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1. — GEÇEN 1 

Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarıla
rının sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önerge kabul edildi. 

Millî Korunma Kanununun değiştirilmesine 
dair olan kanun tekliflerinin muvakkat birinci 
maddesinin (c) ve (ç) fıkraları komisyona ve
rildi. (b), (d), (e), (f) fıkraları kabul edildi. 

Yeniden bir fıkra daha ilâvesi hakkındaki 
önerge, dikkate alınarak komisyona verildi, 

Sözlü sorular 
1. — Malatya Mebusu Hikmet Fırat 'ın, Ma- I 

latya Vilâyetinin Çataltepe Köyü Muhtarı Ömer 
Erkenekli'nin işine keyfî olarak son veren Besni 
Kaymakamı ile görevini kötüye kullanan jandar
ma komutanı hakkında vâki müracaat üzerine ne 
muamele yapıldığına dair sözlü soru önergesi 
İçişleri Vekâletine gönderilmiştir. (6/1015) 
- 2. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri 'nin; 

vazifesini ihmal ve suiistimal ettiği söylenen 
Bandırma Tayyare Alayı Kumandanı Arif Hik
met Uçar hakkında vâki şikâyetler üzerine ne 
muamele yapıldığına dair sözlü soru önergesi, 
Millî Savunma Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1018) 

3. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin; 
Bandırma Tayyare Alayı Kumandanı Albay 
Arif Hikmet Uoar ile Yüzbaşı Müştak Matsu hak
kında vâki şikâyetlerin doğru olup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi, Millî Savunma Vekâle
tine gönderilmiştir. (6/1019) 

4. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri 'nin; 
Bandırma iskele meydanında tayyare alayı ge
diklileri ile siviller arasında vukubulduğu söyle- | 

2. — HAVALE ERÎJ 

Lâyihalar I 
1. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

1949 malî yılı Hesabı katî kanun lâyihası (1/580) 
(Sayıştay Komisyonuna); | 

2. — İstanbul ve İzmir'de birer ceza evi yap
tırılması için gelecek yıllara geçici taahhütlere 
girişilmesi hakkında kanun lâyihası (1/581) ı 
(Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) ] 

3. — Mehmetoğlu Yunus Karlıova'nın eşi | 1 
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(G) fıkrası kabul edildi. 
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nılmak üzere Birleşime son verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Gazianteb Mebusu 
Fikri Apaydın Ali Ocak 

Kâtip 
İstanbul Mebusu 

Füruzan Tekil 

nilen hâdisenin doğru olup olmadığına dair sözlü 
soru önergesi, Millî Savunma Vekâletine gönde
rilmiştir. (6/1020) 

5. — Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç 'm; Kars ' 
lı Abbas Öner'in İskenderun'da polisler tarafın
dan öldürülmesi ve eşi Elvan'm yaralanması 
sebebine ve bu hususta tahkikat yapılıp yapıl
madığına dair sözlü soru önergesi, Adalet ve 
İçişleri Vekâletlerine günderilmiştir. (6/1021) 

Yazılı sorular 
Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük'ün, Ço

rum'un zirai kalkınmasını temin için teknik 
ziraat teşkilâtının ne zaman kurulacağına dair 
yazılı soru önergesi, Tarım Vekâletine gönde
rilmiştir (6/1016) 

Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük'ün, Ala
ca'nm bâzı köylerinden okul yapılacağı vadiyle 
1945 yılında idare âmirleri tarafından toplanan 
paraların bu köylerle alâkası bulunmıyan sair 
yerlere sarf edilmesi sebebine ve bu yüzden mağ
dur olan köylerin durumunu bertaraf etmek için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair yazılı so
ru önergesi, Millî Eğitim Vekâletine gönderil
miştir (6/1017). 

LEN KÂĞITLAR 

Zehra Karlova'ya hidematı vataniye tertibin
den maaş bağlanmasına dair kanun lâyihası 
(1/582) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına); 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Hükümeti arasında 26 Şubat 1953 
tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve öde
me Anlaşmalariyle eklerinin kabulü hakkında 
kanun lâyihası (1/583) (Dışişleri ve Ticaret 
komisyonlarına); 

Sorular 
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5. — Yeniden bir vilâyet ve dört Kaza ku- I 

rulması hakkında kanun lâyihası (1/584) (İç
işleri ve Bütçe komisyonlarına); 

6. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği kanunu lâyihası (1/585) (Tarım ve Adalet | 
komisyonlarına); . I 

Teklif 
7. — Kırşehir Mebusu Rifat Özdeş ve 8 ar

kadaşının, Dumlupınaı* denizaltı gemisinde ölen 
askerî şâhısların şehit, dul ve yetimlerinin de 
şehit dul ve yetimi sayılmasına ve bu şehitlerin 
ailelerine tazminat verilmesine dair kanun tek
lifi (2/517) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına); | 

REİS — Görüşmelere başlıyoruz. 
Konya Mebusu Hidayet Aydmer tarafından 

verilmiş bir takrir vardır, okuyacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde bulunan kanun teklif 

ve tasarılarının sözlü sorulardan evvel görüşül
mesinin reye konulmasını arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
H. Aydmer 

REİS — Okunan takriri reyinize arzediyo-
rum. Kalbül edenler... 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Söz is
tiyorum. 

3, — GÖRÜ! 

1. — Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in, 
Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında. kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/484) [İJ 

[1] Birinci görüşülmesi 58 nci Birleşim Tu-
tanağındadır. 
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Rapor 

8. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel 
ve 23 arkadaşının, Namıkkemal Mahallesindeki 
memur konutlarının satış suretiyle tasfiyesi, 
Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Ankara 
Namıkkemal Mahallesindeki binaların Devlet 
dairesi olarak kullanılması, Çankırı Mebusu 
Kenan Çığman'm, Nemıkkemal Mahallesindeki 
«D» tipi blok evlerin verem mücadelesinde kul
lanılmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâ
leti emrine verilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/50, 123, 129) (Gündeme). 

REİS — Buyurun. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Efen
dim, filvaki kanunların müzakeresi çok 
lâzımdır. Ama sözlü sorular da lâzımdır. 
Çünkü sözlü sorular olursa biz o vakit Hüküme
ti daha iyi yürütmüş oluruz, kanunlar da da
ha çabuk çıkar. Onun için çok rica ederim, hiç 
olmazsa haftada bir gün, ilâve ettiğimiz gün 
sözlü soruları konuşalım. (Perşembe günü ses
leri). 

REİS — Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın fou 
mütalâasından sonra takriri oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmdyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

LEN İŞLER 

REÎS — Adalet Komisyonu Reisi İzmir Me
busu Halil Özyörük'ün bir takriri vardır. Oku
yacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Temyiz Mahkemesinde teraküm eden yüz

lerce tevhidi içtihat işi mahkemelerin umumi 
faaliyetini sektedar eden bir mahiyet .almıştır. 

B I R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

REİS — Refik Koraltan 
KÂTİPLER .İhsan Gülez(Bolu), Ömer Mart (Çanakkale). 

- 351 -
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Bunların bir an evvel neticelendirilmesini sağ- I 
lamak için gündemin iki defa görüşülecek işler 
faslında ikinci, defa görüşülmesi lâzımgelen ve 
bir maddeden ibaret olan Temyiz Teşkilâtının 
Tevsiine dair olan Kanunun sekizinci maddesi
nin değiştirilmesine dair teklifin diğer işlere 
takdimen müzakeresine karar verilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Adalet K. Reisi 
îzmir 

Halil özyörük 

BEİS — Adalet Komisyonu Reisi Halil Öz
yörük tarafından verilen ve şimdi okunan tak
riri tasvibinize arzediyorum. 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim. Ada
let Komisyonu Reisinin vermiş, olduğu bu tak
rir muhtevası itibariyle yerinde bir takrir ola
bilir, fakat gündemde müstaceliyetle müzake
resine karar verilmiş kanun tasarıları vardır. 
ö tasarıların müzakeresi ikmal edilmeden tek
rar ve ivedilikle başka bir kanun tasarısının öne 
alınması doğru değildir. Birisi biter, ondan son
ra o ele alınabilir. ' | 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte- j 
rem arkadaşlar, gündem yüklüdür. Millî Korun
ma Kanunu bizi çok işgal etti ve edecektir de. 
Bunun hemen arkasından Turizm Endüstrisi 
Kanunu gelecektir ki, onun da hakkında müs
taceliyet kararı vardır, bu da yüksek heyetinizi 
çok meşgul edecektir. Halbuki gündemde tevhidi 
içtihad müessesesini alâkadar eden bir mesele 
vardır. Temyizde yüzlerce iş teraküm etmişti».*, 
bunun neticesini beklemektedir. Esasen yüksek 
heyetiniz birinci müzakeresini de yapmıştır. 
Binaenaleyh vatandaşları ve adaleti mefluç bir 
hale sokmamak için bu tek maddenin takdimen 
müzakeresini rica ediyoruz. 

REÎS — Adalet Komisyonu Reisi Halil öz-
yb'rük, buyurun. 

ADALET KOMİSYONU REÎSÎ HALlL ÖZ
YÖRÜK (îzmir) — Muhterem arkadaşlar, Hi
dayet Aydıner arkadaşımız izah etti. Tevhidi 
içtihad müessesesinde yüzlerce iş teraküm et
miştir. Bunlar hallü faslolunmadıkça mahkeme
lerde mevcut işlerin intacına imkân yoktur. Bu 
itibarla takdim ve tesrii zaruridir. Fakat elde 
müstaceliyet kararı verilerek başlanmış olan işi 
yanın bırakıp da bunun müzakeresini yapalım | 
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demiyoruz,' onun akabinde müzakeresini rica 
ediyoruz. (Doğru doğru sesleri) 

REÎS — Cevdet Soydan, buyurun. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar; ruznamemizde bulunan ve temyiz 
mahkemesinin teşkilâtına taallûk eden bir ka
nunun müzakeresi de mevzuubahistir. Böyle 
bir kanun gelirken, yeniden temyiz teşkilâtının 
tevsiine ait Kanunun garabetini nazan dikka
tinize arzetmek için söz aldım. Bu kadarla ikti
fa ediyorum. (Reye sesleri) 

REÎS — Hidayet Aydıner, buyurun, (gürül 
tüler, reye sesleri) Müsaade buyurun efendim. 
(Kapak sesleri, gürültüler, reye sesleri.) 

Arkadaşlar; lütfen bir dakikanızı istiyoram. 
(Reye sesleri) 

REÎS — Şimdi Adalet Komisyonu Reisi Ha
lil özyörük arkadaşımızın takririni oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutacağım. 
REFET AKSOY (Ordu) — Takrir sahibi 

takririni izah etti. Müstaceliyetle görüşülmesi 
kararlaştırılmış olan kanunların müzakeresin -

j den sonra mevzuubahis kanun teklifinin görü
şülmesine taraftar olduğunu söylediler. 

REÎS — Takririn münderecatı takdimen 
görüşülmesi merkezindedir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Ayfon Karahisar) — 
Efendim, tavzit •ettiler, dediler.ki; müstaceli
yetle konuşulsun, ondan sonra... 

REÎS — Takdimen görüşülmesi istendi. Ma
mafih takriri bir daha okutuyorum. 

(îzmir Milletvekili Halil özyörük'ün takriri 
tekrar okundu). 

(Takdimen kelimesi yok, sesleri). 
REÎS — Maddeyi okutuyorum : 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtı
na dair 1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 8. — Temyiz dairelerinden biri : 
A) Müstakar içtihadından dönmek isterse; 
B) Benzer hâdiselerde birbirine uymıyan 

kararlar vermiş bulunursa; 
I C) Bir kısım umumi heyetine mensup iki 

— 362 — 
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dairenin kararları arasında ihtilâf bulunursa; 

Alâkalı daire reisi veya ihtilâf halinde bu
lunan dairelerin reislerinden biri rücuün veya 
uyuşmazlığın sebep ve mahiyetini izah eden ra
porunu karar suretleri ile birlikte birinci reisli
ğe verir. Birinci reislik gerektiği hallerde diğer 
dairenin de yazılı mütalâasını aldıktan sonra bu 

.hususta bir karar verilmek üzere dosyayı ait 
olduğa kısım umumi heyetine tevdi eder. Rapor 
ve mutebayin kararlarla mütalâaname bir hafta 
içinde müzâkereye iştirak edecek hâkimlere da
ğıtılır. 

E^er ihtilâf : 
A) Kısım umumi heyetleri; 
B) Bir daire ile mensup olduğu umumi he

yet; 
C) Bir kısımdaki dairelerden biri ile diğer 

kısım umumi heyeti; 
D) Bir kısımdaki bir daire ile diğer kısım

daki bir daire arasında vücut bulmuş ise iki 
kısım umumi heyetlerinin birleşmesi suretiyle 
toplanacak büyük heyette birinci fıkrada gös
terilen usul ve şekil dairesinde halledilir. 

Kısım umumi heyetlerinin veya büyük he
yetin içtihatların birleştirilmesi suretiyle veril
miş bir kararının değiştirilmesini veya kaldı
rılmasını gerekli kılacak hal ve vaziyetin ortaya 
çıktığı birinci reisliğe yapılacak müracaat
ta esbap ve müstenidatı ile bildirilirse reislik 
bu talebi ihtiva eden dilekçe veya yazıyı ait ol
duğu umumi heyete havale eder. Umumi heyet
lerde bu şekildeki müracaatların müzakere edi
lebilmesi için heyeti terkip eden hâkimlerin 
mutlak ekseriyetince bir karar verilmek lâzım
dır. Ancak bu takdirde esasın müzakeresine 
geçilebilir. 

İçtihatların birleştirilmesi veya müstakar 
bir içtihadın kaldırılması veya değiştirilmesi 
için yapılacak müzakerelerde işi tetkik edecek 
olan umumi heyete mensup dairelerden her bi
rinin hâkim sayısı altı itibar edilmek suretiyle 
mecmuunun üçte ikisinin bulunması ve kararla
tan da meycudun: üçte iki ekseriyetiyle verilmesi 
muktazidir. Birinci müzakere sonunda verilecek 
kararlarda, üçte iki ekseriyet vücut bulmazsa 
ikinci müzakereye bırakılır. Mütaakıp toplantı
larda müzakere nisabı muhafaza e^fteftk şartiy-
I e yine üçte iki ekseriyet hâsıl ölâmaasa müzake
rede hazır bulunanların mutlak ' ekseriyeti ile 
karar verilir. ? : 
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I İçtihatların birleştirilmesi suretiyle verilen 

kararlar, emsali hâdiselerde mahkemeleri bağ
lar. s > f 

Ceza işlerine taallûk eden içtihatların birleş-I * tirilmesi müzakere ve kararlarında Cumhuriyet 
Başmüddeiumumisi hazır bulunur ve reye katı
lır. 

Mütehalif kararların içtihatların birleştiril
mesi şekli ile halli için Temyiz daireleri reisle
rinden başka kendisini alâkalı sayan her hangi 
bir kimse de birinci fıkrada yazılı usul ve şekle 
riayet ederek birinci reisliğe müracaatta bulu
nabilir. 

) REÎS — Tadil takriri verilmediğine göre 
I okunan maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 
* REÎS — Maddeyi tasvibinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu yürütmeye Adalet 
Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi tasvibinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek tasvi
binize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kanun kabul edilmiştir. 

2. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'-
nun, Millî Korunma Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Ka
nıma ek kanun teklifi ile Amasya Mebusu İsmet 
Olgaç'ın, Millî Korunma Kanununun bâzı mdd-

I delerinin değiştirilmesi ve Samsun Mebusu Hasan 
Fehmi Ustadğiu ve 5 arkadaşı ile Maraş Mebusu 
Abdullah Aytemiz'in, Millî Korunma Kanunu
nun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 nçu 

i maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifleri ve Ticaret Komisyonu raporla-
riyle Maliye ve Bütçe komisyonları düşüfıceleri 
ve İçişleri, Adalet ve Bütçe komisyonları rapor
ları (2/59, 102, 223, 373) 

REİS — Muvakkat birinci maddeye ait Ab
dullah Aytemiz tarafından verilmiş takrirler 
vardır. Onlardan birini şimdi ökuyacistğız: 



B : 67 13 .4 . 
Yüksek Reisliğe | 

Millî Korunma Kanununun 30 neu maddesi
nin tadili hakkında Bütçe Komisyonunca hazır
lanıp Yüksek Meclise sunulan tasarının mu
vakkat birinci maddesine aşağıdaki bendin >ek-
]erimesini arz ve teklif ederim. 

Maraş Mebusu 
Abdullah Aytemiz 

h) Maişetlerini ve diğer en mübr»eın ve za
ruri ihtiyaçlarını münhasıran Devlet Bütçesin
den aldıkları maaş ve kiradaki gayrimenkulle-
rinin sağladığı iratla temin zorunda kalan, bu 
maaş ve iratlarının mecmuu ayda 250 lirayı 
geçmiyen bilûmum emekli, dul ve yetimlerin ve 
geçimi yalnız gayrimenkullerinin bu miktarda
ki iradına münhasır olup bundan maada bir 
gelir ve kazancı bulunmıyan sair dar gelirli 
kimselerin bütün gayrimenkullerine; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
desi hükümleri tatbik olunmaz. 

REÎS — Takrir hakkında mütalâa var mı? 
CEZMl TÜRK (Seyhan) — Efendim, tak

ririn sayın sahibi bendenizi mazur görsünler. ? 
Bu tekliflari, iki tarafı keskin bir ustura gibi, 
dulları, yetimleri, emeklileri ve az gelirlileri 
koruyayım derken, ikinci fıkrasiyle aynı vazi
yetteki insanlardan kiracı durumunda bulunan
ları da gayet feci vaziyete düşürebilirlir. Onun 
için kendilerinin bu takrirlerini esaslı surette 
izah etmelerini rica ediyorum. Icabederse ondan 
sonra maruzatta bulunacağım. 

ABDULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Efen
dim, bu kanunun kahrı altında en fazla ezilen, 
geçimi gayrimenkulunun iradına inhisar ed'en 
ve başkaca kazancı, iradı olmıyan kimselerdir. 
Yüksek Meclisin verdiği kararla, halü vakti ye
rinde olan mülk sahipleri varsın biraz dana ya 
sabur çeksinler, sabrın sonu selâmettir. 

Bu dar gelirli kimselerin bir mukayesesesini 
yapmak isterim. 

Gerek kiracıların gerekse mülk sahiplerinin 
dar gelirlileri vardır. Bunlardan yani iki züm
reden birisi memursa bütün memuriyeti zama
nında, serbest meslek erbabı ise kazancının de
vam ettiği müddetçe yiyeceğinden giyeceğinden,^ 
medeni eğlence ve zevklerinden fedakârlık ya
parak, ailesi dahi hizmetçi yerinde çalışarak, 
bütün ömrü boyunca gösterdiği âzami feragat j 
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ve tasarrufla kazandığı paralarla mülk edinen 
kimselerdir ki, bunlar ferih fahur geçinmek 
imkânından istifade etmiyerek âhir, ömürle
rinde iyi bir gün görmek için bu suretle feda
kârlık yapmış olanlardır ki, bunlara elbette 
iktisatçı demek yerinde olur. Bir de gençlik 
çağında ömrünü hoş geçirmek suretiyle israf 
etmiş olan ve bu suretle meslekinden, ve ka
zancının başından eli boş ayrılmış olanlardır ki 
bunlara da israfçı demiyeyim, ihtiyatsızlar de
mek daha yakışıklı olur, şu halde aynı derede, 
aynı seviyede zaruret ve ihtiyaç hususunda 
birbirinden farkı olmıyan iki zümreden acaba 
hangisi daha ziyade himayeye lâyıktır f Dar 
gelirli kiracıları korumak lâzımdır, ki bunlar 
nazara alındı, şimdi sıra berikilere geldi, pe
şinen arzedeyim ki, kasdım bunların istisna
sını rica etmektir, ama bir kıstas bularak, yani 
mutlak deği] 

Şu halde bugün bütün hayatı müddetince 
en büyük fedakârlık yaparak ihtiyarlığını biraz 
hoşça geçirmek için mülk edinen kimselerin 
malında, mülkünde, dükkânında, ev ve barkın
da kimler oturuyor? Bunlarda binlerce lira ka
zanan, sayfiyeli otomobilli zenginler veyahut 
dünyadan haz ve nasibini alan bir zümre otu
ruyor 

Bugün hayat pahalılığının ağır şartlarını 
nazarı dikkate aldığımız takdirde ayda 250 
lira iradı olan bir aile müreffeh olmaktan çok 
uzaktır. Bu gibiler hakikaten derece derece, 
kademe, kademe sefalet ve zaruret çekmekte
dirler. Böylece bütün gayrimenkulleri iradı, 
memur ise emekli, dul ve sair maaşlarının in-
zimamiyle ayda eline ancak 250 lira veya daha 
az geçen dar gelirli mülk sahiplerini kurtarmak 
zamanı şimdi gelmiştir. Bu zavallılar iki buçuk 
seneden beri çıkacak bir kanunla mülklerinin 
serbestiye mazhar olacağı hülyası ile, ümidiyle 
yaşadılar. 

Son kararınızla bu ümitleri de kırıldı. Mad
di gıdadan mahrum olan bu vatandaşların 
mânevi gıdaları da kesildi. Orta yaşlıların mu
hakkaktır ki, veremlileri Ahrete göç etmek 
suretiyle bu sefaletten yakalarını kurtardılar; 
fakat yerlerini boş bırakmadılar. Çocuklarını, 
gençlerini namzet olarak kendi yerlerine ika
me ettiler. Binaenaleyh zalimi eştiğin e kaani 
olduğumuz ve bu sebepten dolayı hükmü iki 
sene sonra icra edilmek üzere idamına karar 
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verdiğiniz bu kanunu, dar gelirli mülk sahip
lerine, bütün kusuru mülk sahibi olmaktan, 
hayatını tasarrufla ve sıkıntı içinde geçirmek
ten başka günahı olmıyanlara tatbik etmiye-
lim. Şu halde 250 lira ve daha aşağı iratlı 
gayrimenkul sahipleri, memur veya gayrime-
mur olsun bütün geçimi bundan ibaret olan 
kimseler vardır, bunları da istisna etmek çok 
yerinde olur. Affınıza mağruren, bunları is
tisna etmemek, ihmal etmek zulme doğru gi
den bir yol olur. Mazlumların ahi hiçbir za
man yerde kalmaz. Binaenaleyh bu vatandaş
ları muhakkak bir ölümden kurtarmak için ne 
lazımsa bunu yapmamız bizim için bir borçtur. 
Bu gibilerin adedi pek azdır. 

Arkadaşlar, meşhur bir söz vardır : Tok 
acın halinden anlamaz. Bir lâhza kendimizi bu 
gibilerin yerine koyalım, ondan sonra hükmü
müzü verelim. Birçok müstesnalar gibi bunu 
da istisna manzumesi arasına katalım. Bu va
tandaşları, gadirden kurtaralım. Hükümet ha
kimane bir siyaset takip etti, bütün mesuliyeti 
bizlere bıraktı. Hükümet namına konuşan bir 
zat «bu meselenin hallinde, Meclisin kararı, 
Hükümetin kararı olacaktır» dedi. Binaenaleyh 
bütün mesuliyet bizim üzerimizdedir. Bir ta
raftan diğer vatandaşları korurken, öbür ta
raftan aynı seviyede ve aynı zarurette bulu
nanları hariç tutmak, zannederim, doğru ol
maz. Binaenaleyh hepinizden rica ediyorum, 
emekli iken sanat ve ticaretle meşgul olmaya 
fırsat ve imkân bulanlar hariç, bu zavallı ve 
adedleri pek az olan kimseleri; bütün ömrü 
boyunca iktisat ettikleri paralarla gayrimen
kul yaptırmış olanları, o gayrimenkulun men
faatinden mahrum etmiyejim,. onları en fazla 
muhtaç oldukları bir sırada müzayaka içinde 
bırakmıyalım. Bu zavallılar hayatlarının en 
zevkli devirlerinde kendilerini dünya nimetle
rinden tecrit ederek âhir . ömürlerini düşün
müşlerdir, onlar, ömürlerinin sonuna doğru 
böyle sefalete duçar, edersek, bu zavalılar fâni 
dünyaya çilelerini çekmek için gelmişler de
mektir, şu halde kefenlerini alıp göçsünler. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Cezmi Türk. 

€EZMt TÜRK (Seyhan) — Efendim, şim
di yapacağım maruzat, benim için hazin bir 
vazifeyi «da ve ifa etmek olacaktır, ancak tak-

4.1953 O : 1 
[ riri iyice anladıktan sonra bu beyanda bulun

maya mecburum. 
Sayın Abdullah Aytemiz'in beyanlarından 

şunu anlıyorum, küçük emlâk sahiplerinin mü
dafaası ve bunun edebiyatı. Fakat küçük em
lâk sahiplerinin karşısında küçük kiracılar. 
Onlar için hiçbir şey söylemediler. Getirdikleri 
misal sadecş çıkarmış olduğumuz tasarı ile zu
lüm ve gadir yapılmakta olduğunu; kelime 
olarak ifade ettiler. Bu arada da Hükümetin 
hakimane hareket ettiğini buyurdular. 

Bendeniz Hükümetin bu meselede bilâkis çok 
âciz ve dilsiz olduğunu görmekteyim. Hükü
met bu mühim içtimai meselede Meclisi uzun 
boylu tenvir etmeli idi. Hikmeti Hükümet bu
nu icabeder. Hakimane hareket bu değildir. 

Yüksek Meclisin, günlerden beri muhtelif 
celselerinde bu işe adaletsizlik girmesin diye 
nasıl bir titizlik ve hassasiyetle çalıştığını ge
rek komisyonda, gerek burada gördük. Ben 
bu hükümleri zulüm ve gadirle tavsif etmeleri
ni insaflı bir hareket olarak görmem. (Bravo 
sesleri). Aziz arkadaşlar, küçük emlâk sahip
lerinin içinde dar gelirli olan vatandaşlarınız 
vardır. Bunların içinde emekliler, dullar ve ye
timleri pek büyük bir çoğunluk teşkil etmek
tedir. Maalesef kendileri gibi ben de şimdi ra
kamlara istinaden değil, müşahedelerime müs
teniden arzedeceğim; mantık da şunu ieabet-
tirir ki, aylık iratları 100 - 150 lira veya daha 
aşağı olan aileler, birer küçük ev sahibi idiler
se bu 15 sene içinde bunu elden çıkardılar. 
Çünkü 15 sene açlık rejimine tahammül edebi
lecek aile tasavvur etmek geçirdiğimiz harb yıl
ları içindeki hayat şartları bakımından imkân
sızdır. Sorarım kendilerine ya bu küçük ev sa
hipleriyle, onun evinde oturan az gelirli kira
cıları, bu 30 ncu maddenin tam serbestiye ka
vuşturulması muvacehesinde nasıl telif edecek
lerdir? Küçük emlâk sahipleriyle az gelirli ki
racıyı birbirine katmak için, birbirlerini yeme
leri için bir sebep olmaktan başka ne fayda te
min edeceğini anlıyamıyorum. Küçük emlâk 
sahiplerini himaye edelim derken, dul yetim ve 
emeklilerden az gelirli olanları ne yapacaklar
dır? Bence esas olan iş; bunu Hükümetten is
temektir. Bilhassa 1939 öncesindeki emekliler 
ve onların dul ve yetimleri ne olacaktır? Bun
lara Hükümetin muhakkak bir şey yapması lâ-

I zımdır. Bahusus bu kanunu kabul ettikten son-
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ra; Sayın Abdullah Aytemiz'den onu temenni* 
ederdim ki, buraya çıksın, ısrarla Hükümetten 
istesin, desin ki; bu kanun tatbikata geçtiği 
andan itibaren büyük sıkıntı içinde bulunan 
1939 dan önceki emeklilere zammedin. Bunun 
için bir an önce % 25 tahsisat fazlası isteyin 
demesi lâzımdı. Onun için Yüksek Heyetiniz-
den istirham ediyorum, küçük emlâk sahiple
rini mağdur göstererek 250 liradan aşağı gelir
li olanları refaha kavuşturayım derken, küçük 
kiracıları mağdur bir vaziyete düşürecek bir 
takriri reddediniz. Çünkü kanunların himaye
si evvelâ bu fakir olanlaradır. En küçük bir 
varlık sahibi olmıyan eski emekliler, çalışanlar 
ve onların yetimleridir. Bu takririn reddini r i 
ca ediyorum efendim, (Bravo sesleri). 

RElS — Mahmut Güçbilmez, buyurun. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Cezmi 

Türk arkadaşımızın mâruzâtına başka yönden 
bir iki şey ilâve edeceğim. Emekliler, dullar 
ve yetimler bir grup olarak takririn baş kıs
mında ele alınmış, ondan sonra da «sair dar ge
lirliler» tâbiri içinde ikinci grup bu istisnanın 
hucjutları arasına sokulmak istenmiştir. Bu 
«şair dar gelirliler» az maaşlı Devlet memurları 
olması melhuzdur. Teklif zahir haliyle haki
katen caziptir. Bu bakımdan belki iltifata nail 
olacaktır. Ancak amelî bakımdan bir defa du
rumun yani istisnaya girip girmiyeceğinin tesbi-
ti hakikaten müşküldür. Çünkü ölçü olarak 
250 lira ele alınmıştır. 250 liradan başka geliri 
olmadığının tesbiti, bir sürü zabıta tahkikatını 
gayrimenkul kayıtlarının soruşturulması ve ban 
kalarla muhabere gibi birtakım işler çıkaracak
tır. Takdir buyurursunuz ki, para ile imanın 
kimde olduğu belli olmaz. Gayet fakir görünür, 
fakat bankada dünya kadar mevduatı vardır, 
Bankalar Kanuununa göre, mevduat hakkında da 
kolay kolay malûmat sahibi olunamaz. 

Sonra, 250 lira ölçü neye göre tesbit edilmiş
tir? Takrir sahibi arkadaşımız bu hususu ten
vir buyurmadılar. Neden 250 liradır da meselâ 
200 veya 300 lira değildir. Kaldı ki, Cezmi Türk j 
arkadaşımızın izah buyurdukları şekilde, kefe* I 
nin bir tarafında küçük gelirli kiracılar, diğer 
tarafında küçük emlâk sahipleri vardır. Bun
lardan hangisinin muhtacı himaye olduğunu dü
şünmek ve bir takdire gitmek lâzımgelirse, az 
gelirli kiracı vatandaşların himayesinin daha ] 
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mâkul olacağını Yüksek Heyetin takdirine terk-
ederim. 

REÎS — Kemal Çobanoğlu. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, Mahmut Güçbilmez'İn dediği gibi, 
zahiren gayet çekici bir önerge karşısındayız. 
Fakat fiiliyat sahasına intikalinde kabiliyeti 
tatbikiyesi bulunmıyan bir madde ile karşı kar
şıya olacağız. 

Hüsnü niyetine emin olmasaydım sayın ar
kadaşıma şunu söyliyecektim: Gayet kurnazca 
ev sahiplerinin büyük ekseriyetini Millî Ko
runma Kanununun şümulünden hariç tutmak 
için böyle bir teklifte bulunuyor. Fakat arka
daşımın hüsnüniyetine emin olduğum için bu
nu söylemiyorum. Arkadaşlar, Cezmi Türk ar
kadaşım gayet güzel söylediler, biz kanunları 
tedvin ederken iyiliği ile mahzurlarım ölçerek 
vaz'etmemiz lâzımdır, Yalnız ev sahiplerine 
ayda 2 50 liradan fazla bir gelir sağlamıyorsa 
bunları istisnai muameleye tâbi tutalım gibi 
bir mülâhaza mahzurludur. Cezmi Türk'ün de
diği gibi aksi de varit olabilir. Yani 250 lira 
iradı elde edemiyen dul yetim ve yahut da dar 
gelirliler ne olacak arkadaşlar. Emin olunuz 
daha dün şahit olduğum feci bir durumu vic
danım sızlıyarak arzedeceğim. Eline 130 kü
sur lira geçen, dul ve yetimden terekküp eden 
bir aile, henüz kanunu kabul etmemenize rağ
men ev sahibi karşısına dikilerek şimdiden 
tahliye talep etmiştir. Böyle durumda bulunan 
dul kiracıların hali ne olacaktır? Bu aileyi bu 
kanun çıkınca tutup kolundan atacak mıdır? 
Vicdanı çok yüksek arkadaşımızdan cevap ver
mesini rica ediyorum. 

Feridun Fikri Düşünsel hatırlarlar, 1947 de 
bu kanunun tadilini çıkardığımız zaman hâ
kimler (Bu tadil dolayısiyle dâva dosyaları 
kat kat artmıştır) demişler, şikâyet etmişlerdir. 
Şimdi arkadaşımız dediler ki: (Kızını evlen
dirmiş, başka yerde oturuyor diye dâva açmış
tır, başka yerde gayrimenkulleri varsa dahi 
sırf intikam almak için, tahliye talebinde bu
lunmuştur,) 

Arkadaşlar, sizleri temin ederim ki bu öner
ge ile maddede böyle bir şekil sağlanırsa 250 
lira gelir sağlamıyor diye pek çok vatandaş
lar, pek çok ev sahipleri bu fcabÜ dâvaları 
açacaklardır. Beraberce "aldıkları hissei - şayialı 
bir apartman 700 lira icar getiriyorsa, beheri-
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-,\:»e j^i yüz küsur. Ura kira isabet edecektir. Bu 

kabil mal sahipleri de mahkeme kapılarına gi
decekler ve münazaalı vaziyete düşeceklerdir. 
Tatlıyı dâvaları açacaklardır. Bu önerge bu
nu tevlit edecektir. Daha birçok misal ve 
mahzurlar arzetmek mümkündür. Evet; hima
yeye muhtaç, himaye , edilmesi lâzımgelen ev 
sahipleri vardır fakat kıstas bulmak lâzımdır. 
Kiracıları mağdur etmiyecek böyle bir kıstasa 
göre; bunların veziyetini düşünmek lâzımdır. 

Diğer arkadaşlarımla beraber ben de rica 
ediyorum, bu önerge reddedilsin. 

REİS — Komisyonun bir mütalâası var mı? 
••. ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) Arka

daşlar; bu iş hakikaten çok üzüyor. Kısa kesmek 
lâzım! Ama bâzan muhik gibi görünen tenkid-
lere de cevap vermek zaruri olur. Kısa bir 
cüiîıle ilevcevap vereceğim. 

Evvelâ, Allah millete zeval vermesin. 500 li
ra1 tekaüt maaşım var. Ben hiçbir zaman bu
nun tahdit olunan hududuna girmem. Kemal 
özçöban benim hüsnüniyetimden bahsetti, teşek
kür ederim. 

t)ar gelirli kiracıların hali hakikaten acı-
nakİı, ama bir kısım vatandaşların sırtından 
mı (jutacak? Bu gibi âcizleri vikaye etmek el
bette Hükümetin vazifesidir. Bu kanunun il
gasını kayıtsız şartsız teklif etmiş değilim. Bir 
şarii ğayrimufarikı gibi dar gelirli kimseleri 
düşünmeyi ve onlara bir mesken bedeli verilme
sini ae ileri sürdüm. Bu, nereden verilecek? Bu 
kânunun bünyesinden. Tıpkı bir çiftlik gibi 
iradının bir kısmını imarına sarf etmek kabilin
den. Bu suretle elbette onlar da düşünülmüş 
olur, buna şüphe yok. 

Bu âdeta Fatih'te bir adamın elinden ceb
ren alınan parayı Sultanahmet'te sadaka ver
mek gibi bir şey oluyor. Kimin kesesinden alıp 
kime veriyoruz? Buna ne hakkımız var? Bu an
cak Devlet bütçesinden temin olunabilir. Bu da 
Hükümetin alacağı isabetli tedbirlerle sağlanmak 
lâz^mc ı̂r. Yoksa bir kısım vatandaşlara vergi 
tarhı mahiyetinde kanun yapmak hiçbir zaman 
benim hak, ve adalet duygularıma ve havsala
ma sığmaz. Fakat kanun olmak itibariyle mu
tadır, muteberdir. 

Bâzı arkadaşlar bunun müşkülâtından, kıs
tasının ney* dayandığından bahsettiler. Efen
dim,, ben öyle bir kıstas gösterdim ki, bunun 
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I doğruluğunda kimsenin asla iştibahı olamaz. 

Her hâiıği bir adama sorûlsaf •Ankara^da* -İs
tanbul'da 250 lira iradi olân'bir adam nasil ge
çinir diye? Şu cevap verilir, ̂ biöMr müşkülât 
ve sefalet içinde geçinir;..' l Mikyası" t•• büyütmek 
isterseniz büyütünüz. Ama betf asgariOiaddi 

I aldım. 250 lira böyle bir zamanda ne ifâde.eder. 
I Bu para öyle bir kıstas miktarıdır' 'ki; - bunun 

sefalet ve zaruret içinde yaşanmasmi;icap etti
ren bir irat olduğunda herkes v mütlşefJktir. , 

Mahmut Beye cevap veriyorum;; müşkülâtı 
vardır, buyurdular. Benee yoktur.; Mçin, çün
kü hedef şudur; gayrimenkulleri var, lakat 
ticareti, sanatı, ziraati, yazıcılığı da; var^,buııla-
ra şümulü yoktur. Haricen en. ufak i bir; işle 
meşgul değildir. Bu gayrimenkullerinUâe <} iradı 
nihayet 250 liradan ibarettir.: Emekli, dul Y§ ye
tim maaşı da dâhil olduğu, halde iradmın mec
muu 250 lirayı geçmiyorsa^ bu, gibilere tatbik 
edilmesini arzettim. 

Hulâsanın hulâsası; hâkimlerin vazifesi ne
dir? İşler çoğalacakmış, hâkimlerin adaletle 
vazife ifa etmeleri ibadettir. Ama zenginlerin 
işiyle meşgul olmak nafile b i r . ibadet, ise bu gi
bilerin işleriyle meşgul olmak da farzdı ayın
dır. Binaenaleyh müşkülatı yoktur.. Bîr ada
mın harici kazancı var mı? yok mü? bunların 
hepsi meydandadır. Yine ne kadar gayriiüenku-
îü varsa bütün bunların göz önünden kaçmasına 
imkân yoktur. Bir hâkim en. kısa zamanda bü
tün bu gibi ihtilâfı halledebilir. Diğerleri gibi 
seneler be seneler devam eden işlerden değil
dir. Basittir, kolayca halledilebilir. Binaenaleyh 
ben ne kiracı ve ne de ev sahiplerinin vekili 
değilim. Benim müdafaam her iki zümrenin de 
milletvekili sıfatiyledir. Zahiren mülk sahiple
rini vikaye eder gibi görünüyorsam da tekli
fim yüksek Meclisçe nazari dikkate- alındı, 
Bütçe Komisyonuna havale edildi. Ben ticaret
haneler için bir fıkra koymuştum. Yüksek 
Meclis tasvip etti, emsali binaların icarı veri
lecek olursa tahliyesini mal sahibi istiyemiyecek-
ti. Bu Umumi Heyette kabul olundu, fakat Büt-

I çe Komisyonu kararında ısrar etti. Heyeti Umu-
miyede müzakere ve münâkaşadan sonra ko
misyon raporu tasvip olundu. Binaenaleyh ben 

1 seyyanen iki tarafın hak ve menfaatinin müda
faasını yaptım! Benim şiarım budur.!Her han
gi bir tarafın en uf ak bir iltizamını ben asla 

I aklımdan geçirmem. Bıi zavallıların miktarları 
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da azdır, bunları korumak lâzımdır. Hükümet 
işi Meclise bırakmıştır, mesuliyet bize aittir; 
karar sizlerindir. 

REİS — Cezmi Türk. 
CBZMl TÜRK (Seyhan) — Efendim, saym 

üstadımız yüksek bir hukukçudur, ömürleri bo
yunca usuliyatla iştigal etmişlerdir; benden çok 
iyi ıbilirler. Kanunun tümü görüşüldü, birinci 
maddesi de görüşüldü. Bu, ancak o zaman veri
lir ve 250 liralık bir muafiyete taallûk eden 
hüküm olabilirdi. Kanunun bu hükümleri kabul 
edildikten sonra yeni ve adaletsiz bir istisna 
maddesi ile gelmek, kendi noktai nazarlarına 
göre, usuliyat bakımından dikkate şayan bir 
şahaserse de; Meclisin İçtüzüğüne göre büyük 
bir usulsüzlüktür. Bunu arzetmek isterim. 

REÎS — Şimdi takriri okuduk, mütalâaları 
dinledik. Bu takririn nazarı dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler.. Takrir nazarı dik
kate alınmamıştır; reddedilmiştir. 

Şimdi Abdullah Beyin ikinci takririni oku
yoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Millî Korunma Kanununun 30 neu maddesi

nin tadili hakkındaki Bütçe Komisyonunca ha
zırlanıp, Yüksek Meclise sunulan tasarının mu
vakkat birinci maddesine aşağıdaki bendin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Maraş Mebusu 
Abdullah Aytemiz 

«1. Gerek mazbut, gerekse mülhak vakıf
lara ait bütün gayrimenkullerin musakkaf olan
larına ;» 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
desi hükümleri tatbik olunmaz. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Bundan evvelki 
takrirlerinin tamamen aksine olarak, bu yeni 
takrirlerinin kabulünü bütün mevcudiyetimle 
temenni ederim. Çünkü hakikaten ebaen an ceddin, 
dedelerimizden kalma evkafı islâmiye pek met
ruk, mensi ve fakir hâle gelmiştir. Türlü icarei 
vakfiyelerden istifade eden gerek arazisinde 
gerek emlâkinde oturan, bilhassa geçmiş iktidar 
zamanında zinufuz siyasi şahsiyetlerin bu evkaf 
emlâkinde ucuz kira ile ve kanunların himaye
sinden istifade ederek oturmakta devam etme
leri tarihimize karşı bir adaletsizliktir. Biz bû-
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gün mevcut haklar üzerinde âdilâne hareket 
edebiliriz. Fakat dedelerimizden mevrus tarihî 
tesisler ve haklar üzerinde teessüs etmiş adalet
sizlikleri de artık yaşatamayız. Onun için bu es
babı mucibe ile, sizi fazla tasdi etmeden, - ica-
bederse teferruatına girer vakıalar arzeder da
ha çok tebarüz ettirebilirim, fakat sizi yorma
mak için bundan sarfınazar ederek - Sayın Ab
dullah Aytemiz'in ıbu takririni kabul buyurma
nızı istirham ediyorum. 

REİS — Mahmut Güçbilmez. (Reye reye ses
leri) 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Arka
daşlar, ben de takririn yalnız şu bakımdan 
kabulünün büyük isabetine inanıyorum. Cez
mi Türk'ün tasvir ettiği gibi, bu vakıf emlâk 
harap olmakta, âdeta yok olmak tehlikesine 
mâruz bulunmaktadır. Bu takririn .kabulü ile 
bu emlâkin imar ve ihyasına imkân bahşede
ceksiniz. Ben de kabulü lehindeyinı ve rica 
ediyorum arkadaşlar. (Reye, reye sesleri). 

REİS — Abdullah Aytemiz'in okunan takri
rini nazarı tasvibinize arzçdiyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Nazarı dikkate alın
mıştır efendim, komisyona veriyoruz. 

Abdullah Aytemiz'in üçüncü takririni oku
yoruz efendim : 

Yüksek Reisliğe 
Millî Korunma Kanununun 30 neu madde

sinin tadili hakkında Bütçe Komisyonunca ha
zırlanıp Yüksek Meclise sunulan tasarının mu
vakkat birinci maddesine aşağıdaki bendin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Maraş Mebusu 
Abdullah Aytemiz 

«1) Mal sahipleriyle kiracılar bilmuvafaka 
icar bedellerini artırdıkları takdirde tezyidin 
taallûk ettiği gayrimenkullere;» 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
desi hükümleri tatbik olunmaz. 

/(Geri alsın, evvelce kabul edilmişti sesleri.) 
REİS — Evvelce kabul edildiğini muhterem 

Heyetinizden bâzı arkadaşlar söylüyor. Tak
rir sahibine müsaade ederseniz noktai nazarını 
bildirsin. (Geri alın sesleri). 

ABDULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Geri 
almaya hacet var mı? Bundan evvelki komis
yona gittiğine göre bu da onlar meyanında 
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gider. (Olmaz sesleri). Şu halde geri aldım. 

REİS — Takrir geri alınmıştır. Birinci 
maddeye ait noktai nazarlar serdedilmiş, tak
rirler komisyona verilmiştir. Komisyona giden 
fıkralar henüz komisyondan gelmediği için 
ikinci muvakkat maddenin müzakeresine geçi
yoruz. 

Muvakkat madde 2. — I - 1.1.1953 tari
hinden 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 
aleyhine değişiklik yapılamaz. 

II - 1939 yılında mevcut olup da kiraya ve
rilmemiş iken sonradan kiraya verilenlerin kira 
bedelleri belediye encümenlerince yapılan tak
dir neticesinde takarrür eden gayrimenkullerin 
kira bedelleri, birinci» fıkranın a ve b bentle
rinde yazılı esaslar dairesinde yapılacak zam 
ile bulunacak miktarları aşamaz. 

I I I - Mobilyasiyle kiraya verilmiş olan gay
rimenkullerin yukarıki fıkralara göre taayyün 
eden yıllık kira bedellerine, mobilya için evvel
ce belediyeler tarafından takdir edilmiş bulu
nan 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 
kullanulmak üzere kiralanmış iken fiileiu mesken
den gayrı bir surette kullanılan gayrimenkuller 
zam bakımından mesken olmıyan yerlere ait hü
kümlere tâbidir. 

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

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

VI - Su prası kira bedeli içinde gösterilmiş 
olan hallerde su sarfiyatının kira bedelinden 
düşülmek suretiyle kiracı tarafından ödenmesi 
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i hususunda mal sahibi ile kiracı anlaşamazlarsa 

bu kanun hükümlerine göre yap,ılan zamlar bü
tün kira bedeli üzerinden alınır. Kiralıyan veya 
kiracısı su sarfiyatını göstermek üzere ayrı bir 
sayaç koyduğu takdirde su sarfiyatı sayaçta gös-
erilen miktara göre kiracı taraafmdan ödenir ve 
zamma tâbi kira miktarının bu hallerde ne su
retle bulunacağı Bakanlar Kurulu karariyle tâ
yin olunur. 

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

VIII - 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 
yapılı r ve aynı tarihte mesken olmıyan bir yerin 
sonradan mesken haline ifrağında kira bedelinin 
muvakkat ikinci maddenin (a) bendi hükümle
rine göre tesbit edilmiş bulunan zamlar miktarı
nın değişmesini icabettirmez. Her iki halde de 
gayrimenkuller hakkında birrinci madde hüküm
leri tetbik olunur. 

IX - Millî Korunma Kanununun tatbika ko
nulduğu tarihten sonra inşa edilmiş bulunan 
veya asli heyeti tevsi veya tebdil edilerek 
esaslı surette tadil edilmiş olan gayrimen-
kullerde Bina Vergisi Kanununa göre katî olarak 
tesbit edilen gayrisâfi iratlar, kfra olmak üzere 
kabul edilir ve sözleşme şartları emsali binalar 
nazara alınarak mahallî örfe göre belediye en
cümenlerince tâyin olunur. Bu şekilde taayyün 

I eden kira bedellerine muvakkat ikinci maddenin 
(a) ve (b) bentlerinde yazılı zamlar yapılmaz. 
(Fıkra fıkra müzakere edilsin sesleri) 

REÎS — Fıkra fıkra konuşulmasına devam 
olunacaktır. Fıkralar hakkında verilmiş tak
rirleri ayrıca okutacağım. 

REÎS — Halil îmre. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HALlL ÎM

RE (Sivas) — Muhterem arkadaşlarım, kanun 
tasarısının bundan evvelki müzakeresinde ko
misyonda tetkik edilmek üzere nazarı dikkate 
almış bulunduğunuz madde sadece birinci mad
dedir. Bu itibarla ikinci madde üzerinde bir 
tadilât yapılmamıştır. Ancak birinci maddede 
kabul buyurulan tarihlere muvazi olarak ikinci 

I maddedeki tarihlerin 1 . 5 . 1953 olarak tashih 
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edilmesi gerekmektedir. (A) fıkrası meskenler
den gayrı yerelrde 1953 yılı için % 150 ve 1954 
yılı için % 200 olarak tashih edilmesinin mü
nasip olacağını arzederim. (Bir daha t'ekrar et 
sesleri). 

REÎS —' Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GVÇBÎLMEZ (Bolu) — Aziz ar

kadaşlarım; sayın sözcü arkadaşımız, muvak
kat ikinci maddedeki kira artırma tarihinin 
başlangıcmı 1 . 1 . 1953 yerine .1 . 5 . 1953 ola
rak tashihini teklif ettiler. Bu teklifin, kanun 
tasarısının o zamana kadar çıkacağı tahminine 
dayandığını zannediyorum. 

Bendeniz daha amelî olmak üz'ere, bu kanu
nun neşri tarihinden itibaren kaydı ile bir tak
rir takdim ediyorum. Bu takrire göre, (Bu ka
nunun neşri tarihinden itibaren, şehir, kasaba, 
iskele, liman ve istasyonlardaki gayrimenkull'er 
kira bedelleri 1939 yılı içindeki son .sözleşme
lerle belli olan kira bedellerine..) diyerek de
vam etmiştir. 

Kanunun ne zaman çıkacağını garanti et
meye imkân yoktur. Bu itibarla kira zammı 
başlangıcının, kânunun neşri tarihinde olması 
daha uygun olacaktır.. 

Feridun Fikri arkadaşımız, kanunun neşrini 
takip eden aydan başlar diye bir ikazda bulun
dular. Bu daha amelidir ve doğrudur. Takriri
mi b şekilde tashih ederek takdim ediyorum, 
kabulünü rica «ederim. 

REÎS — Efendim, maddenin heyeti umumi-
yesini okuduk. Fakat kabul Duyurulan prensi
be göre fıkra fıkra görüşülecektir. Onun için 
söz istiyen arkadaşlardan rica ediyorum, müta
lâalarını her fıkra için ayrı ayrı yürütmeleri 
lâzımgeliyor. Buna göre kendilerine söz vere
ceğim. Şimdi birinci fıkrayı tekrar okuyoruz. 

(Birinci fıkra tekrar okundu). 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, bu madde tatbikatta birçok 
sakatlıklara badi olacaktır. Sebebi de şudur: 
Madde aslında başka maksatlarla tedvin olun
muştur. Adalet Komisyonu Millî Korunma Ka
run! un kalkmasını derpiş etmiyerek, eski zam
ları ihya ederek bu maddeyi tedvin etmiştir. 
Bütçe Komisyonu ise kanunu muayyen bir 
müddet sonra meriyetten kaldirdığı halde bu 
muvakkat ikinci madde sanki kanun yaşıya-
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; çakmış gibi kalmıştır. Demin okunan fıkrası-
| um sonunda bir hüküm noktası var. Hüküm; 
i zammiyle kira miktarından fazla olamıyacağı 
i gibi sözleşme şartlarında kiracı aleyhinde de-
j ğişiklik olamaz demektedir. Şimdiden sonra 
| Millî Korunma Kanununa göre akit yapılacak-
I m iş gibi böyle bir hüküm vaz'edilmektedir. 
I Halbuki geçen celsede birinci muvakkat mad-
j dede heyeti âliyenizin kabul ettiği riza şartını 
J kabul etti, buna cevaz verdi. Binaenaleyh şim

di buradaki hüküm bir aykırılık arzetmektedir. 
İş yalnız bundan ibaret kalsa idi yine iyi 

idi. Fakat 5020 sayılı Kanunun zamları aşağı-
i daki ikinci madde ile kaldırılıyor. 5020 sayılı 

Kımnun kabul ettiği % 20, 50, 80 zamlar kalr 
dinliyor. Şimdi bu maddeye bakılırsa, metne 

I dikkat buyurulursa, zam yapılamaz deniyor, 
I Zam yapmadılar, eski akit baki, eski akit |% 20, 

50, 80 zam yapmıştır 5020 sayılı Kanum* kal-
I diriyor, mucir ve müstecir yeni bir akit yapa> 

mıyacak, bu suretle vatandaş eline geçecek 
zamlardan mahrum kalacaktır. Onun için me
tin sakattır, yanlıştır. 

Arkadaşlar, ben metni şöyle teklif ediyo
rum.... 

Bu sırada (Federal Almanya Parlâmento 
Heyetinin salona girmeleri hasebiyle Meclis 
Umumi Heyeti kendilerini sürekli alkışlarla 
karşıladı)'. 

REtS — Hidayet Bey, kısa kesiniz1 sonra 
yine maruzatta bulunursunuz. 

1HDAYET AYDINER (Devamla) ^ Mu-
j vakkat ikinci madde (Millî Korunma Kanu

nunun 30 neu maddesine tâbi gayrimenkulle-
rin kirasına 5020 sayılı Kanunla yapılan zam 
hükümleri yerine bu kanunun neşrini takip eden 
aym birinci gününden muteber olmak üzere 
aşağıdaki zam hükümleri konmuştur: 

A bendi olarak : 1939 esasına tâbi,kiralar, 
meskenden gayri yerler için % 150, meskenler
de 1 .VI . 1954 tarihine kadar % 50 ve ondan 
sonra 1. VI . 1955 tarihinde % 100 zamma tâ
bidir. Bu metninin kabulünü teklif ediyorum. 
Teklifimin kabulü ile vatandaşın (dimyata pi
rince giderken evindeki bulgur aşından olma
ması) Ve bu kanun ile yapılan zamları müste-

ı cirin rıza ve keyfine bırakmamak için zammı 
otomatikman derpiş eden takririmin kabulünü 
rica ediyorum. 



B : 67 13.4.1953 0 : 1 
4. — 

l, ! r~ Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koral-
tan'vn Alman Federal Devleti Parlâmento üye
lerinden bir heyetin Meclisi ziyaretleri münase
betiyle demeci 

REİS — Muhterem arkadaşla^ 
Yüksek Heyetiniz namına yapılan davet üze

rine Batı Almanya Federal Devlet Meclisinden 
güzide hir heyet üç günden beri memleketimi
zin ve milletimizin aziz misafiri olarak yurdu
muzda bulunuyor. Bu güzide heyetin sizleri 
ziyaret etmek üzere şimdi de Yüksek Huzuru
nuzda olduklarım söylemekle bahtiyarım. 

Bilindiği gibi bir müddet evvel Batı Alman
ya Federal Meclisinin vâki daveti üzerine Yük
sek Meclisinizden seçilen bir heyet Almanya'
ya gitmiş, orada bulundukları müddet dçinde 
gerek Federal Meclis Başkanı, gerek Muhterem 
Alman, milletvekilleri ve bilhassa Muhterem Al
man Milleti tarafından gösterilen en geniş ölçü
deki hüsnü kabul ve alâkayı memlekete dönüş
lerinde hepinize memnuniyetleriyle beraber ar-
zetmişlerdi. 

Dfethal arzedeydm ki; şimdi sizin ve mille
timizin aziz misafiri olan bu Muhterem Heyet 
de. aramızda kaldığı günler için de, her yerde 
ve her tarafta zaten çok yakından tanıdığımız 
ve sevdiğimiz Büyük Alman Milletinin şerefli 
mümessilleri olarak her an büyük sempati ile 
karşılanacaklardır. (Sürekli alkışlar). 

(Alman Parlâmento Heyeti ayağa kalkarak 
Umumi Heyeti selâmladı.) (Sürekli alkışlar). 

Bu duygularınızı şimdi izhar buyurulan sev
gi tezahürleriyle bir defa daha belirtmiş bulu
nuyorsunuz. Yüksek Heyetiniz namına misa
firlerimizi hürmetle selâmlar ve onlara hoş gel
diniz derim. (Sürekli alkışlar). 

BEİS — Fehmi Çobanoğlu (Yok sesleri) 
Cahîd Zamangil, 
C^JÜD ZAMAJSTGtfL (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, ikinci maddenin ilk fıkrasına 
girdiğimiz şu anda bir sistem meselesi bahis 
mevzuudur. Ya müzakerelerin ıslahı imkânını 
bulacağız, veyahut; anladığıma göre, yanlış yo
lumuza devam edeceğiz. Bu noktayı Büyük 
Meclise arzetmeyi zaruri görürdüm. 

Şimdiye kadar müzakere ettiğimiz kanunun 
bir nevi birinei yarısı Millî Korunma Kanunu-

DEMEÇ 

nun 30 ncu maddesinin daha bir müddet için 
yürürlükte kalacağına göre tanzim edilmiştir. 
Tekrar ediyorum, şu ana kadar kabul ettiğimin 
metin, tasarının bu ilk yarısı 30 nçu maddenin 
1955 senesine kadar yürürlükte kaldığı sisteme 
göre tanzim edilmiştir; Bu maddeden itibaren 
ise 30 ncu maddenin gayrimevcut olduğuna, ilga 
edildiğine göre hüküm sevkedilmiştir. Dikkat bu-
yurulursa göreceksiniz ki, muvakkat ikinci mad
de, 30 ncu madde kalkmış gibi yepyeni bir mad
de tanzim etmiştir.. Bütçe Komisyonu sözcüsü
nün sözlerinden alarak şöyle ifade edeyim : Ka
nundan bir nevi üç sahife çekilmiş, yerine bil
yeni üç sahife konmuştur, demişlerdi. İşte bu de
dikleri vaka bu ikinci maddede vuku bulmuştur. 
Ama tasarının bundan evvelki yansında ise 
metin 30 ncu maddenin yaşamakta olduğuna gö
re tanzim edilmiştir. Bu yarısı, öteki yansı ile 
tezat halindedir. Böyle bir metin ne müzakere 
edilir ve mazallah kanuniyet iktisap ederse, ne de 
tatbik olunur. İspatını istiyecek arkadaşlanm bu
lunur. Onun için lütfen şu kısmı da dinlemenizi 
rica ediyorum. 

Birinci madde der ki; 30 ncu madde 1955 ta
rihinden sonra yürürlükten kalkacaktır. Demek 
ki o tarihe kadar mevcuttur. Birinci misal. 

İkinci misal; muvakkat birinci maddenin .6 
fıkrasının en sonunda; «Millî Korunma Kanu
nunun 30 ncu maddesi hükümleri tatbik oluna
maz» denilmektedir. G fıkrasına kadar sayılan 
hallerde 30 ncu madde hükmü tatbik olunmaz. 
Demek ki, 30 ncu yaşıyor. 

Üçüncü misal; muvakkat madde 3 te, Borçlar 
Kanununun, Millî Korunma Kanununun 30 ncu 
maddesine muhalif olmıyan hükümlerinin -tatbik 
görmiyeceğinden bahsolunuyor. Demek ki, 30 
ncu yaşıyor. 

Halbuki bakarsınız, muvakkat ikinci madde
den itibaren kül halinde yeni bir otuzuncu mad
de tedvin olunarak, en son ikinci muvakkat 
maddede 30 ncu madde ilga olunmuştur, denil
mektedir. Bu bir sistemsizliktir. Nasıl düşüldü 
bunun içine? Adalet Komisyonu metninde tam 
bir insicam, bir sistem vardır. Adalet Komis
yonu 30 ncu maddeyi topyekûn kaldırmış ve 
muaddel bir yeni 30 ncu maddeyi onun yerine 
ikame etmiştir. Bu bir sistemdir ve doğrudur. 
Halbuki Bütçe Komisyonu burada kabul edi-
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len takrirler dolayısiyle kanunim sağma soluna I 
ilâveler yaptığı andan itibaren bu sistemsizliğe 
düşmüş bulunuyoruz. Eğer bu muvakkat 2 
nei maddeyi birinci yarısının sistemine aykırı 
olarak olduğu gibi kabul edecek olursak emin 
olabilirsiniz ki, son birkaç maddenin tadili ile 
buna yeni bir şekil vermek mümkün olmıya-
eaktır. Burada bu mesele vaz'edildiği zaman son 
maddenin tadili suretiyle bir çare bulunacağı 
ümidi Bütçe Komisyonunu okşamıştı. Bu müm
kün olmaz arkadaşlar. Bu kadar büyük bir sis
temsizlik bir yarının öteki yarıya muhalefeti 
son bir iki maddecikle tashih ve tâdil oluna
maz. Adalet Komisyonundan koyduğu siste
min müdafaasını ve Bütçe Komisyonundan da 
zaruri olarak tadiller voliyle düşündüğümüz 
sistemsizliğin izalesi için teşebbüs almalarını ve 
bu heyetin lüzumsuz yere tatbik olunmıyacak 
bir metin üzerinde çalışmasını önlemelerini ri
ca ederim. 

REÎS — Mahmut Gücbilmez. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlar, Cahid Zamangil arkadaşımı
zın sisteme taallûk eden mâruzâtına Bütçe Ko
misyonu Sözcüsü arkadaşımızın cevap vereceği
ni sanıyorum. Ancak bendeniz usul bakımından 
Zamangil arkadaşımın mâruzatmdaki şu nokta
ya ilişeceğim. Madem ki, misali, muvakkat bi
rinci maddeden, muvakkat ikinci maddeden ve 
hattâ daha sonraki maddeden almak suretiyle 
fikrinin bir sisteme taallûk ettiğini ileri sürdü
ler ve Adalet Komisyonu metninin daha doğru, 
Bütçe Komisyonu metninin de sistemsizlik 
içinde bulunduğunu ifade ettiler. Derhal ifa
de edeyim ki, bu beyan aşağı yukarı kanunun 
heyeti umumiyesi görüşülürken veya hiç değil
se ilk maddeleri görüşülürken yapılması lâzım-
gelen bir beyandı. 

CAHÎD ZAMANGİL (Trabzon) — Tashih 
imkânı şimdi, ikinci maddede zuhur etti. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Devamla) — 
Kaldı ki, Heyeti Muhteremeniz birinci mad
denin fıkra fıkra müzakeresini kabul buyur
muş, fıkra fıkra müzakeresini yapmış, karara 
bağlamış. Şimdi muvakkat ikinci maddeye gel
miş, bunun da fıkra fıkra görüşülmesini ka
rarlaştırmıştır. 

Halen müzakere mevzuu olan ikinci muvak
kat maddenin a ve b bendidir, a ve b bent- I 
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leri üzerinde benden evvel konuşan Hidayet 
Ay diner arkadaşımız, sözleşme şartlarına iliş
tiler ve bunun üzerinde uzun bir tadil teklifi 
verdiler. Bendeniz fıkra sırası itibariyle a 
bendi için bir şey söyliyecek değilim. Orada, 
meskenlerden gayrı yerlerde tâbiri mesken ol-
mıyan, ticarethane olan gayrimenkulleri kas
tetmiş olduğu, şimdiye kadarki tatbikat ve 
bilgilerimizin icabı olarak ve komisyonla muta
bakat halinde bulunarak böyle anlıyoruz. 

B Bendinde «Sözleşme şartlarında kiracılar 
aleyhine değişiklik yapılamaz.» fıkrasının, Hida-
yetAydmer arkadaşımızın korktuğu kadar yeni 
bir şey olmadığım Heyeti Muhteremeye arzet-
mem icap ediyor. Çünkü eski metinde de böy
le idi. Burada aslolan şudur; kira artıyor ve 
değişecektir. Fakat su parasını 1939 senesinde 
bilfarz mal sahibi veriyorsa bu defa kiracıya 
yükliyemiyecektir. Tanzifat ve Tenvirat Resmi
ni 1939 senesinde mal sahibi veriyorsa bu de
fa kiracıya yükliyemiyecektir. Hulâsa kiracı 
aleyhine yeni ağır şartlar koyannyâcaktır. Bu iti
barla tatbikatla da anlaşılmış olan ve artık üze
rinde tereddüdü davet edecek bir şey kalmıyan 
bu metnin değiştirilmesini icap ettirecek bir 
mucip sebep görmüyorum, Hidayet Ay diner '-
in takririnin reddi masalahata uygun olacaktır. 

CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Mahmut 
Gücbilmez arkadaşımızın serzenişine ufak bir 
cevap arzedeceğim. Çünkü illiyet mevzuuna 
taallûk etmektedir. Bir tashih meselesi ortaya 
çıkmaktadır. Girdiğimiz şu ikinci maddeden 
itibaren bu tashihi yapmak mümkündür. Yani 
bu ikinci maddede komisyon bir tashih gayre
ti gösterirse bundan evvelki maddeleriyle ka
nunun mütebaki kısmını telif etmek mümkün
dür. Eğer bu gayret gösterilmezse çok zorluk 
çekeceğiz. Binaenaleyh tam zamanı gelmiştir. 
Buna kaaniiın. Aynı meseleyi bir aralık yine 
arzetmiştim. 

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

arkadaşlar; kanunun heyeti umumiyesi üzerin
de müzakereler cereyan edip maddelere geçil
mesi kabul edildikten sonra birinci maddenin 
müzakeresi sırasında 30 ncu maddenin bu veç
hile 1955 senesinde yürürlükten -kaldırılması 
suretiyle tesbit edilmesinin doğru olamıyacağı-
nı arzetmiştim. Fakat bu maddenin müzakeresi 
bitip kabul edildikten sonra üzerinde söz söy-
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lemiye mahal yoksa da birçok tezatlar karşı
sında bulunacağımıza da şüphe yoktur. 

Şimdi ilişmek istediğim husus; muvakkat 
ikinci maddenin bir numaralı fıkrasıdır. 

Bir numaralı fıkrada: (1 . I . 1953 tarihin
den itibaren şehir, kasaba, iskele, liman ve 
istasyonlardaki gayrimenkullerin kira bedelle
ri, 1939 yılı içindeki son sözleşmelerle belli 
olan kira bedellerine) denilmektedir. Bunun 
muvakkat birinci madde ile ahenktar olmasını 
temin etmek için, birinci maddenin tadili hu
susunda vâki mâruzâtım ve takdim ettiğim 
önerge üzerine, madde: (13 ve 57 No. lu ka
rarnamelerle yürürlüğe konulmuş olduğu yer
lerde bu muvakkat hükümler tatbik olunur) 
şekline ifrağ edildi. Binaenaleyh, şimdi muvak
kat 2 ııci maddenin 1 No. lu fıkrasının da Mil
lî Korunma Kanununda umumi olarak ifade 
edilmiş olan şehir, kasaba, iskele, liman falan 
gibi umumiyet ifade eden tâbirlerle ifade edil
mesi doğru olmadığı kanaatindeyim. 1 No. lu 
fıkranın da muvakkat birinci maddede olduğu 
gibi (Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
desinin yürürlüğe konulduğu yerlerde aşağıda
ki şekilde tatbik olunur) şekline ifrağ edilme
si doğru olur. 

Benden evvelki arkadaşımın 5020 sayılı Ka
nunun ilga edildiğine taallûk eden noktai na
zarı hakikaten yerinde olmakla beraber şimdi 
müzakere zamanı değildir. O maddenin müza
keresi zamanında mâruzâtta bulunacağım, bu
nun için de bir takrir takdim# ettim. 

REİS — Hidayet Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, Mahmut Güçbilmez arkadaşı
mızın ifadatından maksadımı iyi anlatamadığı
mı öğrendim. Onun için tekrar izah etmek mec
buriyetindeyim. 

Arkadaşım diyorlar ki, müstecir aleyhine 
hüküm ihlâl edilemez. Evet, bu hüküm yeni 
değildir. 

Arkadaşlar, şunu da tebarüz ettirmek iste
rim ki; kira bedelinin şu hadlerden fazla ol
maması hakkındaki hüküm de yeni değildir. 
Fakat biz onu tarafların rızasiyle değiştirme 
kararını verdik. Kaldı ki amelî bir hukukçu 
olan arkadaşımdan şu suali sormak isterim. 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Mebus 
mebustan sual soramaz. 
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HÎDAYE1T AYDINER (Devamla) — Şu 

noktayı izah etmek mecburiyetindeyim ki, ti
carethanelerde bugün % 50 zamma tâbidir. 
Malûmu âlinizdir ki yeni fıkra ticarethaneler
de zammı % 150 ye çıkarmıştır. Yani % 100 
bir zam farkı vardır. Bunu mal sahibinin ala
bilmesi için ne lâzım; mukavele, bundan fazla 
olamaz diyor. Kiracı da mukavele yapmıyor, 
o halde vatandaşa dükkânı için % 50 zammı 
vermedikten başka % 100 zammı temin edecek 
bir metin elde mevcut değildir. Çünkü metin 
zamma tâbidir veya değildir demiyor. Bunda/n 
fazla olamaz diyor. Binaenaleyh taraflar ara
sında bir mukavele mevcut olursa o vakit bun
dan fazla olamaz. Ya mukavele yapmazsa - ki 
yapmıyacağı da bedihidir - o halde vatandaşa 
bu kanunla temin etmek istediğiniz % 150 
zam ne oluyor? 

Sakatlık şuradadır; arkadaşlar bu metin, 
Adalet Komisyonunun metninden mülhem ola
rak yapılmıştır; Adalet Komisyonu kanun ba
ki kalacak, yaşıyaeak diye eski 5020 numa
ralı kanunun metinlerini tekrar ederek ted
vin etmişti. Sonraki kabulümüze göre bu ka
nun artık bir müddet daha mevkii1 meriyette 
kalacaktır; şimdileri sonra Millî Korunma Ka
nunu hükümlerine tâbi olarak yeni akit ve mu
kavele yapılacak değildir? Eski mukaveleleri, 
derpiş ettiğimiz esasa göre ıslah etmeliyiz, 
(5020 sayılı Kanuna göre 1939 senesi esas ol
mak üzere % .'20-50 olarak yapılan zam bu kanu
na göre % 100 veya % 150 ye iblâğ edilmiş
tir) diyelim. Binaenaleyh müstecirle yeni vazi
yete göre mukavele yapmaya lüzum olmaksı
zın otomatik olarak zam hükmünü temin etmiş 
olalım. Bu cihet çok naziktir. Redaksiyoaı 
noksandır ve bizi yanlış neticelere götürecek
tir. Rira ederim, takririm okunsun, dikkatle 
üzerinde düşünülsün. 

REİS — Ali Fahri işeri. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar, bu yeni kabul ettiğimiz veya edece
ğimiz kanun da yine tek tarafı himaye etmek
tedir. Yine mahkemelere iş açılmıştır. Bütçe Ko
misyonunun kabul ettiği zamlar da çok azdır. 
Bu, mülk sahiplerine bir yem borusudur. Hangi 
madde ancak % 50 veya 150 artmıştır?.. 

(Batı Almanya Federal Meclisi Adına gelen 
Heyetin Kamutaydan ayrılışları münasebetiyle 
alkışlar) 
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Arkadaşlar, hangi madde |% 50 veya ı% 100-

150 artmıştır! En az % 500 - 600 artmıştır. Mülk 
sahiplerini hem serbest tasarruf hakkından mah
rum ediyoruz, hem de kira bakımından tatmin et
miyoruz. Hiç olmazsa kira bakımından bugün
kü geçim şartlarının yarısını kabul edelim. Mes
kenlerde yüzde iki yüz, diğer meskenlerden 
gayrı yerlerde yüzde üç yüz zammın kabulünü 

rica ediyorum. 
Aynı zamanda 1954 ve 1955 yıllarının ikisini 

birleştirip müsavi olarak bir zammın kabul edil
mesini rica ediyorum, bir de takrir veriyorum. 

REİS 
yorum. 

Oturuma on beş dakika ara veri-

Kapanma saati : 16,30 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16,45 

REİS — ReisveMli Muzaffer Kurbanoğlu 
KATİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Ömer Mart (Çanakkale) 

REİS — Yoklama yapjlacaktır efendim. 
(Hatay intihap dairesine kadar yoklama yapıldı) 

REtS — Ekseriyet yoktur. 15 . IV . 1953 Çar

şamba günü saat 15 te toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,50 

»•^< 

7. B. M. M. Basımevi 


