, üçüncü-
I sü de diğer memurlerın istifade ettiği bâzı hak

lardan mahrum bulunması.. 
I Şimdi, mevcut Barem Kanununda yeri olan 
I bir kadroda çalışan memura, aylığına ilâveten 
I munzam bir ödenek verilmesi 'için ancak bu ar-
I zettiğim üç sebepten birisinin bulunması lâzım-
I dır. (Üçü de var sesleri) 

KEMAL BALTA (Rize) — Kaymakamlara 
j neden veriyorsunuz? 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Kayma-
I kamlara nasıl veriyorsunuz diyorlar. Ben, kay-
I makamlara verilmesi meselesini huzurunuzda 
I müdafaa etmiyorum, prensibi müdafaa ediyo-
I rum. Vaktiyle prensipte bir gedik açılmışsa, 
I prensibi bir tarafa bırakarak gediği genişlet-
I mek mi lâzımdır, yoksa istisnai olarak vaziye-
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ti muhafaza etmek mi lâzımdır? Bu ciheti yük
sek takdirinize bırakırım. 

Arzettiğim üç sebepten hiçbirisi burada, 
Şûrayı Devlet mensuplarında mevzuubahis ol
madığına göre, ek ödenek verilmesi için ortada 
makbul bir sebep mevcut değildir. 

Mesele hakikaten, üzerinde büyük nispette 
tevakkuf edilmesi lâzımgelen bir konudur. Şa
yet bu kabul edilecek olursa, bunun arkasından 
neleri geleceğini, sirayet derecesini tesbit etmek 
lâzımdır. Askerî Temyiz mahkemeleri vardır, 
Divanı Muhasebat vardır, Vergi îtiraz ve Tem
yiz Komisyonları vardır, idare heyetleri vardır. 
Kaza fonksiyonu yapan her şeye verelim denir
se, bâzı hallerde kazai hüküm veren köy ihtiyar 
heyetleri de bu zamma müstahak olmak isterler. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Ka
za ama, Devlet onlara para veriyor mu? 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Devlet
ten almıyor ama köy bütçesinden verilebilir. 

REÎS — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
HAMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Da

yanamıyorum bu mütalâaya. 
MAZHAR ŞENER (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, şu hakikati bir defa tetkik ve tesbit 
etmekte fayda mülâhaza etmekteyim. Şimdi, hâ
kimlere verildi diye Şûrayı Devlete verilmesi 
için hiçbir sebep mevcut değildir. Devlet teşki
lâtında olduğu gibi serbest hayatta olanlara da 
emek karşılığında bir ücret verilir. Bu, arz ve 
talep kaidesine göre takarrür eder. 

Şimdi, kimler için bu statü, hâkim bulma 
müşkülâtı karşısında onu mesleke celbetmek için 
kabul edilmiştir. Fakat Şûrayı Devlette böyle 
bir vaziyet katiyen mevcut değildir. Hepiniz 
vaziyeti bilmektesiniz 

Arkadaşlar, eğer bu kabul edilecek olursa, 
yani bu kazai fonksiyon prensibi mucip sebe
biyle bunların hâkim oldukları kabul edile
cek olursa ve bu bakımdan Devlet Şûrası men

suplarına bir tazminat verilmesi kabul edildiği 
takdirde, hâkimler için tanınmış bulunan bilû
mum statünün Devlet Şûrası mensupları için 
de tatbik edilmesi talebi ile karşı karşıya gel
mek mukadderdir. Çünkü, hâkimlerin tercihan, 
mümtazen terfi usulleri vardır, iki senede bir 
terfi etmek imkânlarına sahip bulunmaktadır
lar. Sonra yine Hâkimler Kanununa istinaden 
milletvekilliğinde geçen müddetler hâkimlik
te geçmiş sayılmaktadır. 
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I Siz Şûrayı Devlet için bu prensibi kabul 

edecek olursanız bu noktaları da göz önünde' 
tutmamız lâzımdır, yeni yeni taleplerle karşılaş
manız mukadderdir. 

Arkadaşlar, bu meselenin bir de psikolojik 
I noktai nazardan arzettiği bir mahzur üzerinde 

de nazarı dikkatinizi celbetmek isterim. 
O mahzur, şayet böyle bir karar verilecek 

I olursa Devlet teşkilâtında çalışan yüz binüerce 
memur arasında bu kararın, maalesef, bir reak
siyon uyandıracağına nazarı dikkatinizi celbet
mek isterim. Nihayet Devlet teşkilâtında şu 
veya bu vazifenin ehemmiyeti, demin arzettiğim 
gibi, Barem Kanuniyle tesbit edilmiştir ve ona 
göre her birine bir aylık verilmektedir. Bu ya
pıldıktan sonra şu veya bu bahaneyle yüksek 
mevkileri işgal eden memurlara ödenek namiyle 
para verilmesi, diğer Devlet teşkilâtı içerisinde 
büyük bir aksülâmel doğurur, bir müsavatsızlık 
intaç eder. 

Arkadaşlar; sözlerime nihayet vermeden 
evvel şu noktaya da temas etmek istiyorum; yük
sek malûmunuzdur ki, bugün tatbik mevkiinde 
olan ve Devlet teşkilâtında çalışan memurların 
ücret rejimini tesbit eden Barem Kanunu yeni bir 
şekle konulmak üzere bulunmaktadır. Şimdi 
böyle bir sırada mevcut rejimde yeni bir istisna 
daha icat ederek, kabul ederek, yeni hazırlan
makta olan Barem Kanunu büsbütün müşkül şart
lar altında bırakmak ve zemini büsbütün müş
kül hale koymak, kanaatimce doğru olmaz. He
pinizin bildiği gibi, verilen birşey tekrar geri 
alınmaz. Bu kanunun reddi ricasiyle bir önerge 
arzediyorum, kabulünü istirham ederim. 

REİS — Ahnıed Veziroğlu. 
AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Vazgeçtim. 
REÎS — Murad Âli Ülgen. 
MIJRAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Sayın 

Başkan ekseriyet yoktur. 
REÎS — Bir kişinin iddiası kâfi değildir. 

I (Var sesleri). 
MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Sayın ar-

I kadaşlar;; ben kanun teklifinin ne aleyhinde ne, 
lehinde konuşacağım. Üstünde konuşmak isti-

j yorum. Yüksek Hej'etinizin malûmu olan bir 
hakikat vardır ki, bizde kaza üçtür, Adlî kaza, 
idari kaza, malî kaza. (Malî kaza yok, olmaz 

! sesleri). Rica ederim arkadaşlar, biz sizler konu-
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surken sükût ihtiyar ettik ve dinledik, müsaade I 
buyurun da biz de konuşalım. 

REÎS — Müsaade buyurun, hatibin vsözünü 
kesmeyin... Buyurun efendim. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Devamla) — Adlî 
kaza da ikidir, nizami mahkemeler, bir de as
kerî kazamız vardır ki, alaydan başlar, Askerî 
Rargıtaya kadar gider. îdari kaza bizde yalnız 
Şûrayi Devlet değildir. îller idaresi Kanununun 
şu okuyacağım maddesi mucibince bizde idari 
kaza il idare heyetlerinden başlar. 

(il idare kurulları, il idare şubelerinin, kay
makamların ve ilce idare şubeleriyle bucak mü
dürlerinin, bucak meclis ve komisyonlarının, 
köy muhtarlarının köy ihtiyar kurullarının yü
rütülmesi gerekli aleyhine menfaati haleldar 
olanlar tarafından bu kararların esas, maksat, 
yetki ve şekil itibariyle kanun ve tüzüğe muha
lefetlerinden dolayı açılan iptal dâvalarına bi
rinci derecede bakarlar. Bu dâvalar kararların 
hak veya menfaati haleldar olanlara tebliğ ve
ya bunların icraya ıttıiaı tarihinden itibaren 
doksan bir gün içinde açılmalıdır.) 

Devlet Şûrası Kanununda da böyledir. (Bu 
dâvalar Damşay muhakeme usulüne tâbidir. Bu 
kabîl iptal dâvaları birinci derecede Danış-
taya açılmaz. Merci tecavüzü ile Danıştaya dâva 
açıldığı takdirde dâva evrakı vazifesizlik kararı 
ile ilgili il idare kuruluna tevdi olunur.) 

Şimdi buna göre idari kazanın başında bir 
kere il idare kurullarını da saymak icabeder. 

Sonra il idare kurullarının kararlarına karşı 
şu okuduğum maddeye göre 5 nci ve 6 neı dai
relere dâva açılır. Hâmid Şevket ince arka
daşımız çok iyi bilirler ki, vergi itiraz komis
yonlarından sâdır olan dâvalar aleyhine de yi
ne Şûrayi Devlete dâva açılmaktadır. Bu bakım
dan vergi itiraz komisyonları da birer idari ka
za merciidir. Sonra Divanı Muhasebat Kanu
nunu tetkik ve" mütalâa eden arkadaşlarımız 
çok iyi bilirler ki ; muhasiplerin zat ve zaman 
hesaplarını rüyetl'e mükellef olan Divanı Mu
hasebat da bir malî kaza yeridir. Bu itibarla 
sayın arkadaşlarım, idari kazanın son safhasın 
da bulunan Devlet Şûrasının 4 ncü, 5 nci ve I 
6 nci dairelerine bu tazminatı tanıdığımız tak- I 
dirde, aynı esbabı mucibe ile idari kaza merci- I 
nin ilk safhasını teşkil eden 63 vilâyetin idare I 
heyetlerini de tanımak mecburiyetindeyiz, idari I 
kazaya bu hakkı verdiğimiz takdirde alaydan | 

. 1953 O : 1 
başlıyan askerî yargı mensuplarına da bu tah
sisatı vermekle mükellefiz ve verdiğimiz tak
dirde Divanı Muhasebata da vereceğiz. Bu iti
barla Yüksek Heyetinizin takdirlerine bırakı
rım. Reylerinizi arzu ettiğiniz ş'ekilde verebilir
siniz. Bir Milletvekili olarak noktai nazarımı, 
görüşümü Yüksek Huzurunuzda arzetmiş bulu
nuyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REÎS — Feridun Fikri Bey buyurun. 
FERİDUN F lK Rl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, bir tahsis mevzuubahis oldu, olurken 
de ortaya muazzam bir husus çıktı. Şûrayı Dev
letin bünyesi nedir?. Bir kere bunu esaslı bir şe
kilde her hangi bir sakatlığa meydan vermemek 
üzere aydınlatmak lâzımgelir. Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun 52 nci maddesini arkadaşlar oku
du. Bu maddenin sonunda bir hüküm vardır, 
o hüküm de şu : Şûrayı Devlet Azaları, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından intihap 
olunur. Bunun mânası nedir? Bunun bir mâna
sı olmak lâzımgelir. Bir arkadaşımız dedi ki : 
Şûrayı Devlet, icradan bir parçadır, çünkü ka
nununda Başvekâlete bağlıdır. Efendim, kanun, 
Teşkilâtı Esasiyeye tahakküm edebilir mi? Teş
kilâtı Esasiye bunu halletmiştir. Mesele şura
dadır : Mahakimi Nizamiye ne yapar? Şahısla 
şahıs arasındaki ihtilâfı halleder. Halbuki Şû
rayı Devlet, şahısla icra arasında hakemdir, hâ
kimdir. Binaenaleyh daha ziyade nâzım ve ic
ra ile efrat arasında baş hakem durumunda olan 
bir organdır. Seyfi Bey ağabeyimiz, Seyfi Bey 
üstadımız esaslı bir noktaya temas etti. Sesle
ri müsait olmadığı için kâfi derecede mevzuu 
deşeleyemedi, Şûrayı takviye edelim, Şûrayı 
Devlet icranın fiilî murakıbıdır... 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Konya) — Meclis 
murakabe yapmıyor mu? 

FERİDUN F l K R l DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Müsaade edin, ona da cevap var... 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Devamla) — Kızma, 
biz kızmadık... 

FERİDUN F l K R l DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Kızmıyorum, hele sana hiç kızamam (Gülüş
meler), dâva orada değil, dâva Seyfi Beyin par
mak attığı noktadadır. Şûrayı Devleti takviye 
etmek lâzımdır, zayıflamıştır. Ahmet Rıza Be
yin cılızlaşmış dediğini söyledi, tâbir eski
den söylenmiştir. Şûrayı Devlet zayıflamış
tır, neden? Çünkü sahibi yoktur, icra Şûrayı 
Devleti koruyamıyor, işte o kadar. Binaenaleyh 
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bu icranın parçası değildir, icranın murakıbı
dır, nigehbanıdır. Mürad Âli diyor ki; biz mu
rakabe etmiyor muyuz? Onun derdi benim 
içimdedir. Dilekçe Komisyonunda bunun üze
rinde her gün müzakereler olmaktadır. Anaya
sanın 54 ncü maddesi mucibince Mecliste de bu 
içtihad aşağı yukarı takarrür etti. Doğrudan 
doğruya idari ihtilâflara Meclis bakmaz oldu. 
Bunların Şûrayı Devlete gitmesi mecburiyeti 
fikri gittikçe katileşiyor. Demek oluyor ki, ic
ranın murakabesini yapan bilhassa Şûrayı Dev
lettir. Yani murakabe ediyor da istizah mı edi
yor? Hayır arkadaşlar. Fakat aslolan kazai sı
fattır. Bu, bir bütündür. Nitekim üstat Seyfi 
Bey Sultan Aziz devrinde Mithat Paşanın tel
kiniyle Şûrayı Devletin teşekkülünden bahsetti. 
Görülüyor ki, onun da aslü esası kazaidir, ya
ni Hükümetle vatandaş arasındaki ihtilâfı hal
letmek ve memurları muhakeme etmektir. Şim
diki gibi değil, lüzumu muhakeme ve men'i 
muhakeme kararı vermek değil, bütünü ile mu
hakemesini yapar gibi zannediyorum. Binaena
leyh mahkeme karakterini taşıyor. Bu müesse
seye böyle bir sıfat verilmedikçe o sıfatın te
cezzisine de imkân yoktur. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 62 nci madde
sini demin Hasan Ali Vural Bey arkadaşımız 
okudular. Divanı Âlinin vezaifinden mümbais hu-
susatı burada tebarüz ettirdiler. Yüce Divan üye
liği için, on biri Yargıtay, onu Danıştay başkan
ları ve üyeleri arasında ve kendi genel kurulları 
tarafından, gerekli görüldükte gizli oyla, yirmi 
bir kişi seçilir. Yani umumi heyeti umumiyesi-
ne kazai sıfat verilmiş bulunmaktadır. 

MURAD ÂLt ÜLGEN ('Konya) — Hâkim 
değil. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Hâkim oğlu hâkimdir. Hâkimin daniskası-
drr. İcabında siz bir zatı Divanı Âliye sevkedi-
yorsunuz, orası karar veriyor. Sizin burada 
milleti temsilen, bir heyeti muazzamanm ver
diği kararlar dahi oraya gidiyor. Köy idare 
heyetleri de böyle yaparmış. Allahınızı sever
seniz, kıyas maalfarik yapmayın. (Gülüşme
ler). ' * 

Muhterem arkadaşımız Mazhar 'Bey, memur
lar bundan gocunuyor, dedi. Katiyen böyle bir 
şey olamaz. Memurlar bilirler ki sonları Şûra
yı Devlete bağlıdır, idare heyetlerinin verdiği 
karar nereye gidiyor? Şûrayı Devlet İkinci 
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I Dairesine. Onlar hâkim yetkisini haizdir. Bu, 

fonksiyon jüri vaziyetinde değil midir? 
Arkadaşlar, tereddüt etmeyin. Bu Meclisi 

teşkil eden mebusların Seçim Kanunu ve mil
letvekilliği üzerinde hâkim mevkiinde ve ka
zai mevkide bulunan insanlardan bu tazminatı 
niye esir giyelim, neden bundan gocunalım? Fi
lân memur gelecek, Şûrayı Devlete verdiniz ba
na da verin, diyecakmis. Şimdiden onlara ha
ber verelim ki, Şûrayı Devlet, idari kazanın 
ta kendisi demektir. Diğerleri bununla kabili 
telif değildir. 

Arkadaşlar, heyeti umumiyesine verilmek 
lâzımdır. Ama neden şimdiye kadar verilme
miştir? Hata olmuş, açıkçası zühul olmuş, sa
hipsizlik olmuş. Şimdi siz sahip olarak zuhur 
ettiniz. Buyurun verin. (Alkışlar). 

REİS —• Kifayet takrirleri var, okutuyo
rum. : 

Reisliğe 
Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye-

I tinin reye konmasını arz ve teklif ederim. 
29 .1.1953 

Konya Mebusu 
I Hidayet Aydıner 

Yüksek Reisliğe 
Mesele tavazzuh etti. Kifayetin oya konul -

I masını arz ve teklif eylerim. 
Aydın 

Şevki Hasırcı 

Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakere kâfidir. 

I Kifayetin reye konulmasını teklif ederim. 
Tokad 

Mustafa özdeni ir 

Sayın (Başkanlığa 
Mesele aydınlanmıştır. Müzakerenin kifa-

I yetini arz ve teklif ederim. 
Burdur Mebusu 

M. özbey 

Yüksek Riyasete 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin ki-

I fayetini arz ve teklif ederim. 
I Denizli Mebusu 

(Baha Akşit 

I REİS — Hükümetin bir diyeceği var mı? 
I MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

— 506 — 
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(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; bu mesele | 
hakkıda Hükümet noktai nazarını ifade etmek I 
lüzumunu duymuştur. 

Galip Kmıoğlu arkadaşımız, Devlet Şûrası 
Birinci Başkanına, daire başkanı ve üyelerine, 
başkamın sözcüsüne, kanun sözcüsüne, baş
yardımcıya, ve yardımcılara ödenek verilme
sini teklif etmektedirler. 

Bendenizden önce konuşan arkadaşlarım, leh
te ve aleyhte konuştular, Devlet Şûrasının va
zife ve ehemmiyeti, âzalarının vasıfları üzerinde 
durdular. Ancak burada mühim bir nokta var
dır, o da şudur: 

Hükümet büyük bir fedakârlığı göze alarak 
maaş ve ücret sistemini, yani Barem kanunlarını 
ele almış bulunmaktadır. Bütün ecnebi mevzu
atı tetkik ettirdik, şimdiye kadar sıkıntı duyu
lan noktaları ne şekilde ve nasıl izale edebiliriz? 
Bunun üstünde tetkikler yapılmıştır. Bu tet
kikler münasebetiyle karşımıza birtakım temsil 
ödenekleri ve muhtelif isim alan ödenek mevzu
ları çıkmaktadır. Bunun üzerinde henüz bir 
karara, varılmamıştır. Acaba muhtelif makam
lara, muhtelif kademelere verilecek olan ve ha
len verilmekte bulunan bu ödenek ismi altında, ne 
olursa olsun, hâkim ödeneği olsun, temsil öde
neği olsun, makam tahsisatı olsun, ne olursa 
olsun, aylığa ilâve olarak verilen para genişle
tilecek mi, daraltılacak mı? Muayyen kademeye 
mi inhisar ettirilecektir? Bulunduğu seviye mu
hafaza mı edilecektir? Bunun üzerinde henüz 
bir karar alınmamıştır. Böyle mühim nokta var
ken, işi tam bu sırada yeniden genişletmeye doğ
ru gitmek yerinde değildir. Bu, varılacak kararı 
güçleştirir, zorlaştırır. (Doğru sesler) 

Burada konuşan bir kısım arkadaşlarımızın I 
da hakları vardır. Şu bakımdan hakları vardır: 
Bugün açıkça ifade edeyim ki, Maliye Temyiz I 
Komisyonu, Divanı Muhasebat bu kanunun çık- I 
masına bakmaktadır. Askerî mahkemeler bu I 
kanunun çıkmasına bakmaktadır. Bu kanunun I 
alacağı vaziyete göre, kabul veya reddine göre I 
bu saydığım dairelerden, makamlardan temsil I 
ödeneği verilmesi hususundaki kanun tasarıları I 
yüksek huzurunuza gelecektir. Bunu açıkça bil- I 
memiz lâzımgelir. Bunun için bendeniz bunu za- I 
manslz bulmaktayım. Barem Kanunu üzerinde- I 
ki tetkikler, şu sırada Bütçe Komisyonundaki I 
mesai dolayısiyle muvakkaten bırakılmıştır. Ya- | 
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rın bütçenin çıkmasından sonra tekrar ele alı
narak intaç edilecektir Ben muhterem Kınoğlu 
arkadaşımdan rica ederim, bu kanunu muvak
katen geri alsınlar. (Olmaz sesleri). 

Çünkü bunu şimdi bir hükme bağlamak, ya
rın bu gibi ödenekler hakkında umumi bir karar 
almakta bizi müşkülâta uğratacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu tetkikler sonunda, 
tazminatlar, ödenekler, ne isimde olursa olsun, 
bunların muayyen noktalarda tutulması kararı 
verilecek olursa bu verilmiş olan hakkı geri al
mak çok güçtür. Binaenaleyh bu tasarının ya 
arkadaşımız tarafından muvakkaten geri alın
masını veyahut heyeti celilenizin bu kanunu 
reddetmesini Hükümet rica etmektedir. 

REÎS — Sual vardır efendim. 
Buyurun Hâmid Şevket Beyefendi. 
HÂMİD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Vekil 

Bey buyuruyorlar ki, Barem Kanunu hazırlan
maktadır; gelecektir. Biz; encümenlerde ve Mec
liste daima bir kanun uyutulmak istenildiği za
man, kanun hazırlıyoruz, tâbirini öne süreriz. 
Bu davulun sesini iki senedir işitiyoruz. Ne va
kit gelecektir bu kanun? Her kanun bir ihtiya
cın mahsulü olarak Meclise gelir ve Meclise tek
lif olunur. Bu bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı arka
daşlar ifade ettiler. Vekil Bey bu ihtiyacın hilâ
fına söylemiyor, mütaakıp müesseseler gelebi
lir diyor. Bu doğrudur. Ama biz ihtiyacı belirt
tik. Diyor ki Vekil Bey; acele etmeyin, geri bı
rakın, ben kanun getiriyorum. Biz bunu çok 
dinledik. Bu kanunun ne vakit geleceğini bize 
söylesinler. Buna cevap rica ediyorum. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Hükümetinizin prensibi davulu 
çalıp sesini çıkarmak değil, bu işi intaç etmektir. 
(Bravo sesleri). 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — iki 
kişinin bravo demesi, birisi Mural Âli Ülgen, 
diğeri... Zatı Âliniz... 

MALÎYE VEKlLÎ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Şimdi bunu arzettikten sonra, şu
nu da söyliyeyim ki, bu mühim mevzuu ceffel
kalem şöyle tetkik edip geçmek değil, bilâkis 
üzerinde ehemmiyetle durmak lâzımdır. Bir de
fa bu kanunu, bütçeye tahmil edeeeği malî kül
fet itibariyle, hemen, ürerinde acele bir şekilde 
karara varılacak kadar basit bir kanun tasarısı 
değildir. 

îkincisi; Barem Kanununda esasen birçok 
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değişiklikler olmuştur. Bunlar ihtiyacı karşıla-
mamıştır. Buna rağmen yine bu değişiklerden 
sonra bile birçok sızıltıları mucip olmuştur. Mü
temadiyen tâdiller yapılmiış ve esaslı bir netice 
elde edilememiştir. Bunun için Hükümetiniz, ya
bancı hükümetler bu hususta neler yapmışlardır, 
bu derde esaslı olarak nasıl bir çare bulmuşlar
dır, bunları tetkik ettirmiştir. Hemen bütün 
ecnebi memleketlerdeki mevzuat getirtilmiş, ter
cüme edilmiş ve tetkiklerimiz bitmiştir. Bu ça
lışmalarımızın neticesi olarak da bir rapor ha
zırlanarak bastırılmıştır. Üniversitelere, bakan
lıklara ve alâkalı mercilere gönderilerek mütalâ
aları alınmıştır. Bunun üzerine kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. Görüyorsunuz sadece davul sesi 
değil, hemen hemen kanun tasarısı son şeklini al
mak üzere bulunmakta iken bütçe araya girmiş
tir. Bütçe Malî Kontrol Umum Müdürlüğünde 
bu tasarı üzerindeki çalışmalar muvakkaten dur
durulmuştur. 28 Şubat 1953 tarihinden sonra 
Hükümet tekrar ve derhal ele alacak ve bu sene 
Yüksek Heyete bu kanun tasarısını getirecektir. 
Kararımız budur, arzederim. 

KEMAL BALTA (Rize) — Bir sual soraca
ğım. 

REÎS — Suallere de şâmildir kifayet takriri. 
KEMAL BALTA (Rize) — Müsaade buyu

run; bir tek sual. Maliye Vekili buyuruyorlar ki 
imkânı malî bulursak yeni baremi yapacağız. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — «tmkânı malî bulursak» diye bir 
şey arzetmedim. 

REÎS — Hasan Ali Bey buyurun siz de sua
linizi sorun. 

HASAN ALÎ VURAL (Çorum) — Muhte
rem Maliye Vekilinden şu kısmı öğrenmek istiyo
rum: 

Yeni tanzim edilen Barem Kanununda, taz
minatları, evvelce tedvin edilmiş mevzuatla, ve
rilen kimselerin tazminatları ortadan kaldırıla
cak mıdır? Bu hususta bir şey söyliyebilirler mi? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Bu hususta bir şey söyliyemem. 
Kanun tasarısı son şeklini almadan, Hükümetçe 
kabul edilmeden fikir beyanı doğru olmaz. 

REÎS — Hükümetten sonra sırada olan bir 
Mebusa söz verip kifayet takrirlerini reye koya
cağım. 

Efendim, heyeti celilenizin kararı vardır. Ki
fayet önergeleri sorulara da şâmildir. B'inaen-
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I aleyh kararımız mevcuttur, önün için riyasete 
I müzaheret buyurmanızı rica ederim. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOÖLU (Çanakkale) — 
Muhterem arkadaşlar, içimizde hiçbir arkadaşımız 
Şûrayı Devletin bir kaza mercii olduğundan şüp-

I he edemez zannediyorum. (Halil îmre Bey kabul 
etmiyor sesleri) 

I Halil îmre Bey istisna teşkil ediyorlar tabiî. 
I Şûrayı Devlet hem öylesine bir kaza merciidir ki; 
I orada, demin arkadaşlarımızın da ifade ettikleri 

gibi, Devlet dâva edil'ir, icra organı dâva edilir. 
öyle muazzam bir kaza merciidir, 

I ödenek müessesesine esasen toptan muhalif 
olan arkadaşlar esas fikirlerini bu vesile ile ifa
de ettiler. Fakat Yüksek Meclisinizin bu mütalâ
alara iştirak etmiyeceğini temin ediyorum. Halil 

I îmre arkadaşımız Anayasanın maddelerinin ter-
I tibine bakarak Şûrayı Devletin bir kaza mercii 
I olduğu hakikatini inkâr etmiştir. 

Fakat maddeleri ru'hu ile anlamak, asüa bu
lundukları yere göre mütalâa etonemek lâzım-

I dır. Benden evvel konuşan arkadaşlarımız Şû-
I rayı Devletin hususiyeti olan bir kaza mercii 

olduğuna dair misaller verdiler. Divanı Âliye 
iştirak etmek:, Yüksek Seçim Kuruluna iştirak 
etmek, uyuşmazlık mahkemesine iştirak etmek 

I gibi... Teiniyiz Mahkemesi âza ve reisleriyle Şû-
I rayı Devlet âza ve reisleri bu mahkemelerde 
I yanyana bulunacaklar, bunlardan bâzıları öde-
I nek alacak, bâzıları almıyacak, bunun ne de-
I receye kadar adalet'e uygun olduğunu yüksek 

takdirinize arzederim. Şûrayı Devleti bir ka-
I za mercii mütalâa etmesek dahi, iş bakımm-
I dan bile bu teşekkül içinde bulunan zevata bu 
I ödeneği vermek mümkündür, haklıdır. Buna 
I karşı Mazhar Şener arkadaşımızın iddia ettiği 

veçhile, millet falkru zaruret içindedir, bu öde
neği veremeyiz gilbi bir mütalâa ile çıkılamaz. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Üzeninde 
I ehemmiyetle durulması lâzımdır. Ceffelkalem 

verilemez. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOÖLU (Devamla) — Hat-

I tâ bu ödeneği vermek diğer memurları kıracak
tır gibi bir mülâhazanın bu kürsüden söylen
memesi icabederdi. Her memur, kendi maka
mının hususiyetini bilir ve Şûrayı Devletin 
kutsiyetini takdir eder. Bu itibarla bu müta
lâayı memurlara bir bühtan olarak telâkki et
tim. Bir zümreye ödenek vermek, memurlar 

[ arasında aksülâmel yapsaydı, hâkim sınıfına 
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ödenek verildiği zaman memurlarda "bir mırıltı I 
olurdu, bilâkis memnuniyet hâsıl etmiştir. (Hâ- I 
lâ devam ediyor sesleri). I 

Azız arkadaşlar, Devlet Şûrasının, gördüğü 
vazifeler ve azalarında aranılan mümtaz vasıf
lar bakımından büyük hususiyeti de vardır. 
Sayın Maliye Bakanımız burada bir Barem Ka
nununun hazırlandığını ifade ettikten sonra I 
ödenek hususunda henüz bir neticeye varma- I 
dıklarını da ifade ettiler. Bu, bize Barem Ka
nununun ne dereceye kadar hazır olduğunu ifa
de eder, yani hazır olmadığını. İleride gele -I 
cek bir teklif için bugün tetkik edilmekte olan 
haklı hir kanun teklifini reddetmek doğru ol- I 
maz kanaatindeyim. Sonra ödenek mevzuunda- I 
•ki kararı yine Yüksek Meclisiniz verecektir. I 
İleride Hükümet bir noktai nazara varırsa, 
Meclisiniz ibu noktai nazarı kaibul zorunda mı- I 
dır? ödenek hususundaki kanaatini Yüksek I 
Meclisiniz bu vesile île ifaJde eder, Hükümet I 
de varacağı yolu ilerde Meclisin bu kaırariyle 
ayarlar. Biz Hükümetten mütalâa almak zo
runda değiliz. Mec-lidimizin kararına Hükümet 
i'ttilba etmek zorundadır. İlerde Meclise gele
cek bir kanun (tasarısı Meclisteki bu teklifin' 
reddini icafbettirmıez. Bu bakımdan teklifin 
kahulünü arz ve rica ederim. 

REÎS — Kifayeti müzakere önergelerini 
oyunuza arzedeceğilm. Müzakerenin kifayetini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı ile ilgili önergeler var'dır, okutuyo
rum . 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettâğim gibi Devlet Şûrası bütü

nü ile bir kazai organ değildir. Yalnız idari 
dâvaya bakan daireler kazai vazife görürler. 
Bu itdfbarla tazminattın yalnız deavi daireleri 
azalarına tahsis edilmesini teklif ederini. 

Siilvas Bebusu 
Halil lmro 

Yüksek Başkanlığa 
Danıştay Kanununa ek kanun teklifinin red

dini arz ve teklif ederim. 
Giresun Mebusu 

Mazhar Şener 
REİS — Verilen önergelerden en aykırısı 

Mazhar Şener arkadaşımızın, tasarının reddini 
mutazammın bulunan ve şimdi okunan tak
riridir. Bu takriri oyunuza arzediyorum. | 
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Tasarının reddini istiyen Mazhar Şener ar

kadaşımızın takririni kabul edenler... Etmiyen
ler... Önerge kabul edilmiş ve tasan reddedilmiş
tir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Müzakereye devam ediyoruz. 

i. — Kuzey Atlantik Andlaşmaşına Taraf 
Devletlerce Avrupa Savunma Birliği Üyesi Dev
letlere Verilen Garantilere mütaallik Kuzey At
lantik Anlaşmasına ek Protokolün kabulüne dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
d/441) m 

REÎS — Tümü üzerinde söz istiyen yok. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kuzey Atlantik Andlaşmaşına Taraf Devletlerce 
Avrpa Savunma Birliği Üyesi Devletlere Verilen 
Garantilere dair Kuzey Atlantik Andlaşmaşına 

Ek Protokolün kabulü hakkında Kanun 

MADDE 1. — Paris'te 27 Mayıs 1952 tari
hinde imza edilen ve Kuzey Atlantik Andlaşma
sının Taraf Devletlerce Avrupa Savunma Birliği 
Üyesi Devletlere Verilen Garantilere dair Kuzey 
Atlantik Andlaşmaşına Ek Protokol kabul edil
miştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

5. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'nun 
Millî Korunma Kanunumun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındahi 5020 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi ile Amasya Mebusu İsmet Olgaç'ın, 
Millî Korunma, Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve Samsun Mebusu Hasan Fehmi Usta-
oğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş Mebusu Abdullah Ay-
temiz'in, Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı 

[1] 67 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin yürür
lükten kaldvrılması hakkında kanvJ(n teklifleri ve 
Ticaret Komisyonu raporluriyle Maliye ve Bütçe 
komisyonları düşünceleri ve İçişleri, Adalet ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/59, 102, 223, 
373) \1\ 

REİS — Tümü üzerinde söz istiyen arkadaş
ların isimlerini okuyoruz. 

tsmet Olgaç, Füruzan Tekil, Hasan Fehmi 
Ustaoğlu, Hâmid Şevket İnce, Salamon Adato, 
Abdullah Aytemiz, Yusuf Karslıoğlu, Grazi Yiğit
başı, Necip Bilge, Mithat Benker, Hamdi Başar, 
Mazlıar Özsoy, Emrullah Nutku, Sani Yaver, 
Sadri Maksudi Arsal, Ekrem Alican, Mehmet 
Kâmil Boran, Tezer Taşkıran, Ferid Melen. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 
EROİN (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, İç
tüzüğün 35 nci maddesi : «Bir tasarı veya tek
lifi, Kamutayda başlıca ilgili komisyon savunur. 

Başka bir veya birden fazla komisyonda 
aynı tasarı veya teklif görüşülmüş, raporu da 
yazılmış ise, o komisyonlar yalnız kendileri ile 
ilişikli madde veya kısımları savunurlar» de
mektedir. 

35 nci maddeye göre muhtelif komisyonlar
dan geçip Yüksek Heyetinize gelmiş bulunan 
tasarıların müdafaasını ilgili komisyonlar yap
makta ve 35 nci madde bunu âmir hükmü ih
tiva etmekte ise de Meclis Heyeti Umumiyesi 
hangi komisyonun raporunun münakaşa edile
ceğine dair katî bir hüküm bulunmamaktadır. 
Bir teamül olarak Meclisçe -en son hangi ko
misyondan geçmiş ve en son raporu hangi ko
misyon yazmış ise o komisyon raporu üzerin
den müzakereye geçilmekte ve onun üzerinde 
cereyan edegelmektedir. Halbuki teklif veya 
tasarıların Yüksek Mecliste muhtelif komis
yonlardan ilgili bir ana komisyonu vardır, bir 
de tasarı ve tekliflerin içindeki maddelerin 
alâkası bakımından tetkik etmek üzere gönde
rilen diğer komisyonlar mevcut bulunmaktadır. 
Tetkik mevzuu olan Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesi bâzı komisyonlardan geçmiş 
bulunmaktadır. Ve fakat bu maddenin esas 
mevzuu, bina kiraları, dolayısiyle Borçlar Ka
nununu ve buna ınüteferri hükümleri ihtiva et-

1] 68 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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tiği için Adalet Komisyonunun mevzuuna, ih
tisasına giren bir tekliftir. 

Bütçeye sevkı, bütçeye sevkı Bina Vergisi 
Kanunu mcuibince iradı gayrisâfi üzerinden 
alınmakta olan Devlet, özel idare ve belediye 
her türlü vergi ve resimlerinin Bütçe Komisyo
nunda bu kanunla münasebetini tetkik etmek 
bakımından, kanun bir kere de' Bütçe Komis
yonuna gitmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, 
Bütçe Komisyonu, teklifin ana komisyonu de
ğildir, ancak teklifin içinde bulunan bir mad
desinin, alâkası bakımından, tetkik edeceği 
bir komisyondur. Şu hale göre Yüksek Heyeti
niz, Bütçe Komisyonumun raporunu değil ve 
fakat mevzu ile ilgili, mevzuata sahip bulunan 
Adalet Komisyonu raporu üzerinde müzakere 
ve münakaşasını yapmalıdır. Bütçe Komisyo
nunun, ancak Adalet Komisyonunun hazırladığı 
rapor içinde kendi mevzuatı ile ilgili mesele
ler üzerinde savunmasını yapması lâzımgelmek-
tedir. Bendeniz Adalet 'Komisyonunun raporu 
üzerinde münakaşa ve müzakerenin yapılması
nı arz ve teklif ediyorum. 

REİS —- Usul hakkında süz; Salamon Ada
to 'nundur. Buyurun. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, 3780 numaralı Millî Korunma 
Kanunu geçici bir komisyon tarafından hazır
lanmıştı. Bu kanunu tâdil eden 5020 numaralı 
Kanun da yine geçici komisyon tarafından hazır
lanmış ve Yüksek Meclisinize arzedilmişti. Bu 
sefer Yüksek Meclisinize arzedilen tasarı, komis
yonlardan geçirilmiş ve evvelâ mütalâası alınmak 
üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmiş, Bütçe 
Komisyonu hayır, ben mütalâa vermekle iktifa 
edemem, bu işin esası hakkında görüşümü arze-
deceğim demiş. 

Muhterem arkadaşlar; Bütçe Komisyonunun 
yüksek huzurunuza arzedilen raporunun mucip 
sebeplerinden bir tanesi, Hazinenin ve İdarei 
hususiyelerle belediyelerin vergi bakımından za
rar görmelerine meydan vermemektir. Bina Ver
gisi tahsilatı 10 milyon lirayı geçmemekte, bun
dan ise Hazine senevi ancak 4 milyon lira kadar 
cüzi bir meblâğ elde etmektedir, deniyor. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanun memleketi
mizi iktisadi ve içtimai bakımlardan sıkısıkıya 
alâkadar etmektedir. Halbuk'i Bütçe Komisyonu 
sırf menfaati Hazine gibi dar bir zaviyeden gö
rerek bir tasan, ile huzurunuza gelmiş bulunuyor. 
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Her halde İktisat ve Adalet komisyonları bu işi 
tetkik edecek salâhiyettar komisyonlardır. Bina
enaleyh Adalet Komisyonunu» sözcüsünün verdi
ği takririn kabulünü rica ederim. (Doğru sesleri) 

RBÎS — Bfendim, hâdisenin karara bağlan

ması lâzımgel inektedir. Yapılan tetkikatta ekse-* 
riyet kalmadığı anlaşılmıştır. 

Yarın, yani 30 . I . 1953 Cuma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,43 

• <m ı 

5. — SORtTLAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 

1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Fevkalâde Hallerde Haksız Olarak Mat ikti
sap Edenler hakkındaki Kanun hükümlerine göre 
alınan beyannamelerin incelenip incelenmediği
ne, bu kaniim gereğince haklarında takibat yapı
lanlar bulunup bulunmadığına ve kanun hük
münün genişletilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusuna Başvekil Aânan Menderes'in 
yazılı cevabı (6/661) 

5.V.1952 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

5440 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı 
hizmetli ve vazifelilerden beyanname alınacağını, 
geçici ikinci maddesinde beyannameler üzerine 
durum şüpheli görülürse 4237 sayılı Kanjuna göre 
beyaniıame isteneceğini ve yapılacak muameleyi 
göstermektedir. 5 nci ve 13 ncü maddenin 4 ncü 
bentlerinde 1 Eylül 1939 tarihinden itibaren 
ayrılmış ve ayrılacaklar da bu kanun bükümüne 
tâbidir denmektedir. 5440 sayılı Kan/unun neşri 
tarihinde yargıçtım. Beyannameler alındı 4237 
sayılı Kanunun neşrinden sonra İkinci Dünya 
Harbinin darlık doğurduğu zamanlardan bu tarihe 
kadar ve daha, evvelleri sıkıntı içinde feragatkâ-
rane vazife gören memurlar olmuştur. Buna mu
kabil de başında bulunanlara sıkıntı içinde bulun,-
duğunu zor geçindiğini söyliyerek doğruluğuna 
•kanaat uyandırdıktan sonra vazifesini ve başın -
dakinin gösterdiği itimadı suiistimal ile haksız 
mal iktisap edenler de bulunmuştur. Her devir
de büyükleri tanıdıklarını söyliyenjer ve fayda
lananlar da. eksik değildir. Savcılığımda haksız 
mal edinenler üzerinde uzun seneler durduğumu 
teşebbüslerimin o muhite intikali dolayısiyle İs
tanbul gazeteleri de yazdılar. Bu mevzu fikrimi 
işgal ediyor. 

Alman beyannameler incelenmiş midir' 5677 

sayılı Af Kanununun şümulü dışında kalan 4237 
sayılı Kanunun üzerinde durularak beyanname
lerde karının veya kocanın veya velayetleri altın
daki çocukların olduğu gösterilen mallar hakika
ten onların mıdır? Kendinin* ise nereden almıştır? 
Miras suretiyle intikal etmişse doğru mudur? 

Hiçbir malı olmadığı halde yayayış tarzı aylı
ğının kat kat üstünde olanlar aranmış mıdır? 
C, 10, 11, 13, 14 ve muvakkat 3 ncü madde hüküm
leri tatbik edilenler varmı dır? Varsa aded-
leri nedir? 

Kanun hükmünün genişletilmesi düşünül
mekte midir? T. C. Kanuniunun 64, 65 nci madde
lerine göre memurlarla birleşen taranmış mıdır? 

Doğruluğu feragati kendisine esas tutanlar 
karşısında işi kötüye kullananların cezalandırıl
masına iyi bir ahlâk ve fazilet kaidesinin ve doğ-
nıluğun kurulmasına zaruret vardır. 

Yukarda arzettiğmı hususları yazılı olarak 
Sayın Başbakanın cevaplandırmasınla delalet bu-
yurulmasını saygı ile rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
Nuri Ocakcıoğlu 

T. O. 
Başvekâlet 28 . Ocak 1953 

"uanıeuıt Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 6/158, 77/2206 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

8 . 5 . 1952 tarihli ve 6/661 - 3573 - 7714 
sayılı yazı karşılığıdır. 

Fevkalâde hallerde haksız mal iktisap eden
ler hakkındaki kanun hükümlerine göre alman 
beyannamelere dair Malatya Mebusu Nuri Ocak
cıoğlu'nun yazılı soru önergesine ait cevabın 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzede-
ı*iııı. Başvekil 

A. Menderes 
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Memur ve Hizmetlilerden Mal Beyannamesi 

alınması hakkındaki 5440 sayılı Kanuna göre 
ilgililerden beyannameleri alınarak tetkik etti
rilmiştir. 

Durumu şüpheli görülenlerden 4237 sayılı 
kanun hükümlerine göre yeniden beyanname 
alınarak inzibat komisyonlarınca tetkikleri ya
pıldıktan sonra soruşturmayı icabettirenl'drin 
evrakları müddeiumumiliklere verilmiştir. 

Kanun hükümlerinin genişletilmesine şimdi
lik lüzum görülmediğini 5 . 5 . 1952 tarihli ya
zılı soru önergenize cevaben bildiririm. 

2. — Trabzon Mebusu Cahid Zamangü'in, li
berasyon yoliyle ithalât taleplreinin Ankara'da 
tescili usulüne geçildiği 22 . IX . 1952 tarihin
den 31 . XII . 1952 tarihine kadar Merkez Ban
kası tarafından Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
gönderilmiş ve Vekâletçe tescil muamelesi ikmal 
edilerek mezkûr bankaya iade edilmiş olan itha
lât talepnamelerinin Türk lirası olarak tutarı
nın ne kadar olduğuna dair sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Vekili Enver Güreli'nin yazılı cevabı 
(6/939) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Ekonomi ve Ticaret Baş

kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerini saygılarımla rica ederim. 

Trabzon 
Cahid ZamaııgiJ 

Liberasyon yoliyle ithalât taleplerinin Anka
ra'da tescili usulüne geçildiği 22 . IX . 1952 ta
rihinden 31 . XI I . 1952 tarihine kadar: 

A) Merkez Bankası tarafından Bakanlığa 
gönderilmiş olan talpenamelerin Türk lirası ola
rak tutarı; 

B) Bakanlıkça tescil muamelesi ikmal edile
rek Merkez Bankasına iade edilen ithalât talep
namelerinin Türk lirası olarak tutan. 

. 1953 0 : 1 
T. G. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : Özel: 1/46 
Ankara, 27 . 1 . 1 9 5 3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
20 . I . 1953 tarih ve 6/639/4666/10329 sayılı 

yazıya C. 
Liberasyon yolu ile ithalât taleplerinin An

kara'da tescili usulüne geçildiği 22 . IX . 1952 
tarihinden 31 . XII . 1952 tarihine kadar 
Merkez Bankası tarafından Vekâletime 
gönderilmiş ve Vekâletçe tescil muame
lesi ikmal edilerek mezkûr bankaya iade edil
miş olan ithalât talepnamelerinin Türk Lirası 
olarak tutarının ne kadar olduğuna dair Trab
zon Mebusu Cahid ZamangiJ tarafından verilen 
yazılı soru önergesi hakkındaki mütalâamız 
aşağıda arzolunmuştur: 

1. Liberasyon listesine dâhil maddelerin it
hali için 22 . IX . 1952 tarihinden itibaren Ve
kâletimize gönderilmiş bulunan taleplerin, T. C. 
Merkez Bankasından gelen en son icmil listesi 
tarihi olan 22 . XII . 1952 akşamına kadar, bü
tün ödeme şekilleri itibariyle kıymet yekinin : 

450 674 044 Türk Lirasıdır. 
2. 22 . IX . 1952 tarihinden 1 7 . 1 . 1953 ak

şamına kadar libere ithalâta ait taleplerden Ve-
kâletimizce tescili uygun görülen maddelerin. 
bütün ödeme şekilleri itibariyle kıymet yekûnu : 

136 618 598 Türk lirasıdır. 
3. 22 . IX . 1952 tarihinden itibaren ban

kalara tevdi edilmiş olup Vekâletimize intikal et
tirilmiş bulunan liberasyon listesine dâhil mad
delerden henüz tescili yapılmamış olanların 
kıymet yekûnu: 

314 055 446 Türk Lirasıdır. 
Keyfiyet, saygı ile arzolunur. 

Ekonomi ve Ticaret Vekili 
Enver Güreli 
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Orman Oenel Müdürlüğünün 1948 Bütçe yılı Hesabı Katı Kanununa verilen reylerin sonucu 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Kadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Gedikoğlu 
Osnıan Talât fltekin 
Hâmid Şevket tnce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Rurhanettin Onat 
"İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğhı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 

(Kanun kabul edilmiştir.; 
Aza sayısı 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
249 
244 

1 
4 

227 
11 

[Kabul edenler] 
1 Muharrem Tuncay 

Sıtkı Yırcalı 
BİLECİK 

Keşşaf Mehmet Kürkü*, 
BİNGÖL 

1 Feridun Fikri Düşünsel 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğln 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbas • • 
Mehmet Erkazancı 

1 Mehmet özbey 
BURSA 

Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nusret Kirişcıoğhı j 
Ömer Mart 

ÇORUH 
Meçi t Bum in 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural | 
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ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoglu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
| Baha Akşit 

Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlıı 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

L3 — 

• • , 

I Hasan Polatkan 
GAZÎANTEB 

Cevdet San 
GİRESUN 

Hamdi Bozhağ 
Ali Naci Duyduk 
Mazhar Şener • 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY. 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Halü Atalay 
Salih Inankur 

| Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sanı Yaver 

ÎZMÜt 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 



Abidin Tekön 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküziim 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
(lalip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Ali Mühto 
Rifat Taşkm 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
F.ikri Apaydın 
İsmail Berkok 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KOCAELİ 
Ekrem Âliean 
Hamdi Başak 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Remzi Bir and 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Ali Ülgeri 

B : 34 29 .1 
KÜTAHYA 

Mecde't Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
îsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlv, 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
| Saınet Ağaoğln 

Semi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu. 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğhı 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Yavuz Baş^r 
Zeyyat Mandalinci 

NİĞDE 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

. 1953 O : 1 
ORDU 

Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RtZE 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin Özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 

StNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

StVAS 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki Örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

Zeki Erataman 
TOKAD 

Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlıt 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhun 
Mustafa Reşit Tarakçı 
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Celâl Öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akm 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlı oğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Tunus Muammer Abı 
kant 

A bdürrahıı ı at ı Boy a e ı • 
giller 
Ali Riza Iuceale.mdar-
uğlıı 
Oera.al Kıpçak 
AVJıi Yurdaba\rak 

[Reddedenler] 
SEYHAN 

Sinan Tekelioglu 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZlANTEE 
Ekrem Cenani 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Seyfi Oran 
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KONYA 
Rifat Alabav 
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[Beye kaülmtyanİar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal .özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tarihî . ) . 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi e 

Halis Öztürk 
AMASYA 

Cevdet Töpeu 
ANKARA 

Muhlis Bayrâmoğht 
Salâhattin Benli (I.) 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
(Vekil) 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek (Vekil) 

ANTALYA 
Fatih Dalaman 
Nazifi Şerif Nabeİ 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Et em Menderes (Vekil) 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
.Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli (Vekil) 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıvıkoğlu 
(I. A.) 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 
Yümnü üresin (Vekil) 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
(î.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 

Vahit Yöntem 
BURSA 

Agâh Erozan 
Selim Herkmeri 
Hulusi Köymen 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kemal Akmanl ar 
Bedi Enüstün; 
Nihat îyriboîî 
Emin Kalafat 
İhsan Karasipğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Ahmet Başıbüyük 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Deriiîrtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu (t.) 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu (1. 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Kemal Zeytinoğlu 
(Vekil) 

GAZÎANTEB 
Samih İnal '' 
Galip KmoğliT •''• 
Süleyman Kura ne I : 

Ali Ocak-:"-; -
Salâhattin Ünlü <--" • ' 

GİRESUN 
1 lay r ettin "13 f kın e r ı 
Tahsin İnanç (l.)-
Doğan Köymen 
Arif Hikmet' Pamiık-
oğln • ; v ; r ' 
Adnan Tüfekeioğhı 

GÜMÜŞÂNE r 

Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim. Seven (1.) • . 

HATAY 
'Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tanku t • 
Cavit Yurtman 

tİJEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay (1.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adak an 
İhsan Altmel ; 

Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 

Nazlı Tlabar (t,) v 
Ahmet Top*u!-v 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adı var 
Mehmet Aldemir (t. Â.) 
Pertev Arat ' i : 

Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekaıa 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayrı Üstündağ 
(Vekil) 
Zühtü Hilmi Velibese 

KARS 
Veyis Koçulıı 
Hüsamettin Tug'aç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Kerkin • 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (1.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

5JL5 
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KONYA 

Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Komai Ataman 
Ziyad Ehüzziya 
lîîriımet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 
(t:) > 

KÜTAHYA 
Anım Gündüz ( t ) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuneu 
Itc&tzi Koçak "' 
Süleyman Süruri Na-
subeğlu 
İhsan Şerif özgen 
(Î.-'A.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 

MANİSA 
M uzaf fer Kurbanoğlu 
(lî. V.) 
Hamdullah Suphi Tan
rı över • (t.) 
Kâzını Taşkent 

MABAJ3 
Ahniet Bozdag 

Salâhaititin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MAEDtN 
AbdülkadiT Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Ura» 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi (î.) 
Nuri Özsan 
Nâtık Boyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
M âdi Arıbaş (t.) 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Kemal Balta 

Osman Kavra koğhı 
Ahmet Morgu 

SAMSUN 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlıı 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Tevf ük Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Re§ad «üçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezanı Tüîfe 

* Sît&D 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğhı 
Ercüment Damalı 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Zivn Tuntan (1.) 

TOKA» 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hanı di Koyutür k (1.) 

TRABZON 
Salih Eaaa Aipertn 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Saka 

TUN01LÎ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Er&in 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZOAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karshoğlu (t.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 

[A çık m eh usluklar] 

'Denizli 

Kayseri 
Konya 

Malatya 
Sivas 

2 

1 

1 
1 

Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
• 1 

1 
1 

11 
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Gazianteb Milletvekili Galip Kmoğlu'nun, 3546 sayılı Danıştay 
Kanununa ek kanun teklifi ve içişleri ve Bütçe komisyonları ra

porları (2/31) 

İS . VII . İ950 

Büyük Millet Meolisi Yüksek Başkanlığına 

Danıştay Kanununa ek olarak hasırlamış olduğum üç maddelik kanun teklifi gerekçesiyle bir
likte ilişik olarak sunulmuştur. 

Yüksek Mecliste görüşülmesi için gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 
Gazianteb Milletvekili 

G. Kınoğlu 

GEBEKÇB 

Maddenin teklifine saik olan sebeplerin başında adlî ve idari kaza mercileri arasında kesin bir 
teadül ve tevazün temini düşüncesi gelir. îdari rejimi kabul eden bütün memleketlerde olduğu gibi 
memleketimizde de hukukun iki ana kolunun tatbikatla meşgul olan ve birer içtihat mahkemesi 
vasfını taşımak itibariyle adlî ve idari kaza cihazlarına rehberlik eden Yargıtay ve Danıştay,m 
eşitliğini bozacak her hangi bir durum, hususi hukukla idari hukuk arasında sebepsiz ve hattâ zararlı 
bir rüçhaniyet hissinin doğmasına ve bu iki adalet müessesesinin birisini ihmale yol açar. Hiç şüphe 
yoktur ki çarpışan iki müsavi menfaatin yani; iki f rt arasındaki uyuşmazlığın cemiyet hayatında yarat
tığı bir huzursuzluğu izaleye çalışan adalet mahkemeleriyle umumi menfaatle, hususi menfaatin karşı
laşması yüzünden husule gelen yani: Devlet ve fert arasında tahaddüs eden nizaı halletmekle vazifelen
dirilmiş olan idare mahkemelerinin gördükleri vazife ve hizmet arasında numarada bir tefrik ya
pılamaz. Aksi hal daima imtiyazlı müessesenin lehine ve imtiyazsız müessesenin aleyhine neti
celer tevlit eder ve gayenin, istihsaline engel olur. Nitekim: Yargıtay'da terfi müddetinin daha 
kısa olması ve mensuplarına aylıklanna zamimeten aynca bir ödenek verilmesi Danıştay'a iyi elemanlar 
tedarikini hayli güçleştirmiştir. Danıştay yardımcıları için geçirdikleri müddetin avukatlık sta
jına sayılması yolunda son zamanlarda kabul edilen kanun bile Danıştay'a gösterilen rağbet
sizliği hissedilir derecede geriletmiştir. 

Danıştay'ın bugünkü maaş durumu, Yargıtay'a nazaran Yargıtay Üyesinin lehine ve Danıştay 
Başkanının aleyhine olacak derecede bozulmuş, teşekkül tarzına ve gördüğü vazifenin nev'i, ma
hiyet ve ehemmiyetine nazaran idari meratibin zirvesini teşkil etmesi lâzımgelen ve baremin ihda
sından evvel ezcümle Umum Müdürlerin 75 ve Müsteşarların 100 lira aylık aldıkları bir zaman ay
lığı 110 lira olarak tertip edilmiş ve Danıştay Kanununun 2 nci maddesinde yazılı birinci derece 
memurların ancak mümtazları için bir terfi mahalli mevkiinde bulunmuş olan Danıştay üyeliği bu
gün vilâyet şube reislerinden bir çoklarının yükselmiş bulunduğu aynı maaş derecesinde kalmıştır. 
Danıştaya ancak ilim ve tecrübeleriyle temayüz edenlerin seçilmesi mümkün olan umum müdürler, 
valiler, müsteşarlar için bu memuriyet filhal bir maaş tenziline uğramaksızın gelinemiyecek hale 
düşmüştür. 

Adlî ve idari sahada Danıştay aleyhine bozulan bu tevazün askerî sahada da kendisini göster
miş vaktiyle barem itibariyle general derecesinde bulunan Danıştay üyeliği şimdi albay derecesine 
inmijtîfc. 
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Binaenaleyh baremin yeniden ele alınıp esasen bugün maaş ve ücret sahasında tamamen bozulmuş 
olan teadülün tanzim ve tertibine kadar hukukun aynı ehemmiyeti haiz bir kolunda kaza vazifesi 
gören bu teşekkülün de yüce Divanda, uyuşmazlık mahkemesinde, seçim kurulunda ve hususi surette 
teşkil edilen ilim heyetlerinde esaslı unsur olarak beraber çalıştığı Yargıtaya kıyasen ödenek veril
mek suretiyle Devlet teşkilâtında ve kaza cihazları üzerinde müsavi birer zirve teşkil eden bu iki ana 
müessesenin hayat seviyelerinde de tesavi temini hem Adaletin, hem idare hikmetinin ve bilhassa 
hayat şartları yüzünden bu teşekküle karşı gittikçe artan rağbetsizliğin önlenmesinin icabettirdiği bir 
zarurettir. 

Nihayet senede 200 000 liranın içinde olan bu masraf, Danıştayın her sene muntazaman mün-
halât karşılığı olarak bu dereceyi bulan maaş tasarrufatiyle karşılanabileceğinden bu tahsisat bütçe
ye munzam bir yük de olmıyacaktır. 

Danıştayın teşekkülü itibariyle çok girift olan kazai ve idari vazifelerinin gerek tefrikmdaki müş
külât dolayısiyle ve gerek kazai vazifenin bütün daireleri arasında memzucen cereyan etmesi sebe
biyle madde, bir fark gözetilmeksizin tanzim ve takdim kılınmış ve dâva dosyalarının hazırlanma
sında büyük emekleri sepkeden mütalâa ve istişarî reyleriyle kaza fonksiyonunun tekemmülüne hiz
met eden kanun sözcüsü ve raportörlerin bu çerçevenin içine alınması idarenin istikbali noktasından 
zaruri" görülmüştür. 

Danıştay Birinci Başkan, Daire başkanları ve üyeler mevcuduna göre ödenek durumu 

Derece Aded ödenek Yekûn 

1 *1 500 500 
2 6 400 2 400 
3 28 300 8 400 

11 300 X 12 = 135 600 senelik yekûn. 

Danıştay Baş Kanun Sözcüsü, Kanun Sözcüsü, Baş Yardımcı ve yardımcılar mevcuduna göre ödenek 
durumu p'Tffy*--.;^? , 

Derece 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Aded 

1 
1 
8 
8 
10 
7 
7 * 
8 
8 

ödenek 

400 
300 
250 
2Ö0 
150 
150 
100 
100 
75 

Yekûn 

400 
300 

2 000 
1 600 
1 500 
1 050 
700 
800 
600 

8 900 X 12 = 106 800 senelik yekûn. 

( S, Sacrısı: 61) 
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içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M 
İçişleri Komüyonu 

Esas No, 2/31 
Sarar No, 11 

Ankara, 28. XII. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Danıştay üyelerine ve yargıçflara verildiği 
gibi tazminat verilmesi hakkındaki Gazianteb 
Milletvekili Galip Kıaoğlu tarafından vâki ka
nun teklifi, teklif sahibi, Maliye Bakanlığı ve 
Danıştay Başkanlığı temsilcilerinin iştirakiyle 
Komoisyonumuzda müzakere edildi. 

.Teklif sahibi istek ve teklifinin mucip sj&bep-
Derini tekrar ederek bir kaza organı bulunan ve 
idari meratibin zirvesine yükselmiş olan Danış
tay üyelerini yargıçlara verilen tazminattan 
mahrum bırakmanın bu kaza müessesesinin te
şekkül tarzı, gördüğü vazifenin nevi, mahiyet 
ve ehemmiyetine nazaran adalet ve hakkaniyet 
ile kabili tevil bulunmadığından adlî kaza mün-
tesiplerine verilen miktar ve nispetler dâhilinde 
bu haktan istifadelerinin temini zaruri bulundu
ğunu beyank teklifinin kabulünü dilemiştir. 

Maliye Bakanlığı Mümessili, 1951 yılı Büt
çesi tanzim olunduğu, bu bakımdan teklifin 
amelî bir netice vermiyeceği, bundan başka Da-
nıştaym teşkekül ve vazife yönlerinden adlî ka
za organlarından farklı bulunduğu cihetle tek
lifin reddi mütalâasında bulunmuş ise de: 

•Komisyon; gerek adlî ve gerekse idari kaza 
organllan topluca nazara alındıkta; her iki mü
essesenin de tek gayesi cemiyet hayatının nizam 
ve intizamını temin, adaletin muhafaza ve deva
mının sağlanmasından ibaret olduğu görülür. 

Adlî kaza ilk ve Temyiz gibi bütün teşkilâ-
tiyle bir vahdet halinde adaletin tam ve kâmil 
tecelli ve tahakkukuna çalışırken; Danıştay da, 
muhtelif daireler halinde ve tek bir varlık olla-
rak aynı gayenin elde olunmasına gayret eder. 

Mevcut rejimlerinde idari kazayı kabul eden 
bütün milletlerde bizde olduğu gibi hukukun 
başlıca iki büyük şubesinden birisiyle iştigal ey-
liyen Danıştayın aynı zamanda bir idari yüksek 
içtihat mercii bulunmak sıfatiyle de adlfi kaza
dan farksız bulunduğunu tezahür ettirmektedir
ler. Bu ve mümasili fiilî ve fonksiyonel benzer
lik karşısında eşitliği bozacak her hangi bir du
rum, hususi hukuk ile idari hukuk arasında se

bepsiz ve hattâ zararlı bir rüçhaniyet hissinin 
doğmasına ve dollayısiyle (vazife bakımından) 
yekdiğerlerini tamamlıyan bu iki adalet mües
sesesinin birbirlerini ihmallerine meydan gere
bilir. 

Kaldı ki; bu iki kaza organı arasında bir ta
kaddüm ve,tefevvuk hatıra getirilecek olunursa; 
iki fert arasında ve hususi hukuk sahasındaki 
uyuşmazlığın cemiyet hayatında yarattığı bir 
'huzursuzluğu izaleye çalışan adalet müesseseleri
ne, umumi menfaat ile hususi, menfaatin çatış
masından husule gellen, yani Devlet ile fert ara
sında tahaddüs eden ihtilâfları halletmekle va
zifelendirilmiş bulunan idari kaza müessesesinin 
imtiyazlı durum ve mevkide bulunduğu kanaati 
talhassül eder, bu hal ise müştereken adaletin 
sağlanması gibi mukaddes bir gayenin vücuduna 
bir engel olarak ortaya çıkmış olur. 

Arzolunan bütün bu hususlar karşısında : 
(Adlî ve idari kazalar gibi) hukukun aynı 

ehemmiyeti haiz iki kolundan birinde kazai va
zife gören bu teşekkülün de Yüce Divanda, 
Uyuşmazlık mahkemesinde, Yüksek Seçim Ku
rulunda ve hususi surette teşekkül eyliyen sair 
ilim heyetlerinde de esaslı unsur olarak beraber 
çalıştığı Yargıtaya kıyasen ödenek verilmek su
retiyle Devlet teşkilâtında ve kaza cihazları üze
rinde müsavi bir zirve teşkil eden bu iki ana 
müessesenin hayat seviyelerinde de tesavi te
mini hem adaletin, hem de idare hikmetinin ve 
bilhassa hayat şartları yüzünden bu teşekküle 
karşı gittikçe artan rağbetsizliğin önlenmesi ba
kımından zaruri görülerek teklif sahibinin vâki 
kanun teklifinin kısmen tadil ve tashihi, bâzı 
maddeler ilâvesi suretiyle ve ilişik cetvelinin de 
aynen kabulüne ittifakla karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı Başkanyekili 
Kırklareli Bursa 
F. Üstün N. -Yılmaz 

(S. Sayı»: 61) 
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Sözcü 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

Balıkesir 
Salâhattin Başkan 

İmzada bulunamadı' 
Bursa 

Agâh Erozan 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Amasya 

K. Eren 
İmzada bulunamadı 

Bitlis 
M. Ertan 

Çoruh 
Z. Urtf 

Çorum 
B. Kolda§ 

Niğde 
F. E cer 

Ordu 
/ / Şarlan 

Elâzığ 
A. Demirtas 

Ordu 
F. Boztepe 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
H. Orhon 

Yozgad 
A. Doğan 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/31 
Karar No. 20 

Md,XII. 195» 

Yüksek Başkanlığa 

Gazianteb Milletvekili Galip Kmaoğlu'nun, 
3546 sayılı Danıştay Kanununa ek kanun tekli
fi İçişleri Komisyonu raporiyle birlikte komis
yonumuza havale olunmakla teklif sahibi ve 
Hükümet adına Maliye Bakanlığı Bütçe ve Ma
lî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

Teklif sahibi gerekçesinde; kanun teklifinin 
verilmesine sebep olarak, adlî ve idari kaza 
mercileri arasnda kesin bir teadül temini oldu
ğunu, idari rejimi kabul eden memleketlerde 
olduğu gibi memleketimizde de hukukun iki ana 
kolunun tatbikatla meşgul olan ve birer içtihat 
mahkemesi vasfını taşımak itibariyle adlî ve 
idari kaza cihazlarına rehberlik eden Yargıtay 
ve Danıştayın eşitliğini bozacak her hangi bir 
durum hususi hukukla idari hukuk arasında 
sebepsiz ve hattâ zararlı bir rüçhaniyet hissinin 
doğmasına ve bu iki adalet müessesesinin biri
sini ihmale yol açacağını ve çarpışan iki müsa
vi menfaatin yani iki fert arasındaki uyuşmaz
lığın cemiyet hayatında yarattığı huzursuzluğu 
izaleye çalışan adalet mahkemeleri ile umumi 
menfaatle hususi menfaatin karşılaşması yüzün
den husule gelen yani Devlet ile fert arasında 
tahassül eden nizaı halletmekle vazifelendiril
miş olan idari mahkemelerin gördükleri vazife 
ve hizmet arasında bir tefrikin yapılamıyaca-
ğmı aksi halde daima imtiyazlı müessesenin le

hine ve imtiyazsız müessesenin aleyhine tecelli 
etmek suretiyle gayenin istihsaline engel teşkil 
edeceğini ve nitekim Yargıtayda terfi müddeti
nin daha kısa olması ve mensuplarının aylıkla
rına zamimeten bir ödenek verilmesi karşı
sında Danıştaya iyi elemanlar tedarikini güç
leştirmiş olduğunu ve Dnıştay yardıme-'srı için 
Danıştayda geçirdikleri müddetin avukatlık sta
jına sayılması hakkında ahiren kabul olunan 
kanunla da Danıştaya gösterilen rağbetsizliği 
hissedilir derecede geriletmiş olduğu cihetle ka
za* cihazları üzerinde birer zirve teşkil eden bu 
iki müessesenin hayat seviyelerinde de tesavi te
mini heım adaletin hem idare hükmünün icaba-
tmdan olduğunu ileri sürmektedir. 

Kanun teklifini bidayeten tetkik eden İçişleri 
Komisyonu raporunda ise; adlî ve idari kaza 
organları topluca nazara alındıkta her iki mü
essesenin gayesi cemiyet hayatının nizam ve 
intizamını temin, adaletin muhafaza ve devamı
nın sağlanmasından ibaret olduğunu ve adlî ka-
zıada ilk kısmından Yargıtaya kadar bütün teş-
kilâtiyle bir vahdet halinde adaletin tam ve kâ
mil tecelli ve tahakkukuna çalışırken Danıştay-
dâ muhtelif daireler halinde ve tek bir varlık 
olarak aynı gayenin husulü için gayret sarfolun-
duğunu ve mevcut rejimlerinde idari kazayı 
kabul eden bütün milletlerde, bizde olduğu gibi 
hukukun başlıca iki büyük şubesinden biriaiylt 

( S. Sayısı : 61 ) 



îşjatigal eden Danıştayın aynı gamanda bir idari 
içtihat mercii bulunması hasebiyle de adlî ka
sadan farksıı olduğunu ileri sürmekte ve fiilî ve 
fonksiyonel benzerlik karsısında eşitsizliği boza
cak her hangi bir durumun hususi hukuk ile 
idari hukuk arasında sebepsiz ve hattâ Kararlı 
bir rüçhaniyet hissinin doğmasına ve dolayısiye 
vazife bakımından yekdiğerini tamamlıyan bu 
iki adalet müessesesinin birbirlerini ihmallerine 
meydan verebileceği cihetle adlî ve idari kaza
lar gibi hukukun aynı ehemmiyeti haiz iki ko
lundan birinde kazai vazife gören bu teşekkülün 
de yüce divanda, uyuşmazlık mahkemesinde, 
yüksek seçim kurulunda ve hususi surette te
şekkül eyliyen ilim heyetlerinde de esaslı unsur 
olarak beraber çalıştığı Yargıtaya kıyasen ödenek 
verilmek suretiyle bu iki kaza müessesesinin 
hayat seviyelerinde de müsavat teminini 
istihdaf eden kanun teklifi, maddeler üzerinde 
yapılan değişikliklerle ve ittifakla kabul edilmiş 
olduğunu bildirmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan uzun görüşmeler
den sonra gerek teklif sahibinin gerekçesinde ve 
gerek İçişleri Komisyonu raporunda ileri sürülen 
mütalaalar göz önünde bulundurularak madde
lerin müzakeresine geçilmiş ve İçişleri Komis
yonunun hazırladığı metin görüşmeye esas tu
tulmuştur. 

İçişleri Komisyonunun hazırladığı birinci 
madde aynen ye Yargıçlara Tazminat verilmesi 
hakkındaki Kanun ile tanazuru temin bakımın
dan ikinci madde komisyonumuzca yeniden tan
zim edilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonunun hazırladığı 3 ncü 
madde aynen ve 4 mcü maddesi ise tarih tashihi 

suretiyle tadilen ve 5 nci madde de aynen ka* 
bul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan tasarı Kamu
tayın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

Muhalifim 
E. Adakan 

Kâtip 
Sivas 

Muhalifim 
H. îmre 

Diyarbakır 
Muhalifim 

M. R. Bucak 
Giresun 

Muhalifim 
M. Şener 
İstanbul 

Muhalifim 
F. Sayımer 
Kastamonu 
Muhalifim 
H. Türe 
Mardin 
R. Erten 
Seyhan 

C. Türk 

Başkanvekili 
Burdur 

Muhalifim 
F. Çelikbaş 

Çamakkale 
K. Akmantar 

Elâzığ 
Muhalifim 

ÖF. Sanaç 
Gümüşane 
Muhalifim 

K. Yörüköğju 
İzmir 

B. Bilgin 

Konya 
Muhalifim 

M. Âli Ülgen 
Ordu 

R. Aksoy 
Siird 

B. Erden 

Bu rapor Sözcüsü 
İstanbul 

8. Oran 

Diyarbakır 
T. Aımoğlu 

Erzincan 
N. Pekcan 

İstanbul 
H. Hüsman 

İzmir 
T. Oürerh 

Malatya 
M. 8. Eti 

Seyhan 
S, Ban 

m 

Sinob 8. Somuncuoğlu 
Sivas Trabzon 

R. Ş. Sirer C. R, Eyüboğlu 
Trabzon Zonguldak 

S. F. Kalayctoğlu Müstenkifim 
B. Bahk 

\B. Sayış : .61) 
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OAZÎANTEB MİLLETVEKİ
Lİ GALİP KINOĞLU'NUN 

TEKLİFİ 

3346 sayüı Damjtey Kamwmna 
ek kanım teklifi 

•'MADDE- 1. — Da*Mffcay Bi
rinci Bagfeam ile Daire Başkan 
ve üyelerine, Başkanım Sözcü
sü ile kanun sözcülerine, başyar
dımcılar ile yardımcılarına ay-
lıklarmdan ayn olarak her ay 
bağlı cetvelde gösterileR miktar
da tazminat verilir. 

Burt&aminata esas, kadro aylı
ğıdır. Damştay Birinci: Başka
nına 5̂ 027 sayılı Kanan .gereğin
ce verilen temsil tahsisat* k&ldı-
rüsuş&fc 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEÖİŞTİRİŞÎ 

3546 say ıh Danıştay Kanununa 
ek Kanun 

MADDE 1. — Danıştay Bi
rinci Başkanı ile daire başkan 
ve üyelerine, başkamın sözcü
sü ile kanun sözcülerine, baş
yardımcılar ile yardımc;larma 
aylalarından ayrı olarak her 
ay bağlı cetvelde gösterilen 
miktarda ödenek verilir. 

Bu ödeneğe esas, kadro ay
lığıdır. Danıştay Birinci Baş
kanının 5027 sayılı Kanun gere
ğince verilen temsil tahsisatı 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Danıştayın ça
lışmaya ara vermesinden fay
dalananlar ile Memurlar Ka
nununa göre verilen izinleri 
kullananlar dışında her ne su
retle olursa olsun görevleri ba
şında bulunmıyanlara görevle
rinden ayrı bulundukları müd
detçe ödenek verilmez. 

Hastalık sebebiyle iş basma 
geîemiyenlere bu yüzden ayrıl
dıkları günlerin bir yılda top
lamı 60 günü geçmemek üzere 
ödenek verilir. 

MADDE 3. — Birinci mad
dede yazılı ödenekler ay başla
rında ve aylıklar ile birlikte 
ödenir. 

Bu ödeneğe hak veren bir gö
reve tâyin edilenlerin ödenek
leri göreve başlayış tarihini ta-
(kip eden ay başında verilmeye 
başlanır. 

Bu görevlerden ayrılanların 
ay sonuna kadar olan istihkak
ları geri alınmaz. 

İkinci madde hükümlerine 
göre ödeneklerinin kesilmesi 
gerekenlerin ödeneklerinin ke
silmesinde ve görevlerine dön-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞtŞTtRİŞÎ 

3S4&İ saydı Danıştay Kanunum 
ek famun ta^fwm 

MADDE .1. — İçişleri Ko* 
misyonunun birinci maddesi ̂ ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danıştayın ça
lışmaya ara vermesinden fay
dalananlar ile Memurlar Kanu
nu hükmüne -,göre verilen izin
leri kullananlar ve yurt içinde 
geçici bir görev ile başka bir 
tarafa gönderilenler dışında 
her ne suret ve sebeple olursa 
©lsun vazifeleri başında bulun
mıyanlara görevlerinden ayrı 
bulundukları .müddetçe ödenek 
verilmez. 

MADDE 3. — İçişleri Komis
yonunun 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Siyya : 61) 
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MADDE 2. — Bu kanun n«ş-
ri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Başbakan yürütür. 

içiş. K. 

meleri üzerine tekrar ödenme
ye başlanmasında yukardaki 
hükümler uygulanır. 

Terfi edenlere terfi, ettikleri 
dereceye ait ödenek, işe baş
ladıkları günü takip eden ay 
başından itibaren verilir. 

'MADDE 4. — Bu kanun 28 
Şıibat 1951 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

B. K. 

MADDE 4. — Bu kantin 28 
Şubat 1953 tarihinde yürürlü
ğe girer. 

MADDE 5. — içişleri Ko
misyonunun 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

Teklife bağlt cetvel 

Dereee Aylık tazminat 

1 
2 
3 
4 
5 
6 l 
7 I 

M 
10 

500 
400 
300 
250 
200 

150 

100 

75 

4 4 ı 

( 8. Seyisi: 61) 





S. SAYISI 67 
Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletlerce Avrupa Savunma 
Birliği Üyesi Devletlere Verilen Garantilere mütaallik Kuzey At
lantik Andlaşmasma ek Protokolün kabulüne dair kanun tasarısı 

ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/441) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2436, 6/2800 
Büyük Millet Metelisi Yüksek Başkanlığına 

Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletlerce Avrupa Savunma Birliği Üyesi Devletlere Ve
rilen Garantilere mütaallik Kuzey Atlantik Andlaşmasma ek Protokolün kabulüne dair Dışişle
ri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6 . VIII . 1952 tarihinde yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başbakan 
A, Menderes 

Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletlerce Avrupa Savunma Birliği Üyesi Devletlere Verilen 
Garantilere mütaallik Kuzey Atlantik Andlaşmasma ek Protokolün kabulüne dair kanun gerekçesi 

üyesi bulunduğumuz Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf olan Devletlerden 5 i (Yani Bel
çika, Fransa, Holânda, italya, Lüksemburg) ile Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından 27 Ma
yıs 1952 tarihinde Paris'de imzalanan «Avrupa Savunma, Birliği Andlaşması» bu Devletler arasında 
birçok sahalarda sıkı iş birliği ve müşterek teşkilât kurulmasını ve bu meyanda bir Avrupa Ordusu 
teşkilini derpiş eylemektedir. Gayeleri itibariyle gerek savunma gerek diğer sahalarda iş birliği 
bakımlarından Kuzey Atlantik Andlaşmasmda güdülen gayelere temamen uygun olan bu Andlaşttia 
gergince teessüs eden Avrupa Savunma BirliğininBatınm müşterek savunmasını takviye yolunda 
ileri bir adım teşkil ettiği şüphesizdir. 

Diğer taraftan, Avrupa Savunma Birliğine dâhil bulunan 6 devlet, Andlaşmanm akdolunduğu 
gün ayrıca imzaladıkları bir protokol ile, Kuzey Atlantik Andlaşması Devletlerine Kuzey Atlantik 
Andlaşmasının 5 nci maddesinde bahis konusu garantilere eşit garantiler vermiş bulunmaktadırlar. 
Bu Protokole göre, Kuzey Atlantik Ajıdlaşması Devletlerinden biri veya bir kaçının Kuzey Atlan
tik Andlaşmasmm 6 ncı maddesinin (i) bendinde tarif edilmiş bulunan bölg« dahilindeki toprak
larına, veya aynı maddenin (ii) »bendinde tesbit edilmiş olan bölgede bulundukları zaman Kuzey 
Atlantik Andlaşması Devletlerinden her hangi birinin kara, deniz veya hava kuvvetlerine vâki 
olacak silâhlı bir taarruz, Avrupa Savunma Birliği üyesi devletlere karşı silâhlı bir taarruz adde
dilecek ve Kuzey Atlantik Andlaşmasmm 5 nci maddesinde bahis mevzuu garantilere eşit garan
tilerin Avrupa Savunma Birliği Devletleri tarafından tatbikini intaç edecektir. 

Kuzey Atlantik Andlaşması Devletleri arasında 27 Mayıs 1952 tarihinde Paris'te imzalanan Pro-
tekol ise, Avrupa Savunma Birliği Devletleri tarafından verilen bu garantilere mukabil kendilerine 
verilecek mümasil garantilere mütaalliktir. Avrupa Savunma Birliği Andlaşmasının yürürlüğe gir-
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meşini mûtaakıp ve Avrupa Savunma Birliği Garanti Protokolü ile aynı tarihte yürürlüğe girecek 
olan bu Protokol ile Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Avrupa Savunma Birliği arasında ge
rekli münasebet tesis edilmiş, ve netice itibariyle Avrupa Savunma Birliği kuvvetleri ve Avrupa 
Ordusu Kuzey Atlantik Andlaşmasmın müşterek savunma sistemine katılmış olacaktır, 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/441 
Karar No. 9 

23 . XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Kuzey Atlantik Andllaşmasına Taraf Devlet
lerce Avrupa Savunma Birliği Üyesi Devletlere 
Verilen Garantilere mütaalük Kuzey Atlantik 
Andlaşmasına ek Protokolün Onanması hakkın
daki kanun tasarısı, Dışişleri Bakanlığı temsilci
leri hazır olduğu halde, komisyonumuzda ince
lendi : 

Hükümet tasarısı gerekçesinde verilen izahla
ra ve Bakanlık temsilcileri tarafından yapılan 
açıklamalara göre: 

Türkiye'nin de üyesi bulunduğu Kuzey Atlan
tik Paktı Devletlerinden beşi ile Federal Almanya 
arasında 27 Mayıs 1952 tarihinde Paris'te imza
lanmışı bulunan (Avrupa Savunma Birliği And
laşması) imza eden devletler arasında birçok sa
halarda sıkı iş birliği ve müşterek teşkilât kurul
masını ve bu arada bir Avrupa ordusu teşkilini 
derpiş eylemektedir. Gayeleri itibariyle, Atlantik 
Paktına uygun düşen ve bir bölge Andlaşması 
mahiyetinde olan bu birliğin Batı Savunmasını 
kuvvetlendirme yolunda ileri bir adım teşkil ede
ceği şüphesizdir. 

Avrupa Savunma Birliğine giren altı devlet, 
(Belçika, Fransa, Holânda, İtalya, Lüksemburg, 
ve Federal Almanya) Andlaşmanın yapıldığı 
gün ayrıca imzaladıkları bir protokol ile, Kuzey 
Atlantik Pakt} Devletlerine bu paktın beşinci 
maddesinde yazılı garantilere benzer garantiler 
vermiş bulunmaktadırlar. 

îşte Kuzey Atlantik Paktına dâhil devletler 
arasında 27 Mayıs 1952 de Paris'te imzalanmış 
olup Büyük Millet Meclisinin tasvibine sunul
muş olan işbu Ek Protokol ise, Avrupa Savun
ma Birliği Devletleri tarafından kendilerine 
verilmiş olan garantilere karşılık olarak Ku

zey Atlantik Paktına dâhil Devletlerce, adı 
geçen Birlik Devletlerine verilecek garantile
re mütaallik bulunmaktadır. 

Avrupa Savunma Birliği Andlaşmasmın yü
rürlüğe girmesi akabinde ve ona Ek Garanti 
Protokolü ile aynı tarihte yürürlüğe girecek 
olan işbu Protokolün kabulü neticesinde, Kuzey 
Atlantik Paktı Teşkilâtı ile Avrupa Savunma 
Birliği arasında gerekli iş birliği sağlanmış 
ve Avrupa Ordusu, Kuzey Atlantik Paktının 
müşterek savunma sistemine katılmış olacaktır. 

Avrupa Savunma Birliği Andlaşmasmın yü
rürlüğe girmesini kolaylaştıracak ve bu suretle 
Atlantik Paktını takviye edecek olan işbu Ga
ranti Protokolü netice itibariyle memleket men
faatlerine aykırı bulunmadığından, kanun tasa
rısı kabule şayan görülmüş, ancak kanun baş
lığında ve' birinci maddede bâzı ifade değişik
likleri yapılmıştır. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere tasa
rı ve ekleri yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko. Başkanı yerine 

Sözcü 
Niğde 
N. Büğe 
Balıkesir 

E. Buâakoğlu 
Giresun 

A. H. Pamukoğlu 
İzmir 

Vasfi Menteş 
Mardin 

Dr. K. Türkoğlu 
Samsun 

F. Kesim 

Ankara 
8. M. Arsal 

Erzurum 
R. S. Burçak 

tzmir 
O. Kapanı 

Konya 
Z. Ebüzziya 

Mardin 
Dr. Aziz Vras 

Seyhan 
Prof. Remzi O. Arık 

( S. Sayısı: 67 ) 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletlerce 
Avrupa Savunma Birliği Üyesi Devletlere Veri
len Garantilere mütaaUik Kuzey Atlantik And-
la§mastna Ek Protokolün kabulüne dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Paris'te 27 Mayıs 1952 tari
hinde imza* edilen, Kuzey Atlantik Andlaşması-
na Taraf Devletlerce Avrupa Savunma Birliği 
Üyesi Devletlere Verilen Garantilere mütaallik 
Kuzey Atlantik Andlaşmasına Ek Protokol ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayanı tarihinde 

MADDE 3, — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Mili! Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
E. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 
8. Vırcah 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğhı 
İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
JV. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler B. V. 

.V. Özsan 

Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletlerce 
Avrupa Savunma Birliği Üyesi Devletlere Veri
len Garantilere dair Kuzey Atlantik Andlaşması
na Ek Protokolün kabulü hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Paris'te 27 Mayıs 1952 tari
hinde imza edilen ve Kuzey Atlantik Andlaş
masına Taraf Devletlerce Avrupa Savunma Bir
liği Üyesi Devletlere Verilen Garantilere dair 
Kuzey Atlantik Andlaşmasma Ek Protokol ka
bul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S . Sayım : «7) 



— A -
KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASİNA TARAF DEVLETLERCE AVRUPA SAVUNMA BİRLİ
Ğİ ÜYESÎ DEVLETLERE VERİLEN GARANTİLERE MÜTAALLİK KUZEY ATLANTİK 

ANDLAŞMASİNA EK PROTOKOL 

4 Nisan 1949 tarihinde Vaşington'da imzalanan Kuzey Atlantik Andlaşmasina Taraf Devletler, 
27 Mayıs 1952 tarihinde Paris t e imzalanan Andlaşma ile kurulmuş olan Avrupa Savunma Birli

ğinin teessüsünü Kuzey Atlantik camiasını ve Kuzey Atlantik sahasının müşterek müdafaasını 
takviye ve Batı Avrupa memleketlerinin daha yakın birleşmesini teshil edeceğine kaani olarak, ve 

Avrupa Savunma Birliğini kuran Andlaşmaya Taraf Devletlerin, Kuzey Atlantik Andlaşmasina 
Taraf Devletlere, Kuzey Atlantik Andlaşmasımn 5 nci maddesinde mezkûr garantilere müsavi ga
rantiler veren ve işbu Protokol ile aynı zamanda yürürlüğe girecek olan bir protokol imzalamış 
bulunduklarını nazarı itibara alarak, 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

'• ° " Madde — 1. . . . . . . . 

(i) Avrupa Savunma Birliği üyelerinden her hangi birinin Avrupa'daki veya Kuzey AtlântİK 
Andlaşmasımn 6 (i) maddesinde tarif edilen saha dahilindeki arazisine, veya 

(ii) Avrupa Savunma Birliğinin, mezkûr Andlaşmanm 6 (ii) maddesinde tarif edilen saha dahi
lindeki kuvvetlerine, gemilerine veya uçaklarına, 

Karşı vukubulacak silâhlı bir taarruz, Kuzey Atlantik Aııdlaşnıasının 5 nci maddesi şümulünde, 
bütün Kuzey Atlantik Andlaşması Taraflarına karşı bir taarruz addedilecek ve binnetice 5 nci 
maddenin tatbikini gerektirecektir. 

İşbu maddenin (i) paragrafındaki «Avrupa Savunma Birliği Üyesi» tâbiri, Birlik Üyesi olan aşa
ğıdaki Devletlerden her hangi birini ifade eder: Federal Almanya Cumhuriyeti, Belçika, Fransa, İtal
ya, Lüksemburg ve Holânda. 

Madde — 2. - - - - - - -

İşbu Protokol, Taraflardan her birinin bunu kabul ettiğini Amerika Birleşik Devletleri Hükü
metine ve Avrupa Savunma Birliği Konseyinin, Avrupa Savunma Birliğini kuran Andlaşmanm 
yürürlüğe girdiğini Kuzey Atlantik Konseyine tebliğ etmeleri üzerine yürürlüğe girecektir. Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti, Kuzey Atlantik Andlaşmasina Taraf olan bütün Devletleri, bu teb
liğlerden her birinin alındığı tarihten ve işbu Protokolün yürürlüğe girişi tarihinden haberdar ede
cektir. 

Madde — 3. 

İşbu Protokol, Kuzey Atlantik Andlaşması ve Avrupa Savunma Birliğini kuran Andlaşma yü
rürlükte kaldığı ve bu sonuncu Andlaşmaya Taraf olan Devletler, kendileri ve Avrupa Savunma Kuv
vetleri bakımından, Kuzey Atlantik Andlaşması Taraflarına işbu Protokolde müııderiç garantilere 
eşit garantiler vermekte devam ettikleri müddetçe yürürlükte kalacaktır. 

Madde — 4. 

İngilizce ve Fransızca metinleri aynı derecede muteber olan işbu Protokol, Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetinin Arşivine tevdi olunacaktır. Usulüne uygun olarak tasdikli nüshaları mezkûr hü
kümet tarafından, Kuzey Atlantik Andlaşmasina ve Avrupa Savunma Birliğini kuran Andlaşmaya 
Taraf bütün Devletlerin Hükümetlerine ulaştırılacaktır. 

(•SvSftyjfli : 67) 



Yutardaki hususları tasdikan, aşağıda imzaları bulunan Murahhaslar işbu Protokolü imaaİamiı£» 
lardır. 

Paris'te, 1952 yılı Mayıs Ayının 27 nci günü tanzim edilmiştir. 

Belçika adına 
Kanada adına 
Danimarka adma 
Fransa adına 
Yunanistan adına 
izlanda adına 
İtalya adına 
Lüksemburg adma 
Holânda adma 
Norveç adma 
Portekiz adma 
Türkiye adma 
Birleşik Kıralhk adına 
Amerika Birleşik Dev
letleri adma 

l S * < ı 

Paul Van Zeelaııd 
A. D. P. Heeney 
Steensen - Leth 
Schuman « 
Pan. Pipinelis 
Gunnlaugur Potura*» 
De Gasperi 
Bech 
Stikiker. 
Arne Skaug 
Tovar 
M. A. Tiney 
Anthoriy Eden 
Dean Aoheson 

(S. âayım : 0T) 





S. SAYISI : 68 
Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, Millî Korunma Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ile Amasya Milletvekili İsmet Olgaç'ın, 
Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Ustaoğlu ve beş arkadaşı ile Ma-
raş Milltvekili Abdullah Aytemiz'in, Millî Korunma Kanununun 
5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ticaret Komisyonu ra-
porlariyle Maliye ve Bütçe komisyonları düşünceleri ve içişleri, 

Adalet ve Bütçe komisyonları raporları (2 /59 , 102, 223, 273) 

Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ticaret Komisyonu raporu ile 
Maliye ve Bütçe komisyonları düşünceleri ve İçişleri, Adalet ve Bütçe komisyonları raporlar (2/59) 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Korunma Kanununun (30) ncu maddesini değiştiren (5020) sayılı Kanuna ek olarak ha
zırladığım kanun teklifimi sunuyorum. 

Ait olduğu komisyonlara havalesi hususunu »saygılarımla arzederim. 
Eskişehir Milletvekili 

Kemal Zeytinoğlu 

G E R E K Ç E 

Gayrimenkul kiralarını tahdit eden Millî Korunma Kanununun maksat ve gayesi hâdiselerin' 
tesiriyle ve zamanla kaybolmuş, âdeta işlemez veya vâzu kanunun kasıtları dışında birtakım gay-
ritabiî ve gayriahlâki vaziyetler ihdas eder hale gelmiştir, öyleki gerek kiracılar ve gerekse mal 
sahipleri sırf kanuna ayak uydurmuş olmak için birtakım külfetler ihtiyarına mecbur olmakta
dırlar. 

îşte bu gibi vaziyetleri bertaraf etmek üzere aşağıdaki maddelerde yazılı hususların tetkik 
olunarak kanunluğunun kabul olunmasını Yüksek Meclise arzetmeyi muvafık ve faydalı buldum. 

Teklif ettiğim kanun tasarısının birinci maddesi ile hava parası ve saire gibi gayritabiî muva
zaa yollarının kapatılması hedef tutulmuştur. Bu suretle kanuni realitelere uygun bir hale getiril
miş olmakla tatbikatta ev sahibi ve kiracıları maddeten mutazarrır etmiyecek fakat buna mukabil 
birtakım suitefehhümleri ve gayrikanuııi hareketleri önlemiş olacaktır. 

tkinei maddesiyle memuriyet nakil ve tahvillerinde sırf kirasının azlığı dolayısiyle elde tutul
mak istenilen binaların tahliyesi sağlanmış bulunacaktır. 

Üçüncü madde ise haksız işgalleri önliyecek ve bu suretle ev sahibi ve kiracılar arasındaki 
birtakım ihtilâfların âdilâne bir şekilde hallini temin edecektir. 

5020 sayılı Kanunun eki olarak sunduğum bu kanun tasarısının Kabulü halinde kira meseleleri 
üzerinde yeni bir adınım atılmış olacağını ve kısmen de olsa yeni ve eski kira bedelleri üzerinde 
bir muvazene tesis edeceğini ve mesken buhranını hissedilir derecede hafifleteceğini ümit etmek
teyim. 
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ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ KEMAL 

ZEYTİNOĞLU'NUN TEKLİFİ 

Milli Korunma Kanununun 30 ncu maddesini 
değiştiren 5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Hiçbir niza ve ihtilâf olmak
sızın kiracılar tarafından kendi rızalariyle tah
liye olunan gayrimenkuller tahliyeleri tarihin
den itibaren Millî Korunma Kanununun hüküm
lerine tâbi değildir. 

MADDE 2. — Vazife, memuriyt veya her
hangi bir meslekten olursa olsun işini başka yer
lere nakledenlerin tahliye ettikleri gayrimenkul
ler tahliyeleri tarihinden itibaren ve bu gibilerin 
birlikte yaşadıkları bütün ailesi tarafından işgal 
edilenler hariç olmak üzere boş bıraktıkları veya 
bir kısım ailesine veya başkalarına işgal ettirdik
leri gayrimenkuller nakil tarihinden üç ay sonra 
Millî Korunma Kanununun hükümlerine tâbi de
ğildir. 

MADDE 3. —- Belediye hudutları içinde ki
racının veya eşinin yahut birlikte yaşadığı kim
selerin kendi, ticaretine, sanatına veya ikametine 
elverişli gayrimenkulu bulunanlar tarafından ki
ralanmış olan gayrimenkuller bu kanunun yayı
mı tarihinden ve bunları sonradan iktisap etmiş
lerse iktisapları tarihinden itibaren altı ay sonra 
Millî Korunma Kanununun hükümlerine tâbi de
ğildir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükmünü Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Amasya Milletvekili îdmet Olgaç'm, Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Ticaret Komisyonu raporu ile Maliye ve Bütçe komisyonları düşünceleri 

ve İçişleri, Adalet ve Bütçe komisyonları raporları (2/102) 
M 

T. B. M. M. Başkanlığına 

Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı Kamınla değiştirilen 30 ncu maddesinin tadili hakkın
daki kanun teklifimi sunuyorum. Gerekli muamelenin yapılmasını saygiyle arzederim. 

GEREKÇE 

Gayrimenkul kiralarını ve tahliye sebeplerini tahdit eden Millî Korunma Kanununun 30 ncu 
maddesinin 5020 sayılı Kanunla tadili suretiyle mal sahiplerine bâzı kolaylıklar temin edilmiş ise 
de, bugünkü şartlar içinde ne alman kira miktarı ve ne de tahliye sebepleri malsahiplerini tat
min eder mahiyette değildir. Esas itibariyle bu gibi kanuni tahditlerin gayrimenkul sahipleri
nin tasarruf haklarını haleldar ettiği aşikârdır. Bu itibarla bu nevi kanunlar adalet ve hakka
niyet prensiplerini rencide eder. Ancak fevkalâde haller dolayısiyle vaz'edilmiş olan bu kanu
nun aynı hallerin devamı dolayısiyle tamamen kaldırılması mümkün görülemediğinden bugün
kü şartlara daha uygun bir şekle sokulması ve bu suretle mağdur olan malsahiplerine gerek 
kira miktarının yükseltilmesi ve gerek tahliye hususunda bâzı kolaylıklar temininin daha âdilâ
ne olacağı aşikârdır. Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi, on seneden beri muhtelif tadille
re uğramış olmasına rağmen hakiki hayata intibak edememiştir. Kanun dolayısiyle tabiî seviye
nin çok dununda bulunan kiralar umumi hayat şartlarına uymadığından, hava parası ve saire 
gibi bir sürü yolsuzluklar* sebep olmuştur. Malûm olduğu veçhile ufak tefek bâzı istisnalar ha
riç olmak üzere umumiyetle fiyatlar birbirine bağlıdır. Vaktiyle 30 kuruşluk şekerin 530 kuru
şa çıkarılması sebebiyle memleketimizdeki fiyat mekanizması allak bullak olmuş ve bu itibarı a 
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da hâlâ şimdi bile sıkıntısını çektiğimiz birçok ıstıraplar doğmuştur. Bu haller karşısında bü
tün fiyatlar alabildiğine yükselmiş bir durumda iken gayrimenkul sahiplerinden elbette dana 
fazla fedakârlık beklemeye hakkımız olamaz. Bu husustaki kanunların tamamen kaldırılması şa
yanı temenni olmakla beraber dünyanın bugünkü fevkalâdelikler içinde bulunduğu bir zamanda 
birçok memleketlerde de bu nevi kanunlar mevcut olduğu malûmumuz bulunduğundan, hiç ol- . 
mazsa malsahipleri lehine bâzı hükümler vaz'ı katî bir zarurettir. Bu suretle on seneden beri 
esaslı şekilde mağdur olmuş bulunan gayrimenkul sahipleri de, yükselen hayat şartlarına az çok 
uyacak bir duruma girebilecektir. Esas iitibariyle malsahiplerinin kiracılara nispetle daha mü
reffeh bir durumda olduğu farzedilirse de bâzı istisnalar hariç, malsahiplerinin ekseriyetini, 
binasının bir kısmını kiraya veren ortahalli ve tekaüt maaşı ile, ufak bir kira ile geçinen müte
kaitler teşkil ederler. Vakıflar Umum Müdürlüğü, hususi muhasebeler, belediyeler ve saire gi
bi devair ve müesseselere ait gayrimenkuller de günün icaplarına uymıyan, ancak bu gayrim en-
kullerin tamir masraflarını Ödiyeeek kadar düşük kira getirmekte olduğundan, bu gibi mües
seselerin masrafları artmış olduğu halde gelirlerinin azlığı dolayısiyle icabeden hizmetleri lâyı-
kiyle görememektedirler. 

5020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 27 .11 .1947 tarihinden sonra yapılan binalar mezkûr ka
nun hükümlerine göre Millî Korunma Kanunu şümulünden hariç bırakılmıştır. Yeni bina inşa
sını teşvik ve bu suretle memlekette bina miktarının çoğalmasını ve binnetice tahditlerin kaldı
rılmasını temin için böyle bir yol takibindeki zaruret aşikârdır. Ancak bunların da tamamen ser
best bulunması malsahiplerinin her sene yeni isteklerde bulunmasına müncer olabileceğinden bu bi
naların ilk defa kiraya verilmesinde serbestliği kabul edilmekle beraber bilâhara değişiklik ya
pılmaması icabeder. 

Esasen yeni inşa edilen binalar ayrıca on senelik vergiden de muaf olduğundan bu kadar 
nimetlerden istifade edecek malsahiplerinin bina inşaatına hız vereceği açık bir hakikattir. 

5020 sayılı Kanun tahliyede bâzı kolaylıklar temin etmiş ise de, bunlar kâfi görülemez. Gay
rimenkul sahipleri ve yakınlarının konut ve iş yeri ihtiyaçları mevcut iken kiracıların lüzu
mundan fazla himayeleri mâkul görülemez. Bundan başda, kira bedeli ile su parası birlikte 
hesap edilen hallerde malsahipleri fazlasiyle mağdur edildiğinden bu hususun da halli zaruridir. 

Sunduğum bu kanun tasarısının kabulü halinde yukarda arzettiğim sebepler dolayısiyle sene
lerden beri mağdur olan gayrimenkul sahipleri kısmen huzura kavuşacak, alacakları kira nispe
ten fark edecek, aynı zamanda kira bedelleri az çok hakiki seviyeye yaklaşmış olacaktır. 

2 .1 .1951 
Amasya Milletvekili 

îsmet Olgaç 

AMASYA MİLLETVEKİLİ ÎSMET OLGAÇ'-
IN TEKLÎFİ 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun J maya konmasına takaddüm eden yıl içindeki son 
5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesi j kira sözleşmesiyle belli olan kira bedellerine ko-
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir- I autlarda yüzde 50 ve konuttan başka yerlerde 

Madde 30. — I - Millî Korunma Kanununun j yüzde 100 zammı ile bulunacak kira bedellerin-
uygulandığı süre içinde şehir, kasaba, liman ve ! den hiçbir suretle fazla olmıyacağı gibi sözleş-
istasyonlarda gayrimenkullerin (tarla, bağ, bah- j m e şartlarında kiracılar aleyhine değişiklik ya-
çe, bostan gibi musakkaf olmıyanlar hariç) kira j pılamaz. Konut ve iş yeri beraber olan hallerde 
bedelleri Millî Korunma Kanununun uygulan- { zam miktarı yüzde 75 tir. 
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V nei bendin (b) fıkrası No. 2: 
Gayrimenkulu kendisi, eşi, çocukları, anası, 

babası, veya kardeşleri için koılut olarak kullan
ma ihtiyacında kalırsa kira sözleşmesinin hita-

. mmda, 
V nci bendin (b) fıkrası No. 3: 
Gayrimenkulu kendisinin, eşinin, çocukları

nın, anasının, babasının veya kardeşlerinin mu
ayyen bir meslek veya sanatın bizzat icrası için 
kullanma ihtiyacında ise sözleşmenin hitamında, 

V nei bendin (b) fıkrası No. 4: 
Bir gayrimenkulu Medeni Kanun hükümle

rine göre iktisap eden kimseler kendisi, eşi, ana
sı, babası, kardeşleri veya mirasçıları için yahut 
bunların bir kısmı için tamamen veya kısmen 
konut veya muayyen bir meslek veya sanatın 
icrası için kullanma ihtiyacında ise, 

VIII. bent: 
Su parası kira içinde gösterilmiş olan haller

de de tâyin edilmiş olan kira bedeli yalnız kira
ya münhasır olup su parası kiracı tara -ndarı 

Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu ile 
Amasya Milletvekili îsmet Olgaç tarafından 
ayrı ayrı teklif edilen Millî Korunma Kanunu
nun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu 
maddesinin tâdili hakkındaki kanun teklifleri, 
tetkik edilmek için komisyonumuza havale bu-
yurulmakla, incelendi: 

. Komisyonumuz iki teklifi aynı mahiyette 
bulduğundan tevhid ederek tekliflerin ehemmi
yeti ve şümulü bakımından, Adalet, Ekonomi ve 
Ticaret, İçişleri bakanlıkları mümessillerinin de 
iştirakiyle evvelâ tâli bir komisyonda tetkikma 
karar vermiştir. 

Tâli Komisyonun komisyonumuza sunduğu 
rapor yine alâkadar bakanlıklar mümessillerinin 
de bulunduğu toplantılarında müzakere edilmiş
tir. 

1. Memleketin bugünkü iktisadi şartları 

ayrıca ödenir. 

MADDE 2. — (5020 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:) 

Mevcut binaların esaslı surette tamir ve ıslhı, 
genişletilmesi veya tadili gibi her ne suretle ve 
maksatla, olursa olsun yapılmış ve yapılacak 
inşaat hariç olmak üzere, 1020 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği 27 . II . 1947 tarihinde yeni
den inşa. edilmekte1 olup bu tarihten sonra ilk 
defa. kiraya verilecek olan binalarla aynı tarih
ten. sonra yeniden inşa edilecek binalar ilk kira
ya verilişlerinde serbest olmakla beraber ilk defa 
tâyin edilen kiralar bilâhara kiracı aleyhine de
ğiştirilemez. Değiştirildiği hallerde Millî Ko
runma Kanunu hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımını takip eden 
ay başında yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunim hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

içinde, Millî Korunma Kanununun şümulüne 
dâhil bulunan binaların kiralarına bir miktar 
zam yapılması adalet, ve hakkaniyet prensiple
rine uygun olacağı düşünülmüş ve bu zammın 
konutlarda. ;% 30, konutlardan gayri yerlerde 
% 50 olması kabul edilmiştir. Bu suretle evvel
ce yapılan zamlarla beraber 1939 yılı kiralarına 
nazaran mesken kiraları % 50 ve ticarethane ki
raları r/f 100 ve geçici dördüncü maddedeki ah
val ve şartlar altında konutlar % 100, konut
lardan gayri yerler % 150 zam görmüş olacaktır. 

2. Millî Korunma Kanununun kiralara mü-
taallik hükümlerinin maksat ve gayesi bina sa
hiplerini mutazarrır etmek olmadığına, fakat 
fevkalâde ahval dolayısiyle kiracıların müşkül 
duruma düşmemelerini sağlamayı zaruretleri mik-
tarınca tâyinden ibaret olduğuna göre, bu za
ruretler hafifledikçe, Millî Korunma Kanunu-

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 22 . V . 1951 

Esas No. 2/59 ve 2/102 
Karar No, 25 

Yüksek Başkanlığa 
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hun maksat ve gayesini zedelemeden, mal sa
hipleri Jelline aşağıdaM hükümlerin derci mu
vafık görülmüştür. 

a) Bu maddenin V ııci bendinin (b) fıkra
sının 2, 3 ve 4 numaralarında yazılı sebeplerle 
tahliye edilen gayrimenkullere tahliye tarihin
den itibaren bir sene sonra ve bu sebeplerden 
gayrı sebeplerle tahliyesine hüknıoliman veya 
sair suretlerle boşalan gayrimenkullere tahliye 
ettirildiği veya boşaldığı tarihten itibaren Mil
lî Korunma hükümleri tatbik olımmıyacaktır. 
Bu suretle hava parası ve saire gibi muvazaa 
yollarının kapatılması hedef tutulmuş, ev sahip
leri ve kiracılar münasebeti realitelere uygun 
bir hah1 getirilmiş olmakla ev sahipleri ve ki
racılar maddeten mutazarrır olmıyacak, fakat 
buna mukabil birtakım suitefehhümler ve gayri-
kanuni hareketler önlenmiş bulunacaktır. Aynı 
zamanda, boşalan gayrimenkul 1 erini eski bedel
le kiraya vermektense boş bırakmayı fere ili 
edenlev, serbestçe kiraya verebileceklerdir. Ne
tice o bırak ihtiyacın tazyiki önlenecek ve ted
ricî bir surette normale gidilecektir. 

b) İşbu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te kirada olnııyan gayrimenkullere kiraya ve
rilmesi halinde Millî Korunma Kanunu hüküm
leri tatbik olunmamak suretiyle kiralık yerlerin 
artacağı ve bir ferahlık yaratacağı düşünülmüş
tür. Büyük şehirlerimizde boş olarak bırakılan bi
naların pek çok olduğu salahiyetli zevat, tarafın
dan Komisyonumuza ifade edilmiştir. 

r) Ayni belediye hudutları içinde bir kimsen in 
ailesiyle birlikte oturduğu yerden başka konut ola
rak işgal ettiği gayrimenkullere işbu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Millî Korun
ma Kanunu hükümleri tatbik edilmemesi malsa-
hiplerinin haklarını koruma bakımından uygun 
olacağı ve kiracıların Millî Korunma Kanununun 
tahdidatına sığınarak pek cüz'i kiralarla başkala
rının gayrimenkul 1 erini fazla olarak işgal etme
lerine mâni olunacağı düşünülmüştür. 

d ve e) Bu fıkralardaki ahval ve şartlarda 
ucuz kira ile bir gayrimenkulu işgal edenlerin 
kendi gayrimenkulunu yüksek kira ile başkala
rına icara vererek büyük menfaatler temin etme
leri kiracılarla malsahipleri arasındaki münase
betlerde haklı olarak büyük huzursuzluk ve hoş
nutsuzluklar yaratmakta olduğundan, bu şekil
deki menfaat temini ve istismar yolunun kapatıl
ması zaruri görülerek bu hallerde vanlız kira be

deli bakımından olmak üzere iş bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren Millî Korunma 
Kanunu hükümlerinin tatbik olunmaması uygun 
görülmüştür. 

I I nci bendin a ve b fıkraları I ııci bentle 
yapılan zamlara göre yeniden tanzim edilmiştir. 

V nci bendin b fıkrasının 3 numaralı hükmü
ne « birlikte yaşadığı eşinin » ibaresi ilâve edi
lerek tatbikatta raslanan ihtiyaç gözönünde 1u-
tulmuş ve evvelki kanunun mâna ve ruhuna daha 
geniş şekilde nüfuz edilmiştir. 

VIII nci bent 1 nci bentte yapılan zamlara 
göre yeniden tanzim edilmiştir. 

Geçici 1, 2, 3, 4 ncü maddeler 1 nci bentle ya
pılan zamlara göre ve o nispetler nazarı dikkate 
alınarak yeniden tanzim edilmiştir. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna gön 
derilin ek üze*re Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Ko. Başkanı 

Erzurum 
S. Başak 

Afyon K. 
S. Kermau 

Ankara 
//. Bulgurlu 

Kastamonu 
Aşağıdaki kaydı ih-
tirazi ile taraftarım. 

S. Kerimzade 

Sözcü 
Balıkesir 

E. Güreli 
Afyon K. 
(İ. Yiğitbaşı 

istanbul 
B. N. Oöknil 

Kütahya 
M. Alkin 

Sivas 
/ / . Yüksel. 

Kütahya 
Kavuncu 

Kâtip 
Ankara 

S. Benli 
Amasya 
/ / . Karay 

Kars 
F. Aktaş 
Kocaeli 

Muhalifim, sebepleri 
aşağıda izah edil

miştir. 
K. Alican 

Sinob 
Server Somuneuoğlu 
İmzada bulunamadı. 

Trabzon 
C. Z aman g il 

Kaydı ihtirazi 
Bu kanun teklifine ticarethanelerde kısa 

ve ikametgâhlarda biraz daha uzun bir intikal 
devresinden sonra Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesinin tamamen kaldırılması için 

bir madde ilâvesi kaydiyle taraftarım. 
Kastamonu Milletvekili 

Ş. Kerimzade 

Muhalefet, şerhi 
Kanun teklifinin; Millî Korunma Kanu

nunun 30 ncu maddesinin 1 numaralı bendi
ni değiştiren maddesinin, konutlardan başka 
yerlerin kira bedellerine % 100 zam yapan 
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nükmü ile, geçici ikinci maddesi hükümlerine 
aşağıdaki sebeplerden dolayı muhalifim. 

1. Millî Korunma Kanununun mülkiyet 
hakkını tahdit edici mahiyetteki 30 ncu mad
desinin tedvininden maksat; dünyada hüküm 
süren fevkalâde hallerin bir neticesi olarak, 
memleketimize de kendisini şiddetle hissetti
ren mesken buhranı karşısında, dar gelirli 
vatandaşları hini ayet etmek ve bu suretle sos
yal adaleti temin edici bir politika takip et
miş olmaktı. Vaz'edilmiş olan hükümlerin, bu * 
bakımdan, büyük faydalarını inkâr etmek, 
şüphesiz, kabil değildir. Fakat mevzuu ika
metgâh mahiyetindeki geyrimenkullerle, tica-
retgâh mahiyetindeki gayrimenkuller için 
ayrı ayrı mütalâa ettiğimiz takdirde, aynı il
let ve netice rabıtasının mevcut olmadığını, 
kolayca görürüz. 

ikametgâhlarda kiracılar, ekseriyetle dar 
gelirli vatandaşlardır. Mevzu hükümler, bu 
itibarla, bu vatandaşları iktisadi bir sefaletten 
kurtarmış, binnetice mülk sahiplerinin katlan
dıkları fedakarlıklar cemiyetin hayrına olnııış-
muştuı1. 

Ticaretgâhlarda kiracı durumunda olan 
vatandaşlar ise; mülk sahiplerine mülkleri
nin muhafaza ve idamesi masraflarına dahi 
yetişmiyecek nispetlerde kira ödedikleri hal
de, fevkalâde hallerin fevkalâde kazançların
dan bol bol istifade etmişlerdir. Bu bakım
dan, mevzu hükümler cemiyetin bir iktisadi 
zümresini sefalete, diğer bir zümreyi refah ve 
saadete götürücü bir rol oynamış ve tabiatîylc 
maksut olan gaye sağlanamamıştır.. 

Diğer taraftan bu mevzuda üçüncü bir ala 
kah da Hazinedir. 1950 yılma kadar memlekete 
mer'i olan Kazanç Vergisi ve 1950 yılından 
sonra meriyete giren Gelir ve Esnaf vergileri 
kanunlarında, beyannameli mükellefler dışında 
kalan sabit mükelleflerin (Umumi mükellefler 
adedinin % 80 ni) Kazanç vergileri, işgal et
tikleri ticaretanelerin kira ve gayrisâfi iratları 
karinesine istinat ettirilmiştir. Kira ve Gayri
sâfi iratlar millî Korunma Kanunu ile doldu
rulmuş ve hakiki kazançlarla alâkasız bir şek
le sokulmuş olduğundan, Hazine fevkfdâde hal
lerin fevkalâde kazançlarından vergi yoliyle is
tifade imkânını bulamamış ve bulamamaktadır. 

İşte bütün bu sebepler dolayısiyle, Millî 
Korunma Kanununun 30 nen maddesinin tadi

li bahis mevzuu olunca, ikâmetgâhlarla ticaret-
gâhlann birbirinden çok daha ayrı mütalâa 
edilmeleri lâzımdır. Ticaretgâhlarda tahliye 
bakımından 5020 sayılı Kanunla vaz'edilmiş 
hükümlerin ipkası, fakat kira bedellerinin tes-
bitinde günün rayicine uygun miktarlara gi
dilmesi kanaatindeyim. Bunun için de teklife; 
kanunun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe; 
girecek muayyen bir müddet içerisinde kiracı
larla mal sahiplerinin rayice uygun kirayı ara
larında karralaştırmaları, anlaşamadıkları tak
dirde bu işin belediye encümenleri veya sulh 
mahkemelerince kesin bir karara bağlanacağı 
şeklinde bir hüküm konulması lâzımgelir. 

Ancak bu suretle; hem kiracının, hem mal 
sahibinin, hem de bu mevzuda üçüncü ve bü
yük bir alâkalı olan ve bugüne kadar menfa
atleri nazarı dikkatten uzak tutulan Hazine
nin hukuku âdil bir şekilde kanunun himayesi 
altına alınmış olur. 

2. Teklifin geçici 2 nci maddesi bugü
nün cemiyet anlayışı ile hiçbir suretle telifi 
imkânsız bir hükmü ihtiva etmektedir. Ka
nun vâzıi; mülk sahibine muayyen bir mik
tarda fazla kira almasını sağlamakta, buna 
mukabil bu miktardan Devlete, özel idare
lere ve belediyelere verilmesi gerekecek ver
gi ve resimleri almıyaeağım diyerek, esasen büt
çe imkânları kıt olan bu memlekette, elinde
ki imkânları da kullanmamak yolunu ihtiyar 
etmektedir. Bu hükmün bir diğer ve çok bü
yük mahzuru da; Esnaf Vergisinin tatbikın-
da kiracı durumunda ticaret yapan vatandaş^ 
lorla, mülk sahibi durumunda ticaret yapan 
vatandaşlar arasında, ödenecek Esnaf Vergi
si bakımından esasen bugün açılmış bulunan 
uçurumu, büsbütün artırmakta olmasıdır. 
r/Âvn yapılan zamlar kiracılarda sözleşmele
re, binnetico vergilere intikal etmekte, bina 
sahiplerinde ise bu intikal gayrisâfi irada 
vâki olmadığından vergiler eski durumlarını 
muhafaza etmektedirler. Esas itibariyle, Ko
misyonda, bu hükmün bilhassa Devlet vergi
leri bakımından teklife konulmasını icap et
tirecek her hangi bir mucip sebep ileriye sü~ 
rülememiş, 5020 sayılı Kanunda bulunmuş 
olması en mühim mucip sebep telâkki edilmiş
tir. 

3. İçtüzüğün 126 neı maddesinin IV ncü 
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fıkrasına göre ve yukarda adı geçen geçici 
2 nci madde dolayısiyle, işbu kanun teklifinin 
bir defa da Bütçe Komisyonunda görüşülme-

7 — 
si icabeder. 

Kocaeli Milletvekili 
Ekrem Alican 

Maliye Komisyonu düşüncesi 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 
Esas No. 2/59, 2/102 

Karar No. 88 

30 . VII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu madde
sini değiştiren 5020 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair teklifler üzerinde İçişleri Ko
misyonunda yapılmakta olan tetkikler sırasın
da mezkûr Kanunun geçici 2 nci maddesi hak
kında komisyonumuzun mütalâasına lüzum 
görülerek dosya havale buyurulmuş olmakla 
gereği düşünüldü. 

5020 sayılı* Kanun esas itibariyle : 
1. Millî Korunma Kanunu ile doldurulmuş 

bulunan kira bedellerine konutlar için %20 ve 
iş yerleri için % 50 zam yapılması; 

2. 28 I I . 1947 tarihinden sonra yapıl
mış binalara ait kira bedellerinin serbest mu
kavele yolu ile tâyin edilmesi; 

3. Geçici 2 nci maddesi ile de, kiralara ya
pılan kanuni zamların Devlet, özel İdare ve 
Belediye Vergi, Eesim ve harçlariyle bunların 
munzam kesir ve zamları matrahlarına ilâve 
edilemiyeceği; hükümlerini vazetmiştir. 

Diğer taraftan, 5421 sayılı Gelir ve 5423 
sayılı Esnaf vergileri kanunları, 1 . I . 1940 
tarihinden evvel takdir edilmiş olan kiralara, 
konutlar için % 20 ve iş yerleri için % 50 zam 
yapılmak suretiyle gayrisâfi iratların hesap
lanacağını göstermektedir. Filhakika, Gelir 
Vergisi Kanununun geçici 6 nci maddesinde : 
Millî Korunma Kanuniyle kiralar üzerine ko
nulan takyitlerin kaldırıldığı yılı takip eden 
2 nci yıl sonuna kadar bu Kanunun 10 ncu. ve 
57 nci maddelerinde sözü edilen gayrisâfi irat 
ların hesabında : 

a) 1 . I . 1940 tarihinden evvel takdir edil
miş olan iratlar iş yerleri için % 50 (konutlar 
için % 20) fazlasiyle; 

b) 5020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
28 Şubat 1947 tarihinden sonra serbest bırakı

lan kiralara göre takdir edilmiş olan iratlar için 
% 35 noksaniyle nazara alınır » denilmekte, Es
naf Vergisi Kanununun geçici 2 ve 3 ncü mad
deleriyle aynı hüküm vazedilmiş bulunmakta
dır. Bu suretle, 5020 sayılı Kanunun yukarıda 
bahsi geçen geçici ikinci maddesi hükmü Gelir 
ve Esnaf vergileri için ortadan kaldırılarak Millî 
Korunma Kanunu gereğince dondurulmuş bulu
nan kiralara yapılan kanuni zamların gayrimen
kul sermaye iradı ve Esnaf vergileri matrahla
rına ilâvesi prensibi kabul edilmiş bulunmakta
dır. Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu 
teklifinin geçici ikinci maddesinde 5020 sayılı 
Kanunun geçici 2 nei maddesi hükmünü aynen 
tekrarladıktan sonra, 5421 sayılı kanunun ge
çici 6 ve 7 ve 5423 sayılı Kanunun geçici 3 ncü 
maddelerini mahfuz tutmak suretiyle diğer ver
gi ve resimler işin 5020 sayılı Kanunla bahşedi
len hakkı devam ettirmek ve yeniden derpiş 
olunan zamların Gelir ve Esnaf Vergileri mat
rahlarına aksettirilmesin! önlemek istemiştir. 

Komisyonumuzun görüşüne nazaran, gerek 
konut ve gerekse iş yeri kira bedellerinin kanu
nen ve tedricen yükseltilmesi kabul edildiği tak
dirde bundan mülk sahiplerinin faydalanmaları
na karşılık âmme gelirlerinin aynı inkişaftan 
mahrum bırakılmasına cevaz • verilemez. Kira 
takyidatınm bilhassa Esnaf Vergisi gelirini tah
dit ettiği gibi vergi adaleti prensibini de geniş 
ölçüde zedelediği izahtan varestedir. Bu durum 
karşısında Mra bedellerine yapılması derpiş olu
nan zamların aynı nispet dâhilinde gelir ve Es
naf Vergileri matrahlarına inikası muadelet ica
bı telâkki edilmesi gerekeceği gibi Devlet geliri
ne de aksettirilmesi yukarda izah olunduğu veç
hile esasen kaJbul edilmiş bulunan zamlardan özel 
idare ve belediyelerin de faydalaümalar* tabiî 
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görülmek lâzımdır. 

Geretği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa 
«umdur . 

Maliye Ko. Balkanı Sözcü 
Rize Giresun 

t. Ahcal II, Erkmcn ... 

Kâ t ip 
Zonguldak 
F. Açıksöz 

Niğde 
iV. mit/c. 

Seyhan 
Z. Akçalı 

Konya 
77. Ar. Yiğit er 

Siird 
M, D. Hüulp 

Bütçe Komisyonu düşüncesi 

T. />'. M. M. 
liillre Komisyonu 

•flsaş No. 2/59, 2/102 
Kar av No. (i (i 

16 .IV . 1952 

Yrüksek Başkanlığa 

Millî Korunma Kanununun '>\0 ııeu maddesi
ni değiştiren 5020 saydı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan tekliflerin İçişleri Komisyo
nunda müzakeresi sırasında, mezkûr kanunun 
geçici ikinci maddesinin de tadiline lüzum görü
lerek bu hususta komisyonumuzun mütalâasının 
alınmasına ka ra r verilmiş ve dosya komisyonu
muza tevdi olunmuştu. 

Sözü gecen ikincil madde, akçaya taallûk et
mekte ve konutlarla iş yerleri kiralarına, yapıla
cak zamların, vergilerle olan münasebetini tan
zim etmekte bulunması itibariyle kanım tekli Ti
nin esasen komisyonumuzdan geçmesi iktiza et
liğine ve iç tüzüğün 126 ncı maddesinin 4 ncü 
bendi hükmünün de bunu âmir- bulunduğuna ve 
binaenaleyh, komisyonun görevine dahil bulunan 
ve hakkında mütalâa beyanı zaruri ve kanuni bu
lunan bir husustan dolayı ayrıca ist isa ri mahi
yette mütalâa dermeyanma mahal ve lüzum ol
madığına kaani bulunan komisyonumuzun bu gö
rüşü, Yüksek Kamutayca kabul ve tasvip buyu-
rulmamış olduğundan meselenin yeni baştan in
celenmesine başlanarak bu bapta bir mütalâa/na
me kaleme alınması bize havale ve tevdi buyu-
rulmus olduğundan bütün dosya muhteviyatı 
incelendi : 

Bütçe Komisyonunun görevini tâyin eden İç
tüzüğün 12(i ncı maddesinin 4 ncü bendi ; (Dev
let gelirlerinin yahut giderlerinin art ır ı lmasını 
veya eksiltilmesin! gerektirecek her tür lü kanun 
tasarıları ve teklifleri) nin komisyonumuzda gö
rüşüleceğini, gayet vazıh olarak belirtmektedir. 
Millî Korunma Kanunu ise; bahse konu olan ge

çici ikinci maddesi itibariyle, Devlet gelirlerini 
ilgilendiren bir kanundur . Binaenaleyh Millî 
Korunma Kanununun oO ııeu ve geçici ikinci 
maddesinin tadi l ini ist ihdaf edeu k a n u n teklif
lerini incelemek ve bu bapla, müta lâa beyan et
mek, komisyonumuzun ana, vazifelerinden biri
dir. Bir k a n u n teklif i h a k k ı n d a t e t k i k a t t a bulu
n a r a k müta l âa beyan etmek, her hang i b i r ko
misyonun görevine dâhil bu lunduğu takd i rde , 
bu husustan dolayı o komisyonun ayr ıca ve isti-
şari mahiyet te mütalâa, beyanına mecbur tu tu l 
ması ve bilhassa İçişleri Komisyonu Başkanlığı
nın İS . VII . 1951 ta r ih l i ve k a r a r 48 sayılı tez
keresinde yazdı olduğu, veçhile, yetki l i komisyo
nun yetkisini hasır ve tahdit edecek şekilde bu 
mütalâanın istenmesi, İçtüzük hükümler ine ay
kırı düşer kanaat indeyiz . 

Binaenaleyh k a n u n 1 ek lifinin tümü. üzer inde 
incelemede bu lunarak beyanı müta lâa edilmek 
lüzum ve zaruret ini , Yüksek Kamutayın tensip 
ve tasvipler ine bir kere daha arzedilinekle bera
ber te tkiki esasen gecikmiş olan bu k a n u n ta
sarısının geçici ikinci maddesine has ren mütalâa 
a r / e tmek suret iyle hem maslahat icabım yerine 
getirmek, hem de Yüksek Kamutay ın direkt i f ine 
uymanın münasip olacağı neticesine vâsıl olmuş 
bulunuyoruz . 

2S . Ti . 1947 tar ih inden sonra inşa edilmiş 
olan binalara, ait kira bedellerinin, serbest, bıra
kılarak 1 . 1 . 1940 tan daha evvel yapı lmış olan
ların Korunma Kanununun t aky ida t ına tâbi 
tu tu lmasın ın bugün için umumi k ıymet i kalma
dığı. cümlenin malûmudur . Günkü : 

( S. Sayısı -. 
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1. 1947 senesinden evvel inşa edilmiş bulu

nan binaların bu tarihten sonra yapılan aynı 
çapta ve .aynı mahaldeki binalara nazaran kıy
metlerinin daha düşük olması iddia edilemez pa
ra kıymetinin yüksek bukmduğu bir tarihte inşa 
edilmiş bulunan bu binaların bakım ve tamir 
masrafları hali hazır rayiçlerine tâbi oldukları 
aşikâr bulunmakla beraber bunların alım ve sa
tımları da hemen muahharari yapılan binaların 
kıymetleri derecesinde cereyan etmektedir. 

2. Bu yüzden bu eski binaların % 75 i ki
racılar ile mal sahipleri arasında hilafı kanun 
muamelelere tevessül edilmek ve hava parası 
alınıp verilmek veya yüksek bedel ile kiralan
mak gibi. muvazaalara yol açmış bulunmaktadır. 

Bu kabîl yolsuz muameleler ise mal sahiple
rini ve kiracıları müşkül ve üzücü durumlara 
düşürmekle beraber Hazinenin ve idarei hu-
susiyeler ile belediyelerin vergi bakımından za
rar görmelerine de meydan vermekte ve Bina 
Vergisi tahsilatı (10) milyon lirayı geçmemek
te ve bundan Hazine senevi ancak (4) milyon 
lira kadar cüzi bir meblâğ elde etmektedir. 

Devlet ve âmme hizmetinin tevessü ettiği 
ve Hazine külfetinin arttığı bu devrede Hükü
met Barem Kanununu tâdil etmek suretiyle 
dar gelirli kimselerin geçim hadlerine göre 
mümkün mertebe maaş ve ücretlerini ayarla
mış bulunmasına rağmen binalardan alınan va
ridat lâşey mesabesinde kalmıştır. Kaldı ki ahi
ren arazi vergileri yeniden tadil edildiği halde 
bina vergilerinin tahriri Gelir Vergisi Kanunu 
hükmüne göre Millî Korunma Kanununun ilga
sından ancak iki sene sonra mümkün olabile
cektir ( (Gelir Vergisi Kanonunun geçici 6 ncı 
maddesi). 

Yukanki mâruzâta binaen Millî Korunma 
Kanununun kiraya müteallik ahkâmının ilgası 
işin arz ve talep kanununun seyri tabiisine terk 
edilmesi kiralarda istikrarı temin edeceği gibi 
Hazine ile hususi idare ve belediye gelirle^n^ 
bir an evvel artmasınj da ve kira bedellerdi* 
makul, haddine inmesini Bağlıyacaktır. 

Millî Korunma Kanununun ilgası tensip 
edilmediği takdirde Maliye Komisyonunun da 
mütalea ettiği veçhile konutlara yapılması mu-
sip görülecek zamların meselâ % 30 dan, bağlı
yarak her sene yüzde 10 zammı He % 100 e • • 
iş yerleri gayrisâii iratlarının da % 50 den bağ
lanmak üzere % 200- er iblâğı ve bu zamların 
son tahrir ve tadilde kabul edilmiş olan gayri-
safi iratlara ilâvesiyle Hazine ve idarei husu-
siyeler ile belediye vergilerine matrah tutula
rak aksettirilmesi muvafık olacağı mütalâasiyle 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
S i v a s ••> 

H. îmre 
Diyarbakır 
T. Azizoğlu 

İstanbul 
8. Oran 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Ordu 
B. Aktof 

Başkan V. Sözcü 
Burdur Çanakkale 

Jf. ÇelikJbai E. Kalafai 

Bilecik Bursa 
Ol J. Ür$m K. Yümat 
Gümüşane İstanbul 
K. Yörükoğhı H. Hüsmm* 

İzmir Kastamonu 
B. Bügin S. Türe 
Konya Konya 

R. Birand M. Â.Ülgm 
Urfa 

F, Ergin 
tnuada bulunamadı 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T. B.M. M. 
içişleri Komisyonu 
Esas No. 2/59, 102 

Karar No. 39 

Sİ . V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

. Eskişehir, Milletvekili Kemal Zeytinoğlu ile 
Amasya Milletvekili ismet Olgaç tarafından ay
rı ayrı teklif edilen Millî Korunma Kanunu
nun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu 
maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifle
riyle Ticaret Komisyonu raporu komisyonumuz
ca incelendi. 

Millî Korunma Kanununun mlükiyet hak
kım tahdit eden 30 ncu maddesinin tedvinin
deki maksat; fevkalâde hal dolayısiyle mevcut 
olan mesken buhranı karşısında, gayrimenkul 
kiralarının anormal artışlarına mâni olmak ve 
bu sebeple de dar gelirli vatandaşları himaye et
mekti. Mevzu hükümler; mülk sahiplerinin fe
dakârlıkları ile, bir kısım vatandaşlar için fay
dalı olmuştur. Fakat, zamanla eşya ve emtia 
fiyatlarında vâki olan nispetsiz artışlar karşı
sında, bizzat kanun vâzıı mülk sahiplerinin du
rumlarını bir derece olsun tahfif etme yoluna 
gitmiştir.., Bu maksatla da evvelki madde met
ninde sert bir hüküm, olan tahliye işlerinde 
bâzı yumuşamalar, kira yükseltmeleri ve niha
yet 27 . I I . 1947 tarihinden sonra yapılan bi-
'riialar Millî Korunma Kanununun şümulü dı
şında bırakılmak. gibi hallerle mülk sahiplerine 
bâzı haklar tanınmış bulunmaktadır. Netekim 
teklif sahipleri de bu zarureti duyarak mülk 
sahipleri lehine yeniden bâzı haklar tanınmasını 

istemişlerdir. 
On iki yıllık tatbikat bize göstermektedir 

ki, tahditler; vatandaşlardan bir kısmını hile ve 
muvazaa yollarına sapmaktan alıkoyamamıştır. 
Bu tahditlerle, tasarruf hakları haleldar olan
lardan bir kısmı kanuna mutavaatın mükâfa
tını malî fedakârlıkla karşılamakta fakat hile 
ve muvazaaya sapanlar pek tabiî olarak malî 

lavda görıu vktori:L-JOL-. 
TedvAı edildiği andaki, şartlar, maksat ve 

gayesi zamanla, kaybolmuş ve kanun vâzımın 
maksadı dışında birtakım gayritabiî ve gayri-
ahlâki durumlar ihdas eden ve tasarruf hakkını 
tahdit cim esi bakımından Anayasanın vatandaşa 
tanıdığı mülkiyet ve tasarruf haklarını ihlâl 
eyüyen Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
decinin yürürlükte kalmasında cemiyetimiz için 
artık fayda mülâhaza edilmemektedir. 

Ancak bir senelik intikal devri kabul oluna
rak bu müddet içinde kiracının durumunu tâyin 
edebilmesi imkânının verilmesi münasip görül
müş ve bıı şartla '30 ncu maddenin kaldırılma • 
sına çoğunlukla karar verilmiştir. 

.Havalesi gereğince Adalet Komisyonu Baş
kanlığına gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
suni dur. 

İçişleri Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 
Kırklareli Sivas 
F. Üstün E. Damalı 

Kâtip 
Amasya Aydın Çoruh 
A'. Eren N. Geveci Z.Ural 

rh-zinean İstanbul İzmir 
Muhaliftin O. Türkgeldi Muhalifim 
(\ (röt-enç İmzada bulunamadı P. Arat 
Kastamonu Kütahya Muğla-

F. Keçecioğlu Y. Aysal Y. Baş er 
Niğde Ordu Samsun 

F. Ecer "il. Şarlan M. özkefcli 
İn: zad a b ul un am adı 

Tekirdağ Trabzon Van 
7. //. Alry-liz II. Orhan Bir kısmına muhalifim 

/. Akın 
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Samsun Milletvekili Kasan Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşının, Millî Korunma Kaamnunun 5020 
sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi ve 

Ticaret, İçişleri, Adalet ve Bütçe komisyonları raporları (2/223) 

Yüksek Başkanlığa 

Kiralara ait Millî Korunma Kanununun artık kaldırılması zamanı gelmiş ve belki geçmiş bulunu
yor. Bütün hür milletlerce mer'i ve mahfuz bulunan ve bizimde Medeni Kanun ve Anayasamızda 
sarih ve müemmen olan hürriyeti tasarını hakkı bu Millî Korunma Kanunu ile hayli zamandır ze
delenmekle ve belki külliyen felce uğratılmaktadır. Ve bu sebepledir ki vatandaşların eidden haklı 
şikâyeti erine mucip olagelmekte ve içinde bulunduğumuz demokrasi havasiyle zıddı tam teşkil et
mektedir. Anayasanın 70 ne i maddesi şöyledir : 

«Kişi clokunuUmazLğı, vicdan, düşünme, söz, yayım, yolculuk, bağıt, çalışma, mülk edinme ,malını ve 
hakkını kullanma, toplanma, dernek kurma hakları ve hürriyetleri Türklerin tabiî haklarındandır.» Me
deni Kanunun 61.M nci maddesi de şöyledir: «Bir şeye malik olan o şeyle kanun dairesinde dilediği 
gibi. tasarruf etmcK hakkım haizdir.» Haksız olarak o şeye vazıyed eden her hangi bir şeye karşı istih
kak dâvası ikam o ve her ııevl müdahaleyi menedebilir. İşte kanunlarımızda hakkı tasarrufun .dokunul- •. 
mazhğı sarih olduğu halde Millî Korunma Kanunu kiraları beşte bire indirmek suretiyle bir zümrenin,,, 
sırlına diğer bir zümreyi bindirmiş ve eski mülk sahiplerini mağdur ettiği gibi belediyeleri, Evka^ ., 
ve Hazineyi de mutazarrır etmiştir. VakıuLhal bâzı fevkalâde buhranlı ve zaruret zamanlarda istisnai 
ve bir an için muvakkat tedbirler alınırsa da böyle on seneyi mütecaviz uzun bir zaman zaruret ve 
buhran iddiası mesmu olmamak lâzımgelir. Lehülhamt hali hazırda mülk sahiplerine böyle bir mağ
duriyeti kabul ettirecek bir fevkalâdelik göremiyoruz. Kiralara ait Korunma Kanunu meselesinde 
mülk sahibi ile kiracılar arasında iki türlü itilâf ve şikâyet vakası vardır. Birincisi bedeli icarın 
miktarında diğeri mülk sahibi mülkünü kiracının elinden kurt aramam akta (Müstecir bundan on on 
iki sene evvel ucuzlluk devirde kiralanmış, aradan şu kadar zaman geçip de her. şeyin ^fiyatı 
beş altı misli arttığı halde (nasıl ki bu kabîl kira vatandaşlar arasında el'an kesretle mevcut
tur) mülk sahibi bedeli icarenin miktarına dokunmakta memnu olduğu gibi müddetin hitamiyle 
müstecire tahliye ettirme hakkından da memnu bulunuyor. 

Şimdi bu halde mülk sahibinin şikâyetini % 100 zam ile halleltmek bir çare olmaktan çoık uzak
tır. Evvelâ her r.oy bir misli değil beş altı misli artmıştır. Sonra bu zam sistemi mülk sahibinin 
yine mülkünü müUecirin elinden kurtaramamak gayesini istihdaf eder. Belki bu hususta yapıla
cak hakkaniyetli bir iş mülk sahibinin hali hazır rayice göre bir bedeli icarı istemek ve almak 
hakkını kendine vermektir. Ve eğer bedeli icarenin tâyininde uyuşamaslarsa- belediye heyetleri
ne havale ettirip belediye kanaati kiracılara nark vaz'ettiği gibi bu hususta da rayice göre bir 
bedel takdir ve tâyin eder. 

Tahliye dâvasına gelince; eğer mülk esasen kiraya verumck re gereğinden kazanmak içiri--^-
hazırlanmışsa oteller, apartmanlar gibi müstecirle akdi icare ile mezun olduğu salâhiyetim fev- •• 
kında bir tarzı i.,:imal ihdas etmemiş ve mülkü tahrip eder bir halde bulunmamış, bununla ' 
beraber kirayı da berveçhi akit ifa eder bulunmuş ise o halde tahliye ; dâvası -mesmu olmıyaM-
lir. Lâkin bu halde yukarda arzolunduğu gibi hali hazır değeri ile bedeli icar vermek şarttır'.'•" 
Ve eğer mülk esasen bu kabîl olmayıp da belki zaruretli zamanda has'beliktiza evini kiraya '-ve-ı»-1*'' 
mis, bu kere icabı hal kendisi sakin olmak istiyorsa hu-dâvanın mesmu olmaması için "bir vecip-•'•'•' 
ve bir hak yoktur. Velhâsıl 12 senedir müstecire keyfemâyeşa elin mülkünü- yok- pahasına •'•'Mr •'•'•' 
kira ile işgale hak ve salâhiyet tanımak ve hele havadan 'yÜ3İe'r!ee-,'brol.er^^ 
redebilmek fırsatını bahşetmek idarei haziranın müsaade edeceği 'işlerden** değiM-iv^-- ••' -•.'-£•'- •••'•'•' 

îşte şimdiye kadar bu elim ve can sıkıcı haller ile bir kısım vatandaşları üzen ve zaman "za-
man acı şikâyetlerini davet eden ve ismiyle gayriıuütenasip bulunan bu kanunun kiralara ait ci-
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betinin lağvını ve tamamen ortadan kaldırılmasını teklif ve talep ederiz. 

Samsun Milletvekili Samsun Milletvekili Takod Milletvekili 
H, F. Ustaoğlu H. Alışan M. Özclemir 

Yozgad Milletvekili Samsun Milletvekili 
Y. Karshoğlu H. üzer 

Balıkesir Milletvekili 
A. F. İşeri 

SAMSUN MİLLETVEKİLİ HASAN FEHMİ 
USTAOĞLU VE 5 ARKADAŞININ TEKLlFl 

Milli Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlükten kal

dırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
21 . II... 1947 tarihli ve 5020 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 30 ncu maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştı!. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğo girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Bakanlar 
Kurulu yürütül, 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M 
Ticaret Komisyonu 
Esâs No. 2/223 
Karar No.29 

9 .VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

14 . V . 1951 tarihinde komisyonumuza ha
vale buyurulan 2/223 esas sayılı, Samsun Millet
vekili Hasan Fehmi Ustaoğlu ve beş arkadaşının 
Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddösinin yürürlükten kal
dırılması hakkındaki kanun teklifi, alâkalı Ba
kanlıklar mümessillerinin ve kanun teklifi sahi
binin huzuriyle 30 . V . 1951 tarihinde komisyo
numuzda okunmeş; ve 

Bundan evvel Amasya Milletvekili İsmet 01-
gaç'm, ayni maksat için vermiş olduğu kanun 
teklifinin uzutt müzakerelerden sonra reddedil
miş olduğunu göz önünde tutan komisyonumuz, 
mesken buhranım doğuran şartların devam etti
ğini bu mevzuda yeni hamlelerin henüz kaydedil
mediğini, kiraların serbest bırakılmasının s* . 
yal bünyede geniş tepkiler yaratacağını, kira 
mevzuunda nispî bir serbesti tevlit edecek olan 
Amasya Milletvekili ismet Olgaç ve Eskişehir 
Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun kanun teklif

lerinin henüz Yüksek Meclise sunulmadığını, ki
ra mevzuunda tedrici bir serbestliğin daha doğru 
olacağı, mülâhazasiyle Samsun Milletvekili Ha
san Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşının kanun tek
lifinin oy birliğiyle reddine karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince içişleri Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Ticaret Komisyonu Başkanı Sözcü 

Erzurum' 
S. Başak 

Kâtip 
Ankara 
S.: Benli 

Amasya 
Hv Koray 

imzada bulunamadı 
istanbul 

B. N. Göknil 
Kastamonu 

S. Kerimzade 

Balıkesir 
E. Güreli 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Kocaeli 
E. Alican 
Kütahya 
M. Alkin 
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İçişleri Kaanisyonu raporu 

T. B. M, M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/223 
Karar No. 46 

m. vu. 

Yüksek Başkanlığa 

Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Ustaoğlu 
ve beş arkadaşının, Millî Korunma Kanununun 
5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde
sinin Yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifi, Yüksek Başkanlıkça komisyonumuza ha
vale olunmakla teklif sahibi ve Hükümet tem
silcisinin iştirakiyle görüşüldü. 

Teklif sahibi yazılı gerekçesini uzun uza-
dıya izah ettikten sonra, kanun teklifinin ka
bulünü istedi. 

Hükümet temsilcisi ise, bahse konu kanunun 
fevkalâde haller için yapıldığını, fevkalâde hal
lerin ise halen berdevam olduğunu etraflıca izah 
ederek, teklifin kanunlaşmasına taraftar olma
dığını ilâve etti. 

Hükümet temsilcisinin teklif hakkında belirt
miş olduğu endişeleri yerinde gören komisyonu
muz Ticaret Komisyonu mazbatasında belirtilmiş 
olan mueip sebeplere iştirak ederek, Ticaret Ko

misyonunun raporunun kabuliyle teklifin reddi
ne oy birliğiyle karar verildi. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu Başkanı Başkanvekili 

Kırklareli 
F. Üstün 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Yurddbayrak 
Balıkesir 
8. Başkan 

Elâzığ 
A. Demirtaş 

Niğde 
F. Ecer 

Trabzon 
H. Orhon 

Bursa 
Necdet Yılmaz 
Kâtip 

Amasya 
K. Eren 
Çoruh 
Z. Ural 
Kütahya 
Y. Aysal 

Ordu 
Hamdi Şarlar. 

İmzada bulunmadı 
Van 

/. Akın 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/223 
Karar No. 61 

Yüksek ̂ Başkanlığa 

1 . VIII . 1951 

Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Ustaoğlu 
vd arkadaşlarının Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesinin yürürlükten kaldırılmasın^ 
mütedair bulunan teklifleri komisyonumuzda 
Adalet Bakanlığı mümessili ile teklif sahiplerin-' 
den H. F. Ustaoğlu hazır oldukları haldfc teftik 
edildi; 

İv Millî Korunma ^Kanununun- .5020 sayılı 
Kanunla tâdil edilen 30 ncu maddesinin: 

a) Anayasanın 70 nci maddesine muhalif 
bulunmasından, 

b) Kanunu Medeninin vaz'eylediği tasarruf 
haklarını ihlâl ettiğinden, 

c) Yurdumuzda iktisadi şartların değişme
sine ve hayat pahalılığının artmasına rağmen; 
kanunun, kira karşılıklarına1 mütaallik hadleri 
sabit nispet ve miktarlar üzerindentevkif ederek 
mal sahipleriyle kiracılar arasında muhik bir 
kışta* temin edemediğinden, 

d) . Umumiyetle »geçinme ...muyazenesindeki 
berveçhibalâ tahavvülât dolayısiyle fevkalâde 
tedbirlerin bu mevzuda devamı tecviz edilemi-
yeceğinden durumu ıslah sadedinde kira akitle
rinin ıtlakiyle serbest bırakılmasını mâdelet 
esaslarına daha uygun bir-keyfiyet-olacağından 
bahsilo teklifin yapıldığı anlaşıldı. * 
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2. Mevzu müzakere edildi : 
a) Birinci Dünya Harbinin iktisadi sahada 

husule getirdiği buhran, harbin hitamından son
daki devrede normale doğru muntazam bir seyir 
ve istikamet takip etmekte idi. 

b) ikinci Dünya Harbinin başlaması ve,.bu 
harbin evvelki harb ile nispet ve mukayeseye 
imkân vermiyeeek kadar ağır şartları, iktisadi 
sahada inkişaf ve salâh seviyesini doldurmuş, 
düşürmüş ve hayat standardında geniş mikyas
ta menfi tesirler husule getirmiş olduğundan; 
bütün dünya devletleri, daha ziyade gayrimü-
sait ahvalin hudusuna mâni olmak, imkânı ver
memek için bir nevi fikir beraberliği ile hare
ket ederek, kendi bünyelerine uygun düşebile
cek tedbirleri almışlardır, ki yurdumuz dahi 
(fevkalâde) diye tavsif edilen mümasil tedbir
lere tevessül etmek mecburiyeti karşısında bu
lunduğundan, bu saikle hazırlanan tasarı (Mil
lî Korunma) Kanunu hüviyeti ile tatbik mev
kiine konulmuş ve kanun, ihtiva ettiği hüküm
lerin kifayesiz bulunduğu düşüncesiyle müta-
addit değişikliklere tâbi tutulmuştur. Ancak, 
sevkedilen bütün hükümlerin tatbikatta hâsıl 
ettiği netice ise, millî, içtimai ve iktisadi ihti
yacın muhassalası olmadığını göstermiştir. Fa
kat her ne olursa olsun kanun aynı zamanda 
bir rejim tesis etmiştir ve teessüs eden rejimin 
ıslahı ise birçok sebeplerle ancak zaman mef
humuna bağlı bulunduğu meydanda olan bir 
hakikattir. 

Binaenaleyh; 
Kira akitlerinin uzun zamandan beri Millî 

Korunma Kanununun takyidatı dairesinde âm
me inzibatına tâbi tutulması, bugüne kadar 
alman tedbirlerle mesken ihtiyaç ve buhranının 
önlenememesinden dolayı esas itibariyle tâbi bu
lunduğu hususi hukuk hükümlerine tam bir ser
besti ile intikal ettirilmesi içtimai bünyemizde 
başkaca ihtilât husule getireceği mülâhazası mev
zuda İsnkim bir kanaat olarak tecelli etmiştir. Yal
ın/, mevcut nartlara ve bunların tahavvüllerine 
uygun olarak tedrici bir surette serbestiye sevk 
e dil m r sinin do maslahata uygun bulunduğu da 
mütalâa edilmiştir. 

Netice : 
Teklifin yukarda serdoiunan sebeplere binaen 

reddine .çoğunlukla karar verilmiştir. 
Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksel" Başkanlığa sunulur. 
Adale':. Ko. Başkam Bu Rapor Sözcüsü 

Ankara Balıkesir 
O. T. llieldn V. Asena 

Kâ i" ip 
Balıkesir Ankara 
V. Asena O. S. Çiçekdağ 

Edirne Elâzığ 
?[, Enginim II. A. Yön ey 

istanbul Kars 
A. Monhos A. Çetin 

Kütahya Samsun 
Ü. K. Nasııltoğlu F. Tv.zcl 

Çoruh 
M. Güney 
, Erzurum 
E. Kareın 

Konya 
M. Obıız 

Seyhan 
Serbest olması 
fikrindeyim. 

S. Serçe 
Yozgad 

N. t'T. Alçılı 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet 'Komisyonu 

Esas No. 2/59, 102, 223 
Karar No. 49 

Yüksek Başkanlığa 

19 .VI. 1952 

Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğru'nun' 
Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 

. değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi ve Amasya Milletvekili İsmet 01-
gaç'm Millî Korunma Kanununun bâzı madde
lerinin .değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 

ile Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Ustaoğlu 
ve beş arkadaşının Mîllî Korunma Kanununun' 
5020 sayılı Kanlınla değiştirilen 30 ncu madde
sinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki ka
nun teklifleri komisyonumuza havale edilmek
le Adalet, Ekonomi ve Ticaret- bakanlıkları 
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temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere edildi. < 

Millî Korunma Kanununun kabul ve neşre-
dildiği tarih ile bugün arasındaki iktisadi şart
ların çok tahavvül etmiş olması ve mevcut du
rum karşısında gayrimenkul sahiplerinin 1939 
kira bedeli üzerinden almakta oldukları kavla
rın hakikaten bugünün hayat seviyesi karşısın
da pek az olduğu mülâhaza edilmiş olmakla be
raber Millî Korunma Kanununun 30 nen mad
desinin tamamiyle kaldırılmasından da bilhas
sa büyük şehirlerde dar gelirli kimselerin dü
şeceği büyük müşkülât nazarı itibara alınmış 
ve bu sebeplerle Ticaret. Komisyonunun gerek
çesinde gösterilen mucip sebeplere tamamen iş
tirak edilerek yalınız 1939 ile 1952 yılı arasın
daki iktisadi tahavvüle kısmen tetabuk edebil
mek mikyasından zam nispetinin biraz daha ar
tırılmış ve bâzı ufak tadilât ile birlikte 5020 sa
yılı Kanunun geçici 3 ncü maddesinin de bir 
kıymeti hukukiyesi mevcut olmadığından kal
dırılmasına karar verilmiş ve Ticaret Komisyo
nunun görüşmesi veçhile kabul edilmiştir. 

Hasan Fehmi Ustaoğlu ve beş arkadaşının 
30 ncu maddenin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki teklifi ise komisyonumuzun bu konu 
hakkında evvelce tanzim eylediği raporda zik

redilen esbabı mücibeyle reddedilmiştir. 
Kamutayda öncelik ve ivedilikle grüşülmesi 

mütaılâasiyle Kamutayın yüce tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Ko. 

Başkam 
izmir 

/ / . Özyörük 
Amasya 
/. Olgaç 

Sözcü 
Manisa 

Ş. Ergin. 
Ankara 

0. T. lltekin 
(Balıkesir 

Bâzı noktalara muhalifim. 

Çorum 
Muhalifim 

II. Ortakcıoğlu 
Gümüşane 

II. Tokdemir 
İstanbul 

mahfuzdur. 
M. Erkuyumcı 

Edirne 
31. Enginim 

îçel 
Ş. Tol 

Söz hakkım mahfuz 
F. H. T) emir elli 
Kars 

A. Çetin 
Konya 

Kars 
L. Aküzüm 

Söz hakkım mahfuz 
İT. Aydıneı 

Kâtip 
Balıkesir 
V. Asena 
Ankara 

0. Ş. Çiçekdağ 

Söz hakkım 

r 
Erzurum 
E. Karan 

Maraş 
M. Özsoy 

İstanbul 
A. Moshos 

Tokad 
İT. Ökeren 

Yozıgad 
N. Ü. Alçılı 

Maraş Milletvekili Abdullah Aytemiz'in, Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin kaldı
rılmasına ve bunun yerine ikame edilecek hükümlere dair kanun teklifi ve Ticaret, Adalet ve 

Bütçe komisyonları raporları (2/373) 

17 .IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin bütün ek ve tadilleriyle birlikte ilgasına vt 

bunun yerine konacak hükümlere dair hazırlamış olduğum kanun tasarısını gerekçesiyle birlikte 
sunuyorum. Bu tasarının müstacelen tetkik ve müzakere olunması hususunun teminine delâlet bu-
yurulmasmı saygı ile rica ederim. 

Maraş Milletvekili 
Abdullah- Ay t emiz 
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GEREKÇE 

Millî Korunma Kanununun tedvin edildiği tarihte, o zamanın icaplarından olmak üzere Hükü
met, vatandaşların en mübrem ve en zaruri ihtiyaçlarını müsait şartlarla karşılıyabilmelermi sağ
lamak v>e ihtikârı da önlemek maksadiyle bâzı tahditler ve takyitler koymayı lüzumlu görmüştü. 
Bu cümleden olarak vücuda getirilen müeyyideler arasında sözü geçen kanun da yer almıştı. 

Fakat bugün, bu kanunun tedvinini mucip olan sebep ve âmiller arasında mütalâa edilmesi lâ-
zımgelen mesken buhranı çok azalmış, âdeta hissolunmıyacak bir hale gelmiştir. Yurt içinde ye
ni yapılan binlerce binanın boş kalması bunun en bariz delilini teşkil etmektedir. Şu halde Millî 
Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin hikmeti vücudu kalmamış, kendiliğinden mefluç bir hale 
gelmiştir. Böyle olunca, bu maddenin içtimaî nizam ve ahlâkta husule getirdiği sarsıntıyı bertaraf 
etmek, artık katı bir lüzum ve zaruret halini almıştır. 

Yine cümlece malûmdur ki, mezkûr 30 ncu madde, Anaya» ile teminat altına alınmış olan tasarruf 
hak ve serbestisini kökünden ihlâl etmekle kalmamış, bu yasanın, 74 ncü maddesinin ruh ve-maksadına 
aykırı bir durum ihdasına da zemin hazırlamıştır. 

Bu madde, aynı zamanda, vatandaşlar arasındaki sevgi ve saygı bağını, ahenk ve nizamı boz
makta olması, bunları birbiri aleyhine suç işlemeye teşvik ve tahrik etmesi bakımından da gayri-
ahlâki bir netice doğurmuştur. 

Bundan başka, mülk sahiplerinin hava parası almak gibi cezai mesuliyeti müştekim bir fiil ve 
hareketi ihtiyar etmelerine de âmil olmuştur. Maalesef, kanunun »esas bünyesinde mevcut aksak
lık, hak ve adalet prensiplerini ihlâl eden antidemokratik hükümler böyle bir çığıra yol açmış bu 
lunmaktadır. 

Büyük şehirlerde, bilhassa İstanbul muhitinde tahdide tâbi orta derecedeki binaların serbest 
bırakılan emsali (250) lira kira getirmekte olduğu halde, mezkûr tahdidin binalar ancak 40 - 50 
lira arasında bir gelir temin etmektedir ki, bu hal, her ay, bu kabîl mülk sahiplerinin kesesinden 
cebren ve kerhen (160) lira kadar bir paranın alınıp kiracılar» verilmesi gibi bir netice tevlit 
eylemektedir. 

işte böylece kiracıların kanun eliyle mülk sahiplerinden aldıkları bir para, mülk sahiplerinin de 
mukabelebilmisil olarak kiracılardan aldıkları hava parasiyle takas ve mahsup edilince, elde, 
iki tarafın da kanuni günahkârlığından başka bir şey kalmamış olur. Böyle mâsiyet işletici bir 
kanunun, mahza adaleti temin için taknin olunan kanunlar manzumesi arasında yeri olmamak 
lâzımgelir. 

Devlet hazinesi de bu kanundan milyonlarca lira zarar görmektedir. Çünkü kontratta muvazaa 
olarak kira bedeli (50) lira gösterildiği hald'e, elden hava parası namiyle iki yüz lira alınır. Şu 
halde birçok gayrimenkullerin senelik kirası (2500) liradan çok fazla olmasına rağmen, mü
cerret kontratta yazılı miktar nazara alınarak beyanname ve vergiye tâbi tatulmamaktadır ki, bu 
yüzden Hazinenin vergi zayiatı, yukarda gösterildiği gibi milyonlara baliğ olmaktadır. 

Kendi mülklerinde oturanlar, yani mahdut kimseler müstesna, bu kanunu tatbik edenlerin 
büyük bir kısmı ya kiracı yahut mal sahibidir. Şu halde bu kanunu tam mânasiyle bitaraf olarak 
tatbik edecek hâkim veya memur bulmak çok müşkül, hattâ muhaldir. Bunların tarafsız kal
maları bir haslet olur ki, böyle bir mazhariyet on binde bir kişiye bile nasip olmaz. Binaenaleyh, 
bitaraf bir tatbikcisini bulmak çok müşkül olan bir kanunun mevcudiyetinden hiçbir şey beklene
mez ve bu kanunu bu haliyle menzume arasında tutmak, içinde bulunduğu camiaya hürmetsizlik 
olur. 

Yukardan beri arzettiğim mucip sebepler göz önünde tutularak dükkân, mağaza, gazino, kah
vehane ve diğer bilûmum büyük, küçük ticarethaneler serbest bırakılmalıdır. 

Meskenlere gelince; bunları kaloriferli kalorifersiz veya müstakil ev halinde olanlar diye üçe 
ayırmalı ve hepsinin kira miktanmn son haddi Vekiller Heyeti karariyle tesbit ve ilân edilmeli 
ve akdin diğer şartlarını tâyinde taraflar serbest bırakılmalıdır. Tesbit edilen miktar, serbest gayri
menkullerin mutedil olanlariyle muvazi olmalıdır. Pahalılığın artması veya eksilmesi nazara alınarak 
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her altı ayda bir, muasır medeni devetlerden bâzılarında olduğu gibi, yüzde nispetinde kiracılara ki
ra lîedelmi indirme, mülk sahiplerine de yükseltme hak ve salâhiyeti verilmelidir. Böyle yapılacak 
olursa pahalılık mefhumunda dâhil her şeyde muvazene temin edilmiş olur. 

Kiraların diğer eşyalar, nispetinde yükselmesinden zarar görecek sınıf münhasıran memurlar, 
emekliler, dul ve yetimlerdir. Bunların^orunmalarnıı temin Hükümete düşen en mühim bir vazifedir. 

Baremde birinci ve ikinci derecede mevki alan memurların aldıkları maaş, kiraların artması ha
linde, bunu karşılıyacak miktarda olduğundan bunlar müstesna, diğer memurlara yerine göre kira 
serbestisinden zarar görmiyecek şekilde bir mesken zammı verilmesi zaruri olacaktır. 

Bu gibilere verilecek mesken tazminatının karşılığına gelince : Bu, Gelir Vergisinden temin edi
lecek fazla varidattır. Bu suretle Devletin kesesinden bir para çıkmadan, âmme hizmetini gören me
murlar ve bu hizmeti vaktiyle görmüş bulunan emekliler, âciz durumda olan Dul ve Yetimler Ka
nununun kaldırılmasından doğacak zarardan vikaya edilmiş olurlar. 

Tasarının 5 nci maddesinde derpiş edilen % 25 zam, meskenlerde kısmen ticaret veya sanat icra
sı halini önlemek maksadına müptenidir. Tasarının yedinci maddesi, 3 ncü madde hükmünü ihlâl ve 
bunu tekrar edenlerin vermekle mükellef tutulacakları para cezasının miktarını ve bu hususdaki dâ
vayı görecek olan mahkemeyi göstermektedir. 

Netice olarak şunu arzetmek isterim ki, insanların muhtaç olduğu her şeyin fiyatı en aşağı beş 
misli arttığı ve mülk sahipleri de diğer vatandaşlar gibi bunun ağırlığı altında ezildiği halde, kiracı
lar lehine kendi mülklerinin menfaatinden mahrum edilmeleri adalet ve hakkaniyetle kabili telif 
değildir. Vatandaşlar arasında çok çetin bir safhaya giren ve Hükümete karşı olan tâbilik ve matbu-
luk rabıtasını gevşeten, hattâ emniyet ve itimadı sarsan bu hale bir an evvel son verilmesi için, 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin bütün ek ve tadilleriyle birlikte lağvı ve bunun yeri
ne ilişik tasarının ihtiva ettiği hükümlerin vâz'ı hususunun müstacelen görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. * 

Maraş Milletvekili 
Abdullah Ay temiz 

MARAŞ MİLLETVEKİLİ ABDULLAH 
AYTEMÎZ'tN TEKLİFİ 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin 
bütün ek ve tadilleriyle birlikte ilgasına ve bu
nun yerine ikame edilecek hükümlere dair ka

nun teklifi 

MADDE 1. — Bu kanunun yürürlükte bu
lunduğu müddetçe şehir, kasaba, iskele, liman 
ve istasyonlarda kiraya verilecek gayrimenkul-
ler aşağıdaki hükümlere tâbidir. 

MADDE 2. — 1 nci maddede gösterilen yer
lerdeki dükkân, mağaza, muayenehane, yazıha
ne, kahvehane, depo ve diğer bilûmum ticaret
hanelerin kiraya verilmeleri hususu serbest bı
rakılmıştır. 

MADDE 3. — Millî Korunma Kanuniyle 
tahdide tâbi tutulmuş olan meskenlerin kalori
ferli olanlariyle olmıyanları veya müstakil ev 
halinde bulunanları tefrik edildikten sonra 

bunların kiralarının son haddi emsali serbest 
binaların mutedil olan kiralariyle mütenasip 
olarak Bakanlar Kurulunca tesbit ve keyfiyet 
resmî ve yevmî gazetelerle, olmıyan yerlerde de 
münasip vasıtalarla neşir ve ilân edilir. Akdin 
diğer şartlarını tâyinde taraflar serbesttir. 

MADDE 4. — Pahalılık hissedilir şekilde 
arttığı veya hafiflediği surette Bakanlar Kurulu 
karariyle her altı ayda bir, yüzde nispetinde 
bir miktarı tenzile kiracılar, tezyide de mülk 
sahipleri salahiyetlidir. 

MADDE 5. — Maskenlerde kısmen ticaret 
veya sanat icrası halinde, tesbit olunan kiraya 
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% 25 zam yapılır. 

MADDE 6. — Memur, emekli, dul ve ye
timlere kira serbestisinden doğacak zararlarını 
karşılamak üzere Bakanlar Kurulunca her altı 
ayda bir tâyin olunacak miktarda mesken taz
minatı verilir. 

MADDE 7. — Bu Kanunun 3 ncü madde
sinde gösterildiği gibi Bakanlar Kurulunca tâ
yin ve tesbit edilen nispetleri kendiliklerinden 
artıranlar hakkında bir yıllık kira bedeli tu-
tannca para cezası hükmolunur ve tekerrürü 

halinde bu ceza iki misline çıkarılır. 
Bu madde hükümlerine tevfikan 

dâvalar sulh mahkemelerinde görülür. 
açılacak 

MADDE 8. — Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesiyle bütün ek ve tadilleri mül
gadır. 

MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinden 
üç ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yerine gitirir. 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 2/373 
Karar No. 21 

4 .VI , 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Tetkik edilmek üz-ere Komisyonumuza hava
le buyurulmuş olan Maraş Milletvekili Abdullah 
Aytemiz'in Millî Korunma Kanununun 30 neu 
maddesinin ek ve tadiUeriyle birlikte ilgasına 
ve yerine ikame edilecek hükümlere dair kanun 
tasarısı komisyonumuzun 28 . V . 1952 tarihli 
toplantısında âriz ve amik incelendi Komisyo
numuz; Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı 
Kanunla tadil edilmiş olan 30 ncu maddesinin 
bugünkü şartlara uygun bir şekilde tekrar değiş
tirilmesi lüzumuna dair evvelce Eskişehir Millet-
vekili Kemal Zeytinoğlu ile Amasya Milletvekili 
İsmet Olgaç taraflarından ayrı ayrı verilmiş 
olan kanun teklifleri üzerinde de tetkikler yap
mıştı. Bu teklifler Adalet, Ekonomi ve Ticaret 
ve İçişleri Bakanlıkları mümessillerinin de mü
talâaları alındıktan sonra komisyonumuzca ha
zırlanmış .olan 22.V.1951 tarih ve 2/59 ve 2/102 
esas Karar sayılı Raporumuz Yüksek Makamı
nıza arz ve takdim olunmuştu. 

Maraş Milletvekili Abdullah Aytemiz'in tek
lifi de komisyonumuzca aynı mahiyette görül
müş olduğundan eski karar ve noktai nazarımı
za ilâveten yeni bir mütalâa serdetmeye lüzum 

olmadığa kanaatindeyiz. Binaenaleyh, bu tekli
fin de arzı geçen diğer benzeri tekliflerle birleş
tirilmek üzere Adalet Komisyonuna havale Du
yurulması saygiyle rica olunur. 
Ticaret Ko. Başkanı 

İstanbul 
B. N. Göknil 

Kâtip 
Ankara 

Salâhattin Benli 
İmzada bulunamadı. 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 
Bolu Erzurum 

V. Yöntem S. Başak 

Sözcü 
Balıkesir 
E. Güreli 

Afyon K. 
8. Kerman 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Kastamonu 
Ş. Kerimzade 

Kırklareli Kütahya Kütahya 
Sıtkı Pekkip A. Kavuncu M. Alkin 

İmzada bulunamadı. 
Rize 

Osman Kavrakoğlu 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
Cahid Zamangil 

İmzada bulunamadı. 

Sivas 
Hüseyin Yüksel 

jnzada bulunamadı. 
Yozgad 
F. Erbaş 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu •*• 27 . XI . 1952 

Esas No. 2/373 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

Maraş Milletvekili Abdullah Aytemiz tara
fından verilen Millî Korunma Kanununun 30 
ncu maddesinin bütün ek ve tadilleri ile birlikte 
ilgasına ve bunun yerine ikame edilecek hü
kümlere dair olan kanun teklifi komisyonumu
za havale edilmekle yapılan tetkikat sonunda : 

A) Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı 
Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesi hükümle
rinin tadil ve tevsii talepleri ile Eskişehir Mil
letvekili Kemal Zeytinoğlu ve Amasya Milletve
kili İsmet Olgaç taraflarından 28 . XI . 1950 
ve 2 . I I I . 1951 tarihlerinde ayrı ayrı iki ka
nun teklif i. verilmiştir. 

B) Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Us-
t&oğlu ve 5 arkadaşının da bahsi geçen 30 ncu 
maddenin yürürlükten kaldırılmasına mütedair 
9 . VI . 1951 tarihinde bir kanun teklif edil
miştir. 

C) Yukarıki bentlerde zikredilen kanun 
teklifleri Ticaret, içişleri komisyonlarında ve 
nihai olarak Adalet Komisyonunda tetkik ve 
müzakere mevzuu olmuş ve komisyonlarca tan
zim. kılman raporlar münderecatmın tasnifine 
göre : 

1. Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Usta-
oğlu ve 5 arkadaşının tamamen ilgayı muta-. 
zammın bulunan teklifine mukarin olarak İçiş
leri Komisyonunun, mevzuubahis maddenin me
riyet mevkiinden kaldırılmasını derpiş ederek 
bu dairede rapor tanzim ettiği, 

2. Ticaret Komisyonu ile komisyonumu
zun kira akitlerinin uzun zamandan beri Millî 
Korunma Kanununun takyidatı dairesinde âm
me inzibatına tâbi tutulmuş bulunmasından do
layı, mümasil akitlerin esas itibarı ile tâbi bu-
luduğu hususi hukuk hükümlerine doğrudan doğ
ruya intikal ettirilmesi içtimai bünyemizde başka
ca ihtüât husule getireceği mülâhaza olunarak 
halen mer'i hükümleri, bugünkü şartlara ve 
tahavvüllere intibak ettirilmek suretiyle tadil 
ve tevsi esasları ile rapor ve metin ihzar eyle
dikleri görülmüştür. 

3. Adalet Komisyonu ahiren yaptığı tet
kikat sonunda, mevzu hakkında evvelce hazır
ladığı 1 . VIII . 1951 ve 19 . VI . 1952 tarihli 
raporların müeddasmı ve sepkeden tadil teklif
lerini genişletmek suretiyle yeniden hazırlamış 
olduğu muaddel kanun hükümlerini değiştire
cek veya büsbütün kaldıracak muhik bir sebep 
ve mevzu bulunmadığı neticesine varmış oldu
ğundan vâki teklifin reddine çoğunlukla karar 
verildi. 

Bu mevzua ait diğeı tekliflerle birleştirilmek 
üzere havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna 
tevdi edilmek için Yüksek Başkanlığa, sunulur. 

Başkar Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
lzmiı Balıkesir Balıkesiı 

H. özyörük V. Asena V. Asena 
Amasya Ankara Ankara 
l Olgaç O. T. lltekin H. §. İnce 
Aydın Aydın Bingöl 

A". Geveci C Ülkü Muhalifti?' 
M N. Okcuoğln 

lmzarda bulunmad1 

Çanakkale Çankırı Çorum 
N. Kiriscioğlu C. Boynuk M. Güney 

Edirne Erzurum İçel 
M. Enginün E. Karan Muhaliftir 

Ş. Tol 
İmzada bulunmadı 

İstanbul istanbul Konya 
Muhalifim A. Moshos H. Ay diner 

F. U. DemireUi 
Konya Kütahya Malatya 
M. Obuz m 8. 8. Nasuhoğlu Muhalifim 

M. Kartal 
Maraş Manisa Siird 

M. özsoy Ş. Ergin 8. Türkdoğan 
Sivas Tokad • Tokad 

Muhalifim ' //. ökeren M. önal 
$. Ecevit 

Yozgad 
N. V. Alcılt 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu Ankara, 24. XI1.1952 
Esas No. 2/59, ' 

2/102, 2/223, 2/373 
Karar No. 21 

Yüksek Başkanlığa 

Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu 'mm, 
Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, Samsun Milletvekili Hasan 
Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşının MilM Korun
ma Kanununun 5020 sayılı Kanunla değiştiri
len 30 ncıı maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına, Amasya Milletvekili İsmet Olgaç/ın aynı 
kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
Maraş Milletvekili Abdullah Aytemiz'in aynı 
kanunun 30 ncıı maddesinin kaldırılmasına ve 
bwıun yerine ikame edilecek hükümlere dair ka
nun teklifleri, Ticaret, İçişleri ve Adalet komis
yonları raporlariyle birlikte komisyonumuza ha
vale olunmakla, Adalet, Maliye ve Ekonomi ve 
Ticaret bakanlıkları yetkili temsilcilleri hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

Kanun tekliflerini bidayeten inceliyen ko
misyonların raporlarında da tafsilen izah olun
duğu üzere Millî Korunma Kanununun 5020 sa
yılı Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin ta
dili ve bu maddenin muayyen bir süre hitanım
da yürürlükten kaldırılması lüzumu üzerinde 
durulmuş ve Millî Korunma Kanununun neşre-
dil'diği tarihten bugüne kadar değişmiş olan ik
tisadi şartlar muvacehesinde bir zaın yapılması 
lüzumu hâsıl olmuştur. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde Millî 
Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin yürür
lükten kaldırılması prensibi esas olarak kabul 
edilmiş olmakla beraber maddenin hemen yürür
lükten kaldırılması halen kiracı vaziyetinde bu
lunan vatandaşları müşkül duruma düşüreceği 
ve bir huzursuzluk yaratacağı göz önünde bu
lundurularak ticarethane ve meskenlerde ayrı 
ayrı müddetler kabul edilerek bu müddetlerin 
hitamında gayrimenkullere tasarrufun tamamen 
serbest bırakılması ve serbest bırakılacağı za
mana kadar da 1939-1952 yılı arasındaki ikti
sadi talhavvüle kısmen tetabuk etmek üzere 1939 
kira bedellerine zam yapılması esası kabul edil
miştir. 

Bu suretle komisyonumuzca yeniden hazırlan
mış olan metne göre 1939 yılı içindeki son söz
leşmelerle belli olan kira bedellerine, meskenler
den gayrı yerlerde % 150 ve meskenlerde ise 
1953 yılı için % 50 ve 1954 ile 1955 yılı için de 
% 50 ilâve edilmek suretiyle 1939 kira bedeline 
ceman % 100 zam yapılması ve Millî Korunma 
Kanununun 30 ncu maddesinin meskenlerden 
gayrı yerlerde 1.1.1954 ve meskenlerde ise 1 . 
1.1956 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıl
ması kabul edilmiştir. 

Hazırlanan metnin diğer maddeleri halen ya
şamakta olan maddeler olup yukarda arz ve ka
bul edilen esasa mütenazır olarak yeniden tedvin 
edilmiş ve bu hükümlerin esasları Adalet ve Ti
caret komisyonlarınca hazırlanmış olan metin
lerden alınmış bulunmaktadır. 

'Bu meyanda vergi mükellefleri arasında hâ
sıl olan adaletsizliği kısmen izale maksadiyle 7 
nci muvakkat madde hükmü tanzrim ve tedvin 
olunmuştur. 

Yeni yılın yaklaşmış olması münasebetiyle 
akdedilecek kira mukavelenamelerine aksedecek 
tesirleri bakımından tasarının öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi komisyonumuzca kabul edilerek 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere ta
san Yüksek Başkanlığa sunulur. 

©u Rapor 
Başkan Başkan V. Sözcüsü 
İstanbul Burdur Sivas 

E. Addkan F. Çelikbaş H. tmre 
Ankara Bursa Çanakkale 

M. Bayramoğlu K. Yılmaz K. Akmantar 
Diyarbakır Diyarbakır 

Söz hakkım mahfuzdur. Bâzı maddelere 
M. R. Bucak muhalifim. 

M. Ekinci 
Grümüşane izmir îzmİr 

K. Törükoğlu B. Bilgin t. Gürerk 
Kırklareli Konya Ordu 
Ş. Bakay R. Birana R. Aksoy 
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Seyhan 

Muhalifim. 
8. Ban 

Trataeon 
8. F. Kalaycıoğlu 

Seyhan 
Plâf onsuz serbestliğe ve 

zamlara muhalifim. 
€. Türk 

Zonguldak 
H. Bdhk 

Esnafın vergilerine tesir icra eden muvakkat 
7 nci maddenin müstakil bir kanuna mevzu 
teşkil eylemesi icabettiği kanaatindeyiz. Sözü 
geçen maddenin bu tasarıda yar almasına mu-
halife. 

Mardin Van 
R. Erten F. Melen 

Muhalefet şerhi 
Medeni hukuk mevzuatımızdaki, mal sahi

bi ile kiracı münasebetlerini tanzim edici hü
kümler kifayetsizdir. 

Medeni Kanunumuzun mehuzu olan isviç
re Medeni Kanununun isal sahibi ve kiracı 
münasebetlerine mütaallik hükümlerini ta
mamlayıcı mevzuat kantonlara brakılmıstır. 
Bu hükümler Türk medeni hukuk mevzuatın
da yoktur. 

Bu itibarla, bu boşluklar doldurulmadan 
Millî Korunma Kanununun kiralara ait hü-
hükümlerinin kaldırılması caiz değildir. 

Gerek Milletvekili, Erten, Melen'in müta
lâaları ve gere^, yukarda mâruz mülâhazalara 
binaen tasarıya muhalifim. 

Malatya Trabzon 
M. 8. Eti C.R.Eynboğlu 
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TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Millî Korunma * Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
5020 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 30 ncu 
madedsinin 1 nci bendi ile, II nci bendinin «a» 
ve «b» fıkraları ve V nci bendinin «b» fıkrasının 
3 numaralı hükmü' ve VIII nci bendi ile geçici 
1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 30. — 1. Millî Korunma Kanunu
nun uygulandığı süre içinde şehir, kasaba, iske
le, liman ve istasyonlarda gayrimenkullerin 
(tarla, bağ, bahçe, bostan gibi musakkaf olmı-
yanlar hariç) kira bedelleri Millî Korunma Ka
nununun uygulanmaya konmasına takaddüm 
eden yıl içindeki son kira sözleşmesiyle belli olan 
kira bedellerine konutlarda % 50 ve konutlar
dan başka yerlerde % 100 zam ile bulunacak ki
ra bedellerinden hiçbir suretle fazla olmıyacağı 
gibi sözleşme şartlarında kiracılar aleyhine de
ğişiklik yapılamaz. Ancak : 

a) Bu maddenin V nci bendinin «b» fıkra
sının 2, 3 ve 4 numaralarında yazılı sebeplerle 
tahliye edilen gayrimenkullere tahliye tarihin
den itibaren bir sene sonra; 

b) Yukardaki sebeplerden" gayri sebeplerle 
tahliyesine hükmolunan veya sair suretlerle bo
şalan gayrimenkuller tahliye ettirildiği veya bo
şaldığı tarihten itibaren; 

c) İşbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
kirada olmıyan gayrimenkullere kiraya veril
mesi halinde; 

ç) Aynı belediye hudutları içinde bir 
kimsenin ailesiyle birlikte oturduğu yerden 
başka konut olarak işgal ettiği gayrimenkul
lere işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 

d) Aynı belediye hududu içinde kendisine, 
yahut birlikte yaşadığı eşine ait ve konut olarak 
kiraya verilmiş gayrimenkulu bulunanların, bu 
gayrimenkulu Millî Kirunma Kanunu hüküm
lerine tâbi değilse kiracı olarak işgal ettiği ko
nuta yalnız kira bedeli bakımından olmak üzere 
işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren; 

e) Aynı belediye hududu içinde kendisine 

I yahut birlikte yaşadığı eşine ait ve konut ol-
mıyarak kiraya verilmiş bir gayrimenkulu bu
lunanların bu gayrimenkulu Millî Korunma 
Kanunu hükümlerine tâbi değilse kiracı olarak 

| işgal ettiği konut olmıyan gayrimenkule yalnız 
kira bedeli bakımından olmak üzere işbu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 

Millî Korunma Kanunu hükümleri tatbik 
olunmaz. ... 

d ve e fıkralarına göre kira bedeli serbest bı
rakılan gayrimenkullerin kira bedelinin tâyinin
de taraflar anlaşamazlars, kira bedeli sulh mah
kemesince serbestçe kiralanmış olan gayrimen-

I küllerdeki emsallerine göre tesbit olunur. Bu 
suretle mahkemeye müracaat halinde, takdir 
olunacak yeni kira bedelinin ödenmesine dâva 
tarihi başlangıç olur. 

I I • a) Kiraları sözleşme ile belli olmıyan 
* veya Millî Korunma Kanununun uygulanmaya 
' koulmasmdan sonra kiraya verilmeye başlanan 
yahut kullanma tarzı tamamen değiştirilerek 
kiralanan gayrimenkullerin kiraları, belediye 
encümenince o mahal ve semtteki mümasille
ri nazara alınarak 1939 takvim yılının rayicine 
göre takdir olunacak kiraya konutlarda % 50 
sinin, konuklardan başka yerlerde % yüzünün 
zammiyle bulunacak miktarları aşamaz. 

b) Millî Korunma Kanununun uygulanma
ya konulduğu tarihten sonra inşa edilmiş bulu
nan veya asli heyeti tevsi veya tebdil edilerek 
esaslı surette tadil edilmiş olan gayrimenkuller-
de Bina Vergisi Kanununa göre katî olarak tes
bit edilen gayrisâfi iratlar, kira olmak üzere 
kabul edilir ve sözleşme şartları emsali nazara 
alınarak mahallî örfe göre belediye encümenle
rince tâyin olunur. Bu şekilde taayyün eden 
kira bedellerine % 50, 100 ve geçici dördüncü 
maddede yazılı % 100 ve % 150 zamlar yapıl
maz. 

V - b) 3. Gayrimenkulu kendisinin, veya 
çocuklarının veyahut birlikte yaşadığı eşinin 
muayyen bir meslek veya sanatın bizzat icrası 
için kullanma ihtiyacında ise sözleşmenin hita
mında ; 

VIII - Su parası kira bedeli içinde gösteril-

( S . Sayısı : 68) 
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miş olan hallerle su sarfiyatının kira bedelin
den düşülmek suretiyle kiracı.tarafından öden
mesi hususunda mal sahibi ile kiracı uzlaşamaz-
larsa, % 50, % 100 ve geçicî 4 ncü maddede 
yazılı % 100 veya % 150 zamlar bütün kira be
deli üzerinden alınır. Kiralıyan veya kiracı su 

' sarfiyatını göstermek üzere ayrı bir sayaç koy
duğu takdirde su sarfiyatı sayaçta gösterilen 
miktara göre kiracı tarafından ödenir ve zam
ma tâbi kira miktarının bu hallerde ne suretle 
bulunacağı Bakanlar Kurukı karariyle tâyin 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Korunma Ka
nununun 30 ncu maddesinde yazılı % 50, % 100 
ve geçici 4 ncü maddede yazılı % 100, % 150 
nispetlerinden aşağı nispette kiraya zam yapı
lacağını veya hiç zam yapılmıyacağım kiralıyan, 
bu kanunun yayınlandığı ayı takip eden ayın 
sonuna kadar yazı ile tebliğ etmediği takdirde 
anılan zamlar bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihi takip eden ilk ayın başından itibaren kendi
liğinden uygulanır. Bu takdirde kiracı bir aylık 
sürenin sonundan başlıyarak bir ay içinde kira 
sözleşmesinin feshini ihbar edebilir ve bu ihbar
dan itibaren iki ay içinde binayı tahliyeye mec
burdur. Binanın tahliyesine kadar geçen sürenin 
kirası zammiyle birlikte ödenir. 

GEÇÎCt MADDE 2. — İşbu kanun ile kiral 
lara yapılan ;%. 50, % 100 ve % 150 zamlar Bina 
Vergisi Kanunu mucibince tâdile esas olamaz. 
îradı gayrisâfi ve kira üzerinden alınmakta olan 
her türlü Devlet, özel idare ve Belediye Vergi ve 
Resimlerine ve bunların zam kesirlerine Millî 
Korunma Kanununun uygulandığı müddetçe ak-
settirilemez. 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun geçici 6 ve 7 nci maddeleri ve 5423 sayılı 

Esnaf Vergisi Kanununun geçici 3 ncü maddesi 
hükümleri mahfuzdur. 

GEÇİCÎ MADDE 3. — 30 ncu maddenin 8 
nci bendindeki su sarfiyatının ödenmesine ait 
hükümler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren yapılacak su sarfiyatına uygulanır. 

GEÇİCİ MADDES4. — Kira sözleşmelerin
deki başkasına kiralama veya devretme yetkileri
ne dayanarak kiracıların kiracı olarak işgal et
tikleri gayrimenkulu 5020 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten evvel kısmen veya ta
mamen başkalarına kiralamış veya devretmiş ol
dukları hallerde kiracıların ikinci kiracılar ve
ya devralanlarla yapmış oldukları sözleşmeler 
ilk kiracı ile kiralıyan arasındaki sözleşmenin 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte henüz sona 
ermemesi hasebiyle , devam ediyor ve bu süre 
içinde ilk kiracı kiralıyana karşı kiracılık duru
munu muhafaza eyliyorsa, kira bedeline konut
larda % 100 ve konutlardan gayri yerlerde % 
150 zam yapılır. Birinci kiracı ile ilk kiralıyan 
arasındaki sözleşmenin sona ermesi halinde bi
rinci kiracı ile akit yapmış olanlardan gayri-
menkulde oturmakta bulunanlar, o tarihe ka
dar cari sözleşmenin Hükümetçe, eğer yazılı 
sözleşme yoksa Millî Korunma Kanununun 30 
ncu maddesinin II nci bendinin «a» fıkrasına . 
göre tâyin edilecek kira miktarı ile, ilk kiralı-
yanın kiracısı sıfatını kazanırlar. Birinci kira
cı da gayrimenkulun bir kısmını işgal etmekte 
ise sadece oranın kiracısı olarak, aynı esaslar 
dairesinde, kalabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —. Bu kanunu Bakanlar Kurulu . 
yürütür. 

'( S'. Sayısı-: 68 ) 
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ÎÇlŞLERÎ KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Millî Korunma Kanununun bâzt maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
30 neu maddesi kaldırılmıştır; 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden bir 
yıl sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S. Sayısı : 68 ) 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞt 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
ı değiştirilmesine dair. bulunan 5020 sayılı Kanu

nun bâzı maddelerinin tadüi ve geçici 3 ncü mad
desinin kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
5020 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 30 ucu 
maddesinin I nci bendi ile, II nci bendinin (a) 
ve (b) fıkraları ve V nci bendinin (b) fıkrası
nın 3 numaralı hükmü ve VIII nci bendi ile 
geçici 1, 2 ve 4 ncü maddeleri aşağıda yazılı 

, şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 30. — 1. Millî Korunma Kanununun 
uygulandığı süre içinde şehir, kasaba, iskele, 
liman ve istasyonlarda gayrimenkullerin (tar
la, bağ, bahçe, bostan gibi musakkaf olmı-
yanlar hariç) kira bedelleri Millî Korunma Ka-

. nununun uygulanmaya konmasına takaddüm 
eden yıL içindeki son kira sözleşmesiyle belli 
olan kira bedellerine konutlarda yüzde yüz ve 
konutlardan'başka yerlerde yüzde iki yüz zam 
ilejbulunacak kira bedellerinden hiçbir suretle 
fazla olmıyacağı gün sözleşme şartlarında ki-

. , racılar. aleyhin© değişiklik yapılamaz. Ancak : 
a) (Bu maddenin V nci bendinin (b) fıkra

sının 2, 3 ve 4 numaralarında yazılı sebeplerle 
•tahliye edilen gayrimenkuUere tahliye tarihin
den itibaren bir sene sonra; 

hy - Yufeardaki sebeplerden gayrı sebeplerle 
tahliyesine hükmolunan veya sair suretlerle bo-

' salan gayrknenkuller tahliye ettirildiği veya 
boşaldığı tarihten itibaren; 

e) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
kirada olmıyan gayrimenkuUere kiraya veril
mesi halinde; 

ç) Aynı belediye hudutları içinde bir kim
senin ailesiyle birlikte oturduğu yerden başka 
konut olarak işgal ettiği .gayrimenkuUere bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 

cpj Ayn.} belediye hududu içmde kendisine, 
yahut birlikte yaşadığı, eşine, usul ve füruuna 
ait ve konut olarak kiraya verilmiş gayrimenku
lu bubınanların, bu gayrimenkulu Millî Korun-

* ma Kanunu hüjkümlerine tâbi değilse kiracı ola
rak işgal^ ettiği konuta bu kanunun ,yürürlüğe 

h rt -girdiğiL tarihten itibaren; 
e) Aynı belediye hududu içinde kendisine 

yahut birlikte yaşadığı eşine ait ve konut olmı-

yarak kiraya verilmiş bir gayrimenkulu bulu
nanların bu gayrimenkulu Millî Korunma Kanu
nu hükümlerine tâbi değilse kiracı olarak işgal 
ettiği konut olmıyan gayrimenkule yalnız kira be
deli bakımından olmak üzere işbu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren; 

Millî Korunma Kanunu hükümleri tatbik 
olunmaz. 

e fıkrasına göre kira bedeli serbest bırakılan 
gayrimenkullerin kira bedelinin tâyininde taraf
lar anlaşamazlarsa, kira bedeli sulh mahkemesin
ce serbestçe kiralanmış olan gayrimenkullerdeki 
emsallerine göre tesbit olunur. Bu suretle mahke
meye müracaat halinde, takdir olunacak yeni kira 
bedelinin ödenmesine dâva tarihi başlangıç olur. 

II - a) Kiraları sözleşme ile belli olmıyan 
veya Millî Korunma Kanununun uygulanmaya 
konulmasından sonra kiraya verilmeye başlanan 
yahut kullanma tarzı tamamen değiştirilerek ki
ralanan gayrimenkullerin kiraları, belediye en
cümenince o mahal ve semtteki mümasilleri na
zara alınarak 1930 takvim yılının rayicine göre 
takdir edilmiş ve evvelce takdir edilmemiş ise 
takdir edilecek olan kiraya konutlarda yüzde 
yüz ve konutlardan başka yerlerde yüzde iki yü
zünün zammiyle bulunacak miktarları aşamaz. 

b) Millî Korunma Kanununun uygulanma
ya konulduğu tarihten sonra inşa edilmiş veya 
asli heyeti tevsi veya tebdil ile esaslı surette tadil 
edilmiş olan gayrimenkullerde Bina Vergisi Ka
nununa göre gayrisâfi irat üzerinden tâyin olun
muş kiraları konutlarda yüzde 50 ve konutlar
dan başka yerlerde yüzde yüz zammiyle buluna
cak miktarları aşamaz. 

III - Mobilya ile kiraya verilen gayrimen
kullerin yukarıki fıkralara göre taayyün eden 
yıllık kira bedellerine, mobilyaların belediye
lerce takdir edilecek kıymetinin % 20 si zam olu
nabilir. 

Şu kadar ki; bu suretle zam olunacak mik
tar kira bedelinin yıllık tutarını geçemez; kira 
müddetinin hitamından en az bir ay evvel yazı 
ile haber vermek şartiyle kiralıyan mobilyası
nı kısmen veya tamamen geri alabilir. 

(Ş. Sayısı: 68) 
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FV - Kısmen konut olarak, kısmen de ko

nuttan gayrı bir şekilde kullanılmak üzere kira
lanmış bulunan veya tamamen konut olarak kul
lanılmak üzere kiralanmış iken fiilen konuttan 
gayrı bir surette kullanılan gayrimenkuller zam 
bakımından konut olmıyan yerlere ait hükümlere 
tâbidir. 

V - a) Kira sözleşmelerinin ve Borçlar Ka
nununun Millî Korunma Kanununa mugayir 
olmıyan vecibelerine kiracılar veya mirasçıları 
ve konutlarda ölen kiracı ile birlikte ikamet 
edenler tarafından tamamen riayet edildiği sü
rece Millî Korunma Kanununun uygulamadan 
kaldırılmasından üç ay sonraya kadar kiracılar 
aleyhine tahliye dâvası mesmu değildir. Kira 
müddetinin bitmesinden en az on beş gün evvel 
kiracı gayrimenkulu tahliye edeceğini kiralı-
yana yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme 
aynı şarlarla, bir yıl için uzatılmış sayılır. 

Ancak; kira bedeli, sözleşme veya belediye 
encümenleri kararı yahut iradı gayrisâfi ile ta
ayyün eden gayrimenkul; sonradan bu kira bede
linden noksanına kiraya verilmiş olsa dahi, söz
leşmenin hitamında, sözleşmenin yenilenmesi 
veya bir başkasına kiraya verilmesi hallerinde 
yukarıki esaslar dâhilinde belli olan kira bede
line çıkarılabilir. 

b) Kira şartlarına ve Borçlar Kanunu
nun Millî Korunma Kanununa mugayir olmıyan 
vecibelerine riayet edilse bile aşağıda yazılı 
hallerde kiralıyan : 

1. Kiracı tarafından gayrimenkulun tahliye 
edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen 
gayrimenkul tahliye edilmezse icraya müraca
atla tahliye ettirebilir. 

2. Gayrimenkulu kendisi veya çocukları 
için konut olarak kullanma, ihtiyacında kalır
sa kira sözleşmesinin hitamında, 

3. Gayrimenkulu kendisinin, eşinin veya ço
cuklarının muayyen bir meslek veya sanatın biz
zat icrası için kullanma ihtiyacında ise sözleş
menin hitamında, 

4. Bir gayrimenkulu Medeni Kanun hüküm
lerine göre iktisap eden kimseler kendisi veya 
çocukları veya mirasçılar yahut bunların bir 
kısmı için tamamen veya kısmen konut olarak 
kullanma ihtiyacında ise, 

5. Kira bedelini vaktinde ödememelerin
den dolayı haklı olarak bir yıl içinde iki defa 
ihtar yapılan kiracılar aleyhine kira müdde-

(S. Sa 

tinin hitamında ve ayrıca ihtara hacet kalmak
sızın, 

Umumi hükümler dairesinde tahliye dâvası 
açabilir. 

c) Mal sahibi yukarıki «b» fıkrasının 2, 3 
ve 4 numaralarında yazılı sebeplerden dolayı 
tahliye ettirdiği gayrimenkulu mücbir sebep 
olmaksızın bir yıl içinde başkasına kiralıyamaz. 

VI - Bu madde hükümlerine göre açılacak 
tahliye dâvaları sulh mahkemelerinde görülür. 
Tahliye dâvaları ile beraber açılmış bulunan 
tazminat dâvaları hakkında sulh yargıçları ve 
tazminat dâvası zımnında asliye mahkemeleri
ne açılan tahliye ve fesih dâvalarında asliye 
mahkemeleri tarafından görevsizlik kararı veri
lemez. 

VII - Kaloriferli binalarda kömür fiyatın
daki değişikliklerin kira bedellerine inikas nis
peti halin icaplarına göre bu kanun gereğince 
çıkarılacak Bakanlar Kurulu Karariyle tâyin 
olunur. 

I ve II sayılı bentlerde yazılı kira bedelleri
ne yapılacak zamların hesabında kömür bedeli 
farkları nazara alınmaz.. 

VIII - Su parası kira bedeli içinde gösteril
miş olan hallerde su sarfiyatının kira bedelin
den düşülmek suretiyle kiracı tarafından öden
mesi hususunda mal sahibi ile kiracı anlaşamaz
larsa bu kanun hükümlerine göre yapılan zam
lar bütün kira bedeli üzerinden alınır. Kira
lıyan veya kiracısı su sarfiyatını göstermek üze
re ayrı bir sayaç koyduğu takdirde su sarfi
yatı sayaçta gösterilen miktara göre kiracı ta
rafından ödenir ve zamma tâbi kira miktarının 
bu hallerde ne suretle bulunacağı Bakanlar 
Kurulu Karariyle tâyin olunur. 

IX - Kiracı, sözleşmede aksine kayıt olmadık
ça, konut olsun olmasın kiralanan yeri kısmen 
veya tamamen başkasına kiralıyamaz, yahut ki
ralanan yerden istifade hakkını veya kira sözleş
mesini başkasına devredemez. Veyahut kendisi 
hakikatta gayrimenkulu bırakmış olduğu halde 
her hangi bir sebeple bu yeri başka kimselere kıs
men veya tamamen işgal ettiremez. 

Bu maddenin yürürlüğe girmesinden e^rel 
kiraya verilmiş gayrimenkullerde kiracıya, gayri
menkulu başkasına kiralamak veya devretmek 
hakkını veren sözleşme şartlan, bu maddenin yü
rürlüğe girmesinden sonra kiralıyaııuı rızası hi
lâfına devam edemez. 

iyil i: 68) 
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Yukanki fıkralar hükmüne riayet etmiyerek 

bir gayrimenkule kiracı veya devralan sıfatiyle 
girenler veya bu gayrimenkulu işgal edenler hak
kında hiçbir ihtara hacet kalmaksızın sulh mah
kemesinde tahliye dâvası açılabilir. Fuzuli işgal 
edenler hakkında gayrimenkule tecavüzün define 
dair kanun hükümlerinin tatbiki da istenebilir. 

Kira akdinin! esas gayesi itibariyle başkalarına 
kiralanması lâzımgelen (otel, pansiyon ve talebe 
yurdu gibi) gayrimenkuller, bütün gayrimenku
lun devri veya kiralanması hali müstesna olmak 
üzere yukarıki fıkralar hükümlerine tâbidir. 

X - Bu madde hükümlerinin uygulanacağı yer
leri Hükümet tâyin ve ilân eder. Bu yerlerde 
2490 numaralı Kanunun bu maddeye aykırı hü
kümleri uygulanmaz. 

Geçici birinci madde — Bu kanuna göre yapı
lan zam nispetlerinden aşağı nispette kiraya zam 
yapılacağını veya hiç zam yapılmıyacağmı kira-
lıyan, bu kanunun yayınlandığı ayı takibeden 
ayın sonuna kadar yazı ile tebliğ etmediği tak
dirde anılan zamlar bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihi takibeden ilk ayın başından itibaren 
kendiliğinden uygulanır. Bu takdirde kiracı bir 
aylık sürenin sonundan başlıyarak bir ay içinde 
kira sözleşmesinin feshini ihbar edebilir. Ve bu 
ihbardan itibaren iki ay içinde binayı tahliyeye 
mecburdur. Binanın tahliyesine kadar geçen sü
renin kirası zammiyle birlikte ödenir. 

Geçici ikinci madde — Bu kanuna göre yapı
lan zamlar Bina Vergisi Kanunu mucibince ta
dile esas olamaz, tradı gayrisâfi ve kira üze
rinden alınmakta olan her türlü Devlet, özel 
idare ve belediye vergi ve resimlerine ve bunla
rın zam kesirlerine Millî Korunma Kanununun 
uygulandığı müddetçe aksettirilemez. 5421 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 6 ve 7 noi 

maddeleri ve 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanunu
nun geçici üçüncü maddesi hükümleri mahfuz
dur. 

Geçici üçüncü madde — Kira sözleşmelerin
deki başkasına kiralama veya devretme yetki
lerine dayanarak kiracıların kiracı olarak işgal 
ettikleri gayrimenkulu 5020 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten evvel kısmen veya ta
mamen başkalarına kiralamış veya devretmiş 
oldukları hallerde kiracıların ikinci kiracılar 
veya devralanlarla yapmış oldukları sözleşme
ler ilk kiracı ile kiralıyan arasındaki sözleşme
nin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte henüz 
sona ermemesi hasebiyle, devam ediyor ve bu 
süre içinde ilk "kiracı kiralıyana karşı kiracılık 
durumunu muhafaza ediyorsa kira bedeline ko
nutlarda % 200 konutlardan gayrı yerlerde yüz
de 300 zam yapılır. Birinci kiracı ile ilk kira
lıyan arasındaki sözleşmelin sona ermesi halin
de birinci kiracı ile akit yapmış olanlardan 
gayrimenkulde oturmakta bulunanlar, o tarihe 
kadar cari sözleşmeye, eğer yazılı sözleşme yok
sa Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi
nin 11 nci bendinin «a» fıkrasına göre tâyin 
edilmiş ve edilecek olan kira miktarı ile, ilk 
kiralıyanm kiracısı sıfatını kazanırlar. Birinci 
kiracı da gayrimenkulun bir kısmını işgal et
mekte ise sadece oranın kiracısı olarak, aynı 
esaslar dairesinde, kalabilir. 

MADDE 2. — 5020 sayılı Kanunun geçici 
3 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür, 

( S. Sayısı: 68 ) 
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BÜTÇE" KOMİSYONUNUN DE&ÎŞTÎRÎŞÎ 

Millî Korunma Kanununun tadili hakkında 
kanun tasarısı 

•MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesi meskenlerden gayrı yerlerde 
1.1.1954, meskenlerde 1.1.1956 tarihinden 
itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

Muvakkat madde 1. — I - Birinci madde
de yazılı tarihlerin hitanımdan önce aşağıda
ki maddelerde yazılı hükümlerin tatbik edile
ceği yerleri Hükümet takdir ve ilân eder ve 
bu yerlerde 2490 sayılı Kanunun., 3C ncu mad
deye aykırı hükümleri tatbik edilmez. 

II - Aşağıda yazılı hallerde : 
a) Tahliyesine hükmolunan veya sair su

retlerle boşalan gayrimenkuller tahliye ettiril
diği veya boşaldığı tarihten; 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
kirada 'olmıyan gayrimenkullerin kiraya veril
mesi halinde sözleşme (tarihinden; 

c) Aynı belediye hudutları içinde bir kim
senin ailesiyle birlikte oturduğu yerden başka 
ayrıca mesken olarak işgal ettiği gayrimenkul
ler hakkında bu kanunun yürürlüğe girdiği tâ
rihten; 

ç) Aynı belediye hududu içinde tama
men kendisine yahut birlikte yaşadığı eşine ait 
ve mesken olarak kiraya verilmiş 'gayrimenku
lu bulunanların bu gayrimenkulu Millî Korun
ma Kanununun 30 ncu maddesi hükmüne tâbi 
değil ise kiracı olarak işgal ettiği mesken hak
kında bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten: 

d) Aynı belediye hududu içinde tamamen 
kendisine ve yahut birlikte yaşadığı eşine ait 
ve mesken olmıyarak kiraya verilmiş bir gay
rimenkulu bulunanların bu gayrimenkul Millî 
Korunma Kanununun 30 ncu maddesi hükmü
ne tâbi değilse kiracı olarak işgal ettiği gayri
menkul hakkında bu kanunun yürülüğe girdiği 
tarihten itibaren; 

e) Kendisi veya çocukları için mesken ola
rak veya kendisi, eşi veya çocukları için mes
kenden gayrı bir surette kullanma ihtiyacı do-
layısiyle tahliye ettirilen bir gayrimenkulun 
tahliye tarihinden itibaren bir sene sonra ki
raya verilmesi halinde (bu bentte yazılı bir se
nelik müddet birinci maddedeki târihleri aşa
maz) ; 

f) Kiracısı tahliye edilmeksizin mevcut bi
naların esaslı bir surette .tamir ve ıslahı, ge
nişletilmesi veya tadili gibi her ne suret ve 
maksatla olursa olsun yapılmış ve yapılacak 
inşaat hariç olmak üzere 27 Şubat 1947 tari
hinden sonra inşa edilmiş olup bu tarihten 
sonra ilk defa kiraya verilen binalar ve aynı 
tarihten sonra yeniden inşa edilen ve edile
cek olan gayrimenkullerle mevcut bir binanın 
üzerine veya yanına başlıbaşına kiraya veri
lecek şekilde yapılan veya yapılacak olan ilâ
velere ; 

g) Musakkaf olmıyan tarla, bağ, bahçe, 
bostanlara; 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi 
hükümleri tatbik olunmaz. 

Muvakkat madde 2. — T - 1.1.1953 tarihin
den itibaren şehir, kasaba, iskele, liman ve 
istasyonlardaki gayrimenkullerin kira bedelle
ri, 1939 yılı içindeki son sözleşmelerle belli olan 
kira bedellerine : 

a) Meskenlerden gayrı yerlerde yüzde yüz 
elli, 

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

Zammiyle bulunacak miktarlardan fazla ola- ' 
mıyacağı gibi sözleşme şartlarında kiracılar aley-' 
hine değişiklik yapılamaz. 

I I - 1939 yılında mevcut olup da kiraya veril- v : 

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

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

IV - Kısmen mesken olarak, kısmen de mes
kenden gayrı bir şekilde kullanılmak üzere kira
lanmış bulunan veya tamamen mesken olarak 
kullanılmak üzere kiralanmış iken fiilen mesken-
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den gayrı bir surette kullanılan gayrimenkuller 
zam bakımından mesken olmıyan yerlere ait hü
kümlere1 tâlMr-u i i ! 

V - Kalorifer,!! binalarda kömür" fiyatındaki 
değişikliklerin kira bedellerine inikas nispeti hâ
lin icaplarına göre Bakanlar Kurulu karariyle' 
tâyin olûnuı, 

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

VI - Su parası kira bedeli içinde gösterilmiş 
olan -hâllepde su sarfiyatının kira bedelinden 
düşülmek suretiyle kiracı tarafından ödenmesi-
hususu»da mal sahibi ile kiracı anlaşamazlarsa 
bu kaîıü» hükümlerine? göre. yapılan zarmla? bü
tün kira bedeli" üzerinden' alınır, iüralryan veya 
kiracısı- ̂ &u sarfiyatım göstermek . üzere- -ayrı bir 
sayaç koyduğu takdirde su sarfiyatı sayaçta gös-. 
terilen miktara göre kiracı tarafından ödenir ve 
zamma tâbi kira 'miktarının bu hallerde ne su
retle bulunacağı< Bakanlar Kurulu karariyle tâ
yin ölünür; 

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

VI I İ - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
mesken olan bir yerin sonradan meskenden baş
ka bir yer haline getirilmesinde muvakkat ikinci 
maddenin (a) bendine göre kira bedeline zam 
yapılır ve ayni tarihte mesken olmıyan bir yerin 
sonradan mesken haline ifrağında kira bedelinin 
muvakkat ikinci maddenin (a) bendi hükümle
rine göre tesbit edilmiş-bulunan zamlı miktarı
nın değişmesini icabettirmez. Her iki halde de 
gayrimenkuller hakkında birinci madde hüküm
leri tatbik olunur» ( 

IX -̂  Millî* TSorunma * Kanunusun tatbika- ke^ 
ııulduğtt tarihten sonra inşa edilmiş bolunan ve
ya asH heyeti* tevsi veya*tebdiledilerek esaslı-su
rette4 tadü ; edilmiş; olan gayrimenkullerde 
Bina : Vergisi »! Kanununa göre katı olarak 
tesbit^edilen gayrisâfi iratlar, kira olmak üzere 
kabiil edilir ve sözleşme- şartları emsali binalar 
nazara?^alınarafc -mahalli örfe -görevBelediye en
cümenlerince tâyin olunur. Bu şekilde taayyteı 
eden kira bedellerine muvakkat ikinci maddenin 
(a) W (t) l^tîeVmftryaziH'zarm^y^^ 

1 Muvakkat madde 3 .— I - Kira sözlesmeleri-
| nin veeibeferiae ve Borçlar KanamanınİMM-••*•• 

lî Korunma Kanununun 30 neu maddesine mu
gayir olmıyan hükümlerine kiracılar veya miras
çıları ve meskenlerde, ölen kiracı ile birlikte 

I ikamet edenler tarafından tamamen riayet edil
diği müddetçe birinci maddede yazılı tarihlerden 
itibaren üç ay sonraya kadar kiracılar aleyhine 
tahliye dâvası mesmu olmaz. 

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

I de yazılı tarihleri tecavüz edemez. 
Kiracı tarafından gayrimenkulun tahliye edi

leceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen gay-
I rimenkul tahliye edilmezse icraya müracaatla 

tahliye ettirebilir. 
Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun Millî -

Korunma Kanununa mugayir olmıyan vecibe
lerine riayet edilse bile aşağıda yazılı hallerde 
kiralıyan: 

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

b) Gayrimenkulu kendisinin, eşinin veya 
çocuklarının muayyen lbtr meslek veya sanatın 
bizzat icrası için kullanma ihtiyacında ise söz
leşmenin hitamında, 

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

d) Kiısa bedelini vaktinde ölmemelerinden -
dolayı haklı olarak bir yıl içjnde iki def a ih
tar yapılan kiracılar aleyhine kira müddetinin 

\ hitamında ve ayrıca ihtara hacetikalınmfeksıznv •'* 
Umumi hükümler; dairesinde tahliye dâvası 

] açabiliri 
I İÜ - Mal sahibi bu maddenin II nöi fıkra** 
i sının a, b ve c: bentlerinde yazılı sebeplerden" -
r dolayı tahliye ettirdiği gayrimenkulu- mücfeîr 

sebep olmaksızın bir yıl içinde başkasına kira-
lıyamâz. Ancak bu müddet birine! maddedeki 

I tarihleri aşamaz. 
IV - Bu madde hükümlerine- göre âçılaca% 

I tahliye dâvaları sulh mahkemeleriade görittüt. -
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Tahliye dâvaları ile beraber açılmış bulunan 
tazminat dâvaları hakkında sulh mahkemeleri 
ve tazminat dâvası zımnında asliye mahkeme
lerine açılan tahliye ve fesih dâvalarında asli
ye mahkemeleri tarafından görevsizlik kararı 
verilemez. 

Muvakkat madde 4. — 1 - Kiracı, sözleşme
de aksine kayıt olmadıkça, mesken olsun ol
masın kiralanan yeri kısmen veya tamamen 
başkasına kiralıyamaz, yahut kiralanan yerden 
istifade hakkını veya kira sözleşmesini başka
sına devredemez ve yahut kendisi hakikatta 
gayrimenkulu bırakmış olduğu halde her han
gi bir sebeple bu yeri başka kimselere kısmen 
veya tamamen işgal ettiremez. 

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

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

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

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

Bu kanun hükümlerine muhalefetin derecesi 
ve suçun şahsi ihtiyaç sevkı ve geçim sıkıntısı 

ile işlendiği mahkemece takdir olunan hallerde 
ceza üçte bire indirilebilir veya zaruretin dere
cesine göre tamamen iskat edilebilir. Mükerrir-
ler ile bu suçu itiyat edinmiş olanlar bu hüküm
den istifade ettirilmez. 

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

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

Muvakkat madde 6. — Bu Kanuna göre ya
pılan zam nispetlerinden aşağı nispette kiraya 
zam yapılacağını veya hiç zam yapılamıyacağmı 
kiralıyan, bu kanunun yayınlandığı ayı takip 
eden ayın sonuna kadar yazı ile tebliğ etmediği 
takdirde anılan zamlar bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihi takip eden ilk ayın başından iti
baren kendiliğinden uygulanır. Bu takdirde ki
racı bir aylık sürenin sonundan başlıyarak bir 
ay içinde kira sözîleşmesinin feshini ihbar edebi
lir ve bu ihbardan itibaren iki ay içinde binayı 
tahliyeye mecburdur. Binanın tahliyesine ka
dar geçen sürenin kirası zammiyle birlikte öde
nir. 

Muvakkat madde 7. — Bu kanuna göre yapı
lan zamlar Bina Vergisi Kanunu mucibince ta
dile esas olamaz. îradı gayrisâfi ve kira üzerin
den alınmakta olan her türlü özel idare ve be
lediye vergi ve resimlerine ve bunların zam ke
sirlerine bu kanunun tatbik olunduğu müddetçe 
aksettirilemez. 5421 sayıltı Gelir Vergisi Kanu
nunun geçici 6 nci ve 5423 sayılı Esnaf Vergisi 
Kanununun geçici 3 ncü maddelerinin «a» fık
ralarındaki nispetler, bu kanunla kiralar için 
kabul edilmiş olan zamlara göre, meskenlerden 
gayrı yerlerde yüzde yüz elliye, meskenlerde ilk 
yılda % 50 ye ikinci ve mütaakıp yılda da 
% 100 e yükselttilir. 

Muvakkat madde 8. — Kira sözlegmelerinde-
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ki başkasına kiralama veya devretme yetkilerine 
dayanarak kiracıların kiracı olarak işgal ettik
leri gayrimenkulu 5020 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel kısmen veya tama
men başkalarına kiralamış veya devretmiş olduk
ları hallerde kiracıların ikinci kiracılar veya 
devralanlarla yapmış oldukları sözleşmeler ilk 
kiracı ile kiralıyan arasındaki sözleşmenin bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte henüz sona 
ermemesi hasebiyle, devam ediyor ve bu süre 
içinde ilk kiracı kiralıyana karşı kiracılık duru
munu muhafaza ediyorsa kira bedeline mesken
lerde % 200, meskenlerden gayri yerlerde % 300 
zam yapılır. Birinci kiracı ile ilk kiralıyan ara
sındaki sözleşmenin sona ermesi halinde birinci 
kiracı ile akit yapmış olanlardan gayrimenkul-
de oturmakta bulunanlar, o tarihe kadar cari 

| sözleşmeye, eğer yazıllı sözleşme yoksa bu kanu-
i nun muvakkat ikinci maddesinin (b) fıkrasına 
I göre tâyin edilmiş ve edilecek olan kira miktar

ları ile, ilk kiralıyanın kiracısı sıfatını kazanır-
I 1ar. Birinci kiracı da gayrimenkulun bir kismı* 
I nı işgal etmekte ise sadece oranın kiracısı olarak, 

aynı esaslar dairesinde kalabilir. 

MADDE 2. — 5020 sayılı Kanun ve Millî 
Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunlla de
ğiştirilen 56 ncı maddesinin VIII nci bendi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımını takip eden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

i MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

m n 
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