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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'm, B. B. C. 
Radyosunca Türkiye'ye ayrılmış olan on beşer 
dakikalık Propaganda yayımına dair Devlet Veki
linden şifahi suali, ilgili Vekil hazır bulunma
dığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'm, çiftçimi
zin en mühim ihtiyaçlarından olan nal ve mıhın 
temini için ne gibi tedbirler alındığına dair su
aline İktisat ve Ticaret Vekili ile Ziraat Vekili 
cevap verdiler. 

Manisa Mebusu Yunus Muammer Alakant'm, 
Ege bölgesinde vukubulan don hâdisesinde za
rara uğrıyan bağcılara Ziraat Bankası vasıta-
siyle kredi temini için karar verilip verilmedi
ğine ve zirai sigorta tesisi hususundaki^ hazırlık
lara dair sualine, İktisat ve Ticaret Vekili cevap 
verdi. 

Atatürk Orman Çiftliğinin ,1950, 1951, 1952 
ve 1953 yılları bilançoları ile kâr ve zarar he
saplarına ait Muhtelit Encümen mazbatası ka
bul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1954 yılı Ara
lık ve 1955 yılı Ocak, Şubat ayları hesabı hak
kındaki Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 
mazbatası okundu. 

Hâkimlikten ihracedilmiş bulunan Hasan 
Basri Erk hakkında Arzuhal Encümeninin 
81 sayılı haftalık Karar cetveliyle neşrolunan 
1953/7756 numaralı Kararına dair mazbatanın 
reddedilmesi hakkındaki takrir kabul edilerek 
mezkûr 7756 sayılı karar kaldırıldı. 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesi eşhas borç
ları hakkındaki Meclis Hesaplarının Tetkiki En
cümeni mazbatasına dair Bütçe Encümeni maz
batası kabul edildi. 

Orman' Araştırma mevzuunda Türkiye 'ye 
Teknik Yardım temini hususunda Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan (10) nu
maralı Ek Anlaşmanın tasdikma; 

19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de akdolu-
nan «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile on eki
ne ve «Hâlen İşgal Altındaki Memleketler ve 

Teklifler 
1. — Bolu Mebusu Fahri Belen'in, Ordu 

Mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve 

Topraklara Mütedair Protokol» e iltihakımıza; 
Altmış Milyon Liralık Madenî Ufaklık Para 

Basılması hakkındaki 5015 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin tadiline; 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
ması Âkıd Taraflarından Bâzıları ile Japonya 
arasındaki Ticari Münasebetleri Düzenliyen Be
yannamenin tasdikine; 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı eet-
vel ile ek ve tadillerinin Adliye Vekâleti kısmın
da değişiklik yapılmasına dair kanunlar kabul 
edildi. 

Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve tefer
ruatı ve av malzemesinin inhisardan çıkarılma
sına; 

4939 sayılı Kanunun muvakkat birinci mad
desine bir fıkra ve 3843 sayılı Kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine; 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkın
daki 4250 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nei madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâvesine dair kanun lâyihalarının birin
ci müzakereleri bitirildi. 

Bira, tabiî köpüren şarap ve viskinin İstih
lâk Vergisine tâbi tutulmasına dair kanun lâyi
hasının 4 ncü maddesi dikkate alınan takrir üze
rine Bütçe Encümenine verildi ve son iki mad
desinden maada diğer maddeleri kabul edildi. 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkın
daki 4250 sayılı Kanunun 16 ve aynı kanunun 
5451 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihasının 
birinci müzakeresi ikmal edildi. 

4 . V . 1955 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 

Fikri Apaydın Ömer Mart 

Kâtip 
Çorum Mebusu 

Sedat Baran 

Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfı Kadrola
rında Çalışanlara Birer Er Tayını Verilmesi 
hakkındaki 4786 sayılı Kanunun birinci madde-

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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sini değiştiren 5605 sayılı Kanunun tadiline da
ir kanun teklifi (2/136) (Millî Müdafaa ve Büt-
ee encümenlerine) 

2 . — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve 
Trabzon Mebusu ismail Şener 'in, Yabancı Ser
mayeyi Teşvik Kanununa bâzı ilâveler yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/137) (İktisat, 
Tioaret, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3. =— İzmir Mebusu Pertev Arat ve 13 arka
daşının, mebuslukla birleşmesi caiz olmıyan iş
ler hakkında kanun teklifi (2/138) (Adliye, 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet, -Nafıa ve Ticaret 
encümenlerine) 

Tezkere 
4. — Ankara Mebusu Dağıstan Binerbay'ın 

teşriî .masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/200) (Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden kurulan Muhtelit En
cümene) 

Mazbatalar 
5. — Limanların înşa, Tevsi, Islah ve Teçhi

zine dair olan 5775 ve 6192 sayılı kanunlara ek 
kanun, lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/233) (Ruznameye) 

6. — Ecnebi devletlere Ankara'da sefaret
hane ve konsoloshane inşa etmek üzere mecea-

1955 0 : 1 
nen arsa tahsisi hakkında kanun lâyihası ve 
Gümrük ve İnhisarlar, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/77) (Ruznameye) 

7. — İstanbul Mebusu Tahsin Yazıcı ve 6 
arkadaşının, Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 
Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 10 
ncu maddesinin tadiline ve aynı kanuna geçici 
iki madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (2/73) (Ruznameye) 

8. — Muvazenei umumiyeye dâhil dairele
rin 1949 malî yılı hesabı katilerine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 1949 malî yılı 
Hesabı Katı kanunu lâyihası ve Divanı Muhase
bat Encümeni mazbatası (3/116, 1/38) (Ruz
nameye) 

9. — Yüksek Mühendis Cavit Ader'in hü
kümlü olduğu cezanın affına dair Adliye En
cümeni mazbatası (5/15) (Ruznameye) 

10. — Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
kanunu lâyihası ve Muvakkat Encümen maz
batası (1/243) (Ruznameye) 

11. — Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
İşletmesi kanun lâyihası ve Muvakkat Encü
men mazbatası (1/244) (Ruznameye) 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın (Kayseri) 

KATİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

di) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Denizli mebuslarına kadar yoklama yapıl-

REİS — Ekseriyetimiz vardır. Celseyi açı
yorum efendim. 

RİYASET DÎVANININ HEYETt UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Kırklareli Mebusu Mahmut Erbil'in 
vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/199) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Kırklareli Mebusu Mahmut Erbil'İn hasta 

— 57 — 



î : 71 4c. & 
olarak yatmakta bulunduğu: Vize kazasındaki 
evinde 17 . I V . 1955 tarihinde vefat ettiği, Da
hiliye Vekâletinden alman 19 . IV . 1955 tarih 
ve 23302 - 64/5826 sayılı tezkerede bildirilmiş
tir. 

Teessürle arz ederim. 
Başvekil 

A. Menderes 

REÎS —, Arkadaşımızın hâtırasına hürmeten 
iki dakika heyeti celilenizi ihtiram duruşuna 
davet ediyorum. 

(2 dakika ayakta ihtiram duruşunda bulu
nuldu) 

2. — Tokad Mebusu Ahmet Gürhan'ın, Millî 
Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanunla tadil 
edilen 31 nci maddesinin birinci bendi ile 57 nci 
maddesinin II, III, IV ve V nci bentlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Buzname-
ye alınmasına dair takriri (2/83, 4/126) 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
12.1.1955 tarihli bir teklifle Millî Korun

ma Kanunun ihtikârla alâkalı 4945 sayılı Ka
nunla tadil edilmiş olan 31 ve 57 nei maddeleri
nin yeniden tadilini istemiştim. 

Teklifimin havale edilmiş bulunduğu Ticaret 
Encümeni İçtüzüğün 36 nci maddesine muha
lif olarak teklife ait müzakereyi bir buçuk ay 
içinde bitirmemiş ve bitirmemesindeki esbabı 
mucibeyi de umumi heyete bildirmemiştir. 

Bence çok müstacel olan bu teklifimin Meclis 
gündemine alınmasını yine içtüzüğün mezkûr 
maddesine tevfikan derin bir hürmetle teklif 
ederim. 

Tokad Mebusu 
Ahmet Gürkan 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlar, memleketimizin hâlen çekmekte ol
duğu ıstıraplardan birisi, kim ne derse desin, 
pazarlarımızda vâki olan fiyat tereffülermden 
doğmaktadır. 

Bunu, vatandaşlarımız memleketimizin inki
şafının icapları ve istihsalimizin istihlâk seviye
sine ulaşamaması ve aynı zamanda vatanadşla-
rımızm iştira kabiliyetinin yükselmekte olma
sından ileri gelmekte bulunduğunu ve bunun 
muvakkat bir zaman için devam edeceğini, bel
ki pek yakında bir refaha ulaşacağımızı pekâlâ 
bilmektedir. 

195& 0 : 1 
Bununla beraber vatandaşı en çok ıstıraba 

sevk eden şey, muhtekirin gözü önünde ihtikâr 
yapması ve gayri meşru yollarla dalaverelerle 
vatandaşın kanını emmesidir. 

Bugünkü mevzuatımız maalesef gereken 
kontrol için Hükümete imkân vermemekte, pi
yasanın kontrolü mevzuunda Hükümet tam yet
kiyle mücehhez-bulunmamaktadır. 

Bu kontrol işi nihayet ayrı bir meseledir, Hü
kümetlerin salâhiyetleri meselesi ayrı bir me
seledir. 

Aynı zamanda kanunda vaz'edilmiş olan 
müeyyideler işi de bambaşka bir mesele halini 
almıştır. 

Şimdi zannediyorum ki, birçok arkadaşları
mız kendi muhitlerine uğradıkları zaman en 
çok muhtekirlerin yapmış oldukları ihtikârlar
dan, gayri mşru kârlarından şikâyet işitmekte
dirler. 

Meclisimiz yakında yaz tatiline girecektir. 
Bunun için ben istirham ediyorum, Meclis bu
nu gündemine alır ve tekrar komisyona havale 
ederse, komisyon da bunu bir an evvel bitirmek 
ve Meclise sevk etmek ıstırarmdadır. Yoksa bir 
milletvekilinin teklifi diye komisyondan komis
yona, havale edilir, vakit geçer ve ıstırap da de
vam eder. 

Onun için tekrar istirham ediyorum, ruzna-
meye alınmasını kabul buyurun, icabederse on
dan sonra gerekli komisyona havale edersiniz. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

RElS — Arkadaşımız teklifinin gündeme 
alınmasını verdikleri takrirle teklif etımekîte-
dMer. (Komisyon ne diyor? sesleri). 

TİCARET ENCÜMENİ M. M. HALÛK ŞA
MAN (Bursa) — Efendim; Ticaret Komisyonu 
aklına arzı malûmat ediyorum. 

Arlkadaşnmızın teklifleri komisyonumuz gün> 
demine alınımıış, hükümet temsilcilerinin huzu
ru 'ile müzakeresine başiianimış, ancak mevzuun 
ehemmiyeti ve bu hususta sevk edilen kanun 
maddelerinin yürürlükte bulunan1 Millî Korun
ma Kanunu 'maddeleriyle de tezat teşkil etme
mesi için encümence derin bir tett'kika tâbi tu
tulmasına lüzum görülmüş ve bu itibarla üç 
arkadaşımızdan müteşekkil bir Su Komisyona 
havale edilmiştir. Bu !Su Komisyonu öyle zanne
diyorum ki tetkiklerinle devam etmektedir. (Su 
Komisyonuna hangi tarihte verildi sesleri). 
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HALÛK ŞAMAN (Devamda) — iki ay ka

dar evvel verilmişti. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Söz istiyo

rum. 
REİS — Buyurun. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar; kanun lâyihası ile benim teklifi
min tezat teşkil etmenresi meselesi, bir celse
de, belki de 1 - 2 saat içerisinde halledilebile
cektir. Onun için uzun' boylu tetiklik ve tahkika 
lüzum gösteren 'bir mesele değildir, istirham 
«diyorum, gündeme alınsın. (Doğru, doğru ses
leri) . 

RElS — Muhlis Erdener. 
MUHLİS ERDENER (Bursa) — Efendim, 

bahis mevzuu meselle, bugün Su Komisyonda 
arkadaşımızın huzuru ile müzakere edildi. Ben
deniz de Su Komisyonda bulunuyoırum. "W 
rilen malûmata nazaran hükümet bu hususta 
daha mütekâmil hir lâyiha hazırlamış olduğu
nu öğrendik. Böyle kısım kısım ele alıp (konuş
maktansa... (Soldan, gürültüler). Müsaade bu
yurun efendim, söyliyeyim, kararınızı sonra 
verin, ben vaziyeti olduğu gibi söylüyorum. 

Mevzuu kısım kısım görüşmelkten'se kül ha
linde görüşmeyi komisyon uygun buldu ve ken
dileri de her iki lâyihanın tevhiden müzakere
sine muvafakat ettiler. Ticaret Vekilinden de 
projeyi bir an evvel getirmesini istemiye karar 
verdiler. Karar sizindir. (Reye, reye sesleri). 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen* 
dim; muhterem Su Komisyon azasının burada 
beyan etmiş olduğu meseleyi tebessümle karşı
lamaktan başka çare yoktur. Bir milletvekili 
bir kanunun bütününü, yarısını, bir maddesi
ni, bir fıkrasını istediği' gibi tadil teklifindi bu
lunma hakkına sahiptir. Komisyon kendi ken
dine mütalâa beyan ediyor; hükümet daiha iyi, 
şâmil bir teklif yapmışmış, buna intizaren Ti
caret Vekiline tavsiyede bulunalım, binaen
aleyh mebusun vermiş olduğu teklif uyukla-
sm. Böyle esbabı mucibe serdedilemez! (Alkış
lar) . Komisyonun vazifesi, kendisine verilmiş 
olan kanunu tetkik <etmıek ve rapora bağla
maktır. Binaenaleyh arkadaşımızın, kanunun 
ruznameye alınması hususunda vermiş olduğu 
takririn usul bakımından kabulü icabeder efen
dim. 

REÎS — Ahmet Gürkan arkadaşımızın ka
nun teklifinin ruznameye alınması yolundaki 

L196Ö C : l 
ı teklifini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklif Ticaret Encümeninden alınarak ha

valesi gereğince Dahiliye ve Adliye encümen
lerine tevdi olunacaktır efendim. (Hayır hayır 
sesleri, gürültüler). 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Söz istiyo
rum. 

RElS — Müsaade buyurun söz vereceğim. 
(Gürültüler). 

Bir dakika müsaade buyurursanız Nizamna
me hükümlerini arz etmek zaruretini hissediyo
rum, buna rağmen karar Yüksek Heyetinizin 
olacaktır. 

Malûmu âliniz encümenlerden geçmedikçe 
bir teklifi kanuni heyeti umumiyeye müzakere 
için arz edilemez. Arkadaşımızın tadil teklifi 
de, alâka ve irtibatı dolayısiyle Ticaret, Da
hiliye ve Adliye encümenlerine havale edilmiş
ti. Nizamname hükümlerine böre vâki taahhur 
ilk havale olunan Ticaret Komisyonunda vuku-
bulmuştur. Müracaat üzerine Heyeti Celileniz 
ruznameye alınmasına karar vermiş bulunmak
tadır. Buna rağmen Ticaret Encümeninden alı
nan teklifi kanuninin diğer geçmesi zaruri olan 
Dahiliye ve Adliye encümenlerine havalesi za
ruretinden ibaret idi. Teklifin bu encümenler
den geçmeden doğrudan doğruya Heyeti Umu
miyeye gelmesini reylerinize arz edeceğim, ka
rar Heyeti Celilenizindir. 

Usul hakkında söz Ahmet Gürkan'mdır. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Sevgili arka

daşlarım, teklifimde de istinadettiğim madde Dahi
lî Nizamnamenin 36 ncı maddesidir. Orada diyor 
ki, (gerek teklif sahibi veyahut da Hükümetten 
geldiği takdirde, tasarının sahibi olan Hükümet, 
o teklif veya tasarının görüşülmesi bir buçuk 
ay içinde komisyonda hitama ermezse Meclis 
gündemine almasını istiyebilirler). Başka komis
yona havale edilir, şu olur, bu olur yok. Madde 
mutlaktır. Binaenaleyh, Meclis gündemine gir
mesini heyeti umumiye kabul etmiştir. Müzake
re açılsın, ondan sonra heyeti umumiye lüzum 
görürse encümene havale eder. 

RElS — Usul hakkında Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, ben Heyeti Celilenizi, mevzuun usul bakı
mından vâki olan ihtilâf?, nizamnameye göre ten-

1 vir için maruzatta bulunacağım. 
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Ahmet Gürkan'ın teklifi reye konduğu zaman 

Sayın Riyase^, başka bir komisyona verileceğini 
beyan buyurdular. Bu, doğru değildi*. Bakınız 
nizamnamemizin 36 ncı maddesi aynen şöyledir: 

«36 ncı madde — Encümenlere havale olu
nan bir tasarı veya teklifin verildiği günden en 
geç 1,5 ay içinde Kamutaya gönderilmesi gerek-
tir. Encümen bu süre içinde görüşmeyi sonuçla-
mıyacaksa gerekçesini Kamutaya bildirir. Böyle 
olmazsa tasarı veya teklifin doğrudan dğoruya 
gündeme alınmasını istemek teklif sahiplerinin 
hakkıdır.» diyor. 

Bu hakka müsteniden arkadaşımız bir takrir 
vermiştir. Takrir de kabul edilmiştir. Binaen
aleyh doğrudan doğruya ruznameye alınması 
lâzımdır. 

REÎS — Bendeniz efradını cami, ağyarını 
mâni olmak üzere ifadede bulundum. Tadil tek
lifinin havale olunduğu komisyon, bir değil, üç
tür. Ticaret Encümeninde teehhür vâki olmuş
tur. Talep üzerine Heyeti Celile ruznameye al
maya karar vermiştir. Fakat hiçbir kanun ta
sarısı veya teklifi encümenlerden geçmedikten 
sonra Heyeti Umumiyede görüşülemez. Karar 
Heyeti Celilenindir. Heyeti Celile hiç encümen
lerden geçmesine lüzum yoktur, dediği ve o 
yolda karar ittihaz buyurulduğu takdirde bir 
diyeceğimiz yoktur. 

ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlar, muhterem riyaset makamının 
bu mevzuda İçtüzüğümüzü yanlış tefsir ciheti
ne gittiği kanaatiyle huzurunuza çıktım. Tah
dit, tasarı veya tekliflerin komisyonlarda bir 
buçuk aydan fazla kalamıyacağı hakkındadır. 
Dikkat buyurunuz, komisyonda değil, komis
yonlarda bir buçuk aydan fazla kalamıyacağı-
nı âmirdir. Esasen böyle bir tahdit mebus ve
ya hükümetten gelen teklif ve tasarıların uzun 
müddet encümenlerde sürüncemede kalmaması 
içindir. Buradaki espri, komisyonlar tâbirinden 
anlaşılmaktadır. Aksi takdirde (Komisyon) 
derdi, işi kül olarak mütalâa etmek lâzımdır. 
Binaenaleyh bir teklif veya tasarısının komis
yonlarda - kaç komisyon olursa olsun - bir bu
çuk aydan fazla sürüncemede kalmamasını 
âmir bir hüküm karşısındayız. Bu kadar sara
hat karşısında işin esprisini kaybetmemek lâ
zımdır. Bu esprinin çok kıymetli olduğunu arz 
eedrim. 
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i REÎS — Efendim, tavzih için arz edeyim; 

muayyen müddet zarfında komisyon intacet-
mediği takdirde bunu esbabı mucibesiyle Mec
lise bildirecektir. Bunu bildirmediğine gör6 ifa
demizde bir yanlışlık yoktur. Buyurun Hâmid 
Şevket İnce. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlar; iş yalnız bir komisyona 
havale edilmiş olsaydı ve o komisyon, nizamna
menin tâyin ettiği müddet içinde vazifesini gör
memiş olsaydı o zaman Meclis, komisyona şöy
le diyecekti : «Ey komisyon, sen benim nam ve 
hesabıma bu mevzu hakkında ihzari tetkikatmı 
yapacak ve tasarıyı Meclis Heyeti Umumiyesi-
ne sevk edecektin. Bunun için de sana biç bu
çuk aylık müddet verdim. Sen bu müddet zar-
fmda lâzımgelen tetkikatmı yapmadığın için 
ben dosyayı ruznameye alıp dâvayı göreceğim. 

I Çünkü, bir mebusun teklifi bertaraf edilemez.» 
Fakat iş beş komisyona havale edilmişse; mü-
taakıp komisyonların ne kabahati var, kendi-

J lerini tetkikat yapmaktan nasıl men ederiz ? 
Burada bir hukuki mesele çıkıyor. Diyor 

ki; ey Ticaret Encümeni; sen bü dosya üze
rinde tetkikat yapmadın, artık bundan sonra 
senin fikrini beklemiyeceğiz. Mütaakıp komis
yonların mütalâasını ve kararını alacağım.» 
Ama bir komisyonun vazifesini görmemiş ol
ması, yani hakkının ıskat edilmiş bulunması 
mütebaki komisyonların tetkik salâhiyetini ne 
türlü kaldırıyor ? Kayıt şudur ki, her teklif ve
ya kayıt behemahal encümenlerden gelir; istis-
naen vazifesini görmiyen encümenden of hak 
iskat olunur. Diğer mütehassıs encümenlerin 
hakkı kelâmı nasıl re f olunur? Buna imkân yok
tur. Bu itibarla Makamı Riyasetin izahları doğ
rudur. Nizamnamenin ruhuna da mutabıktır. 

REÎS — Tevfik ileri, buyurun. 
TEVFlK ÎLERt (Samsun) — Efendim; Ti

caret Komisyonu vazifesini yapmış olsaydı ve 
bu lâyiha hakkında fikrini bildirse idi bu tak
dirde ne olacaktı; ait olduğu diğer bir komis
yona gidecekti. O zaman Ahmet Gürkan huzu
runuza gelip gündeme alın demiyecekti. Şikâ
yet Ticaret Komisyonundan oldu. Vazifesini 
yapmayan bu komisyondan bu teklifi kanuni
yi almamız isabetli olmuştur, fakat diğer iki en
cümen var, onlara havale edilmemiş, orası tet-

I kik etmemiş. Orası vazifesinde tekâsül göster-
J memiştir. 
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Şimdi Ercüment Damalı arkadaşımın da te

mas ettiği 36 ncı maddeyi okuyalım : 
Komisyonlara havale olunan bir tasarı veya 

teklifin... 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Mer'i 

metni okuyunuz. 
TEVFÎK ÎLERÎ (Devamla) — «Encümen

lere muhavvel bir lâyiha veya teklifin havale
si gününden nihayet 1,5 ay içinde Heyeti Umu-
miyeye gönderilmesi lâzımgelir.» (Tamam ses
leri ). Yalnız, bir mesele sadece falan encümene ha
vale edilmez, diğer encümenlere de havale olu
nabilir. 

Şimdi gelelim ikinci satıra: «Eğer encümen..» 
Encümenler demiyor. «Eğer encümen bu müd
dette müzakereyi neticelendiremezse esbabı mu-
cibeyi Heyeti Umumiyeye bildirir.» Ticaret En
cümeni 1,5 ay içinde işini bitiremedi. Bir tasa
rı filân encümene gider, encümen müzakereyi 
1;5 ayda bitiremezse esbabı mucibesiyle buraya 
gelir. Ticaret Encümeni de 1,5 ay içinde bitire
mediği halde esbabı mucibe ile gelmediğinden 
siz bu işi Ticaret Encümeninden aldınız. Bu ara
da Dahiliye, Maliye komisyonlarının hakkı baki
dir. Binaenaleyh bu madde hükmü gereğince Ri
yasetin yapmış olduğu iş gayet doğrudur, bunu 
bozmıyalım. 

REÎS — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Bendeniz 

huzurunuza sırf nizamname hükümlerinin bi
hakkın yerine gelmesi endişesiyle gelmiş bulu
nuyorum. Bu mevzuda kısmen hizmeti sebk et
miş bir arkadaşınız sıfatiyle anladığımı kısaca 
arz edeyim. 

36 ncı maddenin hükmü sarih ve katidir. 
Burada Nizamnamenin güttüğü gaye komis
yonlara giden tasarıların gecikmelerini önliye-
rek 1,5 ayda Heyeti Umumiye huzuruna geti
rilmesinin teminidir. Ancak havale edilen ko
misyonların mütaaddit oluşu ve bâzı kanun 
maddelerinin çok geniş bulunuşunu mütalâa 
eden Nizamname vâzıı, aynı zamanda 1,5 ayda 
komisyonlardan geçemiyerek Heyeti Umumiye
ye gelmiyen tasarıların, hangi komisyonda 1,5 
aydan fazla beklemesi lâzımgeldiğini de derpiş 
etmiş ve bunun mucip sebeplerini Umumi He
yete bildirilmesi lüzumunu vaz'etmiştir. 

Şimdi bir buçuk ayda komisyonda veya ko
misyonlarda neticelenmiyen veya mucip sebep
leri izah olunmıyan tasarıların komisyon tasar-
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rufundan çıkarılarak Meclis gündemine alın
masına Heyeti Celile karar verebilir. 

Şimdi müsaadenizle meselenin ikinci kısmı
nı da izah ederek halledelim : Bu suretle bir lâ
yiha veya teklif Meclis gündemine alındıktan 
sonra o gündeme Heyeti Umumiye hâkimdir. 
Gündemden çıkarmak veya görüşmemek ancak 
Heyeti Umumiyenin kararma bağlıdır. 

îmdi bu teklifin müzakeresinin Ticaret Ko
misyonunda geciktiği ve mucip sebebi de bil-
dirilmediği için Meclis 36 ncı madde ahkâmına 
tevfikan o encümenin tasarrufunu menedip bir 
kararla işi gündemine aldı. Tasarı alındıktan 
sonra, görüyoruz ki, Adliye ve Dahiliye encü
menlerinde görüşülmesi lüzum ve zarureti var
dır. Bu zaruret bilhassa aşikârdır. Ancak gün
deme alman bu meselede Heyeti Celile bu iki 
komisyonda görüşülmesine ve bu iki komisyona 
havalesine yani gündemden alıp oraya tevdiine 
karar verebilir. Bu hususta takdir Heyeti Celi-
lenindir. Binaenaleyh varılması gereken karar 
budur. 

REÎS — Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar, benim mütalâalarım Yardımcı arka
daşımızın mütalâalarının hemen aynı olacaktır. 
Bunun bendeniz başka bir şekilde tefsirini pek 
mümkün görmüyorum. 

ikinci maddede sarahaten bir ruzname keli
mesi konulmuştur. Muhterem arkadaşlar, ancak 
Heyeti Umumiyenin ruznamesi vardır. Bunun 
tabiatiyle Heyeti Umumiye ruznamesi olduğu 
aşikârdır. Lâfzi bir şekilde açıkça bu anlaşıl
maktadır. Maddenin gayesine bakalım, bu ga
ye, encümen müzakerelerinde bir netice çıkma
sı ihtimali azalmış bulunan bir kanun teklifini 
bir an evvel ona tasarruf hakkı olan Meclise 
vermektir. 

Arkadaşlarım encümenin hakkından bahse
diyorlar. Muhterem arkadaşlar, encümenlerin 
her hangi bir mevzu üzerinde bir hakkı bahis 
mevzu olamaz. Encümenler ihtisas encümenle
ridir. Meclis muayyen mevzulardaki kanun tek
lif ve lâyihalarını encümenlere havale tasarru
funu kendinde görmüştür. Fakat bir buçuk 
aydan beri komisyonda sürüklenen bir teklif hu
susunda artık o komisyonun ihtisasından istifa
de imkânı ortadan kalkmış, meselenin kendisi 

I ehemmiyet kesbetmiş olabilir. 
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i REÎS — Efendim, söz alan birçok arkadaş

larımız daha vardır. Cereyan eden müzakereler
den Meclisi Âlinin temayülü anlaşılmaktadır, ev
velki ifademizden rücu ederek yine Reyi Âlinizle 
meseleyi halletmek için arkadaşımızın takririni 
reylerinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar lü t 
fen işaret buyursun... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tadil teklifi ruznameye alınmıştır. Tabedilip 
Mebus arkadaşlarımıza tevzi edilecektir. 

î : 71 4.5 
Yardımcı arkadaşımın dediği gibi bir başka 

komisyona havale edilebilir. Ne Ticaret Komisyo
nunu cezalandırmak bahis mevzuu ne de bir ko
misyonun hakkını vermek bahis konusudur. 

AHMET NURÎ KADIOĞLU (Niğde) — Ko
misyon da isteyebilir. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Her hangi 
bir komisyona havale edilebilir veya bir başka 
komisyon da bunun kendisine havalesini isteyebi
lir. 

ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Efendim; 
. vâki münakaşalar, işin espirisini kaybettirmeden 
salim bir yola varmamızı temin etmiştir. Yardım
cı arkadaşımız gayet güzel izah ettiler. Ancak 
kendisi ile müşterek olmadığım bir nokta var; 
gündeme sarahaten alman bir mevzu üzerinde ta
sarrufta bulunmak yetkisi Meclisi Âlinindir. îşin 
gündeme alınmasına rağmen, Riyaset Divanının 
kendi kendisine verdiği «Aidiyeti cihetiyle diğer 
komisyonlara havale edilmiştir» hükmünden ötü
rü münakaşa çıkmıştı. 

REÎS — Öyle bir şey ifade etmedim. Ercü
ment Bey, bir dakika, evvelce alâkalı encümen
lere havalesi yapılmıştır, onu ifade ettim. Bu iti
barla re'sen havale yapmış değiliz. 

ERCÜMENT DAMALI (Devamla) Ruzna
meye alındıktan sonra, evvelce vâki olan havale
lerin bir kıymet ifade etmiyeceği, bu husustaki ha
valelerin Heyeti Umumiyece yapılması lâzımgele-
ceği tabiîdir. Aksi takdirde ruznameye almak key
fiyeti kuru bir formaliteden ibaret kalır. Ruzname
ye alınmasının bir değeri olmak icabeder. Meclisi 
Âli ruznameye almıştır, muhik ve uygun görürse 
mevzuun diğer komisyonlara havalesi hakkında 
karar ittihaz eder. Aksi takdirde, af buyurun, 
emrivaki şeklinde ruznameye alınmasına rağmen 
diğer encümenler görmeksizin gelmiştir, ifade
siyle oralara havalesi her halde doğru olmaz ka
naatindeyim. 

1. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu'-
nun, sabık zabıt hakkında beyanatı ve verilen ce
vaplar. 

REÎS — Ruzname dışı söz, zaptı sabık hak
kında Hüseyin Ortakcıoğlu'nundur. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 2 
Mayıs tarihli Celsede Dilekçe Encümeninin bir 

3. — Irak Meclisi Mebusan ve Ayan Reisle
rinin, Irak Parlâmentosuna mensup Heyetin 
Türkiye'yi ziyaretleri esnasında kendilerine kar
şı gösterilmiş bulunan misafirperverlikten dola
yı teşekkür telgrafı 

Ekselans Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Ko-
raltan Hazretlerine 

Kardeş Türkiye'den gönüllerimiz derin hoş-
nudi ve şükran hisleriyle dolu olduğu halde ay
rılıyoruz. Kerim şahsınızdan Vüzera Reisi Fa-
hametlü Adnan Menderes hazretleriyle vüzera-
larından, Büyük Millet Meclisi muhterem azala
rından, ordu ricalinden, valilerden, muvazzaf
lardan ve necip Türk Milletinden gördüğümüz 
emsali görülmemiş izaz ve ikram pek samimî ve 
sadık bir kardeşliğin ve derin bir sevginin ba
riz burhanlarıdır. Kendi namımıza ve kardeşle
rimiz Irak Parlâmento Heyeti âzası namlarına 
sadık teşekkür ve minnettarlıklarımızı tekrar 
eder ve Cenabıhaktan hepimizin adımlarımızı iki 
memleketin hayrına doğru tevcih buyurmasını 
dileriz. 

Irak Meclisi Nüvap Reisi Abdülvehap Mercan, 
Irak Âyân Meclisi Reisi Naibi Abdülhâdi El-

çelebi. 

(Alkışlar) 

raporunun görüşülmesi sırasında Adliye Vekili 
bana atfe*n uzun bir beyanatta bulundu. Mesele
nin hakikati aşağıdaki şekildedir ; 

Osman Şevki Çiçekdağ'm Adliye Vekili ol
duğu günlerde birkaç arkadaşla birlikte kendi
sini tebrike gitmiştik. O zaman kendisine harfi 
harfine şu şekilde söyledim : «Alaca hâkimi hak
kında bana üç fotoğraf gönderilmiştir. Ben onla-

5. — BEYANAT 

— 62 — 



1:-7T 4. t 
ri selefiniz Sayın Rükneddin Nasuhioğlu'na ver
miştim. Bu fotoğraf üzerine kendisini işten me-
netti ve aradan birkaç ay geçtiği halde yerine hâ
kim verilmedi, zaten kazada tek hâkim vardı 
senden rica ediyorum, acele bir hâkim tâyin et. 
Halk sızlanıyor.» 

Osman Şevki Adliye Vekili olduğu zaman 
Alaca hâkimi işten menedilmiş ve müfettiş tah
kikatı da bitmiş, hattâ mesele çorum Ağır Ceza 
mahkemesine intikal etmiş bulunuyordu. O tarih
te hâkimin eski durumu, mahkûmiyeti ve sairesi 
hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ancak şikâyet üze
rine dosyalar Dilekçe Komisyonuna verildiği za
man onum durumuna muttali olmuş bulunuyo
rum. Binaenaleyh bunun dışında kalan ve bana 
atfen Adliye Vekili tarafından söylenen sözlerin 
hakikatla hiçbir alâkası olmadığını beyan ede
rim. 

REÎS — Adliye Vekili. 
ADLÎYE VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEK-

DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; 
müsmahanızı rica edeceğim. 

Ben geçen defaki celsede, Hasan Basri Erk 
hakkındaki konuşmamda, hakikatin kendisini ol
duğu gibi arz ve izaha çalıştım. (Bravo sesleri) 
Arkadaşımızın şimdiki beyanının hakikatin ta
mamen hilafı olduğunu beyan etmek isterim. Şa
hidim o anda beraber bulunan diğer milletvekili 
arkadaşlardır. Birisi de şimdi burada oturmak
tadır. 

Arkadaşın beni tebrik ettikten sonra söyle
dikleri şudur : Evvelâ Hasan Basri Erk'in 7 aya 
mahkûmiyetini söyliyen arkadaşımdır. Alaca 
hâkimi hakkında her hangi1 bir bilgi sahibi de
ğildim. îşten el çektirildiği hakkında bir şey 
bilmiyordum. Daha iki üç günlük bir vekâlet 
hayatım vardı. Aflkadaşlaı* tetiklik yapıldıktan 
sonra bu hâkimin işiten el çeffatirildiğami söyle
diler ve dediler ki; «Bu arkadaş daha evvel ye
di aya mahkûm olmuştu, müddetinin çoğunu 
hapisanede geçirdikten sonra çıkan Af Kanu
niyle tahliye edildi. Müfettişimiz tahkikat yap
mıştır. Suiistimal meydandadır. Ayrıca bir de 
fotoğraf hâdisesi vardır. Dikkatinizi çekeriz.» 
Ben, âzami hassasiyet ve -asabiyet gösterdim. 
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Şdrmdi Denizli Mebusu olan îsfmail Bdıanlıoğlu 
buradadırlar. O da bu heyet içindeydi. Der
hal arkadaşlarımı çağırdım, dedüm ki : «Alaca 
hâkümi on beş yaşından aşağı bir ikiz çocuğunu 
kucağına alarak, fotoğraf çektirmiş. Siz ne 
gibi bir muamele yaptınız?» Arkadaşlar : «Bu 
fotoğraflar hakkında 'bir muamele yapılmadı, 
ancak hâdise inzibat komisyonuna havale edil
di. Hâkimler Kanunu, hâkimlerin şeref ve hay
siyetlerini muhafaza ve müdafaa etmek için 
bir kanun mevcut iken böyle bir çocuğu kuca
ğına alan hâkimin haysiyet kırıcı durumunu 
nasıl müsamaha ile karşılarsınız?» dediler. Bu
nun üzerine Çorum'a yazı yazıp dosya ve fo
nografları getirttim, arkadaşımın vâki ikazı 
üzerine tekrar inzibat komisyonuna verdim. 
Vâkia ve vaziyet bundan ibarettir. (Alkışlar). 

REÎS — Eski Adliye Vekili sıfatiyle Rük
neddin Nasuhioğlu. 

RÜKNEDDÎN NASUHÎOĞLU (Edirne) — 
Arkadaşlar; bu meselenin içinde (bulunduğum 
için ben' de hatırımda kalan noktaları arz et
mek istiyorum. Bir gün Meclise geldiğim vakit 
burada Hüseyin Ortakcıoğlu arkadaşımız, zan
nederim yanında da Başıbüyük arkadaşıımız ol
duğu halde, bana birçok fotoğraf gösterdiler; 
hâkiminizi görün, dediler. 

Ben de fotoğrafları aldum, vekâlete gittiğim 
vakit, zatişleri müdürünü, belki de müsteşarı 
çağırıp onlara: «Bu çok çirkin bir şeydir, Ala
ca gibi küçük bir yerde fotoğrafları dolaşan 
bir hâkimin orada eübbe giyerek icrayı kaza 
etmesine imkân yoktur, binaenaleyh bunu bu
radan almak lâzımdır.» dedim, ve işten menet-
tim, evrakını müfettişe ve inzibat konnisyonuna 
tevdi ettim. 

Meselenin, benim zamanıma ait olan kısmı 
Ibundan ibarettir. Bu suretle bir hâkimi işten' 
menetme meselesi bir mesuliyetü icabdfcfciriyor-
sa buna seve seve kaitlanımm. Bu işin mabadi 
muhterem halefim tarafımdan takibedilmiştir. 
Mesele bundan ibarettir. 

HÜSEYÎN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Çorum mebuslarından yanımda Mm vardı? Kim
se yoktu. Yalan söylüyor. 
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6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

?AHI SUAL A — Şİİ 

1. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'ın, 
B. B. C. Radyosunca Türkiye'ye ayrılmış olan 
on beşer dakikalık propaganda yayımına dair 
Devlet Vekilinden şifahi suali (6/83) 

REÎS — Tehir ediyoruz. Cevap verecek ve
kil burada yoktur. 

Söz mü istiyorsunuz? 
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Evet. Bel

ki önergeyi geri alırım. 
REÎS — Buyurun. 
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) - Arkadaş

lar, B. B. C. radyosunda Türkiye'ye ayrılmış 
olan bir saatin iyi kullanılmadığına dair Dev
let Bakanlığından sorduğum soru gündeme 
alınmışsa da, iki defadır, basın işlerine bakan 
vekil bey burada bulunmadığı için, önergenin 
müzakeresi tehir edilmek durumuna düşmüştür. 

Soruyu verdikten sonra, Basın - Yayın Umum 
Müdürlüğü bu işi tavzih eden bir beyanda bu-

(1) Birinci müzakeresi 67 ve 68 nci İnikat 
zaptındadır. 

lundu, ve radyo konuşmasının ulaştırılmasına 
mütaallik kısımlarının gecikmesi kusurunun bi
zim Basın Umum Müdürlüğünde olmadığını be
lirtmiştir. 

Binaenaleyh ulaştırmayı zamanında yapan 
ilgililere teşekkürü bir vazife bilirim. Aksi ol
saydı çok üzücü bir mesele ile karşı karsıya 
kalacaktık. 

Ancak, haberin ikinci kısmı, yani muhtevası
na ait kısmı hakkında Basın - Yayın Umum Mü
dürlüğü meseleyi kâfi derecede tavzih etmemiş
tir. Basın - Yayın Umum Müdürlüğünden rica 
edeceğim; meseleyi bu cepheden de aydınlatsın
lar. Meseleyi yeniden inceliyeceğim. Aydınlat
malarını tatmin edici bulmazsam, o zaman bir 
takrirle tekrar huzurunuza geleceğim. Bu se
bepten şimdilik takririmi geri alıyorum. 

REÎS — Sual takriri geri verilmiştir efen
dim. 

5680 sayılı Basın Kanununun 33 ncü maddesi
nin tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — 5680 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

Madde 33. — 1. Kanunen evlenmeleri men-
edilmiş kimseler arasındaki cinsî münasebetlere 
dair haber ve yazıların, 

2. Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 
423, 429, 430, 435f 436, 440, 441 ve 442 nci mad
delerinde yazılı cürümlere mütaallik haber ve 
yazıların yayınlanması halinde mağdurların 
hüviyetlerini açıklıyan malûmat ve resimlerinin, 

Neşri yasaktır. 
Hilâfına hareket edenler 300 liradan 1 000 li

raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 
Fiilin tekerrürü halinde 1 000 liradan 3 000 lira
ya kadar ağır para cezası veya yedi günden üç 
aya kadar hapis cezası verilir. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

?A1 

ED 7. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1. — Bira, tabiî köpüren şarap ve viskinin 

İstihlâk Vergisine tâbi tutulması hakkında ka
nun lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/222) 

REÎS — Efendim, Ruznamenin tercihan mü
zakeresi karaıiaşan maddeleri arasında Bira, tabiî 
köpüren şarap ve viskinin İstihlâk Vergisine tâbi 
tutulması hakkında bir lâyiha mevcuttur. Lâyiha
nın dördüncü maddesi ittihaz buyurduğunuz bir 
kararla Encümene havale edilmişti. Madde en
cümenden henüz gelmediği için bu maddeyi ge
çiyoruz. 

Şimdi, Ruznamenin ikinci defa müzake
re edilecek maddelerine geçiyoruz. 

2. — Zonguldak Mebusu Edibe Sayar'm, Ba
sın Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Adliye Enuümeni 
mazbatası (2/123) (1) 

REÎS — îkinci müzakeresini yapacağız. 
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MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 

meriyete girer. 
RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. Tümünü reyi âlini
ze koymadan evvel Hamdi Sancar buyurun. 

HAMDI SANCER (Denizli) — Muhterem 
arkadaşlar, bu Kanunun birinci maddesinin 
müzakeresi sırasında haber alma hürriyetiyle 
alâkalı mâruzâtımın ertesi günkü gazetelerde 
maksadımın tamamen hilâfına olarak intikal 
etmiş bulunduğuna teessürle muttali oldum. 
Esasen bu kabîl neşriyatı kendi matbuat haya
tının esası, merkezi sikleti kabul etmemiş bu
lunan ağır başlı matbuatımızla hiçbir alâkası 
bulunmadığını tavzih ederim. Diğer taraftan 
gazetelerine, bu türlü neşriyatı kimlerin ve 
nasıl merkezi siklet ittihaz ettikleri hususunda 
ne o zaman ve ne de şimdi her hangi bir şe
kilde isim tasrih etmiş değilim. Konuşmalarım 
tamamen Kanun çerçevesi dâhilinde olmuştur. 
Beyanatımın bu şekilde anlaşılması lâzımgel-
diğini tavzihan arz ederim. 

RElS — Lâyihanın tamamını reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiş, lâyihanın kaımnlugu tasvip 
edilmiştir. 

3. — Gayrimenkul Kiralan hakkında ka
nun lâyihası ile Ankara Mebusu Talât Vasfi 
Öz 'ün, meskenden gayrı işlerde kullanılan gay-
rimenkullerin kiralanmasına, İstanbul Mebusu 
Füruzan Tekil ve Celâl Türkgeldifnin, Millî 
Korunma Kanununun tadili hakkınlaki 6084 
sayılı Kanunun değiştirilmesine, Sinob Mebusu 
Server Somuncuoğlu'nun, bina kiralarına, Trab
zon Mebusu Emrullah Nutku'nun, Millî Ko
runma Kanununun 6084 sayılı Kanunla değiş
tirilen 30 ncu maddesinin tadiline dair kanun 
teklifleri ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(î/153, 2/6, 26, 33, 35) (1) 

RElS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gerek Büyük Millet Meclisine tevdi ve ko-

(1) 266 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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misyonuna havale edilmiş tarihinin eskiliği, 
gerekse mevzuun ehemmiyet ve vâdesinin kı
salığı ve zamanla ölçülü oluşundan Kira Ka
nununun takdimen diğer işlerden evvel ko
nuşulmasını arz ve teklif ederim. 

Muhtelit Komisyon Başkanı 
Halil Imre 

RElS — Lâyihanın, mazbatasında da yazılı 
olarak, takdimen, görüşülmesi istenmektedir. 
Bu itibarla Kira Kanunu lâyihasının, diğer 
işlere takdimen görüşülmesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz alan arka
daşlarımız vaıy adlarını okuyorum : Abdullah 
Aytemiz, Muhlis Tümay, Arif Güngören, Hida
yet Aydmer, Ahmet Gürkan, Zeki Erataman, 
Emrullah Nutku, Rıaif Aybar, Ferit Alpisken-
der, Süleyman Kuranel, Selâhattin Toker, Meh
met Hazer, ihsan Erdoğan, Müfit Erkuyumcu, 
Sinan Tekelioğlu, Nusret Kirişcioğlu. 

Buyurun Abdullah Aytemiz. 
ABDULLAH AYTEMlZ (Maraş) — Muhte

rem arkadaşlar; töhmetli töhmetli konuşmamak 
için arz ediyorum ki; vaktiyle 7 000 liraya mal 
olan bir eski bina ve 14 Mayıs Evlerinden yeni 
bir eve malikim. Bundan maada akaar ve gayria-
kaar hiçbir gayrimenkulum yoktur. (Gülüşmeler) 
Çünkü vaktiyle bu mevzu üzerinde konuştuğum 
zaman, Aytemiz'in hanı, hamamı muhteşem apart
manı, bilmem neleri var diye söylendiği hatırım
da kaldığı için arz ediyorum. 

Efendim; 14 sene yürürlükte kalan, kiracılar 
için çok makbul ama mülk sahipleri için pek 
meşum sayılan Millî Korunma Kanununun 30 
ncu maddesi, bundan dört sene evvel, dört komis
yonda üç sene incelendi. Nihayet Heyeti Umumi-
yede aylarca müzakere yapıldıktan sonra, tica
rethaneler 1,5, meskenler için 2 sene intikal dev
resi açarak 6084 numaralı Kanunla büsbütün or
tadan kaldırıldı. Henüz yürürlüğe girmeden ve 
tatbika geçildiğinde ne gibi aksaklıklar göstere
ceği anlaşılmadan bu kanunun yaşamasında ve 
hattâ ilelebet yaşamasında büyük menfaatleri olan 
bir kısım kiracıların feryatlı, devamlı teşebbüs
leri ve tahrikleri üzerine tadili için mütaaddit 
teklifler yapıldı. Bu teklifleri inceleyip bir neti
ceye bağlamak üzere Yüksek Meclis bir muvak
kat encümen teşkil etti. Tetkikatmı bitiren encü-
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menin hazırladığı tasarı ve hükümetin teklif etti
ği lâyiha ve diğer lâyihalar huzurunuza gelmiş 
bulunmaktadır. Hükümetin tasarısı ile hazırla
nan bu Muvakkat Encümenin tasarısı arasında 
tenkidli, tahlilli bir mukayese yapmak istiyorum : 

Encümenin huzurunuza sevk ettiği bu tasarı
nın ana hatları şunlardır : 

1. Gayrimenkul kiraları 1939 senesi kiraları
na meskenlerde % 300, ticarethanelerde % 500 
zam yapılarak bulunacak miktarı geçemez. 

2. 1939 senesinden sonra inşa edilen gayri
menkul kiraları gayrisâfi iratları miktarına mes
kenlerde % 100 ve ticarethanelerde % 200 zam 
yapılarak bulunacak miktarı geçemez. 

3. 1947 den sonra inşa edilmiş bulunanla
rın kirası 12 . V . 1953 tarihindeki yazılı ve söz
lü mukavelede belli miktarı geçemez. 

4. Bu hazırlanan kanunun 6084 sayılı Ka
nunla serbestiye çıkan, istisna edilen yerlere dahi 
şâmildir. 

5. Bu serbestiye güvenerek uzun vâde ile ya
pılan mukavelenamelerde tâyin edilen kira mik
tarı, eğer bu kanunda gösterilen miktardan fazla 
ise, kiracıların bu fazlayı istirdada ve takas ve 
mahsup yapmaya hakları olacaktır. 

Hükümetin teklif ettiği lâyihaya gelince; ora
da gayrimenkul kiralarının serbestisi kabul edil
miş, ancak mülk sahibi ile kiracı arasında uyuş-
mamazlık hâsıl olursa, sulh mahkemesine müra
caatla icar bedelinin tesbit edileceği kabul edil
miştir. Şu halde kiracılar, mülk sahipleri tarafın
dan istenilen veya ihtilâf dolayısiyle sulh mahke
mesince tesbit edilen kirayı vermekte devam etti
ği müddetçe mülk sahibinin beş seneye kadar 
mecburi tahliye ve kiracıyı ihraç hak ve salâhi
yeti olmıyacaktı. İşte her iki tasarının esasları, 
ana hatları bunlardan ibarettir. 

Şimdi müsaadenizle encümenin hazırladığı ta
sarıyı tenkidedeceğim. 

Evvelâ esbabı mucibe mazbatasında, bütün 
Batı - Avrupa ve hattâ Asya memleketlerinde 
kiraların tahdide tâbi tutulduğu ve bu rejimin 
hâlâ devam etmekte olduğu yazılıdır. 

Halbuki, mebuslara tevzi edilen ve yabancı 
memleketlerde kira durumu hakkındaki usule 
mütedair bulunan yazıda, bâzı devletlerin ser
bestiye doğru bir yol aldıkları anlaşılmaktadır. 
Bunlardan Almanya 1952 senesinden sonra tica
rethaneleri, 1954 senesinden sonra da mesken-
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I leri serbest bırakmıştır. Yunanistan'da yeni ya

pılan ve tahliye edilen yerlerle ticarethaneler 
keza serbesttir. Japonya'da iki taraf arasında, 
ticarethanelerin bedeli icarının tâyin ve tesbi-
tinde serbesti verilmiştir... 

RAGIP KARAOSMANOĞLU (Diyarbakır) 
— Japonya ile mukayese etmeyin. 

ABDULLAH AYTEMtZ (Devamla) — 
Beyefendi, esbabı mucibede bütün Avrupa'da ve 
Asya'da tamamen böyledir, dendiğine göre ben 
de bittabi buna mukabele ediyorum. Müsaade 
buyurun. 

Şimdi, Millî Korunma Kanununun 30 ncu 
maddesi, gayrimenkul kiralarını ve buna müte
nazır bulunan 31 nci madde de yiyecek, giyecek 
eşyayı ayarlamak için tanzim edilmiştir. 30 ncu 
madde bütün şiddetiyle tatbik edildi ama 31 nci 
madde hemen hemen tatbik olunamadı. Mesken 
buhranı dolayısiyle bilhassa Ankara'da mesken 
buhranı yüz gösterdiği için, böyle bir maddenin 
tedvinine, Teşkilâtı Esasiye Kanununun mülk 
sahiplerine bahşettiği serbestii tasarruf hakkı
nın takyidine bu sebep vesile olmuştur. Ahiren 
bu buhran ve zaruret zail olduktan sonra bu se
bebe dayanan ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumu
zu ve Medeni Kanunumuzu kayıtlıyan bir kanu
nun artık meriyette kalmasına lüzum ve ihtiyaç 
kalmamıştır. 

Arkadaşlar, uzun zamanlardan beri bu eski 
binaların kirası vergisi ile masrafına ancak te
kabül etmekte idi ve âdeta bu binalar vakfedil
miş gibi idi. Bu binalar bereket versin ki, tes
cil edilmediği için kurtuldular. Tescil edilmiş 

I olsa idi vakıf olarak kalacaklardı. Bu gayrimen
kul sahiplerinin zararları yalnız icar noksanlı
ğına inhisar etmiş değildir. Bir mülkün kıymeti 
aynı zamanda icariyle mütenasiptir. Bir mülk 
ne kadar icar getirirse o nispette kıymeti olur. 
Binaenaleyh pek az bir icar getirdiği için bu 
gibi gayrimenkullerin kıymeti düşük idi. Hattâ 
bâzı mülk sahipleri muattal kalan servetlerini 
kahırlarından yarı yarıya ucuz bir fiyatla elle
rinden çıkardılar. Artık arkadaşlar böyle eski 
yeni tefrikini zihnimizden çıkaralım. Uzun müd
det böyle bir tefrik yapıldı, ama bunun faydası 
da görülmedi. Mülk sahiplerine büyük zararlar 
verdiî buna hiç şüphe yok. Bu eski binalara bun
dan daha fazla yüklenmiyelim, sahiplerinin sab
rını tüketmiyelim. Medeni Kanunun, Teşkilâtı 

I Esasiye Kanununun vermiş olduğu tasarruf hak-
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ki ve gene bu kanunların kendilerine verdiği 
hakları kendilerine iade etmek suretiyle âdil ola
lım. Bu tasarıda bir de zam ölçüsü var. 

Arkadaşlar, bu zam ölçüsü nerelerde hangi 
memleketlerde tatbik edilecek? Şehirler arasında 
büyük farklar vardır. İstanbul, Ankara gibi bü
yük şehirlerin, muhtelif semtlerindeki binala
rın kiraları arasında büyük farklar vardır. Mut
lak surette seviyyen bir usul tatbik edecek olur
sak her iki tarafı da tatmin etmiyecektir. Menfi 
ve müspet misaller verebilirim. Bu zam dolayı-
siyle bâzı yerlerde normalin üstüne çıkacak. 
Bu takdirde kiracılar mutazarrır olacaktır. Hal
buki bu kanunun hedefi daha ziyade kiracıları 
himaye etmektir. Bâzı yerlerde de normalin 
çok dûnunda kalacak Bunda da mülk sahipleri 
mağdur olmakta devam edecektir, istanbul bu 
hususta güzel bir misal teşkil eder. Bir zaman
lar İstanbul'un nüfusu yarım milyona kadar 
inmişti. O zamana ait icarlar hakikaten çok 
düşüktü. 10 - 12 liraya dört odalı evlerin, de
poların haddi hesabı yoktu. Fakat son zaman
larda nüfus eski halini buldu, hattâ daha da 
arttı, bundan sonra da kira bedelleri iki mislini 
geçti. Bunlar -939 senesine takaddüm eden za
manlarda kiralar ehven olduğu için ancak üçte 
birini buldu. Şu halde encümenin bu ölçüsü, 
teşbihte hata yoktur, gaibe atılmış bir taş gibi
dir, hedefe ya isabet eder, ya etmez. Ama çok 
kere de bâzı hakların sakatlığa, kazaya uğratıl
masına sebep olur. 

Arkadaşlar, bu tasarının en sakat ve tehli
keli tarafı müktesep hakları ihlâl etmiş olma
sıdır. 6084 numaralı kanunla serbest olan yer
lerde de bu kanunun hükmü câri olacaktır di
yor. Şu halde bu kanuna güvenen ve uzun va
deli bir mukavelenameye malını bağlıyan bir 
adam; mukavelename bir seneden fazla ise ve 
bunda tâyin edilen bedel bu kanunla tesbit 
edilecek icardan fazla ise kiracıya fazlasını is-
tirdadetmek veya hattâ takas ve mahsup yap
mak hak ve salâhiyeti verilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bir kanunla iktisap 
edilen bir hak ondan sonraki kanunla ihlâl 
edilemez. Müktesep haklar daima mahfuzdur; 
intizamı âmmeye taallûk eden meseleler hariç. 
Bu icar işleri iki taraf arasında hususi mahiyet 
arz eden bir akidden ibarettir. Binaenaleyh 
ticaret âleminde bâzan uzun vadeli akidler 
yapmak mecburiyeti hâsıl olur. Eğer, ansızın 
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bir kanunla bu alt üst edilecekse ticari, ikti
sadi nizam da bozulur ve halkın, kanunlara ve 
bunları yapanlara karşı emniyet ve itimadı 
kalmaz. Hattâ diyebilirim ki, Hükümetin bile 
hariçte ve dâhilde itibarları zedeliyebilir. Bina
enaleyh mahfuz ve müktesep bir hakkın ihlâl 
edilmemesi lâzımdır. Bu öyle bir kaidedir ki, 
kanunlara karşı gösterilmesi lâzımgelen emni
yet ve itimadın bir âbidesi ve teminatıdır. Bu
nu yıkmıyalım. 

Hükümet tasarısının tahliline gelince bun
da gayrimenkullerin kiraları tamamen ser
best bırakılmıştır. Yani Teşkilâtı Esasiye ve* Me
deni Kanunun muvakkaten muattal, mevkuf olan 
hükümlerini tamamen iade etmiştir. Bu suretle 
eski, yeni bina namı altında ihdas edilen ikiliğin 
ortadan kalkması ile temin edilen faydalar şun
lardır : 

Uzun senelerden beri kiracılarla mülüfc sahip
leri arasındaki gerginlik, düşmanlık ve cemiyete 
târi olan huzursuzluk ve dolayısiyle hükümete 
karşı hisedilen memnuniyetsizlik ve kırgınlık or
tadan kalkmış ve silinmiş olacaktır. Böylece mül
kiyette tasarruf hakkı kabul edildikten sonra hü
kümet çok haklı olarak bir de kiracıların duru
munu düşünmüştür, öteden beri meşhur bir söz 
vardır: «Mal canın yongasıdır.» Mülk sahibinin 
kanunla da olsa zararını gördüğü kiracısını müd
detin hitamında hissiyatına kapılarak mecurdan 
çıkaracaktır. Bu umumi olmaz ama iradesine ma
lik olmayan kimseler için bunu böyle kabul et
mek zaruridir. İşte bu düşünce ile hükümet ve 
buna bir de diğer sebep ekliyeceğim; o da bâzı 
mülk sahipleri kiracıların nakil masraf ve kül
fetlerine katlanamayacağını düşünerek her sene 
bedeli icarı artırmaya devam etmektedirler. Bu, 
kiracıyı cebrü ikrah altına almak demektir. Hü
kümet bunu da düşünmüştür. Piyasada husule 
gelmesi çok muhtemel teşevvüşü ve sarsıntıyı ön
leyici bir hüküm vaz'etmiştir. O da şudur : Ki
racı istenen bedeli icarı ve mahkemece tesbit olu
nan kira bedelini kabul edecek olursa mülk sa
hibi beş sene müddetle bu kiracıyı mecurdan çı-
karamıyacaktır. Binaenaleyh ticaretçilerin de en
dişesi bu suretle tmamen bertaraf olmuş demek
tir. 

Şimdi bu kanunun yapılmasında bâzı mülâ
hazalar da hâkimdir, müsaadenizle bunları da 
arz edeyim, 



t : 71 4.5 
Kanun kalkacak olursa pahalılık daha ziyade 

artarmış. Böyle bir şey hatıra gelir ama, bu mev
zuda şimdiye kadar görülen tatbikat lâyikiyle göz 
önünde bulundurulacak olursa, böyle bir ihtima
le muhakkak nazariyle bakılamaz. Belki biraz te
siri olur. Ama hatıra geldiği kadar tehlikeli bir 
vaziyet alamaz. Çünkü bu kanun meriyette kal
dığı müddet içinde 1947 senesine kadar bütün 
kiralar dondurulmuştu. Buna rağmen pahalılı
ğa mâni olabildik mi? Yiyecek, içecek alabildiği
ne fırladı. Demek ki böyle bir kanunun mevcu
diyeti pahalılığın önlenmesine kâfi gelmedi. 

Şu* halde bir misal vereyim : iki manifatura
cı var, bunlardan biri icarı altındaki dükkân eski 
kiraya tâbi olduğu için 50 lira, diğeri serbest 
dükkânda ticaret ettiği için 400 lira kira ve
riyorlar. Şimdi her ikisi de bir malı aynı fiyata, 
sattıkları halde para kazanıp ticaret yapıyorlar. 
50 lira kira veren tüccar malını daha ucuza mı 

veriyor? Ne münasebet her ikisi de rekabeti tica
riye kaidesince aynı derecede kazanç temin edi
yorlar. Binaenaleyh zaten serbest olmak itibariyle 
yüksek icar parası verenler kazanç temin edi
yor da diğeri az icarla eski dükkânda, oturan 
aynı şekilde ticaretine devam ediyor. 

Şimdi bu kanunun kalkmasiyle diğer emsali 
yüksek icar bedeli vermek mecburiyetinde olan
lar acaba bir pahalılık mı doğuracak? Hayır, 
şimdiye kadar 400 lira nasıl veriyorsa bundan 
sonra da 500 lira icar bedeli verecek ve yine 
kazancını temin edecektir. 

Ama bunu vesile ittihaz ederek ticaret erbabı 
elbette mallarına bir genişleme ve yükselme vere
ceklerdir. Fakat Hükümetin de bir vazifesi var. 
Buna mâni olacak tedbirler ittihaz etmekte asla 
kusur etmemelidir. Muhterem arkadaşlar, bu 
mesken kiraları yüksekliğinin hakiki âmili ha
yattaki pahalılıktır. Buna şüphe yok. Bir mülk 
sahibi aldığı kira ile geçinecektir. Her şeyin böy
le yükseldiğini gördüktten sonra elbette o da ki
rasını bunlara göre ayarlamaya çalışacaktır. Pa
halılık var mı, yok mu? Hem var, hem yoktur. 
Sayın Adnan Menderes'in dediği gibi pahalılık 
yok ama kimler arasında? Avukatlar, doktorlar, 
tüccarlar, sanatçılar, işçiler, çiftçiler hattâ sada
ka ile geçinme yolunu tutup da beş kuruştan 
aşağısına razı olmıyan dilenciler .Bunlar arala
rında karşılıklı bir ayarlama var. Bunlar için 
hiçbir pahalılık yoktur. Maaşından başka hiçbir 
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geliri olmıyan memurlarla, başkaca kazancı olmı
yan ve geçimi münhasıran mülklerinin iratla
rına bağlı kimseler için pahalılık bütün dehşe-
tiyle mevcuttur. Şu halde vardır, yoktur müsavi. 
Bir kısım serbest meslek erbabı için güçlük yok- * 
tur aldığı gibi satacak» takas, mahsup 
neticesinde kaybı yoktur. Fakat geçimi 
maaşa veya yalnız gayrimenkule inhisar 
eden vatandaşlara gelince bu zorluk bunlar 
içi'n bütün şiddetiyle vardır. Şu halde bu iki 
zümreyi Hükümet himaye etmekle mükelleftir. 
Himayenin şeklî geyrimenkul üzerinden bütün 
takyidatı kaldırmak suretiyle hâsı» olur. Memur
lara gelince mesele değişir. Gerek zamlı olsun 
gerek serbest bulunsun bugünkü şartlar altında 
küçük memurların durumu çok müşkilleşecek-
tir. Korkarım ki saikai zaruretle küçük memur
lar el uzunluğu yapmaya meyledeceklerdir. 
Böylece zabıta ve belediye işleri müessir olan 
kanunların tatbik ve murakabesi de gevşemiş 
olacaktır. Bunun da zararını şüphesiz ki, ne za
man memurların maaşına zam yapılmak istense 
yapılan zam memur kesesine girmeden kendi 
kasalarına yürütmenin yolunu iyi bilen esnafı 
bi insafın da camiası içinde bulunduğu millet 
çekecektir. 

Binaenaleyh, daha fazla rahatsız etmiyeyim, 
son olarak bu mevzu ile ilgili bir hâtıramı mi
sal olarak arz edeyim, 8 - 10 sene evvel, tevki-
fattan sonra maaştan 630 lira elime geçiyordu. O 
zaman tavuğun tanesi 40 - 45 kuruş, çileğin kilo
su 70 kuruş idi. Hâkimlere ödenek verilince bi
zim maaş bine çıktı, ama tavuğun tanesi 300, 
çileğin kilosu da 150 ye fırladı. Şimdi arkadaş
lar, görünüşe göre maaş bine çıktı ama hakikat
te 600 ün yarısı olan 300 e düştü. Bu daima böy
le oluyor. Zam yapıldığı zaman hakikaten me
murlar müteessir oluyor, çünkü Hükümet büt
çesi ile mütenasip fedâkârlık yapıyor, % 20 
zam yaptı mı, esnafı biinsaf % 25 zam yapıyor, 
memurlar bundan istifade edemiyor. Binaen
aleyh bunun çaresi olarak gayet şiddetli tedbir
ler almak icabeder. Memurlara yapılan zam ka
salarında para biriktirmek için değil nafakala
rına sarf etmek içindir. Fakat tüccar bir hamle 
ile bu zamları memurların elinden alıyor. Ve 
Hazineden çıkan para da böylece heder olup 
gidiyor. 

Ne yapmak lâzım gelir? Bunun çaresi ko-
1 laydır. Memurlara mesken tazminatı vermekle 
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maksat hâsıl olur. Ama bu değirmenin suyu ne
reden gelecek? içinden. Bir çiftlik sahibi on bin 
lira varidat temin ediyor, bunun ikin bin lira
sını imarına sarf etmez mi? Şüphesiz eder. Bu 
kanunun kalkmasiyle eski kiraların serbest 
oluşiyle Gelir Vergisinden 250 - 300 milyon lira 
raddesinde bir artış olacaktır. Binaenaleyh böy
le dar gelirli, hattâ emkliler de dâhil olduğu 
halde bunlara tazminat vermek çok yerinde 
olur. Verilecek tazminat akla vehleten şöyle ge
lir ki, bu kadar memura, bu kadar emekliye ve
rilecek para ne kadar yekûn teşkil eder? Bu
nun hesabı gayet kolaydır. Halk Partisi zama
nında yapılan kanunla verilen mesken tazminatı 
kabilinden olmamalıdır. O zaman evi olan ve 
ayda 2 bin lira iradı bulunan memurlara da ve
rilirdi. Halbuki kendisinin ve eşinin meskeni 
varsa mesken tazminatı verilir mi? Elbette ve
rilmez. 

Hulâsa, mâruzâtımı şu esbabı mucibeye da-
f yanarak, bitireceğim. Hükümet tasarısının ada

let ve hakkaniyete uygun olduğunu, (Bravo ses
leri) ticari ve iktisadi icaplara muvafık bulun
duğunu, binaenaleyh bu tasarının müzakere 
mevzuu yapılmasını arz ve teklif ve bu hususta 
da bir önerge takdim ediyorum. 

REİS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzuun ehemmiyetine binaen konuşacakla

rın çok bulunması dolayısiyle konuşmaların 10 
dakika ile tahdit olunmasının karara bağlan
masını arz ederiz. 

Diyarbakır Niğde 
Ragıp Karaosmanoğlu Ahmet Kadıoğlu 

Kırklareli Tekirdağ., 
Şefik Bakay Zeki Erataman 

REİS — Takriri okuduk, muttali oldunuz, 
karar Heyeti Celilenindir. Bu lâyihanın heyeti 
umumiyesi üzerindeki konuşmaların 10 dakika 
ile tahdidi talebedilmektedir. (Olmaz sesleri) 

Takriri kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Etmiyenler... 'Takrir kabul edilmemiştir 
efendim. 

Hükümet metninin müzakereye esas olması 
hakkında bir takrir vardır, bunu şifahen de 
beyan ettiler. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Biz de 
müdafaa edeceğiz! 
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REİS — Peki efendim. Söz Muhlis Tüm-

ay'indir. 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Çok muhte

rem arkadaşlarım; bir kira rejimi konulması ye
niden bir kira kanunu çıkarılması mevzuu kar
şısındayız. İşin hukuki, iktisadi ye sosyal cep
heleri vardır. Vatanda bir mal sahipleri, kira
lık gayrimenkul sahipleri topluluğu, bir de kira- * 
cılar zümresi vardır. Bu iki zümrenin menfaat
leri ekseriyetle birbirinin zıddmadır. İşin zor
luğu bu zıddiyetin, vatandaşa zarar vermeden 
mevcut hukuki esaslar ve mevcut esas mevzuatı 
zedelemeden telifindedir. Millî Korunma Kanu
niyle 94CT senesinde muvakkaten konulan ve za
manımıza kadar muhtelif yamalarla devam eden 
bir rejim vardı. Bu mal sahiplerini ihmal ederi 
ve kiracıyı korumaya çalışan bir rejimdi. Bahti
yar olmadı. Derde çare olmadı. Memlekette kira
cı ve mal sahibi hattâ mal husumeti doğurdu. 
Mecuru yakacak kadar mala ve kiracıya husu
meti tebarüz ettiren vakalar olmuştur. 

9 ncusteşriî devrede kirayı, kısa bir intikal 
devresiyle tamam serbesti rejimine, götüren 6084 
sayılı bir Kanun çıkarıldı. Fakat bu kanun tat-
bika geçmeden umumi şikâyetlere ve huzursuz
luklara sebep oldu. Hükümetimiz de bir kısım 
muhterem arkadaşlar da, bu sosyal ve mühim 
olan mevzuu üzerine eğildiler, Meclise muhtelif 
şekillerde kanun teklifleri arz edildi. Burada bir 
nokta ile durarak şunu arz etmek isterim. Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuzun 70 nci maddesi 
temellük hürriyetini, akit hürriyetini, Türklerin 
tabiî haklarından sayar. 71 nci maddesi mal her 
türlü taarruzdan mâsundur der. 79 ncu madde 
akit, temellük, ve tasarrufun hududu kanunla 
musarrahtır der. 74 ncü madde, umumi menfa-
atlar için lüzum ve usulüne göre anlaşılmadık
ça ve değer pahası peşin verilmedikçe, hiçbir 
kimsenin malı istimal ve mülkü istimlâk oluna
maz denmektedir. Medeni Kanunumuzun gayri
menkulun mülkiyetine taallûk eden 618 nci mad
desi, bir şeye malik olanın, o şeylere kanun dai
resinde dilediği gibi tasarruf hakkını haiz oldu
ğunu belirtmektedir. Başkasına ait gayrim en-
kulde şahsi bir alâka, istifade temin edecek ta
sarruf ise; akitten doğan kiralama tasarrufudur. 

Borçlar Kanunumuzun 248 nci maddesi kara
lama akdini, ücret mukabilinde bir şeyin kullan
ma hakkının, kendisine terk olunmasını kiracı
nın iltizam etmiş olması diye tasrih eder. Yine 
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aynı kanunun 260 ncı ve 262 nci maddesi mal 
sahibi tarafından kiracıya terk olunan ücret ıt'Ti-
kabili istihsal edilen kullanma hakkını müddetle 
takyidetmektedir. 

Mevzuatımızda temellüke ve sahibine ait esas 
noktaları izahtan kaçınarak kısaca işaret ettikten 
sonra yeni kira kanunu tekliflerine geçiyorum. 

Hükümetimizden gelen tasarı ile söz açmak 
istiyorum. Bu tasarı umumiyetle mesken veya 
meskenden gayri maksatla kullanılan gayrimen-
kullerin kira mukaveleleri nihayet bulduktan 
sonra mal sahibinin serbest emsal kiralarını isti-
yebileceğini ve kiracının bunu kabulü halinde ki
ra durumunun devam edeceğini kabul etmekte
dir. Böylece mal sahipleri kiracıyı keyfî olarak 
mecurdan çıkaramayacaktır! 

2. Kiralanacak gayrimenkul kira bedeli pi
yasa şartlarına açz ve talebe göre seyyal bir 
mevzu bulunduğundan kira bedeli üzerinde mal 
sahibi ve kiracının anlaşamaması muhtemeldir. 
Bu takdirde kiracı mahallî sulh mahkemesine 
müracaatla serbest kira emsaline göre kira bede
linin indirilmesini ve tesbitini istiyebilecektir. 
Bunun için dâva açabilecektir, ve kira tesbit he
yeti birisi emlâk sahiplerinden, birisi kiracılardan 
ve üçüncüsü ticaret odasından alınacak kimseler
le kurulacak, böylece bu takdir işi ehline havale 
olunacaktır. Mahkeme ihtilâf mevzuu olan kira 
bedelini gayrimenkulun mevkii, hali hazır du
rumu ve serbestçe kiraya verilen benzeri gayri-
menkullerin kira bedellerini göz önünde bulun
durarak sabit ve samimî ölçülere dayanarak tâ
yin edecektir. Bu tesbitte, içinde kiracının otur
makta bulunduğu gayrimenkule başkaları tara
fından fazla kira teklif edilmesi veya başka arızi 
sebeplerle, benzeri bâzi gayrimenkullerın daha 
yüksek kira ile tutulmuş olması gibi hallerin he
saba katılamıyacağı, nazara almamıyacağı husus
ları da hükümet tasarısında ele alınmış, hükme 
bğlanmıştır. 

Mahkemelerin kiraların tesbite ait hükümleri 
katî olacak, böylece ihtilâf serî ve kesin olarak 
halledilebilecektir. 

Hulâsa hükümet tasarısında, kiracüar bakı
mından, kiralanan mülk üzerinde mal sahipleri
nin; hakkın suiistimaline varacak keyfî tahliye 
tasarrufları önlenmekte, kira, ödendiği müddetçe, 
kiracının mecurda oturması teminat altına alın
makta ve kira bedelinin de ihtikârlı bir şekilde ha
kiki piyasa şartları ve kiracının ödeme kabiliye-
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tini aşacak, keyfî surette yükselmesinin önlen
mesi hedef tutulmaktadır. 

Mal sahibi bakımından da; mal sahibinin, 
kendisi ve yakınlarına ait ihtiyacını karşılamak 
üzere, kiraya verilen mülkte, kiracıya nazaran 
bir rüçhan hakkı tanınmakta, kiranın; gayrimen
kulun maliyeti ve umumi hayatşartlarının sevi
yesi nispetinde bir hadde seyrini düşürmekte ve 
Anayasa ve diğer kanun hükümleriyle teminat 
altında bulunan mülkiyet hakkının esasını koru
makta ve mülkiyet ve tasarruf hakkı üzerinde ya
pılacak takyitleri; esas hakkı iptal edecek ve za
ruret hadlerini aşacak ve insafsızlık derecesine va
racak bir müdahale ve taaruz hududunun geri
sinde tutmaya çalışılmaktadır. 

Aziz arkadaşlar; asıl, kiracının istediği kadar 
ve istediği vasıfta kiralık bina bulunmaması yüzün
den, çıkan buhran ve doğan müşkülâtın; bu nevi 
binaların çoğalması ile önlenebileceği muhakkak
tır. 

Gayrimenkulden istifade karşılığı olan kira 
bedelinin bir arz ve talep seviyesine göre bir is
tikamet alacağına ve istikrar bulabileceğine na
zaran buhrana bir çare olarak kiraya verilecek 
gayrimenkul inşasını teşvik etmek için, mal sahip
lerinin huzur, insaflı ve haklı menfaatlerini temi
nat altında bulundurmak icabeder. Tasarı bu 

, maksadı da takibedici istikamettedir. Tasarı bi
rinci maddesiyle bu müdahale rejimini de, bir 
mülâhaza olarak kabul ettiğini göstermek üzere, 
bu rejimi de muvakkat saymakta ve beş senelik 
bir müddetle; tatbikini istemektedir. Bu bir haki
kattir ki; memleketimizde esasen nüfusa kâfi, 
şartını haiz mesken azdır. Ve ihtiyaca kâfr değil
dir. Vatandaşı bir meskene sahip kılmak ve ev 
yapmak imkânını kolaylaştırmak için, çareler ara
mak ve tedbirler bulmak lâzımdır. Bu, kiracıların 
ve kiracılığın değil, mal sahiplerinin teşviki ile 
tahakkuk edebilir. 

Cemiyette hiçbir şey mutlak olamaz. Âmme 
menfaatleri ve cemiyetin hayati zaruretleri fer
dî hakları ve cemiyetin hayati zaruretlerini, fer
dî hakları ve istimallerim tahdit edebilir. Asker
lik; vatian müdafaasında tenki hayaita kadar 
giden, ferdî bir hürriyet takyididir. Fakat lâ
zımıdır. 

Vergi; fert için, mülkiyet iha'fakımın ihlâli gi
bidir. Fakat zarurettir, içtimai'bir lâzimedir. 

Memlekietle're bir zümrenin menfaati için; 
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bir vatandaş topluluğunun, 15 senedir, ağır 
kanun kayıtları ile, bugüne kadar devam etti
rilen fedakârlıklara, mecburiyetlere - onları 
sanki hususi bir vergi, mükellefiyet sistemine 
tâbi tutar gibi - zorlamanın hukuki ve âdilâne 
izahı nasıl yapılabilir? 

Kira ve kiracı üzerinde yapılan tasarı ve 
teklifleri inceliyen muhterem Muvakkat Encü
men, hükümet tasarısında mal sahibinin, kira
lık mültkü için, piyasa şartları ile meydana ge
len serbest emsali kira kadar, kira istemek 
hakkının kabulünün mahzurunu görmüş. 

1953 senesinden sonra kiraların, pek fahiş 
hadlere yükselmiş bulunduğunu kaydederek, 
Serbest emsali kira istemek hakkının kabul edil
mesinin, memlelketimizd'e gayriımâkul kira be
dellerinin fahiş hadlere yükselmesine, anor
mal fiyat artışlarına sebebiyet vermesine âmil 
olacağını kaydedecek bu tasarı esaslarım kabul 
ettm'eımiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; şiırndi Muvakkat 
Encümenin hazırladığı metin1 üzerinde mâruzât
ta bulunmak istiyorum. Muvakkat Encümen 
hazırladığı m'etne esas olarak; : 

1. 1939 senesi kira 'hadlerini, 'meskenlerde 
% 300, m'esfeenlerden gayri yerlerde % 500 e 
çıkarmaktadır. 

öyle »kasabalar ve omların öyle semtleri var
dır ki ; 1939 senesinin kira bedellerinin bu had
lere yani % 300 ve % 500 e çıkarılması beda
heti fahiş kira isteme temayülünü meydana 
getirir. 

Bundan başlka; meskenlerde 300, meskenden 
gayri yerlerde, yani umumiyetle içinde ticaret 
ve sanat işleri yapılan yerlerde kiralar % 500 e 
çıkarılmaktadır. Kira bedelinin gayrimerikule 
harcanan paranın, yani o binanın maliyetinin 
ölçüsü ile mütenasip olması lâzımgelir. 

Ticaret yeri, nihayet bir veya iki göz bina
dan ibarettir. Mesken ise; en azı üç göz odadan 
terekküb'eder, 7 - 8 odaya, parçaya kadar çı-
ikar, Meskenden başka yerlerde teklif edilen 
fazla kiranın kabulü seböbi kanaatimce izah-
sızdır ve bu pahalı kiranın, müstehlike derhal 
intikali bakımından da zararlıdır. 

1939 dan sonra yapılan inşaat için ise, ki
rada Bina Vergisi Kanununa göre tahakkuk 
eden gayrisâfi irat, esas alınmıştır. Mevcut 
kiraya % 100 ve % 200 bir zatm kabul ediimek-
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tedir. 1939 dan bu yana 15 sene geçmiştir. 
İradı gayrisâfilerde sabit kalan kıymetin, kira 
bedelinin t'âyininde esas alınması âdilâne ol
mamak lâzımdır. 

24 . I I . 1947 tarihinden sonra yapılan ve 
kiraya verilen gayriımenkullerin kiraları, 12 
Mayıs 1953 tarihindeki kiralara göre ayarlan
makta ve kiralar bu hadde dondurulmaktadır. 

Keza 12 Mayıs 1953 ten sonra yapılan veya 
kiraya verilen gayrimenkullerin kiraları da, ge
riye doğru çekilmekte, . mezkûr tarihteki kira 
haddine ircaa çalışılmaktadır. 

Muvakkat Komisyonun rapor ve haltta esas
ları hulasaten bundan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım; umumiyetle kira
ların yükselmesinde muhtelif sebepler vardır. 
Bilhassa 1953 ve onu takibeden zaman içinde, 
her vatandaşın kazanç seviyesinde bir yüksel
me olmuştur. Hayat veya yaşayış telâkkisi ve 
ölçüsü değişmiştir. Ödeme, satmalına gücü 
artmıştır. Banyosuz evde oturan, banyolu evde, 
soba kuran vatandaş kaloriferli ve konforlu 
apartmana doğru kaymıştır. Köylü kasabaya, 
kasabalı şehirlere doğru gelmektedir. Bir şehir 
içinde kenarlardan merkeze doğru hareketler 
ve nakiller vardır. Bellibaşlı şehirlerimizden 
Ankara, İstanbul, İzmir'deki nüfus kesafeti bu
nun güzel misalidir. 

Diğer taraftan demokratik telâkkinin ya
yılması ve iktisadi şartların değişmesi tesirleri 
altında bir sofrada toplanan geniş aile telâk
kisi; dairesini ve sahasını daraltmıştır. Büyük 
baba ve torunu evvelce bir sofrada ve bir çatı 
altında barınırken, bugün aile telâkkisi karı -
koca ve küçük evlâtlardan müteşekkil dar bir 
aile sahasına girmiştir. 

Müstakil meskene olan ihtiyacın artması 
nispeti de bina yapmada lüzumlu malzeme 
ve maddi imkânlar daralmaktadır. Kirada ar
tış, az olan kiralık bina arzının, çoğalan talebi 
karşılamamasından ileri gelmektedir. Sosyal 
ve iktisadi sebepler bunda âmil olmaktadır. 

Bütün memleketlerde olduğu gibi eşya fi
yatlarındaki ve ücretlerdeki yükselme ve yük
selme temayülü ve arandığı nispette inşaat mal
zemesinin tedarik edilememesi, elbette inşaat 
maliyetlerine tesir etmektedir. Parasını gayri-
menkule yatırarak, ondan aldığı gelirle haya
tını ve ailesini geçindirecek olan mülk sahibi 
vatandaş, aldığı kira bedelini, piyasa rayiçle-
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rine göre kıymetlendirmekte, eşya fiyatlarının 
artması karşısında, nasıl bir terzi bir kundu
racı, hulâsa sanat ve ticaret erbabı emeğini ve 
sermaye gelirini, yükseltmekte ise, gayrimenkul 
sahibi de, piyasanın tazyiki altında aynı yola 
girmektedir. Gündelik satış yapan günde kaza
nan ve ayda işini bitiren vatandaş; işçi, san
atkâr, satıcı, günün piyasa rayicine göre kendi 
ücret ve kazancını tanzim eder, ayarlarken; 
maalesef kazançlarını; her çeşit yollarla, yük
seltirken, en azı (6) ay ve bir sene müddetle; 
mülkünü muayyen bedelle kiracısına bağlıyan 
mülk sahibine karşı neden cezrî ve zecri tedbir
leri almaya kalkıyoruz. Kiralıyanın kabahati; 
malının tapuda kayıtlı oluşu mudur? 

Gayrimenkul sahipleri, servetlerini memle
kete, çivi çakarak temel kazarak bağlıyan in
sanlardır. Mallarının kayıtları tapu sicillerinde 
açıkça yazılıdır. Kazançları, kira mukavelele
rinde kayıtlıdır. Mülklerinden gıllügişsiz Bina 
Vergisi öderler Aldıkları kiradan, Gelir Ver
gisi verirler. Servetleri seyyal değildir, külfet
lerden kaçmak için millî hudut dışına akamaz. 

Hulâsa, piyasada, pazarda, ihtiyaç madde
leri, gıda maddeleri yükselirken evvelki şartlara 
göre, ve mevcut halen meriyette bulunan kanu
nun teminatı altında serbest kira rejimine bel 
bağlıyarak ve hesabını ona göre ayarlıyan ve 
kira bedelini kiracısı ile serbestçe görüşüp yazılı 
mukavele ile bağlıyan mal sahibini, iki sene ve 
hattâ 8 sene geriye doğru çekerek bir kira be
deli kabulüne icbar etmek, hukuki, adaletli, ve 
insaflı, realist bir görüş olur mu? Hayati ve ik
tisadi şartlar, kabda dondurulmuş buzlar olarak 
telâkki edilemezler. Buz bile aynı sühunet şartını 
muhafaza edemezseniz erir. 

Hal böyle iken, kiraları, enazı bundan iki se
ne evveline - mevcut kanunlarla iktisabedilen te
minatına rağmen -irca etmeyi ve bunların don
muş olarak idame ettirilmesini nasıl istiyebiliriz. 
Vâzıı kanun olarak tabiat şartlarına tahakküm 
edebilir miyiz?. 

Yağmur yağmazsa, güneş harareti olmazsa 
mahsul yetişmez, veya az olur. Fiyatlar umumi
yetle bu takdirde yükselecektir. Her kanun, 
daha evvelki kanunun koyduğu müktesep hak
lara hürmet etmelidir. Ve her kanun ancak neş
rinden sonraki hâdiselere tatbik olunmalıdır. Bu, 
bir hukuki mütearifedir. Bunu kanunla, hu-
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j kuk kaideleriyle önlemeye imkân bulunabilir mi? 

inşaat seviyesi ağırlaşır, durursa, meskene ihti-
j yaç artarsa, diğer eşya fiyatlarında günbegün 

yükselme olursa nasıl kira bedellerini donduru
ruz ve donmuş farz edebiliriz. 

Malûmdur ki, iktisadi hâdiselerin kendileri-
I ne göre seyirleri ve kanunları vardır. Bu hâdi-
I seleri uyabileceği hükümlere bağlamak lâzımdır. 

Geçemiyeeeği yerlerde, kanun otoritesinin 
zorlanması, kanuna, kanun fikrine hürmet ve ri-

I ayete zarar verir. Takdir buyuracağınız üzere, 
kanunla içtimai nizam ve huzur teminat altına 
alınmalı ve hakların suiistimaline karşı tedbir-

I de bulunmalı ve fakat hakkın esası hürmet ve ria
yet görmelidir. Bu sebeple içtimai realiteye, hu
kuki ve iktisadi şartlara ve esaslara aykırı gördü-

I ğüm muvakkat encümenin metninin müzakereye 
I esas alınmaması ve hükümetin tasarrısımn mü-
I zakereye mevzu kabul edilmesi ricasiyle bir de 
I takrir sunuyorum. Şüphesiz ki, takdir Yüksek 
I Meclisin olacaktır. (Alkışlar) 

REÎS — Arif Güngören. 
ARİF GÜNGÖREN (izmir) — Muhterem 

I arkadaşlar; mevzuun ehemmiyeti beni de hu-
I zurunuzda ilk defa olarak söz almaya ve bâzı 
I mühim noktalar üzerinde yüksek dikkat nazar-
I larmızı celbetmeye sevk etti. 
I Hepimiz biliyoruz ki 1953 senesinde kabul 
I olunan 6084 numaralı Kanun memlekette kira-
I larm serbest bırakılması esası üzerine hazır-
I lanmış ve muayyen müddetler geçtikten sonra 
I Millî Korunma Kanununun 30 neu maddesinin 
I ortadan kaldırılması hareket noktası olarak 
I ele alınmıştı. O tarihten sonra ahval ve şart

ların değişmiş olması bâzı arkadaşlarımızı ka-
I nunun bir müddet daha yürürlükte kalmasını 
I temin edecek tekliflerde bulunmaya hükümeti 

de bu hususta bir kanun lâyihası hazırlıyarak 
I Meclise getirmeye mecbur bıraktı. 

Gerek Hükümetin ve gerekse muhterem 
I arkadaşlarımızın tekliflerini tetkik ve icabeden 

kanuni tadilâtı hazırlamak üzere bir muvakkat 
1 komisyon teşkil edildi. Bu komisyon geçen 

Aralık ayındaki kısa müddet zarfında hem mal 
I sahiplerini ve hem de kiracıların hukukunu 

temin edecek, aynı zamanda memlekette başla-
I mış ve hayırlı neticeler vermiş olan imar ham-
I leşini inkitaa uğratmıyacak bir metin hazırla-
I mak imkânsızlığı karşısında Yüksek Meclisten 
I mehil istedi ve bir maddelik bir kanunla tica-
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rethaneler hakkındaki kira hükmü altı ay tehir I 
edildi. 

Ö zaman hepimiz zannettik ki bu uzun müd
det zarfında komisyon memlekette kiracılarla 
mal sahipleri arasında senelerden beri sürüp 
giden ihtilâfların en adilâne ve en kestirme 
hal çaresini bulacak ve başlamış ve hızla devam 
etmekte bulunmuş olan inşaat hamlesini sek
teye uğratmadan bu işi halledecektir. 

Netice maalesef böyle olmadı. 
Muhterem arkadaşlar; bugün kabul olunan 

esaslarla istihsal olunacak netice nedir1? Bu
nun avakıbı ne olabilir. 1939 senesi kontratla
rına tâbi olan ticarethanelerle meskenlere mu
ayyen nispetlerde zam yapmak ve 1947 sene
sinden sonra inşa olunan binaları da mutlak 
bir tahdide tâbi tutmak doğru mudur? Müsa
adenizle bu husustaki noktai nazarımı kısaca 
arz edeyim. 

Evvelâ 1939 kira rejimine tâbi olan mes
kenlerle ticarethaneler meselesini ele alalım. 
Bu binalarda muayyen bir müddet için mal 
sahiplerini de mağdur etmiyecek bir zam ya
pılması doğru olabilirdi. Fakat komisyonun bu 
meseledeki hareket noktasındaki hatâ bu zam
lardan beklenen faydayı istihsale imkân bırak
mamıştır. Bu zammı mutlak ve seyyanen ele 
almak kabul olunan zam nispetleri itibariyle 
büyük şehirlerimizin bâzı semtlerine göre mal 
sahiplerini memnun kiracıları müteessir ede
bilir. Şu hakikati kabul etmek lâzımdır ki son 
senelerde devam eden imar ve inşa hamlesi 
büyük şehirlerimizin bâzı semtlerini büyük bir 
inkişafa mazhar kılmış ve bu semtlerdeki kira
lar emsaline nazaran gayet haklı ve tabiî ola
rak yükselmiştir. Ankara belediyesinin gerek 
şehrin tezyini ve gerekse bütün cadde ve so
kakları asfaltlamak hususundaki her türlü 
takdir ve şükrana lâyik faaliyetleri şehrin ev
velce kıymet ve itibarı az olan semt ve mahal
lelerini bugün memleketin en şerefli yerleri 
haline getirmiştir. Diğer taraftan imar progra
mının henüz tatbik göremediği mahallât da 
eski iptidai halinde kalmıştır. Bu hal İstanbul 
izmir ve sair büyük şehirler için de böyledir. 
Görüyorsunuz ki muhterem arkadaşlar, ko
misyon eski kiralarda mutlak bir zammı kabul 
etmekle memleketin mamur sahaları ile henüz 
imar görmek fırsatına nail olamamış kısımları j 
arasında hiçbir fark gözetmemiş oluyor. Bu I 
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nokta bilhassa ticarethaneler bahsinde daha 
mühimdir. Bugün büyük şehirlerimizin mer
kezi ticaret olan yerleriyle sair ikinci ve üçün
cü derecedeki yerler de bulunan dükkân ve 
mağazaları aynı şekilde mütalâa etmek haki-
katlara tevafuk etmez. Ankara Anafartalar, 
Bankalar Caddeleri, Atatürk Bulvarı ile sair 
yerlerdeki dükkânlar is tanbul 'da istiklâl Cad
desi, Karaköy civarı, Bankalar Caddesi, Bahçe 
kapı gibi merkezi ticaret olan yerlerle sair 
ikinci üçüncü sınıf yerlerdeki mağazalar aynı 
esas dâhilinde birleştirilemez. Bu zam ikinci 
üçüncü sınıf yerlerdeki mal sahiplerini mem
nun edebilir. Fakat kiracıları asla. Birinci sınıf 
caddelerde senede binlerce lira kâr temin eden 
ticarethane sahiplerinin bugün mal sahiplerine 
gülünç denebilecek miktarda kira ödedikleri 
bir hakikattir. Şu halde ne yapmak lâzımdı. 
Şehirin semt ve mahalleleri esaslı bir tasnife 
tâbi tutmak şehirin birinci sınıf yerleriyle kâr 
ve kazançları mahdut olan yerler göz önünde 
tutularak bunlar mevkilerine göre zamlara 
tâbi tutulmak gerekliydi. Her yerde belediye
ler bu tasnifi yapabilmek iktidarmdadır. Mes
kenlerde şehrin en güzel yerlerinde oturmak 
iktidarını haiz olanlar malî bakımdan feda
kârlığa katlanmalı, olmıyanlar da daha müsait 
semtlerde himaye edilmeli idi. Görülüyor ki 
zahiren basit gibi görülen bu zam meselesi her 
iki tarafı da tatmin edecek âdilâne bir hal 
çaresi olmaktan çok uzaktır. 1947 senesinden 
sonra inşa olunan binalara gelince; 1947 tari
hine kadar mesken kiralarının dondurulmuş 
olması ve harb senelerinin tevlit ettiği zaru
retlerle memlekette 1940 ve 1947 seneleri ara
sında bâzı mahdut resmî binalar müstesna he
men hemen sayılabilecek derecede az hususi 
inşaat yapılmıştır, denebilir. Bugünkü mesut 
inkişaf o serbest hükmün neticesidir. O ser
best hüküm sayesindedir ki memleketin her 
tarafında binlerce apartman, ev, ticarethaneler 
iş hanları inşa edilmiş kooperatifler kurulmuş 
yeni mahallât teessüs etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bir hukuk devletinde 
en esaslı nizam mevcut ve mer'i kanunlara ria
yet ve istikrarı temin etmek müktesep hak
ları tanımaktır. Bunun hukuk nizam ve kaidele
rinde bir kanuna istinaden işlenen her fiil ve ic
ra olunan her kukuki tasarruf bir müktesep hak 
teşkil eder. Bir vatandaş tasavvur edin ki, ta-
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sarruf ettiği para ile geçimine kâfi bir irat te- , 
sis etmeyi düşünmüş sırf bu gaye ile bir yer sa- I 
tm almış veya yaptırmıştır. Kendi hayat ve men- j 
faatını bugünün icaplarına ve iktisadi şartları- j 
na uydurmak ve ona göre geçinmek mecburiye- ! 
tinde olan bu vatandaşın müktesep hakkını ta- j 
nımamak teessürle karşılanacak bir hal olur. | 
İkinci Dünya Harbinin tevlidettiği huzursuzluk i 
içinde haklı görülebilen bir vaziyetin bugünkü ; 
şartlar içinde de devamını ve yalnız bir kısım ! 
vatandaşları himaye etmeyi bendeniz adalet pren- j 
sip ve esasları ile kabili telif görmüyorum. Vâzıı j 
Kanun sıfatiyle sekiz senelik feyizli tatbikatın-' ', 
dan memleket ölçüsünde istifade ettiğimiz bu 
hükmü kanuniyi ihlâl etmek doğru olmaz. Bu 
şekilde yapılacak olan bir teşriî tasarruf vatan- j 
d aşın huzurunu tehdideder. Mevcut kanunlara 
karşı olan itimat ve istikrarı ortadan kaldırır. ! 
Tek kelime ile kiraları değil inşaatı dondurur. ; 
Lâyihanın memleket iktisadiyatına ve devlet büt- ! 
çesine yapacağı dondurucu tesiri de arz edeyim, j 
Evvelâ inşa ve imar hamlesinin dondurulması ; 
memleketin iş ve işçi hayatına da tesir yapacak 
hususi inşaat işleri ile geçinen mimarlar, müheıı- ; 
dişler, kalfalar, ustabaşılar, ameleler iş buhranı 
ile karşılaşacaktır. Saniyen inşaat malzemesi sa- ; 
tan ticarethanelerle imalâthaneler, tuğla kire
mit fabrikaları, taş, kireç, kum ocakları sahip
leri ayni buhranın tesiri altında kalacaklardır. , 
Bundan başka devlet büyük bir sanayi kalkın- j 
ma hamlesi içindedir, birçok yerlerde çimento , 
fabrikaları kurulmakta, demir sanayiinin tevsii ; 
işi ehemmiyetle ele alınmış bulunmakta, sanayi- ; 
de elektrik enerjisinin kullanılması için yüz mil- i 
yont arla lira sarfı ile barajlar inşa edilmektedir. ' 
Eğer hususi inşaat ve kalkınma hamlesi devlet j 
inşaatı ile muvazi bir seyir takibetmezse bu me- • 
nabiden beklenilen fayda elde edilemez. Belki 
de menabi için tahsis olunan milyonlarca lira- , 
mız heba olup gider. • 

Memlekette iş ve işçi hayatının felce uğrama- ; 
sının devlet bütçesi üzerinde yapacağı tesiri de 
unntmıyalım. Bugün devlet varidatı m oyanında ı 
senelik tahakkukatı oldukça mühim bir yekûn tu
tan bir Gelir Vergisi vardır. Bu vergi ticaretha
nelerin işlemesi, tüccarların kazanması ve kira- ı 
hırın hayat şartlarına muvazi bir seyir t akıbet
in esiyle kabili tahsildir. Tüccar ve iş sahipleri 
gelirlerinin azalması, kiraların 1953 mukavele
lerine göre dondurulması bu verginin tahakku- ' 
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kunda milyonlarla ifadesi mümkün azalmalara 
sebebiyet verir. Bu da devletin imar ve kalkın
ma hamleleri üzerinde menfi tesirler yapacak bir 
âmil olur. 

Aynı zamanda bu tahdit yeni binalarda da 
1939 dan evvel inşa olunan binalarda olduğu gi
bi tamiratın ihmal edilmesine ve milyonlarca lira 
sarfiyle vüeude gelmiş olan millî servetin zaman
la heder olmasına da sebebiyet verebilir. Diğer 
taraftan evvelce olduğu gibi karışık yollarla ki
ra artırmalarına hava parası alınmalarına yol 
açar. Kiralık levhaları ve ilânları ortadan kal
kar. Bu halden de bugünkü şartlara göre öde
me kabiliyeti olan vatandaşlar ve vergi bakımın
dan da devlet mutazarrır olur. 

Muhterem arkadaşlar; cümlece bilinen bir ha
kikattir ki bugün hayat seviyesi düne nazaran 
çok yükselmiştir. Birçok vatandaşlar dünün ikâ
met şartlarından memnun değildirler. Daha kon
forlu binalara rağbet göstermektedirler. Tedri
cen basit binalardan daha iyi meskenlere intikal 
hevesi ve temayülü vardır. Bu iktidarda olanların 
iktidarlariyle mütenasip kira ödemelerine neden 
mâni olalım? 

Hele bugünkü ağır şartlar altında inşaat 
malzemesi tedarik ederek bina yaptıranlara 1953 
kiralarını emsal ittihaz etmek görülmemiş bir in
safsızlık olur. 

Muhterem arkadaşlar; hakikati görelim. Yü
rüyen hayat şartlarını yalnız bir noktada dur
durmak katiyen muvafık bir tedbir değildir. Bir 
memlekette içtimai nizam ve adaletin teessüs 
edebilmesi için her sahada ayarlı ve muvazeneli 
bir politikanın takibi 'lâzımdır. Oayrimeşru kâr
ların önüne geçecek ciddî tedbirler almak, bu hu
susta çok esaslı bir murakabe sistemi kurmak lâ
zımdır. Bu yapılabildiği takdirde sizleri katiyet
le temin edebilirim ki ev sahipleri yakın bir ait-
de kiracı buhraniyle karşılaşmış olurlar. 

Muhterem arkadaşlar; insafsız mal sahipleri 
bulunduğunu kabul ederim. Elbette böyleleri de 
vardır. Kiracı vatandaşlarımızı bunların hırsı ve 
tamahından koruyalım. Buna ben de bütün sa
mimiyetimle taraftarım. Fakat kiraları dondur
makla değil. Hükümet teklifinin dördüncü mad
desi bu hususta gayet âdilâne esasları ihtiva et
mekte, yukarda arz ve izah ettiğim mevki ve 
semt farklarını da nazara alarak rayiç kira be
delinin tâyinini mahkemelere bırakmaktadır, 
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Muvakkat komisyonu bu güzel esası bırakıp da 
yeniden tahdit, yollarına gitmeye sevk eden se
bep nedir; anlaşılamaz. Mahkemelerimize itim ad 
etmemek hatalı olur, devletin ve vatandaşın 
milyonlarca liralık hakkını ihkak salâhiyetini ha
iz olan kaza mercilerimiz elbette ki kiracıların 
haklı şikâyetlerini nazara alır onları insafsız 
mal sahiplerinin haksız ve fahiş taleplerinden ko
rur. 

Arkadaşlarım; Hükümet teklifi kira ihtilâf
larının âdilâne bir surette hallini esas tutan mu
vafık ve muvaffak bir hal çaresidir. Mâruzâtım
la komisyon lâyihasının ne gibi esasları zedeliye-
ceğini memleketin geniş bir sahasında huzursuz
luklara sebebiyet vereceğini arza çalıştım. Bu 
sebeplere binaen bendeniz hükümet teklifinin 
müzakereye esas ittihaz buyurulmasmı arz ve 
rica ediyor, buna dair olmak üzere bir de takrir 
takdim ediyorum. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ HALİL 
İMRE (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, mal 
sahibi ile kiracı münasebetlerinin tanzimi mese
lesi 3780 sayılı Kanunun tedvininden beri Türki
ye Büyük Millet Meclisinin üzerinde sık sık dur
duğu ve halline çalıştığı meselelerden biridir. 

Bilindiği gibi, İkinci Cihan Harbinin çıkma
sını mütaakıp mal sahibi ile kiracı münasebet
lerinin, Borçlar Hukukunun hükümleri dışında 
başka hükümlerle takviye edilmesi lüzumu anla
şıldıktan sonra, Millî Korunma Kanununun 30 
neu maddesi, kanunun tatbikinin sevk ve kabul 
ettirdiği şartlarla tadil edile edile, 5020 sayılı 
Kanuna kadar gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin bildirini 
kabul ettiğim, 1940 dan 1947 ye ve 1947 den 1953 
e kadar olan kanun merhalelerini tekrar etmiye-
ceğim. Yalnız 1947 senesindeki kanun şayanı 
dikkattir. 1947 senesinde çıkan bir kanunla, o 
kanunun neşrini takiben yapılan binalarda ser
bestçe kiraya vermek hakkı tanınıyordu. Bu su
retle 1953 tarihine, yani 6084 sayılı Kanunun 
tesbiti sırasında, memlekette, mal sahibi ile kira
cı arasındaki muamele iki koldan inkişaf etmek
tedir. Bir tarafta 1939 dan gelen tahditli rejim, 
bir taraftan da 1947 den gelen serbest rejimdir. 
6084 sayılı Kanun ne yaptı, neyi müşahede etti 
ve neye karar verdi? 6084 sayılı Kanun şunu 
müşahede etti, tarihi 1953 Hazirandır, şunu tes-
bit etti; dedi ki : 1947 senesinden sonra inşa 
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; edildikleri için mal sahibine serbest kiraya ver-
| mek hakkını tanıyan kanun muvaffak olmuştur. 

Mal sahibi ile kiracı arasındaki münasebetler 
ı tam adlü nesafet içinde devam etmiştir. 
j Tesbit edilen kira seviyeleri hakikaten en 

muvafık seviyededir. Tahditli kira rejimini bı
rakamıyoruz, serbest kira rejimine geçemiyoruz, 
realite bu demektir. Tahdit rejimi bugüne kal
dıysa, o günün zabıtlarından da anlaşılacağı gibi 

I zaruret icabı bu rejimin hayatı gayet uzunca ol
muştur. İlgasına karar verilebilmiş olsaydı Millî 
Korunma Kanununun 30 ncu maddesi de bugün 

I yoktu. 1953 Haziranından bugüne kadar ne oldu, 
anlayışlarımızda değişiklik mi oldu, tahdit reji
mini kaldırıp serbest rejime geçmemizi zaruri 

I kılacak sebep nedir? Hükümet bu sahada 6084 sa
yılı Kanunla serbest bırakacağım dediği halde 
niçin bırakmadı? 

I Niçin Talât Vasfi öz arkadaşım bir teklif ver-
| miş, niçin Server Somuncuoğlu bir teklif getir

miş, niçin Emrullah Nutku bir teklif vermiştir 
i ve niçin şu arkadaşım, bu arkadaşım birer teklif 

getirmişlerdir? 

Bunların hepsi arkadaşlar, mal sahibi ve ki-
I racı münasebetlerinin serbest sahada mümkün 

olmadığını müşahede etmektendir. (Bravo sesle
ri) Eğer bu münasebetleri serbest bırakacak isek 
bu kanunların hiçbirisine ihtiyaç yoktur, Serbest 
münasebetler diğer sahalarda netice verdiği gibi, 

I bu sahada da netice verecektir. Ama intizare ta-
i hammül etmek lâzım. Mal sahibi eğer 1947 ye ka

dar gösterdikleri nasfeti 1953 ten bu yana da 
göstermiş olsalardı, böyle tahdidi bir teklife hiç 
de lüzum yoktu. İşte hakların açıkça suiistimali-
dir ki Heyeti Âliyenizi böyle bir tahdit kararı
na götürmüştür. 

i Şimdi vereceğimiz ilk karar, kiraları tahdit 
J mi edeceğiz, yoksa serbest mi bırakacağız? Bu

na karar verdikten sonra geri kalanın hepsi 
J usul aramaktan ibarettir. 
J Şimdi meseleyi müzakereye başlamış iken ev-
I velâ hangi noktadan başlamak lâzım? Tahdit mi 

serbest mil (Tahdit sesleri) O halde evvelâ tah-
ı didetmeye karar verdikten sonra o tahdidin usu-
| lünü elbette bulacağız. Ama serbest bırakalım 
| derseniz, ne Hükümet tasarısının, ne de arkadaş-
j lamı teklif ettikleri esasların ve komisyon met-
; ninin hiçbir hikmeti vücudu yoktur. (Tahdid-
j edeceğiz sesleri). 
1 Bu iki şıktan birisine karar vermek ve bu ka-
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rarı prensip ittihaz etmek lâzım. O halde tahdid- I 
ediyoruz. Komisyonumuz, uzun zamanlarını bo
şu boşuna geçirmedi. 

Muhterem arkadaşlarım, encümen kendisine 
tevdi edilmiş olan hizmette tam bir samimiyetle 
musırrane devam etti. Buna bir hal çaresi bul
mak için her cihete başvurdu. Bunun için bütün 
gelen teklifleri evvelâ tahlil etti, bütün gelen tek
lifler tahdidi tazammun ediyordu. 

Hattâ Hükümetinki bile tam serbesti değil, 
mukayyet bir serbesti idi ki şimdi izah ede
ceğim. 

Muhterem Emrullah Nutku ve Server Somun-
çuoğlu arkadaşlarımın kıymet esasına mütevec
cih teklifleri üzerinde izahat vererek sizleri yor
mak istemem. Bugün için, Heyeti Âliyenizin, 
Muvakkat Encümen raporu ile Hükümet raporu 
arasındaki muhayyerliğine müteveccih konuşma
larla iktifa edeceğim. 

Arkadaşlar, tahdidin bir usulünü ararken 
nasıl bir usul bulmamız lâzımdı? Kıymet tahar
risine ait çalışmalarımız ve kıymetle mütenasip 
bir gelir aramak yolundaki gayretlerimiz, mem
leketimizin hususiyetleri dolayısiyle imkânsız bir 
hale geldi, izah etmekte pek fayda olmıyacaktır. 
Biz bu kira komisyonunun tahdide müteveccih 
hükümlerini tesbit ederken iki şeye hassaten 
dikkat ettik. Yeni müessese getirmemek, ve ye
ni organ getirmemek. Fevkalâde şayanı dikkattir, 
arkadaşlar, her yeni müessesenin, her yeni or
ganın getireceği müşkülâtı evvelden tahmin et
mek mümkün değildir. Kira hususunda ihtilâf 
halinde, mahkemelerin, ticaret odalarının, bele- I 
diyelerin ve mal sahipleri mümessillerinin bulu- I 
nacağı, yeniden muhdes komisyonlarda takdir I 
yoluna gitmek, şimdiye kadar bu sahayı tanzim I 
eden usullere yepyeni bir usul ilâve etmek demek- I 
tir ki bunun bizi nasıl bir neticeye götüreceğini I 
tahmin edemeyiz. I 

Encümenimizin ortaya koyduğu şekil ise, I 
30 ncu maddenin esaslarını aynen muhafaza et- I 
mek suretiyle, eski kanunun 1939 kiraların] 
dondurması şeklinde Î953 kiralarını ele aldığı I 
için, bizi tatbikat bakımından her hangi bir de- I 
ğişikliğe götürmemekte ve hele yeni bir meka- I 
nizma ihdasına mecbur bırakmamaktadır. I 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Hükümet ta- I 
sarışındaki çok şayanı dikkat bir noktayı, Hü- I 
kümet tasarısını müdafaa eden arkadaşlar, ih
mal ederek mütalâa serdettiler. Bu şayanı dik- | 

. 1955 0 : 1 
I kat hüküm şu; mahkemeler ve ehli hibre rayice 

göre, rayiç emsale göre takdir edeceklerdir. Bu 
rayiç emsal arkadaşlar, bugünün rayici, bugün, 
yarının rayici, yarın, ertesi günün rayici, ertesi 
gün, üç ay sonra, üç sene sonraki rayiç o günkü 
rayiçtir. (Tabiî seslesi) Tabiî cjeğil, böyle ol
maz, bakınız arkadaşlar arz edeyim, bu, gayri
menkul üzerindeki spekülatif hareketleri zaman 
içinde kıymetlendirmek ve o kıymetleri kiracı
ya yüklemekten başka bir mâna ifade etmez ar
kadaşlar. (Bravo sesleri) Neyi takdir edecek, 
hangi kirayı - takdir edecek? Demirin fiyatı şu, 
çimentonun fiyatı şu, sermayenin kârı bu... 

Muhterem arkadaşlar, bu, tahdit anlayışını 
asla tatmin etmiyecektir, ya tahditten vazge
çeriz, serbestiye gider, o zaman her hangi bir 
usul kabul ederiz, yoksa bu yol; tahdidi temin 
etmez arkadaşlarım. Eğer tahdit istiyorsak, fii
len tatbik edilmiş, tecrübe edilmiş tahdit ola
caktır, yeni bir tahdit usulü bulmağa, yeni bir 
kaide çıkarmağa hakkımız yoktur, hattâ cesa
retimiz de yoktur. Bir taraftan tahdidi kabul 
edelim, bir taraftan ela günün rayicine göre 
takdir usulü ile her gün kiracıları, bir miktar, 

I hattâ daha çok tahdidi altında tutalım, bu, ol
maz arkadaşlar, bu, tahdit değildir. 

Şimdi bâzı hukukçu arkadaşlarımın konuş
maları üzerine tevakkuf etmek zorundayım. Ta
sarruf hakkı ile, mülkiyet hakkı ile bunu mu-

I kayese ediyorlar, öyle şey yok. Bununla alâka
sı yok. Ticari emtia nasıl mülk değilse mecur da 

I mülkten başka bir şeydir. Biz kanunumuza, mal 
sahibi sıfatiyle değil, mucir sıfatiyle onun hak-

I kını temin eden mulrtelif, ve müteselsil hüküm-
I 1er koyduk. Bu başka bir hukuk, kiracılık saha-
I sidir. Bu, tasarruf ve mülkiyet hakkı ile muka-
I yese edilmemelidir. 
I Muhterem arkadaşlar, bizim raporumuzda, 
I yani komisyonun raporunda hâkim olan anla-
I yışı arz ettim. 
I Bakınız tekrar arz edeyim, nispetler üzerin-
I de, yani 300 mü olsun, 500 mü olsun - zaten bu-
I nun maddesi geldiği zaman münakaşasını ve 

müdafaasını yapacağız - ve hattâ ve hattâ ar-
I kadaşlarım, 1953 senesini mi donduralım, kanu-
I nun neşri tarihini mi donduralım? Bu dahi çayı 
I münakaşadır. Ama, kabili münakaşa olan bu 

iki unsur teklifimizin, raporumuzun külliyen 
l reddini asla ieabettirmez. (Doğru sesleri) 
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Biz prensipleri müzakere mevzuu olarak ka

bul etmiş bulunuyoruz. Ve teşkil buyurduğunuz 
Muvakkat Komisyonumuz, tevdi ettiğiniz vazi
fede, emrettiğiniz istikamette çalışarak huzuru
nuza getirdiği raporun mevzuu müzakere itti
haz edilmesini bilhassa rica eder. (Bravo sesle
ri, alkışlar) 

RElS — Efendim, yazılı konuşmaların 20 
dakika ile mahdut bulunduğunu bir defa daha 
huzurunuzda belirtmek isterim. 

Söz Hidayet Aydmer'indir. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar; nükseden bir millî dert, Millî 
Korunma Kanununun ıstırabı karşısındayız. 

Biz İkinci Umumi Harbe girmedik. Fakat 
iktisadi harbe girdik ve maalesef mağlûp olduk. 
Her memlekette kira tahdidi konmuştur. Kira *j 
tahdidi Anayasaya, insan haklarına münafi de
ğildir. Fakat bunu ebedileştirmek Anayasaya, in
san haklarına münafıdir. Biz Millî Korunma Ka
nunu ile her şeyin fiyatlarını dondurmak iste
dik. Fakat hiçbir şeyi olduğu yerde durdurama
dık yalnız kiraları bağladık, öyle yaptık ki, 
bir taraf için zulüm oldu, öbür taraf için ni
met. Bir an geldi ki, gayrimenkule sahip 
olmaktansa bir kira mukavelesine malik olmak 
tercih edilir oldu. Büyük Meclisiniz bu mille
tin temsilcisidir, iktidar aynı iktidardır. 9 ncu 
Büyük Millet Meclisi de bu milletin mümessili 
idi, iktidar aynı iktidar. 9 ncu B. M. Meclisi dedi 
ki : Bu kanun huzursuzluk, ıstırap veriyor, ser
bestiye irca edeceğiz. Serbestiye irca ederken 
gördük ki : Bâzı âmillerin sebep olduğu suiisti
maller var, bu suiistimaller karşısında acaba la
kayt mı kalacağız, elimiz kolumuz bağlı mı kala
cak? Hukukun üssül esası şudur : Ve Kanunu 
Medeninin ikinci maddesinde tesbit edilmiştir ki, 
hakkın suiistimalini kanun himaye etmez. Çün
kü suiistimalin başladığı yerde hak kalmaz. 

Şimdi arkadaşlar; bu suiistimali mi menede-
lim? Yoksa ebedî bir millî korunma kanunu mu 
çıkaralım? 

Ortada iki teklif var. Birisi, Muvakkat Ko
misyonun teklifi, diğeri hükümet teklifidir. Şim
di bu iki teklifi mukayese edip hangisinin huku
ka aykırı olduğunu ve millî menfaatlere muhalif 
bulunduğunu izah ve ispat etmek zaruriyetinde-
yiz; ispat etmedikçe dâvanın üzerinde duran bir 
avukat değiliz demektir. 

Muhterem arkadaşlar; hükümetin teklifi hu-
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kuk esaslarına muvafıktır, ve B. M. Meclisinin, 
Millî Meclisin serbesti hakkında verdiği kararı 
müeyyittir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

B. M. Meclisi aynı B. M. Meclisidir, iktidar 
aynı iktidardır. O halde Millet Meclisi olarak 
millete verdiğimiz serbesti hakkını istirdadedeme-
yiz. Fakat hakkın suiistimaline, müsaade ve mü
samaha da edemeyiz. Hükümet teklifi hakka, hu
kuka münafi olan halleri önlemektedir. (Bravo 
sesleri). 

Hükümet teklifi diyor ki; vatandaş, sen ser
bestsin; hüsnü rızanla bu kirayı tesbit edebilir
sin. Ama uyuşmaya muvaffak olamazsan birisi 
fahiş kira isteyerek hakkın suiistimali halinde 
mahkeme hakemdir. 

Bâzı arkadaklar mahkemenin hakemliğinin 
yeni bir şey olduğundan bahsile tevahhuş edi
yorlar, bundan tevehhüm ediyorlar. Halbuki 
hakkının ihkakını isteyen herkes mahkemeye gi
der. Burada tevehhüme yer yoktur. Mahkeme
nin yapacağı şey üç kişilik bir jüri heyeti seç
mekten ibarettir. Bilirsiniz ki Garpta, Garp hu
kukunda bu jüri heyetlerinin karariyle insanları 
asarlar bile. Bu heyette kiracı ve mal sahibi bu
lunacaktır. Bir de bitaraf ehlivukuf vardır. Üç 
kişinin takdir ettiği kira elbette, âdilâne bir ki
ra olacaktır. Cemiyetin adaleti ancak !bu kadar 
olabilir. Bundan ötesi mümkün değildir. 

Arkadaşlar; hükümet teklifi bu kadar huku
ka muvafık iken Muvakkat Komisyon teklifi bil
akis hukuka aykırıdır. Niçin ? 

Demin arz ettim ki; bütün milletlerde kira 
tahdidi vardır. Fakat muvakkat zaman için. Ko
misyon ne yapıyor? Ebedî bir kanun getiriyor. 
1939 kirasını esas alıyor, 50 sene sonrasını da 
1939 senesine irca ediyor. Makable teşmil ola
maz. Komisyon hakkı müktesepleri ihlâl ederek 
tutuyor, şimdiye kadar serbest olan kiraları da 
1953 senesine irca ediyor. 

Arkadaşlar; Muvakkat Encümenin muvakkat 
olmıyarak tedvin ettiği hükümler eğer doğru ol
saydı bunun yeri Borçlar Kanunu olurdu. Çün
kü kira hakkındaki daimî hükümleri Borçlar 
Kanunu tanzim etmiştir. Ahvali fevkalâdeye 
münhasır olması lâzımgelen bu kanun ebedî ol
mamalıdır. Komisyon ebedî yapmıştır. 

KEMAL BlBEROÖLU (Çorum) — Büyük 
Millet Meclisi ebedî değil mi ? 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Ko
misyon metninin hükümleri ebedîdir. Ebedî ol-
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madiği ne ile belli? Arkadaşımız lütfen komis
yon raporunu okusun. Kanunun hükmü ebedî 
olduğu yazılıdır. Zaten metinde muvakkatlik 
yoktur. Bugün biz yanlış bir kanun çıkaralım 
da gelecek meclisler ilerisini düşünsün, deme
miz doğru bir şey olmaz. Muhterem arkadaş
lar; biz böyle bir sakat kanun yapalım, ileriki 
meclisler bunu düşünsün, diyemeyiz. Ahvali fev
kalâdeye münhasır, muvakkat olması lâzımge-
len hükümleri buraya koyup da vatandaşların 
akit hürriyetlerini, temellük hürriyetini ebedî 
olarak nezedemeyiz. Bunu hiçbir medeni mil
let yapmaz. Her yerde muvakkat tedbirler var
dır. Hükümet teklifi böyledir. Komisyon rapo
ru muvakkatliği ref'ediyor arkadaşlar. 

Arkadaşlar; Muvakkat Komisyonun tuttu
ğu 'esas, otomatik zam sistemidir. Bu adalet
sizliktir. Kiracının aleyhinde ve tahliyesini mu
ciptir. Çünkü, malûm olduğu üzere ticaretha
nelerde 1/500, meskenlerde bire 300 dür. Hâ
sıl olan rakam otomatik zamma tâbi tutulmuş
tur. Her gayrimenkul hususiyeti vardır. Me
selâ İstanbul'da Beyoğlu'nda veya Ankara'nın 
ıen mutena yerinde olan gayrimenkul bu zam
ma tahammül edebilir. Ama asil bizim himaye 
etmek istediğimiz fakir esnaf, küçük kasaba 
sakinleri bu zamma tahammül edemezler. Ko
misyon bu vaziyet karşısında, çünkü efendim 
mademki otomatik zamma tâbi tutuyor, bu oto
matik zammı veremiyorsan kiracıya çık diyor. 
Nereye çıkacak arkadaşlar?. Farzedelim ki, ki
racı ev buldu, oda pek kolay bulunmaz ya far-
zediniz buldu, evin nakli falan envai müşkülâtı 

mucip. Ya dükkân, ya dükkân?. O esnaf ne ya
pacak arkadaşlar?. Onlara : ölümlerden ölüm 
beğen, diyorlar. Ya zammı ver yahutta bırak 
git. Bıraktığı zaman dükkânı her yerde bulun
maz ki. Binaenaleyh; komisyon metni kiracının 
aleyhinde bir tekliftir. 

Efendim, meselede elastikiyet lâzımdır. Yüz
de 100 mü, yüzde 200 mü, yüzde 300 mü ne zam 
yapılacaksa gayrimenkulun vaziyetine göre tâ
yin edilsin. İşte hükümet teklifi, bunu tâyin için 
mahkemenin niyabetinde meseleyi üç kişilik bir 
jüriye havale ediyor. Bundan âdil daha ne ola
bilir arkadaşlar?. 

Diğer taraftan Muvakkat Komisyonun tek
lifinin hukuka aykırı bir noktası da şudur: Şim
diye kadar serebest olan kiraları 1953 senesine 
ircaen serbest tâyin ediyor. Hattâ 1953 senesin-
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] den beri devam eden kiralar da alman fazla ki-
I raları cebri iadeye tâbi tutuluyor. îki vatandaş 
! farzedin, kanunun verdiği hakla her ikisi hüsnü 

rizasiyle 1953 senesi Mayısından sonra bir kira 
i üzerinde mutabık kalmışlardır. Şimdi komisyon 
! diyor ki, hayır mutabakatı kabul etmem, aldığın 

parayı geri vereceksin diyor. 
I Halil Imre arkadaşımızın sözlerine gelince; 
I diyorlar ki, kiralarda müterakki vaziyeti kabul 

etmek demek vaktiyle gayrimenkul yapanlar 
sermayelerini bağlamışlardır, kira daima eski 
sermayenin randumamna münhasır olmalıdır. Bu 

: yanlıştır arkadaşlar. Yanlışlığını ispat için şu mi-
1 şali arz edeyim; bir insan vardır ki bugün 300 li

ra ile geçinebilir. Komisyonun teklifi veçhile bu 
j kanun 20 - 30 sene sonra da tatbik edilecektir. 
I*Acaba hayat endeksi o zaman ne olacaktır ki, bir 

mal sahibi, ben bu evden aldığım kira ile geçine-
j bilirim derken yarin bu kiranın ancak bir kun-
{ dura parası olduğunu görürse onun hali ne olur 
I arkadaşlar?. Geçen sene bir kundura 30 - 40 lira 

iken bu sene 60 lira oldu. Kunduranın fiyatını 
i donduramıyorsun da, evin fiyatını nasıl dondu-
j ruyorsun?. 

Binaenaleyh, hayata intibakını ve iktisadi 
cephesini düşünmeden 1953 te ne kira alıyorsan 

i ondan fazlasını alamazsın demek doğru değildir. 
Bundan 10 sene, 20 sene sonra ne olacağını bil
miyoruz. Gayrimenkul yaparak bu yoldan haya
tını temin etmeyi düşünen vatandaşları, serma
ye bağlıyan yurttaşlarımızı, bu şekilde bir karar 
aldığımız takdirde, aldatmış oluruz. Böyle bina 
gelirleriyle hayatlarını sigorta etmek istiyen va-

I tandaşlarm şimdiye kadar Millî Korunma Kanu
nu muvacehesinde ne vaziyete düştükleri hepini
zin malûmudur, bir de menfaati şahsiye gözeten
lere ta'nediyor ve şunu bunu yapıyor diyoruz. 

Arkadaşlar, öyle adamlar vardır ki, gayri-
meşru yollarla milyonlar kazanıyorlar da biz bir 
türlü önüne geçemiyoruz. Demin bir kanun mü
zakere ettik, daha evvel de bir kanunla biz millî 
korunma mahkemeleri kurduk ihtikâra mâni ol
mak için. Halbuki ihtikâra mâni olmadık ve taz-

I yik ne kadar çoğalırsa fiat yükselmelerinden 
\ muhtekirler de o kadar nispette fazla istifade 

ederler. 

Memlekette bugün demir buhranı var. Elinde 
! demir bulunduran tüccar biraz tazyik artsa da 
I ben de demirimi iki misli fiyatla satsarn diyor. 
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Bu tüccarlar için varit olduğu gibi sanat erbabı ı 
için de varittir. Bir tornavida ile bir radyoyu I 
karıştırıyor beş on dakikada 30 lira para alan 
sanatkârlar pek çoktur. Bunun gibi ihtikâr ya
pan birçok sanatkârın vereceği kirayı halihazır i 
rayice ayarlamak icabetmez mi? 

Arkadaşlar, fertler menfaati motörü ile ha
reket ederler. Bunu kabul etmiyen bir yer var
sa o da Demir Perde arkasıdır. Asıl içtimai felse
fenin gayesi fertlerin kendi şahsi menfaatlerini 
koruyayım derken aynı zamanda umumi ve mil
lî menfaatleri de yerine getirmiş olup olmama
sına dikkat etmek lâzımdır. îşte Vâzıı Kanunun 
murakabesi buna müteveccih olmalıdır. Bir adam 
çok çalışacağım, çok kazanacağım derken gayri-
meşru bir yola saparsa elbette kanun onun ya
kasına yapışır. 

Muvakkat encümen raporu kabul edilecek 
olursa bundan sonra kimse bina yapmaya cesaret 
gösteremiyecektir. Çünkü arkadaşlar, şunu dü
şünmek lâzımdır ki, gayrimenkul yapanlar her 
vakit erbabı servet değildir. Geçenlerde gazete
de bir karı - koca muallim feryadediyorlardi, biz 
karı - koca 50 seneden beri tasarruf ede de, tür
lü mahrumiyetlere katlana katları a ve bankadan 
da borçlanmak suretiyle iki daireli bir apart
man yaptırdık. Bize ne vakit hürriyet verecek
siniz, ne vakit cemiyetin adaletine bizi mazhar 
edeceksiniz, diyorlardı. 

Halbuki biz şimdi kiraları dondurup da gay-
rimuvakkat zaman için Borçlar Kanunun, ki Ka
nunu Medeninin mütemmimi olmak itbariyle bir 
inkılâp kanunudur, onun icar serbesti hükmünü 
ebediyen ka]dıran komisyon teklifinin elbette 
reddi lâzımgelir. 

Binaenaleyh arkadaşlar; Halil îmre arkada
şımız yeni bir usul getireceğinden bahsettikleri 
şey esasen vatandaşların daima hakkı hukuku 
için evvelâ müracaat ettikleri mahkemelere mü
racaat keyfiyetidir. Mahkemeye müracaatı yeni 
bir sistem olarak tevahhüm etmek vahimdir. Mah
kemeler işi nihayet 15 gün içinde halletmeye 
mecbur olacaklardır. Mahkeme ne yapacak? Üç eh
livukuf çağıracak alacağı rapora göre kararını 
verecektir. Diğer dâvalar gibi şahit dink-yecek, 
deliller toplayacak değildir, binaenaleyh mahke- ! 
meden korkmıyalım, adaletken korkmıyalım. Mah
kemenin takdir etmesi, kiracının da lehinde, mal 
sahibinin de lehindedir. Hayatın icaplarına mu
tabık olan hükümet teklifini müzakereye koya-

1955 C : 1 
hm. Bu husustaki teklifimi veriyorum, kabulü
nü rica ediyorum.-

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Arkadaşla
rım, beni iyi bilirsiniz, ben öyle uzun boylu ko
nuşmam. 

Sevgili arkadaşlarım; uzun zamandan beri 
Muvakkat Encümenin sarf etmiş olduğu mesaisin-
den dolayı, encümeni teşkil eden arkadaşlara te
şekkür etmeye şahsan mecburum. Çünkü böyle 
birbirine zıt menfaatleri telif etmek esasen imkân
sızdır. Gördüm ki, bu encümen zaman zaman 
prensip kararları almıştır ve yine ondan sonra 
zaman zaman kendisinin almış olduğu prensip 
kararlarını yine kendisi kaldırmıştır. Demek ki, 
encümen çalışmış, fakat tereddüt içinde çalışmış 
ve doğruyu, hakikati aramak için çalışmış ve yi
ne encümenin, şu dördüncü kuvvetin ortalığı to
za dumana tutan müdahalesi içinde encümenin 
bu kadarcık bir yolu bulmasından dolayı kendi
sini tebrik etmek lâzımdır. (Dördüncü kuvvet, 
matbuat mı sesleri) Evet, matbuat. 

Sevkili arkadaşlarım; hepimiz her memleket
te olduğu gibi münevver olarak her gün gazete 
okuruz ve bu gazetelerin zaman zaman tesiri 
altında kaldığımız da olur. Ben istanbul'a git
tim, bu mevzu ile alâkalı olarak mülk sahipleri 
ile ve tüccarlarla konuştum. Her birinin kendisi
ne göre ve menfaatlerini istihdaf eder şekilde mü
dafaa eden tezleri vardır. 

Yalnız, istanbul'da «Kiracılar Cemiyeti» na
mı ile bir cemiyet kurulmuştur, haklarıdır, bu 
cemiyet kiracıların haklarını koruyor. Bu cemi
yette âza olan bir ithalâtçı tüccar şikâyet etti. 
Diyor ki, daima bize geliyorlar, şu kadar para 
yereceksin. 100 lira, 200 lira. Ne olacak? Biz ce
miyet işlerini yürütmek için Ankara'ya heyet 
göndereceğiz, şöyle olacak, böyle olacak... 

Sevgili arkadaşlarım; Meclisin eline tevdi edil
miş olan bir teklifi istanbul'dan gelecek her han
gi bir heyet nasıl olur da leh ve aleyhte tebdil 
etmek için çalışabilir? Buna imkân var mı? Elbet
te ki, imkân yoktur. Ne olur, bir taraftan tezi, 
kendine göre esbabı mucibesiyle beraber matbua
ta akseder. Pek tabiî olarak biz de o matbuatı tek 
taraflı olarak dinleriz. Ben hiçbir zaman matbu
atta, mülk sahiplerinin haklarını müdafaa edecek 
her hangi bir yazıya tesadüf etmedim. (Var var 
sesleri) Ben görmedim. Ve şahsi düşüncelerimi 
söylüyorum. 
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Sonra sevgili arkadaşlarım; komisyonun 

mezkûr mesaisinden sonra vücuda getirmiş ol
duğu şu teklifi tetkik ettik, okuduk. Hükümet 
teklifini de okuduk. Bir defa komisyonun tek
lifinde birkaç rejim vardır. 1939 dan evvelki bi
nalar. 1947 den evvelki gayrimenkuller, bir de 
1953 den evvelki gayrimenkuller ve nihayet bir 
de 1955 deki gayrimenkuller. Bakınız kaç kata-
goriye ayrılıyor. Millî Korunma Kanunu çıktığı 
zaman bütün dünya ikinci Cihan Harbine gir
mişti, Türkiye de harbin eşiğinde idi, belki har
be girmesine ramak kalmıştı. Bütün bu şartlar 
içinde Millî Korunma Kanunu çıktı. Fakat bu
nun esbabı mucibesinde, bu kanunun muvakkat 
bir kanun olduğu ifade edilmekte idi, normal 
şartlar avdet ettiğinde serbesti avdet edecek, 
diyordu. Şimdi bu kanunla serbestîliğe doğru 
merhale merhale gitmek icabederken 1939 a 
doğru rücu ediyoruz ki bu doğru değildir. Sonra 
geçen sene Dokuzuncu Büyük Millet Meclisi, 
çıkardığı bir kanuna, 1955 de tamamen kirala
rın serbest olacağı hükmünü koydu. Bu defa 
kiracıyla mülk sahipleri bu serbestiden evvel 
anlaşmaya çalıştılar. Aralarında mukaveleler 
yaptılar. Kanunun müeyyidelerinden korktuk
ları için mülk sahiplerine hava paraları verdi
ler. Beş on senelik mukaveleler yaptılar. Onlar 
1955 de kiralar serbest olacaktır düşüncesiyle 
mukaveleler yaptılar. Fakat şimdi ne yapıyoruz. 
Biz bütün bu mukaveleleri bertaraf ediyoruz. 
Bu mukaveleler taraflar arasında serbest ola
rak Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu hüküm
lerine göre yapılmıştır. Biz bu kanunla bütün 
bu hakları bertaraf ediyoruz. Muvakkat üçüncü 
madde ortadadır; diyor ki bu madde; alman 
paralar istirdat edilir, takas, mahsup yapılır 
diyor. Çok rica ediyorum arkadaşlar, biz bura
da kanuni fikirleri bitaraf olarak mütalâa ede
lim, hislerimize kapılmıyalım, her fikri salim 
kafa ile dinliyelim. Şu olmuş bu olmuş, elbette 
burada konuşan arkadaş hiç şüphesiz bu kanu
nu okumuş, takas mahsup nedir, ne demektir1? 
Mânasını anlamıştır. Kanun, bâzı mukaveleler 
için neşir tarihinden itibaren, bâzı mukaveleler 
için 6 ay sonra; bâzı mukaveleler için de 1 sene 
sonra mer'idir. Bu ne demek? Kanun ne zaman 
mer'i olacak? 

Ben burada serbesti taraftarı-değilim arka
daşlar. Fakat 1939 a gitmek taraftarı da deği
lim. Serbestiye doğru bizi götüren, 9 ncu Dev-
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renin vaz'etmiş olduğu prensipleri teyit eden 
kıymetli teklifler, yerindedir. Eğer bu teklifler 
içinde aksak taraflar varsa, bu Meclis burada, 
bunları düzeltebilir. 

Bir arkadaşımız dedi ki : Biz kanunu çıka
ralım, menfi bir netice verirse, Meclis kapan
madı ya, yine görüşürüz. 

Bendeniz maddelere geçilince Hükümet tek
lifinin müzakereler esas olmasını teklif ediyo
rum. Menfi netice çıkarsa Meclis kapanmadı ya. 
O da değiştirilir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Zeki Er ataman. 
ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlar, çıkaracağımız ve üzerinde ko
nuştuğumuz kanun muhakkak ki memleketin 
bütün fertlerini ilgilendirmesi bakımından bil
hassa IX ncu Devrede üç sene üzerinde çalışı
lan bir kanundur. Bu öyle bir kanundur ki 
IX ncu Devrede Hükümet bu kanun üzerinde 
fikir beyan etmekten vebadan kaçar gibi kaç
mıştır. Hükümet tek bir mütalâa zikretmemiştir, 
her seferinde gelip, sıkıştırdığımız zaman, Mec
lisi Âli en iyi yolu bulacaktır der ve kendisi 
fikir beyanından kaçınırdı. 

Arkadaşlar, IX ncu Devrede seçime girme
den evvel en kritik zamanlarda Meclisi Âli 
6084 sayılı Kanunu, serbestiye giden bir kanu
nu çıkardı. Seçime gidilen bir zamanda, Büyük 
Meclis cesaretle bu kanunu çıkardı. Neticede 
1954 seçimlerinde bu kanun da millî referan
duma mazhar oldu. Demokrat Partinin referan
dumunda, İstanbul dahi çok büyük bir ekseri
yetle bu partiyi destekledi. Bunu yaparken bu 
çıkan kanunun da hissesi vardı, arkadaşlar. (Al
kışlar) 

Binaenaleyh arkadaşlar, yeni arkadaşları
mızda bilhassa İstanbul'dan gelen teşviklerle 
yeni bir tadile doğru bir hareket belirdi. Ve 
muvakkaten o kanunu durdurdu. 

Şimdi arkadaşlar, işin prensibini burada 
vaz'etmeden - ki Halil İmre'ye burada iştirak 
ediyorum - prensibini burada halletmeden ha
vanda su döver vaziyete düşeriz. Yani biz tah-
ditli bir serbestiye mi gideceğiz, yoksa 30 ncu 
maddeyi dahi hiçe sayarak devamlı, dondurul-
imiş bir kanun mu yapacağız? İşin evvelâ pren
sibine karar vermek lâzımdır. 

Burada Dokuzuncu Meclis, tahditli bir ser-
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bestîye gitmiş, arkasından arkadaşlarımız esaslı 
bir kanun çıkarsın diye bunu bugüne kadar don
durmuştur. Bu sefer hükümet bakmış ki serbest
likte mahzurlar var; bu defa daha cesaretli bir 
kanun teklifiyle karşımıza gelmiştir. Hükümet; 
ben diyor, tamamen serbestliğe taraftar değilim, 
ama, mutlak surette vatandaşın mülkiyetini de 
Kira Kanunu muvacehesinde tamamen dondur
mağa taraftar değilim. Ben bu kanunun madde
lerini, esbabı mııcibesini burada zikredecek deği
lim. Hükümet tasarısı tedrici olarak tamamen 
serbestiye doğru gidiyor. 

Kira Kanununu tetkik etmek üzere Yük
sek Heyetiniz kendi sinesinden arkadaşlar tefrik 
ediyor. Bu arkadaşlar çalışıyorlar, emekleri var 
olsun. Günlerce çalıştılar. Fakat ekseriya iki üç 
kişilik bir Su Komisyon halinde faaliyet sarf etti
ler. Bu iki üç kişilik bir heyette memleketin bu 
en büyük dâvası görüşülüyor. Fakat ne çıkıyor? 
öyle bir şaheser teklif çıkıyor M, bundan ne ki
racı ve ne de mülk sahibi memnun olmıyacaktır. 

Bu memlekette dünkünden yüz misli, bin misli 
daha ihtilâfa sebebolacaktır. (Alkışlar) Hepi
miz mülk sahibi veya kiracıyız. Ben hem mülk sa
hibi ve hem de kiracıyım. (Sadede gel sesleri) Ne 
mülk sahibi olmak suçtur, ne de olmamak ayıp
tır. Halil Imre arkadaşım mülk sahibidir. Benim 
mal sahibi olduğumu imâ ediyorlar. Ben de ken
disinin evi olduğu halde kirada oturduğunu söy
lüyorum. Bugün açık konuşmakta fayda vardır. 
Bugün eğer bu komisyonun hazırlamış olduğu 
metin konuşmalarımıza esas olacaksa, bugün ev 
sahibi ile kiracı anlaşıp yarı yarıya mutabık 
kaldıkları halde bu kanun kabul edilirse 2 - 3 
misli fiyat tereffüü göreceğiz. Arkadaşlar, benim 
teklifim esas itibariyle hükümet teklifine uygun 
olmakla beraber Yüksek Meclisinizin prensip ola
rak serbestiye mi gideceğiz, yoksa bizden evvel
ki iktidarın dahi 1947 den itibaren serbestiyi ka
bul etmesine ve bugünkü vakıalar daha çok ser
bestiye doğru gidilmesini hali hazır vaziyet ifa
de ettiğine göre, serbestiye mi gideceğiz? Yoksa 
devamlı tahdide mi? Binaenaleyh arkadaşlar, is
tirham ediyorum, evvelâ prensibi vaz'edelim. 
Şahsan hükümet tasarısına taraftar olduğumu 
da arz ederim. (Alkışlar) 

RElS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muh

terem arkadaşlar, geçen seneden beri bu mevzu 
üzerinde, her türlü detaylar dahi nazarı dikkate 
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i alınmak suretiyle, uğraşmakta olan bir arkada

şınızım. 6084 sayılı Kanun esasında kiraları ser
best bırakmaktadır. Eğer serbest rejime gidecek-

I sek burada konuşmaya lüzum yoktur. Komisyon 
bu kanunu geri alsın. 1 Haziranda kira serbest
tir. Ancak bu serbestiden doğacak neticeyi me
bus olarak belki hepimiz iyi karşılıyabiliriz. Fa-

I kat vatandaşın büyük kütlesi nasıl karşılıvactk-
tır? Ne gibi ihtilâflar, ne gibi anarşik durumlar 
doğacaktır? 6084 sayılı Kanun hükmünü icra 
safhasına girdikten ve serbest kalma müddetleri 
yaklaştıktan sonra vâki olan hâdiseler için birkaç 
tane misal vereyim. 

Ankara'da 1939 kirası ile 60 lira eden bir 
gayrimenkule, resmî devlet daireleri protesto 
çekmek suretiyle, 600 lira kira istemişlerdir. Mi
salleri bende var, hepsi şu dosyanın içindedir. 
Arkadaşlar, şurada biliyorsunuz bir toptancı, 
hali var. Bu haPde dükkânlar 45 - 70 lirayadır. 
Fakat şimdi bunlara, kiracılara çekilen protesto
larla, 400 - 500 lira kira talebedilmektedir. Şim
di serbestinin neticeleri hakkında şu iki misali 
alırsanız ve bu misaller de âmme müesseselerine 
ait olduğu nazara alınırsa, zaten hakkına ra/sı ol
madıklarını bildiğimiz mal sahiplerinin neler ta-
lebedeceklerini hesabedin. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; serbesti ile tahdit 
rejimi arasında birçok kademeler vardır. Yani 
bir, dondurmak suretiyle tahdit vardır. Bir de, 
muayyen ilmî metodlu prensiplere ve kıymetlere 
dayanan âdilâne şekilde tanzim edilmiş kanun
lar vardır. Elimizdeki tasarıda biliyorsunuz, 
muhtelif teklifler var. Kanunlar arasında bir
birine zıt olan Hükümet tasarısı ile Karma Ko
misyonun getirdiği dondurma suretiyle tahdit 
kanunları meyamnda daha âdilâne tahditler ya
pan kanunlar mevcuttur. 

itiraf edeceğim, encümen eğer iyi çalışmış 
olsaydı daha iyi netice alırdı ve huzurunuza mü
nakaşası az olacak ve metodik bir kanunla 
gelebilirdi. 

Aziz arkadaşlar, bu kanunlardan bahsetme
ye mecburum ki, sizi en âdil neticeye vardıra-
bileyim; tenvir edeyim. 

Server Somuncuoğlu arkadaşımızın bir ka
nun teklifi var. Bu teklif tamamen, maliyet esa
sına yani bir gayrimenkulun inşaat maliyeti 
esasına müstenit muayyen bir yüzdenin, kira 
olarak tahdidini istiyor. Bu kanun hakikaten 
tatbikat sahasında muvaffak olur ve tatbik 
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edilebilirse gayet âdilâne bir kanun olur. Be- ı 
nim de bir kanun teklifim var : O da inşaat ma
liyeti üze*rine kiranın âzami haddini tâyin et
mektedir. Âzami haddin altında iki taraf iste
diği gibi mukavele yapmakta serbesttir. Server 
Somuncuoğlu arkadaşımızla benim teklifim ara
sında şu fark vardır. Server Somuncuoğlu ar
kadaşımız gayrimenkulun kıymetinin ehlivukuf
lara tâyin ettirmek suretiyle bulunmasını ve tapu 
kıymetlerinin esas alınmasını istiyor. Ben ise 
bu kıymetleri Meclis içinde takdir ettirip gay-
rimenkulleri sınıflandırmak suretiyle doğrudan 
doğruya âzami kira haddini kanunla tâyin etti
riyorum. 

Arkadaşlar bizim zaten maksadımız taraflar 
arasında serbest irade ile kurulmuş akitleri 
bozmak değildir. Nihayet vatandaşın, bu mev
zuda her iki tarafın, hukukunu sıyanet etmek 
mecburiyetinde olduğumuza göre bir âzami had 
tâyin etmek suretiyle benim teklifimle ihtikâra, 
murakabeye mâni olmuş bulunacaktık. 

Aziz arkadaşlar, zannederim çoğunuz oku
muştur, benim kanun teklifimde gayrimenkuller.. 

MUZAFFER ÖNAL (Çoruh) — Gündemde
ki kanunu müzakere ediyoruz^ senin kanunu mu 
müzakere ediyoruz!.. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Çalış-
tim, bir eser çıkardım, müdafaa edeceğim, mü
saade buyurun. 

Benim kanun teklifimde gayrimenkuller sı
nıflandırılmıştır, vasıflarına göre sınıflandırıl- j 
mıştır, ayrıca şehir nüfuslarına göre tasnif edil
miştir ve takriben 15 çeşit kirayı ihtiva etmek
tedir ve bir iyiliği de şudur, 1939 kiralarını 
bugünkü miktarın % 75 ne kadar çıkarmakta
dır. Yani 1939 senesinde dondurulmuş, bugün 
artık kendisini amorti etmiş, müddetini geçir
miş binaların da yeni takdirler dairesinde % 75 
bir kıymet iktisabedebilmesi, bir kira talebedil-
mesi kabul edilmiştir. 

Aziz Arkadaşlarım; dediler ki; senin tekli
fin çok komplike. Zaten mevzu komplike olma
sa idi burada uzun uzadıya münakaşa yapmak 
lüzumunu görmezdik, bu kadar yorulmazdık. 
Eğer komplike olmasa idi çok daha âdil ve her 
keşi tatmin edecek bir netice alınabilirdi. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; komisyonun mey
dana getirdiği bu kanun esasta iyidir. Madde
lerinde yapacağım itirazlar mahfuz kalmak kay-
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diyle, arz ediyorum ki komisyon bundan daha 
iyi bir kanun teklifi getiremezdi. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün kürsüde ko
nuşan arkadaşlarımızın hiçbirisini komisyonda 
görmedim, gelip fikirlerini söylemediler, tenev
vür etmemiz için sözlerini dinliyemedik. Umu
mi Heyette bir kanun üzerinde münakaşa ve 
tenkid yapmak çok kolay şeydir. Fakat her ten-
kidedilen şeyin bir tarafını çekince öbür taraf
tan falsosu çıkmaktadır. O itibarla yapılacak iş 
basittir. Rejimi ya serbest bırakacağız, ya don-
duracağız. Ben bu kadar emek çektiğim halde 
feragat ediyorum, teklifim üzerinde ısrar etmi-
yeceğim. Çünkü komisyonun incelemediği bir 
teklifi burada, Umumi Heyet olarak münakaşa 
edip kabul ettirmenin imkânı olmadığını bile
cek kadar tecrübe sahibiyim. (Gülüşmeler). 

Şimdi arkadaşlar; _ eğer serbestiye gidecek-
sek hükümetin teklifini değil, 6084 sayılı Ka
nunu kabul edelim. Hükümetin teklifinde ne 
büykk mahzurlar mevcut olduğunu size birkaç 
kalemde arz edeceğim. 

Hükümet teklifinin birinci maddesinde de
niyor ki; «Kira akdinin hitamında mal sahibi
nin istiyeceği serbest emsali kira bedelini öde
diği takdirde kiracı tahliye edilmez. Serbest 
emsal kira bedeli nedir? Aziz arkadaşlar; size 
bir misal vereceğim : Şurada Atatürk Bulvarına 
gidelim, iki tane aynı vasıfta bina göstereyim, 
bir tanesinin iradı gayr isaf isi 170 liradır, diğe
rinin 880 liradır. Bunlar yanyana iki binadır 
arkadaşlar. Bu vaziyette emsali nereden bulaca
ğız? Ele alınacak olan hangi emsaldir? 

Ankara gibi, hükümet merkezi olan ve bütün 
münasebetleri kontrol altında bulunan bir şehir
de aynı vasıfta, aynı yerde, komşu ve birbirine 
bitişik iki binanın iratları bu derece değişik, 
7 - 8 misli fazla olduğu takdirde emsali kirayı 
nerede bulacaksınız? Bu, öyle bir mefhumdur 
ki, bu işle alâkalıları, iğne ile kuyu kazmaya ve
ya posteki saydırmaya sevk eder. 

Şimdi, farzediniz ki, emsal vardır. Ben yok 
diyorum. Türkiye'de bugün emsal yoktur arka
daşlar. Istitraden bir misal söyliyeceğim: Ecnebi 
sermaye ile fabrika kurmaya gelen ecnebiler arsa 
almaya gidiyorlar, ben yanlarında bulundum. 
Arz ediyorum. Şehir hududu dışında fabrika ku
rulacak bir arsanın metre karesine otuz lira iste
diler. Alman dedi ki : Bizde sanayi mmtakaları-
mızda en yüksek arsa fiyatlarımız metre karesi 
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beş marktır. Bu itibarla bizde emsal tâyini hu
susunda ne büyük müşkülâtlara mâruz kalaca
ğımızı tasavvur etmek lâzımdır. Bugün Karaköy'-
de öyle binalar vardır ki, hiçbirinin birbirine em
sali yoktur. Fâtih'teki binayı Karaköy'dekine em
sal sayamazsınız. (Jalata'da öyle binalar mevcut
tur ki, kiraları biribiriyle hiç münasebeti olmıyan 
rakamlardır. Bir tanesi 800 lira, öbürü 1 800 lira
dır. Bunlar vakıalardır. 

Arkadaşlar ben kendi teklifimi hazırlamak için 
çok gezdim, herkese sordum. îstirdaden söyli-
yeyim ki, bâzıları 1939 kiralarına dört misli zam 
yapmak çoktur, diyorlar. Arkadaşlar, siz bilmi
yorsunuz bugün Taksim'de Talimhane'de 1939 
kiralarına tâbi binalar kaç liradır? 19 ilâ 40 lira
dır. Bunu dörtle zarbederseniz 80 ilâ 160 lira 
eder. Bunun neresi çoktur? Ben anlamıyorum. 
Ama Ankara'da bu nispetler biraz daha fazla gö
rünebilir. Onun sebepleri içtimaidir. (Ne demek 
sesleri) Ne demek olduğunu arz edeyim. Ankara 
şehri kurulurken bir kanun çıkardık. Memurlara 
mesken tazminatı verdik ve memurlar o zaman 
kiranın ne demek olduğunu düşünmüyorlardı, 
hissetmiyorlardı. Hepsi oturdukları meskenin ki
ra karşılıklarını alıyorlardı. İşte bundan dolayı 
içtimai dedim. İcabederse yine Ankara'daki me
murlara mesken zammı veririz. Ama prensipleri, 
esasları bozmıyalım. 1939 kirasının bugün dört 
misli artırılması belki azdır bile; ama bunu komis
yon yapmış, onun üzerinde konuşabiliriz. 

Aziz arkadaşlarım; asıl vahamet hükümet ta-
sarısmdadır. Hükümet, tasarısında ne deniyor, 
bakınız. Mal sahibi emsal kirayı tesbit edecek onu 
vermiyenler kapı dışarı edilecek. Yani, bugün 
farz ediniz ki, 100 liraya oturduğunuz gayrimen
kulun mukavelesi biter bitmez size mal sahibi di
yecek ki, evim beş yüz liraya. Bu beş yüz lirayı 
vermekte anlaştığınız takdirde mesele yok. Anlaş
madığınız takdirde aradaki 400 lira farkı kiracı 
mecburdur depozito etmeye. 

Bir defa şunu sorayım. Kiracı denilen insan 
böyle bir depoziti defaten yatıracak kudrette mi
dir? Kutlayemut geçinen ve maaşından fazla bor
cu olan bir kiracıyı, mal sahibinin keyfine göre 
istediği bedelin farkını depozito olarak mahkeme
ye yatırmaya ve onu dâva açmaya mecbur etmek 
çok büyük bir haksızlıktır. 

AHMET GURK AN (Tokad) — Bir mislini 
depozito olarak yatıracaktır. 
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EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Evet. 

Kiranın bir misli depozito olarak yatırılacaktır. 
Ama aziz arkadaşlarım; dâvayı kiracı açacak. 

Dâvayı kiracının açması en basit bir hesapla, 
ehlivukuf ücreti olan asgari 60 - 70 İkayı ce
bine koyması demektir. Çünki binanın kıyme
tini ehlivukuf takdir edecek. Yani biz bugün 
50 lira kirada oturan bir kiracıya bir anda 110 
liralık peşin bir masraf tahmil ediyoruz. 

Aziz arkadaşlar; Hükümet tasarısında sa
kat bir taraf daha var. Onu bir misalle izah 
edeyim. Bir mal sahibinin kiracısından almak
ta olduğu kiranın dört mislini istediğini farz 
elelim, kiracının da kendisiyle anlaşamadığını 
kabul edelim. Bugün istanbul'da 250 bin aile 
vardır, bunların hepsi kirada oturuyor. Şimdi 
bu 250 bin ailenin 100 binini mal sahibinin is
tediği kirada anlaşmış kabul eedelim. yüz elli 
bin kira ihtilâfı mahkemeye gelecektir. 

Aziz arkadaşlar İstanbul'da on tane Sulh 
Mahkemesi vardır. Beherine 15 bin dâva düşü
yor. On beş bin dâvayı kac senede halletmenin 
mümkün olduğunu artık sizin izanınıza terk 
ederim. 

Ankara'da da bugün yüz bin aile vardır. 
Beş veya altı tane Sulh Mahkemesi vardır. Bi
naenaleyh öyle bir kanun getirmek lâzım ki,, 
niza çıkarmasın veya ihtilâfı çoğaltmasın. Dâva 
ve nizaı hafifletmek lâzımdır. Onun için diyo
rum ki Hükümet tasarısı kabul edildiği tak
dirde nizalar, büyük geçimsizlikler, büyük hâ
diseler olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, Hükümet tasarısı, benim 
noktai nazarıma göre, serbest bırakmaktan da
ha büyük komplikasyonlar yaratacak bir ka
nundur. Eğer Yüksek Meclisiniz serbest rejime 
temayül edecek olursa, istirham ederim, 6084 
sayılı Kanun elinizdedir, bir Haziranda mer'i-
yete girecektir, binaenaleyh o kanun varken 
artık başka bir kanun üzerinde görüşerek ihti
yarı zahmet etmemeniz lâzımdır. (Bravo ses
leri). 

Şimdi arkadaşlar, komisyonun getirdiği ka
nun maddeleri üzerinde konuşabiliriz, nispet
leri üzerinde tâdiller yapabiliriz, arkadaşların 
ileri sürdükleri hususat üzerinde geniş konu
şabiliriz. Fakat eğer tahditti bir kanun çıkara-
caksak, bakınız ne kadar feragat gösteriyorum, 
benim teklifimi değil, komisyonun teklifini ka
bul ediniz. 
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REİS — Raif Aybar. 
RAİF AYBAR (Bursa) — Efendim, Büyük 

Meclisin dinleye dinleye yorulduğu birv anda sö
zün bana gelmiş bulunmasının mânasını idrak 
ederek esasen kısa olan prensiplerden ziyade sa
dece hâdiseler ve hükümler nakletmek şeklinde 
umumi ve hissi olarak sözüme başlamak istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; 34 sahifelik bir kitap 
halinde tetkik ve tasvibinize sunulmuş gayrimen
kul kiraları mevzuuna mütaallik tasarı ve teklif
ler mecmuu, üzerinde durduğumuz meselenin ne 
kadar çeşitli birtakım görüş ve kanaatlerin orta
ya atılmasına müsait bulunduğunun açık delili
dir. 

Mevzuun bünyesi böyle olunca burada ifade 
edilecek fikirlerin prensip bakımından da metod 
bakımından da tehalüf edeceği şüphesizdir. 

Buna rağmen naçiz kanaatimize göre, bu ne
vi dâvaları kestirme ve isabetli hal suretlerine 
karıştırmanın en emin yolu evvel be - evvel me
seleyi basite irca mahiyetinde bir teşhis koy
maktır. Bendeniz bu ameliyenin, yani basite irca-
m bu işte şu suretle yapılabileceğini zannadiyo-
rum. 

Türkiye'de bir gayrimenkul kiraları yahut 
bir mesken ve iş yeri temini meselesi vardır. Fa
kat bu mesele Büyük Meclisi bir harb hali veya 
ona benzer bir fevkalâde haller zaruretlerinin 
icabı olmak karakterinde kanunlar çıkarmaya 
tahrik edecek ehemmiyet ve vehamette bir mese
le değildir. 

Varlığını kabul ettiğimiz meselenin aslı şu
dur : Bugün bu memlekette serbest kazanç sa
hasında çalışmayıp da dar ve sabit gelirli işler 
sahasında çalışan vatandaşların kazançlarından 
mesken ihtiyaçlarını bu kazançlarının âzami % 
20 - 25 ile karşılamalarına imkân bulabilecekleri 
bir seviyede tutmaya maalesef muvaffak olamı
yoruz. Böyle olduğu içindir ki, ekseriyeti kiracı 
olan bu nevi vatandaşlar kitlesi sıkıntıya düşü
yor ve haklı olarak sızlanıyor ve gayrimenkul 
sahiplerini toptan bir çeşit muhtekir durumunda 
görmeye temayül ediyor. Bunun karşısında gay
rimenkul sahipleri de ellerindeki gayrimenkul-
lerin iktisadi hayatımızın seyri içerisinde günlük 
değer baha halinde bulunan kıymetlerine uygun 
bir servet geliri temin etmesini haklı olarak ta-
lebediyorlar. 
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j Haklı olarak diyorum, çünkü bugün Ankara 

ve İstanbul gibi gayrimenkul kiralarının umumi
yetle en yüksek seviyelerde bulunduğu kabul edi
len şehirlerimizde dahi bir istatistik yapılsa gö
rülecektir ki, binaların alım satım kıymetleri ile 
yıllık gelirleri arasındaki nispet % 90 binada 
% 10 dan aşağıdır. Yani her gün kapısında me
selâ 100 bin liraya müşterisi hazır duran bir bi
nanın yıllık âzami geliri 10 - 12 bin lirayı geç
mez. 

Buı âzami % 10 gelirin % 2 veya % 3 ünü 
Gelir Vergisi ve masraflara gideceği hesabedi-
lince gayrimenkul sahibine kalan iradın ortalama 
% 5 ile 7 arasında kaldığı bir hakikattir. 

Bu rakamlar devlet tahvillerinin faiz hadle-
ridir. Bugün Türkiyede birçok bankaların dahi 
yüzde 10 ile 15 arasında faiz ve komüsyon alarak 
çalıştıkları ve piyasada para plase edilmiş bü
tün sahalarda kâr hadlerinin senelik ciro yekû
nu üzerinden sermayeye yüzde 15 den 20 den 
aşağı kâr sağlamamakta bulunduğu da gene bili
nen bir keyfiyettir. 

İktisadi şartlarımızın, bir neticesi olan bu re
alite muvacehesinde emniyetli bir plasman saha
sı olması meselesi de nazarı itibara alınmak takdi
rinde kiralık gayrimenkuller sahasında umumiyet 
itibariyle ithama değer bir ihtikâr hali mevcut de
ğildir. O halde bu alanda yeni bir nizam vaz'ma 
giderken şahsan doğru olduğuna kani bulundu
ğum bu teşhisin ışığı altında harekedetmek ya
ni yapacağımız kanunda çıkış noktamızla varış 
noktamızı soğuk kanlılıkla göz önünde • tutmak 
durumundayız. 

Her âzası-, arz ettiğim bu hususların cümle
sini benden çok daha iyi mütalâa edebilecek hal
de bulunan kıymetli arkadaşlarımızdan müte
şekkil Muvakkat Komisyonun aylarca süren 
mesaiden sonra bize getirdikleri tasarı ise maa
lesef tatminkâr bir metin olamamıştır. Neden 
böyle olmuştur? Bana göre ve esbabı mucibe va
zifelerine rağmen anlaşılması kolay değildir. 

Sezişim odur ki; komisyon müzakeratı fikir 
ve teşhis tahallüfleri bakımından çok zikzaklı 
birtakım müzakere yollarında epeyce vakit kay
bettikten sonra meseleye kesdirme bir hal sure
ti vermek azminin tesiri altında metindeki neti
celere varıvermiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; komisyonun 
getirdiği metni umumi heyeti bakımından huku-
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ki ve biraz da iktisadi veçhesinden kısa bir tah- I 
lile tâbi tutmak isterim'. 

1. Tasarı bir fevkalâde hal kanunu değil, 
devamlı bir kira rejimi kanunu olmak iddiasına 
rağmen Millî Korunma Kanununun taşıdığı hü
kümlerden bile daha ağır bir cezai beyvine vaz'-
etmiştir. Keza, Mülkiyet ve Borçlar Hukukumu
zun umumi esaslariyle ve memleketin umumi ik
tisadi hayatının seyyaliyeti ile irtibatını külli-

. \ yen gaybetmiş birtakım hükümler haline geti
rilmiştir. 

2. Tasarıda prensip insicamı yoktur. 
3. Müktesep hak, meşru iktisap ve mukave

le serbestisinin tabiî ve hukuki neticeleri allak 
bullak edilmiştir. 

4. Tasarıda 1955 ten sonra yapılacak gay-
k rimenkullerin kiralarını 1953 emsalinde dondur-
s mak gibi bîr fikri iktisadi bürudetinden dahi iç-

tinbad etmemiştir. 
Vaktinizi fazla israf etmemek için bu hü

kümlerimin müstenidatını kısa işaretlerle izaha 
çalışacağım. , 

Tasarı müeyyideler bakımından Millî Korun
maya rahmet okutacak bir ağırlıktır. Mukayese
si meydandadır. 

Tasarıda prensip insicamı yoktur, çünkü 2 
nci maddenin A bendinde 1939 kiralarına tat
bik edilen yüzde 300 ve yüzde 500 zamların ka
bulünde 1955 kiralarına tekabül ve teadül etme 
fikri hakim olmuş bulunmasına rağmen 3 ncü 
maddede aksine olarak 1955 rayiçlerini 1953 e 
irca fikri tezahür etmektedir. 

Tasarı bu 3 ncü maddesiyle hukuk devletler 
parlâmentolarında bütün bir vatan ve bütün ce
miyetin âli menfaatleri gibi, müstesna meseleler 
haricinde asla iltifat görmemesi lâzımgelen kos
koca bir makable şâmil hüküm getirmektedir. 
Şöyle ki, bu madde hükmü; 

1947 den beri 5020 sayılı Kanunla kabul 
edilmiş ve meşru kılınmış iki sene evvelki 6084 
sayılı kanunla da teyit ve tevsi edilmiş bir ser
best kira rejimi içinde haklı, kanuni ve meşru ol
mak vasfını taşıyan kira bedellerini 1953 e ir-
eam bu kiralara ve bunları tesbit eden akidlere 
makable şâmil bir gayrimeşruiyet izafesinden 
başka hukuki bir mâna verilemez. Bu hatalı hük
mün tabiî neticeleri olarak muvakkat maddelerde 
akitlerin hükümsüzlüğü, borçlar ve alacaklar ih
dası gibi bu sahava ait umumi hükümlerimizin I 
ana prensipleri zedelenmiştir. I 
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Aynı üçüncü madde 1954 ve 1955 i, 1953 ve 

1956 ve 1957,1958 i dahi aynı tarihe irca ederken 
1953 ile 1955 arasındaki arsa kıymeti farklarını 
umumi fiyat ve inşaat malzemesi rayiçlerini 
görmemezliğe gelmiş ve 1955 ten sonraki inşa 
maliyetlerini hangi iktisadi mütalâalara daya
narak 1953 le müsavi kılmış olduğunu anlıya-
bilmek bence kehanete muhtaç olduğu için ta
sarı bu bakımlardan iktisadi hayatımızın umu
mi seyri ile irtibatını büsbütün kaybetmiştir, 
diyorum ve ilâve ederek arz ediyorum ki 1955 
ten sonra 1953 kirasına razı olarak elindeki pa
rayı akaar inşasına tahsis edecek insan göster
mekte muhterem encümen dehşetli müşkülât çe
kecektir, kanaatindeyim. 

Latifeden âri bir ifade ile söylemek lâzımge-
lirse baştan başa yeniden yapılmaya muhtaç ol
duğunda ittifak ettiğimiz bu vatanda ve bu va
tanın şehirlerinde devlet eli ile Avrupai ölçüde 
büyük bir mesken politikası yürütemediğimiz 
müddetçe fertler eliyle akaar inşasına binnetice 
mâni olacak böyle hükümler koymaktan mem
leket ve dertlerine bir dereceye kadar çare bul
maya çalıştığımız kiracılar zarar görecek ve 
müteessir olacaktır. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlarım, toplu
ca arzına çalıştığım sebeplerle dâvaya hal sure
ti vermek bakımından hukuki ve iktisadi yön
lerden kül halinde sakıt olduğuna kaani bulun
duğum muvakkat encümen tasarısını bir tarafa 
bırakarak, halin ve yakm istikbalin ihtiyaçları
na daha uygun bir prensibe dayanan ve ufak te
fek retuşlarla kabulü mümkün olan hükümet 
tasarısını müzakere mevzuu yapmak daha doğ
ru olacaktır. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
REİS —- Encümen namına Pertev Arat 
MUVAKKAT ENCÜMEN NAMINA PER

TEV ARAT (izmir) — Çok muhterem arkadaş
larım, kira mevzuu üzerindeki hükümet lâyiha
sı ile teklifleri tetkik edip müzakere etmek va
zifesiyle vazifelendirdiğiniz komisyonunuz mev
zuun ciddiyetiyle mütenasip bir mesai netice
sinde bugün huzurunuza gelmiş bulunan metni 
hazırlamış bulunmaktadır. 

Bu müzakere sırasında ileriye sürülmüş olan 
bâzı tenkidlere ve görüşlere müsaadenizle encü
men adına cevap vermek istiyorum. 

ilk defa konuşan Abdullah Aytemiz arkada-
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§ımız, bizim encümen raporumuzdaki, bugün ki- ; 
ra tahdidi ve kontrolünün Avrupa'da ve hattâ i 
Asya'da bulunduğu yolundaki kaydımıza temas- j 
la Asya'da böyle bir şeyin olmadığını ileri sür- ı 
düler. i 

öyle zannediyorum ki kendileri Birleşmiş I 
Milletler kira politikası hakkındaki kitabı oku- j 
muşlardır. Bizim,- Avrupa'daki kira rejimlerine ! 
ait Ticaret Vekâletinden aldığımız yazıda, îs- i 
rail'de, Hindistan'da ve hattâ Japonya'da bu ne
vi kontrol rejimlerinin hâlâ devam etmekte ol
duğu mezkûrdur. Malûmatlarına arz etmek üze
re bundan bir tane kendilerine takdim ediyo- ! 
rum. j 

Arkadaşlar, bu rejim İngiltere'de 1914 ten j 
beri hâlâ devam etmektedir. Diğer bütün dev- j 
letlerde de devam ediyor. Yalnız Yunanistan'da 
geçenelrde serbest bırakılmıştır. Almanya'da 
serbest bırakılmamıştır : İtalya, bir senelik mu
vakkat kanunu her sene temdit etmektedir. Es
babı mucibemizde zikrettiğimiz sebepler dolayı -
siyle, komisyon olarak bizde de tahdit ve kon- I 
trol rejiminin devam ettirilmesi zaruri görül- j 
mektedir. Buna kaaniiz. Şunu da arz etmek iste- i 
rim k i ; yaptığımız tetkiklere göre bugün diğer ı 
devletlerdeki tatbikatın biri diğerine uymam? k- i 
tadır. Anlaşılıyor k i ; bugün hiçbir devlet adilâ
ne bir rejimi bulmuş değildir. j 

Arkadaşlar; işi Teşkilâtı Esasiye bakımın- j 
dan münakaşa etmek istemiyorum. Eğer böyle 
bir rejim Teşkilâtı Esasiyeye ve Teşkilâtı Esa
siye Kanununun mülkiyet hakkına aykırı olmuş 
olsa idi 3780 den tâ 6444 e kadar kanunların bu 
Meclisten çıkmaması lâzım gelirdi. Bu noktpya 
da bu şekilde cevap vermiş oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; ben konuşmamı biraz 
da bizim komisyonumuzun metninin yahut tek
lifinin bırakılarak hükümet lâyihasının görüşül
mesi için verilmiş olan takrir dolayı siyi e yapı
yorum. 

Halil İmre arkadaşımızın, gayet güzel izah 
ettiği gibi, 6084 sayılı Kanun çıkarılırken; kira
nın tahdidine, hattâ kontrol rejimine dahi lü
zum kalmıyacağı tahmin edilmişti. Fakat bunun 
böyle olmadığı tecelli etmiştir. Sözlerimi daha 
fazla uzatmadan mebus arkadaşlarımın teklifi 
üzerinde durarak ve hükümet esbabı mucibesin-
den birkaç satır okumakla iktifa edeceğim 

«İktisadi sektörlerin fiyat istikrarına en mü-
hâ» taBÛÂ olanlarından biri ve belki de başlıca- I 
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sı şüphesiz ki gayrimenkul kiraları sektörüdür. 
On beş seneden (beri mevzu tahditler ve bunla
ra muhalefet uğrunda girişilen çeşitli kanun 
dışı hareket ve muameleler yüzünden aynı za
manda içtimai bir huzursukluk kaynağı hali
ne gelmiş bulunan bu kiraların meşru hadler 
dâhilinde tutulması ve kiracı hukukunun korun
masına sâi tedbirlere başvurulmakla beraber, 
mülkiyet hakkının ve tasarruf serbestisinin' de, t 

esasen mücehhez bulundukları teminat dairesin- ' 
de muhafaza ve idamesine âzami itina gösteril
mesi öteden beri üzerinde hassasiyetle durulan 
mevzulardan birisi olmuştur.» 

Fakat teklifte, zamanla serbestiye doğru gi
dileceği ifade edilmektedir. 

Abdullah Aytemiz arkadaşımızın bir yanlış 
anlayışına cevap vermek istiyorum. Abdullah 
Aytemiz arkadaşım, dediler ki; mal sahibi ile ki- '.••'•' 
racı anlaştıkları takdirde beş sene kiracı gayri-
menkulden çıkarılamıyacak. Metin aynen şudur: 

«Emsali kira bedelini ödediği takdirde o 
gayrimenkulu yeniden bir sene için kiralamak 
hakkını haizdir.» Yani bunun mânası, her sene
nin sonunda mal sahibi kiracıya, emsal kiralar 
şu kadardır, binaenaleyh şu kadar kira vere
ceksin, vermezsen çıkacaksın, diyebilecektir. 
Bu vaziyette kiracıların ne duruma geleceğini 
Yüksek Meclisin takdirine terk ederim. 

Mahkemelere verilen vazife ve salâhiyet ka
tidir. Temyizi yoktur. Hükümet lâyihasının 
metni esbabı mueibesiyle tezat halindedir ka
naatimize göre. Bunu kabul etmek, fiyat artı
şı ve hayat pahalılığını bu kanunla tahrik ve 
teşvik etmek demektir. 

Bugün gündemimizin başında, ihtikârla mü
cadele için bir kanun teklifini gündeme aldırma
ya muvaffak olan Ahmet Gürkan arkadaşımı
zın bu kanun dolayısiyle yaptığı konuşma ile 
serbest rejimi müdafaa etmekle bir evvelki nok-
tai nazariyle tezat haline düşmüş oluyor. (Al
kışlar). Biz ebedî bir kanun yapıyor değiliz. 
Fakat şimdiye kadar cereyan eden fiyat şart
ları bu kanunun bugün için lüzumuna bizi ken
diliğinden ikna etmiştir. 

Millî Korunma Kanunu fevkalâde hallerden ^ 
sonra yürürlükten kaldırılabilir. Fakat kira 
mevzuunda aynı kanunun mevcudiyetini de biz 
bugün lüzumlu görüyoruz. Bir gün gelir lüzumu j . 
kalmaz, hâkimiyetin bilâ kaydiisart mümessili 
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olan B. M. Meclisi bu kanunu pekâlâ ilga edebi
lir. Ebediliğin karşımızda bir mahzur olarak bu
lunmaması icabeder. 

Esaslı tenkidlerden birisi, mukavele serbesti
si ve müktesep hakların ihlâl edildiği hususu. 
Biz komisyon olarak şuna kaani olduk ki, memle
ketin içinde bulunduğu içtimai ve iktisadi şart
lar itibariyle mukaveleler tamamiyle serbest irat
lar tahtında yapılmamıştır. Bir memur vatandaş 
mal sahibinin tehdidi karşısında kendisinden is
tenilen kirayı, çoluğunun çocuğunun nafakasın
dan keserek vermeye razı olmuştur. Binaenaleyh 
müktesep hakların vâzıı kanun olarak tanınması 
iktiza eder; 

Arkadaşlar, biz bir hukuku hususiye kanunu 
yapmıyoruz. Bu kanunu bir intizamı âmme kanu
nu olarak kabul ediyoruz. 

İkinci bir cihet de, fiyatların 1953 te dondu
rulması keyfiyetidir. Komisyon 1952 yi normal 
zaman olarak kabul etti. Meclis takdir eder, öyle 
münasip görürse dondurmadan vazgeçip yeni bir 
şekil vermek pekâlâ mümkündür. 

Diğer bir tenkid noktası da mesken inşaatının 
bu kanundan sonra duracağı noktasıdır. Kiralar 
serbest kaldığında bu memlekette anormal arsa 
satışları, almış yürümüş, demir, inşaat malzeme
si karaborsaya intikal etmiştir. İnşaat da dolayı-
siyle almış yürümüştür. Bu memleketin inşaata 
ihtiyacı varsa bu nevi kanunlara rağmen dahi in
şaat durmaz. Dünyadaki emsalleriyle de bu, sa
bittir. 

Şunu da arz etmek isterim ki, inşaatı teşvik, 
kiraları serbest bırakmakla olmaz. Bu hususta ik
tidara ve hükümete düşen vazifeler vardır. 

Yine dediler ki, bunun mahzurları ve dertleri 
de her yerde müsavi değildir. Evet farklı olabilir. 
Bu, şehirler; kasabalara göre hattâ bir şehrin mü-
taaddit semtlerine göre değişebilir ama bize bu 
hususta salim bir formül getirecek arkadaşın fik
rini elbette hürmetle takabbül edeceğiz. 

Zeki Erataman arkadaşımız : Komisyon, ba-
zan 2 - 3 kişi ile çalıştı, Ahmet Gürkan arkada
şımız da : Zaman zaman gazete ve matbuatın te
sirleri altında kalınarak prensip kararları değiş
tirildiğini ifade ettiler. Filhakika bu 3 - 4 aylık 
çalışmalarımız esnasında komisyonumuz, mütaad-
dit su komisyonlara ayrılarak çalışmış bulunmak
tadır. Bu tarz, çalışma, Meclisin çalışmaları iti
bariyle gayet normaldir. Bununla ne demek is
tediklerini anlıyamadım- Komisyon mazbataları, 
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altındaki imzalarla belli olur. Arkadâşimızin Im-
nu bilmesi icabeder. "'"'"• 

Şunu arz etmek isterim kî, •komisyon' olarak 
bu metinleri hazırlarken bu memleketin iktisadi 
şartlarına, mülk sahipleri üe kiracının*durumuna 
ait hususlar daima göz önünde bulundurulmuş
tur. Bu hususu temin için kârâlr'Ve*'müzakerele
rin- efkârı umnmiye üzerindeki seyrini hassasi
yetle takibedebilmek için hattâ komisyonumuz 
karar aldı, her toplantı sonunda Komisyon Reisi 
veya sözcüsünün matbuata, doğru malûmat ver
mesini karar altına almayı düşündük ve bu işi 
yaptık. Gazetelerdeki reaksiyon ne olacaktır di* 
ye. Bu bizim için tenkid mevzuu olmasa gerek
tir. 

Arkadaşlar, bizim hazırlamış olduğumuz 
metnin esaslarını kiracılar bakımından da tat
minkâr gördük. Türkiye Kiracılar Cemiyetinden 
de bu arada bir mektup aldık. Bizim kabul etti
ğimiz 1939 yılındaki kiranın üç misli, dükkân
larda da tespit edilen miktar malûmunuzdur, bu 
nispetin kiracı zümrsini de tatmin ettiğini tah
min ediyoruz. 

Ahmet Gürkan arkadaşımız mal sahipleri 
için hiçbir neşriyat yapılmadığını söylediler. Ge
çenlerde İstanbul'dan mal sahiplerinden bir 
mektup aldık Kiracılar Cemiyetinin İstanbul'da 
kongresini yapmış olduğu binanın kapısının 
önündeki hususi otomobillerin kiracılara ait ol
duğunu ve buna ait fotoğrafları ihtiva eden ga
zeteyi gönderdiler. Binaenaleyh bu, mal sahip
lerinin göndermiş olduğu bir gazetedir. Dün ak
şam da şu broşürü aldık. Bu broşürde de bütün 
dünyada serbest kiralara doğru gidildiği yazıl
maktadır. Yani mal sahiplerinden bir reaksiyon 
gelmiyor gibi bir iddianın ortaya atılmaması 
icabederdi. 

Sonra arkadaşlar, serbest ticaret yapan va
tandaşın kâr hadlerini tesbit ve ihtikârla mü
cadele kararnameleriyle takibederken, b'anka 
faizlerini kanunlarla tenkis ederken, binasını ki
raya vermek suretiyle oradan bir nema temin 
etmek istiyenlerin kiralarını memleket menfaa
tine tahdidetmekte ne mahzur vardır, bunu an
lamıyorum. 

Raif Aybar arkadaşımın tenkidleri ekseriya 
maddelere taallûk ediyordu. Bu hususlar ait ol
dukları maddelerde cevaplandırılır. Yalnız ken
dilerini pek hayrette bırakan şey, cezai müey
yidelerin Millî Korunma Kanundakini gölgede 
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bırakacak kadar ağır oluşudur. Evet, bu tasarı 
ile getirdiğimiz bir yenilik de bu nevi suçlara 
hapis cezası koymak ve para cezalarını artır
mak olmuştur. Bu şekilde ağır müeyyideler ol
madığı içindir ki bugüne kadar hava paraları 
alınmış, fiyatlar artırılmıştır. Fakat bu müeyyi
delerle koyduğumuz esasları tatbik edebileceği
mizi zannederek bu cezaları koymuş bulunuyo
ruz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, biz önünüze 
tam ve ideal, mükemmel, hiçbir noksanı bulun-
mıyan bir eser getirdiğimiz iddiasında değiliz. 
D»Ört aylık feragatli ve dikkatli bir mesai ne
ticesinde huzurunuzdaki metni hazırlıyabildik. 
Muhterem azanın, bunun ileriye sürebileceği fi
kirlerle bu metin memlekete yapılacak en mükem-
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mel bir eser haline gelebilecektir. Sözlerimi şıi-
nunla bitirmek isterim: Hükümetin lâyihası mü
zakere mevzuu yapılması halinde bugün bekledi
ğimiz ve bütün memleketin beklediği neticeye asla 
varmamış oluruz. Bu itibarla bu hususta veril
miş olan takrirlerin reddi ile encümenimiz met
ninin müzakereye esas tutulmasını rica ede
rim. 

RElS — Efendim, daha 19 arkadaş söz al
mıştır. Kifayeti müzakere takriri de verilmiş
tir. Kifayeti müzakereyi reyinize arz etmeden 
evvel encümenden sonra bir arkadaşa söz ver
mek zarureti vardır. Vakit de geçmiştir. 6 Ma
yıs Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,40 
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Gayrimenkul kiraları hakkında kanun lâyihası ile Ankara Mebusu 
Talât Vasfi Öz'ün, meskenden gayrı işlerde kullanılan gayrimen-
kullerin kiralanmasına, istanbul Mebusu Füruzan Tekil ve Celâl 
Türkgeldi'nin, Millî Korunma Kanununun tadili hakkındaki 6084 
sayılı Kanunun değiştirilmesine, Sinob Mebusu Server Somuncuoğ-
lu'nun, bina kiralarına, Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, Mil
lî Korunma Kanununun 6084 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu 
maddesinin tadiline dair kanun teklifleri ve Muvakkat Encümen 

mazbatası (1 /153 , 2 /6 , 26, 33, 35) 

Gayrimenkul Kiraları h'akkmda kanun lâyihası (1/153) 

T. G. 
Başvekâlet 16 . XII . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/2855, 1135 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gayrimenkul kiraları hakkında İktisat ve Ticaret Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise 
takdimi îcra Vekilleri Heyetince 11 . XII . 1954 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esba
bı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memleketin içinde bulunduğu iktisadi ve içtimai inkişafa muvazi olarak vatandaşların iştira 
gücünün artması sebebiyle istihlâk maddeleri fiyatlarında umumi bir yükseliş müşahede edilmekte 
ve bu yükselişin mâkul ve meşru hudutları aşarak haksız kazançlara ve ihtikâra meydan bırakıl
maması için hükümetçe muhtelif tedbirlere tevessül olunmaktadır. Bu tedbirlerin muvaffakiyetli 
ve müspet neticeler sağlıyabilmesi, iktisadi sektörlerin tamamına şâmil müessir bir tatbikata gi
dilmek suretiyle piyasada umumi bir fiyat istikrarının teminine ve muvazeneli bir hayat seviye
si sisteminin yerleştirilmesine bağlıdır. Aksi takdirde tedbirler manzumesi kapalı bir sistem teş
kil etmekten uzak kalır ve bir sahada temin olunan müessir neticeler diğer cephelerdeki aşırı te-
reffülerle zedelenmiş bulunur, 

îKiısadı seKtorıerin nyat istikrarına en mühim tesiri olanlarından biri ve belki de başlıcası 
şüphesiz ki, gayrimenkul kiraları sektörüdür. On beş seneden beri mevzu tahditler ve bunlara mu
halefet uğrunda girişilen çeşitli kanun dışı hareket ve muameleler yüzünden aynı zamanda içti
mai bir huzursuzluk kaynağı haline gelmiş bulunan bu kiraların meşru hadler dairesinde tutul
ması ve kiracı hukukunun korunmasına sâi tedbirlere başvurulmakla beraber, mülkiyet hakkı
nın ve tasarruf serbestîsinin de, esasen mücehhez bulundukları teminat dairesinde muhafaza ve 
idamesine âzami itina gösterilmesi öteden beri üzerinde hassasiyetle durulan mevzulardan biri ol-
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muştur. Bu endişe iledir ki, îkinci Cihan Harbinin doğurduğu iktisadi sarsıntıların artık zevale 
ereceği kanaati ile, bütün iktisadi sahalarda olduğu gibi kira sektöründe de tam bir serbestiye gi
dilmesine temayül gösterilerek 6084 numaralı Kanun ısdar edilmiş bulunmaktadır. Ancak, yukar
da mâruz sebepler yüzünden memlekette başgösteren yeni fiyat temevvücatı karşısında, bu ka
nunun meskenden gayrı yerlerde 1 . I . 1955 ve meskenlerde 1 . VI . 1955 tarihlerinden itibaren 
mutlak bir kira serbestisi kabul eden hükümlerinin kayıtsız şartsız ve zamanı gelir gelmez tatbi 
kına gidilmesinin büyük mahzurlar ve geniş inikaslar yaratacak bir iktisadi sarsıntı ve fiyat mu
vazenesizliği doğacağı anlaşılmıştır. Bu endişe iledir ki, mezkûr kanunun mutlak kira serbestîsi
ne mütedair hükümlerinin derhal ve kaytısız şartsız tatbikına gidilmiyerek mal sahiplerinin tasar
ruf serbestîsine riayetle beraber kiracıları da mâkul bir himayeye mazhar kılacak bir intikal dev
rinin ihdası düşünülmüş ve bu sahada girişilen etraflı tetkikler neticesinde hükümetçe işbu sar
sıntısız intikali sağlamaya matuf olmak üzere bir kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Memleketin iktisadi ve içtimai bünyesi ve bugünkü ihtiyaç ve zaruretler nazara alınmak ve ya
bancı memleketlerde aynı mevzuda ittihaz edilmiş bulunan tedbirler de tetkikten geçirilmek suretiy
le hazırlanan ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun ruhu ve 79 ncu maddesi hükmü ile mülkiyet hak
kını teminat altına alan diğer mevzuatımıza ve demokratik esaslara tamamen uygun bulunan işbu 
lâyihanın ihzarında güdülen tek gaye, meşru hudutları dairesinde kullanılması gereken gayrimen
kul mülkiyeti hakkının, kira ihtikârı ve buna sâi benzer hareketlere girişilmesi suretiyle suiistima
linin ve böyle bir suiistimal neticesinde memleketin iktisadi muvazenesinin istikrarsızlığına sebebi
yet verilmesinin önlenmesidir. Bu gayeye ulaştıracak mahiyette muhtelif görüşler üzerinde durul
muş ve bunlardan memleketin iktisadi, içtimai ve hukuki bünyesine ve ihtiyaçlarımıza en uygun 
olup tatbik kabiliyeti en ziyade bulunanının seçilmesine bilhassa itina gösterilmiştir. Filhakika, ki
ralarda tahditli ve kademeli bir tezayüde gidilmesi, kiranın gayrimenkulun kıymeti, mesahası veya 
mevkii ile mütenasiben tesbiti veya benzeri birtakım usullere başvurulması da mümkün görülmüş 
ve hattâ Büyük Millet Meclisi azalarından bâzıları tarafından teklif olunmuş ise de bu nevi tedbirle
rin istenilen müesseriyeti temin edemiyecekleri ve tatbikatta yenilmesi imkânsız müşkülâta yol aça
cağı anlaşılmakla mevzuun lâyihada derpiş edilen şekilde tanzimi muvafık bulunmuştur. 

Tarafların günün serbest kira emsaline göre serbestçe anlaşmaları ve anlaşamadıkları takdirde 
kazai mercie başvurarak süratle ve basit usulü muhakeme yoliyle ihtilâfın halledilmesi esasına daya
nan ve yeni inşaatla yeniden kiraya verilecek eski akarın tam bir serbesti dairesinde kiralanmasına 
imkân sağlamak suretiyle memleketin imar faaliyetinin haleldar edilmesi endişesini de bertaraf 
eyliyen kanun lâyihası 13 maddeden ibarettir. Tetkikatm kolaylaştırılması maksadiyle ayrı ayrı izah 
olunan bu maddelerin esbabı mucibesi aşağıdadır. 

Madde 1 : Vilâyet ve kaza merkez belediye hudutları içinde bulunan meskenlerle meskenden gay
ri bilûmum gayrimenkuUerin kiracıları, kira akdinin hitamında, serbest emsali kira bedelini ödedik
leri takdirde beş sene müddetle ve her sene kira akdini aynı esasa göre yenilemek şartiyle mecur 
da oturmak veya ticaretini icra eylemek hakkını muhafaza .eyliyeceklerdir. Bu beş senelik müddet 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar. Serbest emsal kira bedeli serbestçe kiraya ve
rilen aynı evsaftaki gayrimenkuUerin, tesbit anındaki rayiç kira bedeli olup ihtilâf mevzuu kira 
bedelinin kanunun 4 ncü maddesinin ikinci fıkracına göre mahkemece tâyininde, bu rayiçle birlik
te gayrimenkulun mevkii ve hali hazır durumu da nazara alınacaktır. Mevsimlik kiraya verilen yer
lerin kira bedeli bu nevi kiralamalarda cari esaslara göre taayyün eden serbest emsale nazaran tesbit 
olunacak ve ânzi sebeplerle günün kira piyasasından fazlaya kiralanmış olan gayrimenkuUerin bu 
kira bedelleri mezkûr emsalin tesbitine hiçbir suretle mikyas teşkil etmiyeeektir. 

Madde 2 : Vilâyet ve -kaza merkez belediye hudutları dahilindeki bilûmum gayrimenkuUerin, ka
nunun meriyetinden itibaren beş sene müddetle tahliyeleri cihetine gidilemiyeceği prensibini vaz'ey-
liyen ve bu kaideye bâzı zaruri istisnalar kabul eden bu maddenin birinci fıkrasına göre, akar sa
hipleri, kiracıların Borçlar Kanunu hükümleriyle bu kanuna ve kira akdi vecibelerine riayet etme
leri ve her sene serbest emsal kira bedelini vermeyi kabul etmeleri halinde, beş sene müddetle akdin 
feshi yoluna gidemiyeceklerdir. 
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Maddenin ikinci fıkrasında akar sahiplerinin, ne gibi ihtiyaç ve sebepler tahtında tahliye dâvası 
açabilecekleri sayılmaktadır. Bunların bir kısmı kiracıların vecibelere riayetteki suiniyetini önlemeye, 
diğerleri de mal sahiplerinin şahsi veya ailevi ihtiyaçlarının, mülklerinde tercihan tasarrufta bulun
mak suretiyle tatminine ve nihayet gayrimenküllerin, bakımlarının sağlanması ve iktisaplarında gü
dülen maksatlara riayetin temini suretiyle kıymetlerinin ve iktisadi değer ve ehemmiyetlerinin mu
hafazasına matuf bulunmaktadır. 

İkinci maddenin üçüncü fıkrası, tahliye dâvalarının sulh mahkemelerinde görüleceğini tasrih et
mekte ve bu dâvaların uzamasını önlemek maksadiyle, tahliye dâvalariyle beraber açılmış bulunan 
kira bedeli ve tazminat dâvaları hakkında sulh mahkemelerinin ve tazminat dâvası zımnında asliye 
mahkemelerine açılan tahliye ve fesih dâvalarında asliye mahkemelerinin vazifesizlik kararı vermi-
yerek dâvaları intaç etmelerini âmir bulunmaktadır. Bu suretle dâvaların bir mahkemeden diğerine 
intikal ettirilmesi önlenmiş ve mühim bir gecikme sebebi böylece bertaraf edilmiştir. 

Maddenin son fıkrası, mecuru tahliye edeceğini yazı ile bildirdiği halde bu taahhüdüne riayet et-
miyen kiracı aleyhine mal sahibinin icraya müracaatla süratle tahliye ettirilebileceği hakkındadır. 
Bu hüküm de suiniyet sahibi kiracıların bir ihtilâf mevzuu yaratarak mecurda uzun müddet kalma
larını bertaraf etmekte ve kira ihtilâflarının müzminleşmesini önlemektedir. 

Madde 3 : Bu madde mal sahiplerini tahliye tahdidinin doğurabileceği mahzurlara karşı ko
rumak maksadiyle vaz'edilmiş ve rızaları hilâfına mecurun başkaları tarafından işgali suretiyle 
mutazarrır olmamalarını teminat altına almıştır. 

Madde 4 : Kira bedelinin tesbitinde, mal sahipleri ile kiracıların serbestçe anlaşmaları prensi
binden hareket eden kanunun bu maddesi, böyle bir anlaşmaya varılamadığı takdirde serbest kira 
emsalinin hangi kazai merci tarafından ve ne suretle tâyin edileceğini ve usullerini tanzim eylemek
tedir. Maddede bu hususlar açıkça anlatılmış ve serbest emsalin ne olduğu ve ne türlü tâyin ve 
tesbit edileceği birinci maddenin esbabı mucibesinde tafsilen belirtilmiş bulunmakla burada ayrıca 
izahlarına lüzum görülmemiştir. 

Madde 5 : Bu madde memleketin imarı yolundaki hayırlı inkişafı haleldar eylememek ve 6084 
sayılı Kanunla güdülen, tasarruf serbestisinin tabiî hudutlarına ircaı hedefinin günün iktisadi za
ruretleri dairesinde bütün gayrimenkuller hakkında tahakkukunu sağlamak ve kanunun meriyete 
girdiği tarihte kirada bulunan gayrimenkullerle yeni yapılan veya ilk defa veya yeniden kiraya 
verilecek olan akarın kiralanma tarzları arasında bir beraberlik temin eylemek maksadiyle sevk 
edilmiştir. Maddeye göre, kanunun neşrinden sonra inşa veya ikmal edilecek veya imar 
maksadiyle esaslı bir surette ıslah, tevsi veya tadile tâbi tutulmuş bulunan gayrimenkullerle ka
nunun tatbikma başlandıktan sonra her hangi bir sebeple tahliye edilen veya ettirilen veya ilk de
fa kiraya verilecek olan gayrimenkuller, sahipleriyle talipler arasında serbestçe tesbit olunacak be
delle kiraya verilebileceklerdir. Ancak bu suretle yapılacak kira akitlerinin hitamında mal sahip
leri tarafından mezkûr gayrimenküllerin kiralarının artırılmasına tevessül edildiği ve kiracılarca 
da buna muvafakat olunmadığı takdirde bu kanun hükümleri dairesinde mahkemeye müracaat et
mek hakkı kiracılara tanınmış bulunmaktadır. 

Madde '8 : Devlete, belediyelere ve özel idarelere ait akarlarla 2490 numaralı Kanunun birinci 
maddesinde yazılı diğer bilcümle müessese ve teşekküllere ait akarın da bu kanun hükmüne tâbi 
olmalarını ve bu suretle hususi hukuk sahasında fertle devlet arasında müsavatın tesisini sağla
maktadır. J ^ ^ V y * : 

Madde 7 : Bu kanuna göre açılacak dâvaların süratle intacını temin etmek üzere mevzu bu
lunan maddenin en mühim hususiyeti, kira bedelinin tesbitine mütaallik kazai tasarrufun bir hu
kuki ihtilâfın hal ve faslı mahiyetinde olmayıp sadece makul hadler dairesinde bir kira tesbiti 
muamelesinden ibaret bulunduğu göz önünde tutularak kira tesbit dâvalarında sulh mahkemele
rince verilecek kararların katı olmasıdır. Böylece kira ihtilâflarının müzminleşmesi suretiyle ikti
sadi ve içtimai huzursuzlukların uzayıp gitmesi bertaraf edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 8 : Yukarıda mâruz endişeler bu maddenin tedvininde de esas teşkil etmiş ve yapıla
cak kira tesbitlerinin en az bir sene için muteber ve katı olaeağmm kabuliyle devamlı huzursuz-
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luğun önlenmesi ve mahkemelerin lüzumsuz yere ve sık sık bu mevzu ile işgal edilmemesi temin 
olunmuştur. 

Madde 9 : Kanunun ikinci maddesinin B, C, D ve E bentlerinde kabul olunan tahliye imkân
larının suiistimalini önlemiye matuftur. 

Madde 10 : Bu kanunla mevzu tedbirlerin müesseriyetini sağlamıya matuf cezai müeyyideleri 
ihtiva etmekte olan onuncu madde, dokuzuncu madde hükmüne riayet eylemiyenler hakkında 
500 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir aydan üç aya kadar hapis cezası der
piş eylemektedir. Maddede para cezasiyle iktifa olunmamasının sebebi, az da.olsa bir kısım gayri
menkul sahiplerinin, kanunun meşru ihtiyaçlar için vazı ve kabul eylediği tahliye sebeplerini ahlâKİ 
redaete kadar varan kötü niyetlerin tahakkukuna alet ittihaz etmelerini en müessir şekliyle önle
mek endişesinde mündemiçtir. 

Madde 11 : Bu madde hükmü kiracıların mâkul kira tekliflerini kabul etmiyerek suiniyetle kira 
tesbiti dâvası açmaya ve böylece mahkemeleri ve mal sahiplerini beyhude yere işgal etmeye kalkış
malarını önlemek maksadiyle konmuştur. 

Muvakkat madde : Bu madde, Millî Korunma Kanununa tâbi gayrimenkullerin kira müddetleri 
birer sene kendiliğinden teceddüt etmiş olmasına ve 6084 sayılı Kanunun muvakkat üçüncü madde
sinin ikinci fıkrasında meskenden gayrı yerlerin kira akitlerinin 1 . I . 1955 tarihine ve meskenle
rin kira akitlerinin 1 . 6 . 1955 tarihine kadar devam edebileceğinin yazılı bulunmasına binaen 
ve tatbikatta tereddütleri izale için, Millî Korunmaya tâbi gayrimenkullerin kira akitlerinin hita
ma erdiği tarihlerin ve Millî Korunma Kanununa tâbi olmayıp kira akitleri gayrimuayyen zamana 
inkılâp etmiş bulunan gayrimenkullerin kira akitlerinin, bu kanun meriyete girdikten altı ayı taki-
beden ay başında sona ereceğini göstermek maksadiyle sevk edilmiştir. 

Madde 12 : Kanunun ne zaman yürürlüğe gireceğini tâyin eden bu madde, 6084 sayılı Kanunun 
birinci maddesine mütenazır olarak hazırlanmış ve Millî Korunma ahkâmına tâbi olmıyan bilûmum 
gayrimenkullerin de, neşri tarihinden itibaren bu kanuna tâbi tutulacağını kabul etmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gayrimenkul kiralan hakkında kanflin lâyihası 

MADDE 1. — Vilâyet ve kaza belediye hu
dutları içinde bulunan bir gayrimenkulu mes
ken olarak veya meskenden gayrı bir maksat 
için işgal eden kiracı, kira akdinin hitamında 
mal sahibinin istiyebileceği serbest emsali kira 
bedelini ödediği takdirde o gayrimenkulu yeni
den bir sene için kiralamak hakkını haizdir. Şu 
kadar ki; bu şekilde yenilenen kira akdi her se
ne mal sahibinin istiyebileceği serbest emsali ki
ra bedeli tediye olunmak şartiyle bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten itibaren beş seneden 
fazla devam edemez. 

MADDE 2. — Kira akitlerinin ve Borçlar 
Kanununun bu kanuna mugayir olmıyan veci
belerine kiracılar, tarafından riayet edildiği tak
dirde bu kanunun meriyete girdiği tarihten iti
baren beş sene müddetle tahliye dâvası açıla
maz, 
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Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun bu 
kanuna mugayir olmıyan vecibelerine riayet 
edilse bile aşağıda yazılı hallerde mal sahibi : 

A) Kira bedelini vaktinde ödememelerin
den dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendile
rine iki defa ihtar yapılan kiracılar aleyhine ki
ra müddetinin hitamında ve ayrıca ihtara hacet 
kalmaksızın; 

B) Gayrimenkulu kendisi veya çocukları 
için mesken olarak kullanma ihtiyacında kalır
sa kira akdinin hitamında; 

C) Gayrimenkulu kendisinin veya eşinin 
veya çocuklarının muayyen bir meslek veya san
atı bizzat icra etmesi için kullanma ihtiyacın
da ise kira akdinin hitamında; 

D) Gayrimenkulu imar maksadiyle esaslı 
bir surette ıslah, tevsi, tadil veya yeniden inşa 
için kira akdinin hitamında; 

E) Gayrimenkulu Medeni Kanun hüküm-
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miktarın tenkisini de talebeder. Mahkeme ten-

! kis talebi hakkında 15 gün içinde karar verir. 
i Mahkemece tesbit edilecek farkı bedeli kiracı 
i birinci fıkrada yazılı mahallere dâva neticesine 

kadar yatırmaya ve alacağı vesikayı talep vuku-
; unda mahkemeye ibraz etmeye mecburdur. Tenkis 

talebinde bulunmıyan kiracılar mal sahibi tara
fından istenilen miktarı muntazaman depozito 
olarak yaptırırlar. 

i Mahkeme, ihtilâf mevzuu kira bedelini, gay-
j rimenkulün mevkiini, halihazır durumunu ve 

serbestçe kiraya verilen mümasil gayrimenkulle-
rin kira bedellerini göz önünde bulundurarak tâ-

l yin eder. 
i Gayrimenkule daha fazla kira teklif edilmesi 
i veya arızi sebeplerle mümasil bâzı gayrimenkul-
! lerin daha yüksek kira ile tutulmuş bulunması 

gibi haller bu tesbitte nazara alınmaz. 
j Sulh mahkemesi kiranın tesbiti maksadiyle bi-
, ri emlâk sahiplerinden, ikincisi kiracılardan ve 
i üçüncüsü de Ticaret Odası âzası ve bulunmıyan 
\ yerlerde tacirlerden birinden müteşekkil olmak 

üzere üç kişilik bir ehlivukuf heyeti seçer. 
j Ehlivukuflar hakkında umumi hükümler tat

bik olunur. 

lerine göre iktisabeden kimse, kendisi veya ço
cukları için tamamen veya kısmen mesken ola
rak ve yine kendisi, eşi veya çocukları için mu
ayyen bir meslek ve sanatın bizzat icrası için iş 
yeri olarak kullanma ihtiyacında ise, kiracıyı 
iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde keyfi
yetten ihtarname ile haberdar etmek kaydiyle 
altı ay sonra; 

Tahliye dâvası açabilir. 
Bu madde hükümlerine göre açılacak tahliye 

dâvaları sulh mahkemelerinde görülür. Tahliye 
dâvalariyle beraber açılmış bulunan kira bedeli 
ve tazminat dâvaları hakkında sulh mahkemeleri 
ve tazminat dâvası zımnında Asliye mahkemele
rine açılan tahliye ve fesih dâvalarında asliye 
mahkemeleri tarafından vazifesizlik kararı veri
lemez. 

Kiracı tarafından gayrimenkulun tahliye 
edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen 
tahliye edilmezse mal sahibi icraya müracaatla 
mecuru tahliye ettirebilir. 

MADDE 3. — Kira akdinde hilâfına sarahat 
olmadıkça kiracı gayrimenkulu başkasına devre
demez veya kısmen veya tamamen başkasına hiç
bir surette istifade ettiremez. 

Kira akdinin esas gayesi itibariyle başkaları
na kiralanması lâzımgelen (otel, pansiyon ve ta
lebe yurdu gibi) gayrimenkuller, bütün gayri
menkulun devri veya kiralanması hali müstesna 
olmak üzere yukarıki fıkra hükmüne tâbi değildir. 

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne riayet 
etmiyerek bir gayrimenkule kiracı veya devralan 
sıfatiyle girenler veya bu gayrimenkulu işgal 
edenler hakkında hiçbir ihtara hacet kalmaksızın 
sulh mahkemesine tahliye dâvası açılabilir. 

MADDE 4. — Serbest emsali kira bedelinin 
tâyininde taraflar arasında anlaşmaya varılamaz-
sa, kira akdinin hitamından bir ay zarfında kira
cı mal sahibinin istediği farkı bedelin evvelki ki
ranın bir misline kadar olan kısmını depozito ola
rak gayrimenkulun bulunduğu mahaldeki millî 
bankalardan birine veya banka bulunmıyan yer
lerde noterliğe yatırdığını mübeyyin vesikayı is
tidasına eklemek suretiyle mahallî sulh mahkeme
sinde serbest emsale göre kira bedelinin tesbiti 
için dâva açabilir. Şu kadar ki, mal sahibi tara
fından talebedilen kira farkı evvelki kiranın bir 
mislini tecavüz ettiği takdirde kiracı, dâva isti
dasında evvelki kiranın bir mislini tecavüz eden 

MADDE 5. — Bu kanun meriyete girdikten 
! sonra ikmal veya inşa edilmiş veya edilecek bu

lunan veya imar maksadiyle esaslı bir surette 
; ıslah, tevsi veya tadile tâbi tutulmuş veya her 

hangi bir suretle tahliye edilmiş olan gayrim en-
; küllerle bu kanun meriyete girdikten sonra kira

ya verilecek bilûmum gayrimenkullerin kiraya 
verilmesi serbesttir. Şu kadar ki kira akdinin hi-

: tamında mal sahibi ile kiracı, kira bedelinde an-
I laşamazlarsa bu gayrimenkuller hakkında da bu 

kanun hükümleri tatbik olunur. 

i MADDE 6. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve îhale Kanununa tâbi olarak kiraya verilen 
gayrimenkuller hakkında da bu kanun hükümleri 
tatbik olunur. 

i MADDE 7. — Yukardaki maddelere göre açı 
, lacak tahliye ve kira tesbiti dâvaları basit usulü 

mahkemeye tevfikan rüyet olunur. 
j Kiraların tesbitine mütaallik mahkeme ka

rarları katidir. 

; MADDE 8. — Bu kanun gereğince tesbit edi
len kiralar bir sene için muteber ve katî olup 
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bu müddet zarfında yeniden bir kira tesbitine 
gidilmez. 

MADDE 9. — Mal sahibi ikinci maddenin 
B, C, E bentlerinde yazılı sebeplerden dolayı 
tahliye ettirdiği gayrimenkulu mücbir sebep .ol
maksızın bir yıl içinde başkasına kiralayamaz. 
ikinci maddenin D bendinde yazılı gayrimen-
kullerin eski haliyle aynı müddet içinde kiralan
ması da memnudur. 

MADDE 10. — 9 neu madde hükmüne riayet 
etmiyenler hakkında bir aydan üç aya kadar ha
pis eezasiyle birlikte 500 liradan 1 000 liraya 
kadar da ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 11. — 4 ncü ve 5 nci maddelere gö
re kira tesbiti dâvasını suiniyetle açanlar hak
kında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
422 nci maddesi hükmü tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE — Millî Korunma 
Kanununa tâbi meskenden maada gayrimenkul-
lerin kira akitleri 1 . I . 1955 ve meskenlerin 
kira akitleri 1 . VI . 1955 tarihlerinde, 1947 se
nesinden sonra inşa edilip de serbest kira ile ki
ralanmakta olan ve kira akitleri gayrimuayyen 
müddette inkılâp etmiş bulunan gayrimenkulle-
rin kira akitleri ise bu kanunun meriyete vâz'ı 
tarihinden itibaren geçecek altıncı ayı takip 
eden ayın birinde hitama ermiş addolunur. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümleri Millî 

Korunma Kanununa tâbi olup da kirada bulu
nan meskenlerden gayrı yerler için 1.1.1955 
ve aynı kanuna tâbi ve kirada bulunan mesken
ler için 1 . VI . 1955 tarihlerinden itibaren ve 
bunlar haricinde kalan bilûmum gayrimenkuller 
için de kanunun neşri tarihinden itibaren tat
bik olunur. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes " 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 
Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili ve Güm. 

Inh. V. V. 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardmcısı 

Devlet Vekili 
Osman Kapani 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Nafıa Vekili iktisat ve Ticaret Vekili 
K. Zeytinoğlu S. Yırcâlı 

Sıh. ve iç. Mv. Vekili G. ve inhisarlar Vekili 
Dr. B. Üz 

Ziraat Vekili Münakalât Vekili 
N. ökmen M. Çavuşoğlu 

Çalışma Vekili işletmeler Vekili 
B. Erkmen 8. Ağaoğlu 
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Ankara Mebusu Talât Vasfi Öz'ün, meskenden gayrı işlerde kullanılan gayrimenkullerin kiralanması 
hakkında kanun teklifi (2/6) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği Yüksek Katına 

Meskenden gayrı işlerde kullanılan gayrimenkullerin kiralanması hakkındaki kanun teklifimi 
esbabı mucibesiyle birlikte takdim ve gereğinin yapılmasına emirlerinizi saygılarımla rica ederim. 

9 . V I . 1954 
Ankara Mebusu 

Dr. Talât Vasfi ö» 

ESBABI MUCÎBE 

Millî Korunma Kanununun tadili hakkındaki 6084 sayılı Kanunun hükümlerine göre 1 . I . 
1955 tarihinden itibaren meskenden gayrı işlerde kullanıılan gayrimenkul kiraları serbest kala
caktır. Aynıı Kanunun kendine veya eşine ait serbest kiraya verilmiş akarı olanların dükkân 
kiralarının serbest kalacağına dair ihtiva ettiği hükmün şimdiye kadar tatbikatından alınan ne
ticelerle 1955 'başında serbest kalacak kiralara müsteniden akar sahiplerinin kiracılara vâki teb
ligatlarının mahiyetleri bu kanunun bu şekilde meriyette kalmasının âmme menfaatleri bakımından 
mahzurlu olacağı kanaatini vermektedir. 

Filhakika 6084 sayılı Kanunun müzakeresi sıralarında bu gibi mahzurların meydana gelmesi 
ihtimali teemmül edilmemiş değildi. O gün Ticaret Vekili Hükümet adına Meclis kürsüsünde vâ
ki beyanatında bir ticarethane sahibinin rayice göre teklif 'edilecek kirayı kabulü halinde tica
rethanesinden çıkarılamaması esasında mutabakatını bildirmiş ve Hükümetin bir mülkiyeti ticariye 
kanunu hazırlaması gerektiğine işaret etmişlerdi. Müzakereler sırasında 9 ncu Devre Büyük Millet 
Meclisince 'bu mealde bâzı takrirlerin dikkate alındığı da hatırlardadır. 

Mülkiyetleri özel kişilere ait olmayıp hususi idareler, belediyeler, vakıflar gibi müesseselere 
bağlı bulunan akarlar 2490 sayılı Kanun hükümlerine uyularak müzayede ile icara verilmektedir. 
Bu sistem iş öteden beri tevali edegelen mahzurları mevzuumuzun dışında ise de 6084 sayılı Ka
nunun hükümlerine göre kiraları serbest kalan akarları müzayede ile kiralanmalarındaki müşahe
delerimizden bahse zaruret görmekteyiz. Mülkiyeti belediyeye ait bulunan Ankara Sebze Halin
deki bir balıkçı dükkânının müzayede ile iki yıllık icarı 21 000 liraya yükselmiştir. Hususi ida
reye ait Bankalar caddesindeki bir dükkân 1 600 lira aylık muhammen bedel üzerinden ihaleye 
çıkarılmış ve 1 850 lira aylık ile kiraya verilmiştir. Mülkiyeti Vakıflara ait Arslanhaneye çıkan 
yol üzerindeki baraka dükkânların arsaları satışa çıkarıldığı zaman bitişiklerindeki şahsa ait ar
salar 6084 sayılı Kanunun meriyete girdiği tarihten önce beher metre karesi 75 liradan alıcı bula
bildiği ve satıldığı halde kısa bir müddet sonra 6084 sayılı Kanunun meriyete girmesiyle 850 lira
dan satılmıştır. Binaenaleyh arsa fiyatlarında 11 mislinden fazla bir tereffüe âmil olmuştur. 

Serbest rekabet rejiminin hâkim olduğu ticaret muhitimizde menfaat zıddiyetlerinden neşet eden 
düşmanlıklar için açık artırmanın her vesile ile zararlı olduğu sabit olmaktadır. % de 7,5 gibi âz 
bir teminat akçesiyle artırmalara ticari hüviyetleri olmıyan şahıslar sırf geçici maksatlarla katılabil
mektedirler. Bu gibi şahıslar artırma sırasında muayyen bir bedel mukabilinde aradan çıkacaklarını 
sarahatle ve açıkça teklif ederek faydalanma yolunu gütmektedirler. Ve bu tarzı bir meslek ittihaz 
etmiş bulunanlar mevcut olduğu tesbit edilmiştir. Artırmaya çıkarılan akarın müsteciri iş yerini 
bırakmamak emeliyle bütün bu gayritabiî artırmaların pey sürmek veya gayrimeşru tekliflere intibak 
etmek mecburiyetinde kaldığından anormal kira bedellerinin doğuşunda bizatih'i açık artırma siste
minin âmil olduğuna inanılabilir. Ve böylece bu kabil akarların 2490 sayılı Kanunun hükümleri 
dışında bırakılması zaruri görülmektedir. 

Hususi şahısların mülkiyetlerindeki akarlarda ise mal sahipleriyle kiracılar arasında yıllardır te-
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essüs etmiş düşmanlık gayritabiî taleplere yol açan en mühim âmillerden birisini teşkil etmektedir. 
Dün kiracı mal sahibinin her türlü haklı taleplerini kanuna dayanarak reddetmiş ve mahkemelere 
düşen ihtilâflarda da hâkim kanunun sarih hükümleri karşısında kiracı lehinde karar vermek mec
buriyetinde kalmıştı. Bugünse hal tamamen berak'is olmuştur. Mal sahibi kanunun himayesine maz-
har olmuş ve kiracı lehinde en ufak bir himaye vaz "edilmemiştir. Yıllarca yapılan tecrübelerden 
ilham alınarak ifade edilebilir ki bir zümre vatandaşın kanuni himayeye mazhar olması keyfiyeti 
âmme menfaatlerini ve huzurunu ihlâl etmektedir. Bu düşünceleri aşağıki vakıalar teyidedecek ma
hiyettedirler. Mal sahibi kiracısına serbest kalan veya kalacak olan akarı için 100 000 lira peşin 
kira gibi korkutucu ve tahliyeye icbar edici bir talepte bulunmakta veyahut rekabetten ileri gelen 
düşmanlık hislerinin tesirleri altmda kalarak her ne fiyat teklif edilirse edilsin kabul etaıiyerek 
tahliye talebinde bulunmaktadır. Bu durumun ticari istikrarı ne hale getireceği ve pahalılığı tevli-
detmekte ne derece müessir olacağı elbette cayi teemmüldür. 

Bugün hakikat şudur ki; binlerce vtatandaş kanunlarımızda ticari mülkiyeti korumaya matuf 
hükümler bulunmamasından ciddî endişe ve ıstırap içerisindedirler. Bu ıstırap filhakika daha kanunun 
müzakereleri sırasında belirmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Ticaret Odasını ziyaretlerinde 
dükkân kiraları mevzuunda tatminkâr vaitlerde bulunmuşlar ve Başvekil de bu va'de iştirak etmiş
lerdi. Yani mülkiyeti ticariye nazarı itibara alınmadıkça Millî Korunma Kanununun 30 ncu madde
sinin tadil edilmiyeceği ifade edilmişti. 6084 sayılı Kanunua Büyük Millet Meclisinde ve komisyon
larda müzakereleri sırasında meskenlerden ayrı bir muameleye tâbi tutulması zaruri olan ticaret
haneler için değer kiranın verilmesi halinde tahliye hakkının tanınmamasına ait hükümler ilâvesi 
teemmül edilmiş olmasına rağmen 6084 sayılı Kanunjun MiLLî Korunma Kanununun 30 ncu madde
sini yürürlükten kaldıran bir kanun hükmünden ibaret olması hasebiyle kanuna bir tesis hükmü 
konamıyacağma ve ayrı bir kanun tedvini gerektiği kanaatine uyulmuştu. Geçen devrede kanun tek
lifimizi takdim ettiğimiz zaman yeni Meclisin bu mevzuu ele alması gerektiğine dair kanaatler 
komisyon müzakerelerine hâkim olmuş ve teklifimiz Ekonomi ve Ticaret Komisyonunca esas itibariy
le kabul edilmiş olmasına rağmen Adliye Komisyonunca reddedilmiş ve Umumi Heyet müzakerelerine 
yetiştirilemiyerek kadük olmuştu. 

Mülkiyeti ticariyeye ait kanun henüz Büyük Meclise getirilememiştir. Ticaret Vekâleti bu konu ile 
ilgili mevzuatın diğer milletlerdeki durumunu incelemek ve esaslı bir kanun getirmek kararındadır. 
Bu, zamana ihtiyaç göstermektedir. 6084 sayılı Kanunun ticarethanelere ait serbesltiyet hükmü 1.1.1955 
tarihinde meriyete girecektir, önümüzde ancak 6 aylık, bir zaman kalmıştır. Bir tüccar ticarethane
sine ait kararı mutlaka birkaç ay önce vermek zaruretindedir. Bu bakımdan nihai kararın verilmesi 
zamanı gelmiştir. Birçok tüccar, hekim, diş tabibi,' eczacı piyasadan ayrılmak kararındadır. Süratle 
bir hal çaresi bulmak ve âdil bir karar almak zamanı gelmiştir. Bu kanaatle ekonomi ve ticaret 
komisyonunun kabul ettiği metin esas tutulmak üzere.teklifimizi bu âcil ihtiyaca cevap verecek ma
hiyette telâkki ederek Yüksek Riyaset Makamına takdime karar verdik. 
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ANKARA MEBUSU TALÂT VASFİ ÖZ'ÜN 

TEKLİFİ 

Meskenden gayrı işlerde kullanılan gayrimen-
kullerin kiralanması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Belediye hudutları içinda mes
kenden gayrı olarak kiraya verilen gayrimen
kulu üç seneden fazla işgal etmiş bulunan kiracı 
mukavelenamesinin hitamında serbest emsali ki
ra bedelini ödediği takdirde daha beş sene müd
detle her sene kira mukavelenamesini temdi d-
etme hakkını kazanır. Bir gayrimenkulun hem 
mesken ve hem de meskenden gayrı şekilde kul
lanmak üzere kiralanması halinde aynı hüküm-

. 1er tatbik olunur. 
Kira mukavelelerinin ve Borçlar Kanununun 

bu kanuna mugayir olmıyan vecibelerine kiracı
lar tarafından tamamen riayet edildiği takdirde 
beş sene müddetle kiracılar aleyhine tahliye dâ
vası açılamaz. Kira şartlarına ve Borçlar Kanu
nunun bu kanuna mugayir olmıyan vecibelerine 
riayet edilse bile aşağıda yazılı hallerde kira-
lıyan : 

1. Kiracı tarafından gayrimenkulun tahli
ye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağ
men tahliye Edilmezse kira mukavelenamesi
nin hitamında; 

.2. Kira bedelinin vaktinde ödenmemesin
den dolayı haklı olarak bir yıl içinde iki defa 
ihtar yapılan 'kiracılar (aleyhine kira mukavele
namesinin hitamında ve ayrıca ihtara mahal 
kalmaksızın umumi hükümler dairesinde tahli
ye dâvası açılabilir. Bu hükümlere göre açı
lacak tahliye dâvaları sulh mahkemelerinde gö
rülür. Tahliye dâvalariyle beraber açılmış olan 
tazminat dâvaları hakkında sulh mahkemeleri 
ve tazminat dâvası zımnında asliye mahkeme
lerine açılan tahliye ve fesih dâvalarında asliye 
mahkemeleri tarafından vazifesizlik 'kararı ve
rilemez. 

MADDE 2. — Serhest emsali kira bedelinin 
tâyininde taraflar arasında anlaşmak olmazsa 
'kiracı mal sahibinin istediği farkı bedeli depo
zito olarak mahkemenin tâyin edeceği yere 
muntazaman yatırmak şartiyle bir ay zarfında 
mahallî sulh mahkemelerine müracaatla serbest 
rayice göre kira bedelinin tesbiti için dâva aça

bilir. Mahkeme gayrimenkulun kiraya taham
mül derecesini mevkiine, örfe, ticari teamülle
re ve serbest yapılan kira âkitlerindeki hadle
re göre teslbit eder. Gayri'menkule daha fazla 
kira teklif edilmesi veya ârizi sebeplerle bâzı 
gayrimerikullerin daha yüksek kira ile tutulmuş 
bulunması gibi haller nazara alınmaz. Bu dâ
valar basit usulü muhakemeye tâbi olup diğer 
dâvalara tercihan bakılır. Bu maksatla sulh 
mahkemesi biri belediye encümeni, diğeri tica
ret odası âzası ve bulunmıyan yerlerde tacir
lerden biri ve üçüncüsü emlâk sahiplerinden ol
mak üzere üç kişilik bir ehlivukuf heyeti seçer. 

Ehlivukuf hakkında umumi hükümler tat
bik olunur. Bu hususta sulh mahkemesi tarafın
dan verilen kararlar umumi hükümlere göre tem
yiz olunabilir. Depozito olarak yatırılacak kira 
farkı evvelki kiranın bir mislini tecavüz ettiği ve 
fahiş görüldüğü takdirde kiracının talebi üzerine 
mahkemece tenkis olunabilir. 

MADDE 3. — 2490 sayılı Artırma ve Eksilt
me Kanununa tâbi olarak kiraya verilen bu kabîl 
gayrimenkuller hakkında da bu kanun hükümleri 
tatbik olunur. 

MADDE 4. — Serbest emsali kira bedelinin 
tâyininde taraflar arasında anlaşma olmadığı 
hallerde Gelir, Kurumlar ve Esriaf vergileri ka-
nunlariyle Vergi Usul Kanununun kira ile alâ
kalı hükümlerinin tatbikmda, ihtilâfın katî ola
rak hallini takibeden takvim yılı başına kadar 
mal sahibirin istediği! bedel farkı evvelki kiranın 
bir mislini tecavüz ettiği ve fahiş görüldüğü tak
dirde, mahkemenin tesbit edeceği depozito miktarı 
esas alınır. Bedel farkının kesinleşmesini müta-
akıp mükellefiyet şekli hariç evvelce vergilendir
me ile alâkalı olarak yapılan Muameleler Vergi 
Usul Kanunu hükümleri dâhilinde düzenlenir. 

MADDE 5. — Bu kanun 1.1.1955 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDÎ! 6. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 
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İstanbul Mebusu Füruzan Tekil ve Celâl Türkgeldi'nin, Millî Korunma Kanununun Tadili hakkın

daki 6084 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/26) 

" " • 12 . X . 1954 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

6084 sayılı Kanunu tadil maksadiyle hazırladığımız kanun teklifini ilişik olarak takdim edi
yoruz. 

Gereğine emir ve müsaadelerini arz ederiz. 
istanbul Mebuslarından 

Füruzan Tekil Celâl Türkgeldi 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Kiralara mütaalİik kanunların sonuncusu olan 6084 sayılı Kanunun tedvinine esas teşkil eden 
bâzı tahminler maalesef tahakkuk etmemiştir. 

Bu tahminlere göre, 1955 yılında, inşaat bolluğu dolayısiyle kiralarda düşüklükler kaydedile
cek, bu suretle mal sahiplerinin talepleri mâkul hadleri aşmıyacaktı. 

Halen müşahede edilmekte olan aşırı derecedeki kira artırışları bu tahminlerle tam tezat ha
linde bulunmaktadır. 

Hakikaten, şimdiye kadar hiçbir suretle tahdide tâbi tutulmamış olan (Yeni bina) kiraları, 
bunları bizzat vaz'eylemiş olan birçok mal sahibini tatmin etmez görünmekte ve bu çeşit kiralara 
pek aşırı derecede zamlar yapılmaktadır. 

Gerçi bu zamlar, yüksek kira ödemeye muktedir bâzı kimseleri fazla müteessir etmese dahi, 
bütçelerinde ev kirası için üç dört yüz lira ayırabilmiş olan insanları çok müşkül durumlara sok
makta ve bundan daha ehemmiyetli bir mesele olarak da, daha düşük hadler dahilindeki kira 
bedellerinin ve serbest kaldığı takdirde 1939 yılındaki esaslar üzerinden tesbit edilmiş olan mü
tevazı ücretlerin, yukarda başlıyan fahiş artırışlarla mütenasip olarak birdenbire yükselme isti
dadı ihtimali şimdiden gözükmektedir, 

Tahdide tâbi tutulmamış olan kira bedellerinin artışı ve serbest kalır kalmaz, tahditli kira 
bedellerinin de bu artışı takibedecek olması Türkiye'de bir kira buhranı hâdisesinin sebepleri 
olabilir. Bundan dolayıdır ki, her türlü kiralar üzerinde hassasiyetle durmak, halk efkârınca da 
faideli mütalâa edilmektedir. 

Takdim edilen kanun teklifimiz, kiracı ve mal sahiplerini, iki taraf olarak düşünmüş ve bir 
tatmin ölçüsü bulmaya gayret etmiştir. 

Şimdiye kadar tahdidedilmemiş olan kira bedelleri hiçbir zorlamaya mâruz kalmadan bizzat 
mal sahipleri tarafından tesbit edildiğine göre, bunlar üzerindeki artırışlara artık mâni olunma
sı, bu mal sahiplerini mağdur etmeye gerektir. 

Şimdiye kadar tahdidedilmiş olan kira bedellerine gelince, bu çeşit gayrimenkulleri ekseri
yetle işgal eden sabit ve dar gelirlilerin durumları, temin edilmiş olan bâzı terfih sebeplerine rağ
men henüz tam olarak ıslah edilmediğine göre; bu gibi vatandaşları birden bire maaşının büyük 
bir kısmını teşkil eden bir kira bedeli ile karşı karşıya bırakmak mâkul görülememiştir. 

Esasen kiralar hakkında son defa tedvin edilen 6084 sayılı Kanunun birçok hükümleri mal 
sahiplerine tahliye imkânları temin etmiş ve bu yeni lâyihamızda bu hükümler mahfuz tutul
muştur. 

Takdim ettiğimiz işbu kanun teklifi ile istihdaf edilen maksat büyük kiracı kitlesini ciddî bir 
ıstıraptan vikayeden ibarettir. 

Bu itibarladır ki, esasen bizzat kendi koydukları kira bedelleri ile tatmin edilmiş olan yeni bi-
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nalar sahipleri yanında eski kiraya tâbi mal sahiplerini de mümkün mertebe tatmin cihetine git
mek ve zamların âzami haddini, büyük kiracı kitlesini asgari bir zorlamaya tâbi kılmak suretiyle 
tesbit etmek hak ve nasfet kaidelerine uygun mütalâa edilmiş ve 6084 sayılı Kanunla, 1955 yılı 
için vazı ve bahş edilen (Serbesti) hükümleri kaldırılmıştır. 

istanbul Mebuslarından 
Füruzan Tekil Celâl Türkgeldi 

İSTANBUL MEBUSU FÜRUZAN TEKİL VE CELÂL TÜRKGELDİ'NİN TEKLİFİ 

6084 sayılı Kanunu değiştiren (Kiralar) hakkın
da kanun teklifidir 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
muaddel 30 ncu maddesi, aşağıda yazılı olduğu 
veçhile değiştirilmiştir. 

A) 1939 yılındaki son sözleşmelerle tesbit 
edilmiş olan kira bedellerine mesken olmıyan 
yerler için 1 . I . 1955 ve meskenler için de 
1 . VI . 1955 tarihlerinden itibaren yeniden zam
lar yapılabilir. Ancak, bu zam nispeti mesken
lerde yüzde iki yüzü, mesken olmıyan yerlerde 
ise yüzde üç yüzü geçemez. 

B) 1939 yılında mevcut olup da o tarihte 
kiraya verilmemiş olan gayrimenkullerin kirala
rına, mesken olmıyan yerler için 1 . I . 1955, 
meskenler için 1 . VI . 1955 tarihlerinden itiba
ren zam yapılabilir. Ancak, bu zamların nispet
leri, ilk kira bedeli üzerinden mesken olan yer
ler için yüzde iki yüzü, mesken olmıyan yerler 
için, yüzde üç yüzü tecavüz edemez. 

C) Şimdiye kadar hiçbir suretle tahdide tâ

bi tutulmamış olan gayrimenkullerin, bu kanu
nun neşrine tekaddüm eden son kira bedellerine 
-mesken olsun veya olmasın-bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren hiçbir suretle zam yapılamaz. 

MADDE 2. — Bilûmum gayrimenkullerde 
kira müddetinin bitmesinden en az on beş gün 
evvel, kiracı, gayrimenkulu tahliye edeceğini ki-
ralıyana yazı ile bildirmediği takdirde, sözleşme 
aynı şartlarla bir yıl için uzatılmış sayılır. 

MADDE 3. — 6084 sayılı Kanunun işbu ka
nuna aykırı olmıyan ahkâmı mer'i olmakta de
vam eder. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Sinob Mebusu Server Somuncuoğlu'nun, bina kiraları hakkında kanun teklifi (2/33) 

2 . XI . 1954 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bina kiraları hakkında hazırladığım yirmi maddeden ibaret kanun teklifiyle gerekçesini ilişik 
olarak takdim ediyorum. 

Yüksek Meclis tarafından tetkik ve müzakeresi için gereken muamelenin yapılmasına müsaade
lerini saygıyla arz ederim. 

Sinob Mebusu 
Server Somuncuoğlu 

GEREKÇE 

1940 yılında kabul edilmiş olan Millî Korunma Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, bi
naların kiralanması ve kira bedellerinin tesbiti bir mesele olarak ortaya çıkmıştır. 

ikinci Dünya Harbinin sona ermesinden bu yana 10 yıla yakın bir müddet geçmiş olmasına 
rağmen, kiracı ile kiralıyan arasındaki münasebetleri tanzim eden hükümlerde, âmme vicdanını tat
min edecek hal çaresi yer alamamıştır. 

Fevkalâde zamanlar için hazırlanmış bulunan Millî Korunma Kanunu ile bu meselenin halline 
imkân olmadığı, 1953 yılında 6084 sayılı Kanunun müzakeresi sırasında belli olmuş ve bu zaru
ret hükümetçe de teyidedilmiş idi. 

Birtakım acele tedbirler manzumesini ortaya koyan 6084 sayılı Kanunun, kiraları serbest bıra
kan hükümlerinin tatbika başlanacağı tarih yaklaşırken vatandaşlardaki telâş ve endişe de gittikçe 
artmaktadır. 

Denilebilir ki, bu sahada 6084 sayılı Kanun, mağdur olmuş eski mülk sahiplerine biraz nefes 
alma imkânı verirken belli bir tarihten sonra kiraları tamamen serbest bırakan prensibi ile yeni 
bir huzursuzluğun kaynağı olmaktan kurtulamamıştır. 

Daha şimdiden birtakım zaruretler ve onların yarattığı endişeler ortadadır. Ve bunlar ayrıca 
tatbikatla öğrenilmelerine lüzum olmıyacak derecede açıktır. 

işte bu zaruretlerdir ki, bina kiraları meselesi üzerine teşriî Meclisin yeniden eğilmesini ve be
liren ihtiyaca göre yeniden karar almasını lüzumlu kılmaktadır. 

Yeni bir kanun teklifinin lüzumuna böylece işaret ettikten sonra, kanunlaşmasında fayda mü
talâa ettiğim hükümlerin dayandıkları belli başlı prensipler hakkında izahat vermeyi lüzumlu gör
mekteyim. 

Her şeyden evvel şu noktayı belirtmek gerekir ki, hemen hemen bütün medeni memleketler, bâ
zısı Birinci Dünya Harbinde ve birçoğu İkinci Dünya Savaşı sırasında bina kiralarını ayarlamak 
zorunu hissetmişler ve bu sebeple kanun çıkarmışlardır. 

Bugün hemen hemen hepsi bu gibi mevzuatı zamanın ihtiyaçlarına uydurarak muhafaza et
mektedirler. 

Bunlar arasında inşaat tekniği çok ileri gitmiş, yapı maliyetleri düşürülmüş ve millî gelirleri 
büyük hamleler yapmış memleketler vardır. 

Fakat ileri durumlarına rağmen, oralarda da bina talepleri yeter derecede yükselmiş bina arzı 
ile karşılanamadığından, kira bedellerinin tesbiti serbest rekabete terkedilememistir. Bilâkis Devlet 
müdahalesi ile nizamlama prensibi muhafaza edilmiştir. 

Bir taraftan mesken ihtiyacının ortaya koyduğu içtimai zaruretler, 
Diğer taraftan memleketimizin içinde bulunduğu iktisadi imkân ve şartlar Türkiye için büsbütün 

hususi mahiyette birtakım tedbirlerin alınmasını istilzam ederken, her bakımdan imkânları daha ge-
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niş olan Avrupa memleketlerinin ve Birleşik Amerikanın koyduğu sistemleri aşarak tamamen serbest 
sisteme gitmenin karşımıza çıkardığı ciddî mahzurları kabul etmemiz lâzımdır. 

Bu kısa açıklamadan sonra meseleyi hukuki ve iktisadi cepheden ayrı ayrı tetkik edelim. 
1. Hukuki sebepler : 
Kira bedellerinin tahdidedilmesini, mülkiyet hakkına karşı bir tecavüz addeden hukuk görüşü es

kimiş bir esasa dayanmakla beraber, Büyük Millet Meclisi müzakerelerinde kendini kuvvetle hisset
tirmiştir. , , 

Hakikatta kira bedellerinin âdilâne şekilde nizamlanması milkiyet hakkına bir tecavüz teşkil et
mez. Sadece bina malikinin intifa hakkının bir nizama bağlanması mânasını taşır. Onun dışında ma
likin bütün hukuku umumi ahkâm ile himaye edilmekte berdevamdır. 

Kaldı ki, mutlak hak da mutlak hürriyet gibi hakiki hayatla alâkası olmıyan felsefi ve nazari bir 
mefhumdan ileri mâna taşımaz. 

Âmme menfaatleri ve içtimai zaruretler karşısında bütün hak ve hürriyetlerin tahdide uğrıyabi-
leceklerini kabul eden prensip asri hukukun temel esaslarındandır. 

Anayasalar, hak ve hürriyetlerin hangi hudutlarla çevrilebileceğini kanunlara bırakmak sure
tiyle tekâmül eden cemiyette tatbikatla beliren ihtiyaçların nazarı itibara alınmasını hedef tutmuş
lardır. 

Nitekim Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 79 ncu maddesi; (Ukudun, sâyü amelin, temellük ve tasar
rufun, içtimaatm, cemiyetlerin ve şirketlerin hududu hürriyeti kanunlar ile musarrahtır.) demek su 
retiyle aynı hukuki esası kabul etmiş bulunmaktadır. 

Medeni kanunumuzda mevcut mülkiyet hakkı ile diğer ayni hakları tanzim eden hükümler de bu 
prensibin tatbikatını göstermektedir. 

O halde esas nokta hakkın tahdidedilip edilemiyeceği değildir. Asıl mesele koyulacak tahdi
din âdilâne olup olmıyacağıdır. 

Nazari sahada meseleye kısaca temas ettikt n sonra tatbikatı göz önüne alarak münasebet
leri incelemiye devam edelim. 

Mesele dikkatlice ele alındığı zaman görülür ki, pek mahdut olan hususi sebepler dışında, 
mal sahibi ile kiracı arasındaki münasebetleri zorlıyan en mühim ve belki de tek âmil kira be
dellerinin muhtelif seviyelerde olmasıdır. Filhakika Millî Korunma Kanununun şümulüne giren 
gayrimenkullerde kira bedelleri muayyen seviyeler içinde donmuş- olduğu halde, bu kanuna tâbi 
olmıyan binalarda her hangi bir hudut mevzıHıbahis değildir. 

Serbest kiralı binaların iradı mütemadiyen artmakta olmasına rağmen, Millî Korunma Ka
nununa tâbi bina sahipleri, tâbir caiz ise, müktesep mahrumiyetlerden dolayı iratlarını artıra
nı anlaktadırlar. 

Tahditli kira getiren bina sahiplerinin yükselen kon j oktur e uygun olarak irat temin edeme
meleri birçok vatandaşı haksız yere zarara sokmakta ve cemiyet adına nispetsiz fedakârlık et
melerine sebep olmaktadır. 

Geçimi yalnız bu mevzua bağlı kalmış mühim bir vatandaş kütlesi maişet sebebiyle duçar ol
duğu zorlukları yenemediği için binanın bakım masraflarına asgari derecede de olsa gelirinden 
bir kısım ayıramadığından binaların harap olmasına da mâni olunamamaktadır. 

Görülüyor ki, adaletsizlik kira bedellerini tahdidedilmesinde değil, fakat suni tasnifler yü
zünden aralarındaki muadeletin bozulmasmdad'r. 

O halde ilk- iş, mal sahipleri cephesinden bu muadeleti tesis etmektir. 
Bina iratlarında muadelet kurmak için tahdidi kaldırmak, izah edeceğimiz diğer mahzurlar 

dışında, kiralıyan ile kiracı arasındaki münasebetleri âdilâne tanzim etmeye kifayet etmiyecektir. 
Zira 1940 yılmda kabul edilmiş olan 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun, meriyete girdi

ği tarihten bu yana dondurduğu kira bedelleri yüzünden kiracı ile kiralıyan arası mütemadi
yen daha fenaya doğru seyrederek bozulmuştur. 

Vakit vakit yapılan zamlar tarafları tatmin etmiş de değildir. 
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İtiraf etmek lâzımdır ki, kanun hükümlerine uymaktan ibaret bir sebep altında kiracı ile 

kiralıyan arasındaki münasebetler huzurdan mahrum kalmıştır. 
Bu durum devam ederken ve taraflar biri birine karşı, fertlere göre değişen şiddetler içinde, 

diş bilemekte iken vâzıı kanunun aralarından çekilerek onları kendi hallerine terketmesinde içti
mai fayda yoktur. Hattâ artacak tazyikler, yüzünden içtimai zararlar doğacaktır. 

Aynı kıymetteki bina sahiplerinin iratları arasında muadelet tesisi nasıl, bugün, bir zaruret ifa
de etmekte ise kiralıyan ile kiracı arasındaki hukukun muvazenesini temin etmek de aynı dere
cede lüzumlu görülmektedir. 

Şayet 6084 sayılı Kanunun kiraları serbest bırakan prensibi tatbikata girerse iktfsaden kuv
vetli olan mal sahibinin ağır basacağı muhakkaktır. 

Birçok ahvalde insafından başka hiçbir müeyyide ile kendini bağlı saymıyacak olan mülk sahi
binin, kiracısına karşı kabili tahakkuk olmıyan birtakım talepler serdedeceğinden şüphe edile
mez. 

Kiracı bu durum muvacehesinde taleplere, iktiham edebildiği derecede boyun eyecek, aksi tak
dirde binayı terke mecbur olacak veya edilecektir. 

Bina sıkıntısının mevcut olmasından doğan bu muvazenesizlikte, kuvvetli taraf olan mülk sa
hibini tutmakta ve akibeti nereye varacağı bilinmiyen kiracıyı himaye etmekten vazgeçmede ada
let tasavvur olunamaz. 

Bu sebeple vâzıı kanunun, mal sahiplerinin iratları arasında muadeleti kurarken kiracıları da 
haklı sebepler dışındaki taleplere karşı himaye ederek hukuki muvazeneyi tesis etmesi gerekir. 

Buraya kadar kısaca arz edilen hukuki sebepler 6084 sayılı Kanunun tadil edilmesi lüzumunu 
ortaya koymaktadır. 

Aşağıda yapılacak iktisadi tahlil de bugünün istilzam ettiği seviyeyi göstermeye matuf bulu
nacaktır. 

İktisadi sebep : 
Türkiye millî gelirinde hâsıl olan inkişaf sebebiyle, vatandaşın çoğalan gelirleri millî ser

mayeyi artırmaktadır. 
Bu fazlalıktan nakit olarak elde bulundurulması zaruri kabul edilen kısım çıktıktan sonra ge

lir fazlası, sermaye halinde iktisadi hayatın muhtelif kollarına yatırımlar şeklinde dağılmaktadır. 
Son yıllar içinde sermayenin bu suretle yatırıldığı sahalardan en mühimi, hiç değilse en 

önemlilerinden biri bina yapımıdır. * 
Memlekette nüfusun artması ve büyük şehirlere doğru akması esasen uzun yıllardan beri hal

ledilmemiş halde duran mesken sıkıntısının ağırlığını artırmıştır. 
Binaları çoğaltmak suretiyle bu derde çare bulmak istiyen politik görüş tatbikatta bina in

şaatını teşvik etmeyi ve bu sahaya dökülecek sermayeye karşı daha müsamahalı hareket eylemeyi 
icabettirmiştir. 

Bu arada, alman türlü tedbirlerin yanibaşında, kiraları serbest bırakmak ve bu suretle don
muş kiralara nazaran yüksek seviyede tesbit edilecek yeni kiraların cazibesiyle inşaatı çoğaltmak 
yolu da bir tedbir olarak düşünülmüştür. 

Böyle bir tedbirin mucip sebebi şudur : 
Bina ihtiyacı karşılanmadığı için rekabet kiracılar aleyhine işlemektedir. 
Yüksek irat cazibesiyle inşaat temposu artınca yakın bir gelecekte gerek mesken ve gerek mes

kenden gayrı yerler için duyulan ihtiyacı aşacak kadar fazla bina inşa edilecek ve netice olarak 
rekabet şartları mal sahipleri aleyhine dönecek ve kiralar da kendiliğinden bir fiyat ayarlaması 
meydana gelecektir. 

1947 yılından bu yana bu prensibi ihtiva eden hükümler tatbikat gördüğü halde serbest kalmış 
binaların kira bedellerinde her hangi bir istikrar elde edilememiştir. 

Bilâkis nerede duracağı meçhul bir gidişle kira bedeli seviyesi mütemadiyen yükseliş kaydet
miştir. Son zamanlarda yeniden yapılan binalar 'çin istenen ve ödenen kira bedelleri, kabul etmek 
gerekir ki, her türlü tahminin üstüne çıkmış bulunmaktadır. 
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Demek oluyor ki, kira bedellerini serbest bırakmaktan beklenen netice fiiliyatta hâsıl olma

mış ve bu suretle de bu tedbirin müstakar bir seviyeyi sağlamaya yetmediği meydana çıkmıştır. 
Gerçi içtimai bakımdan çok önemli olan ve aynı zamanda iktisadi bir karakter taşıyan bu mese

lenin tetkikmda elverişli istatistik malûmatı bulmak mümkün olmadığı için ihsai bir izah yapmak 
kabil değildir. 

Yalnız şurası muhakkaktır ki, Türkiye'de, diğer Avrupa ve Birleşik Amerika devletlerinde ol
duğu gibi çeşitli sebepler yüzünden bina inşaatı gittikçe artan ihtiyacı karşılamamaktadır, ve onun 
için de kira bedellerinde beklenen istikrar elde edilememektedir. 

Tahditli bina kiracıları, bu tahdit kalktıktan sonra mal sahiplerinin kira bedelini artırmak ar
zusu ile tazyik edilerek, mevcut bina talebini artıracakları için, esasen yükselmekte olan serbest 
kira bedeli seviyesi, bu sebeple de yukarıya doğru tahrik edilmiş olacaktır. 

Buna mukabil iktisadi şartlar, bina yapımım gerek sermaye ve gerek malzeme bakımından 
daha da süratlendirmeye müsait olmadığı için, bina arzında bugüne kadar görülenden fazla bir 
artış da beklenemiyecektir. 

O halde kira bedellerinde müstakar bir seviye elde etmek dâvasını kiraları serbest bırakma 
çaresine bağlamakta bugün için de isabet olmıyacaktır. 

iktisadi cephenin diğer bir noktası da şudur : 
Türkiye iktisaden inkişaf edememiş olmanın sıkıntılarını biran evvel gidermek için kaybedil

miş zamanları da telâfi edecek bir süratle kalkınmasını temin etmek zorundadır. 
Bu maksatla muhtelif cephelere tevcih edilen gayretler arasındaki ahengin sağlanması, 
Yatırım sahaları ile bunların verimleri üzerinde dikkatle durulması ne kadar lüzumlu ise ser

maye hareketlerine müncer olan tedbirler hakkında da aynı derecede dikkatli bulunmak zarureti 
vardır. 

Mesele bu cepheden ele alınınca görülür ki ; 
Nüfus kesafetinin bilhassa arttığı büyük şehirlerde çoğalan gelirin mühim kısmı bina yapı

mına doğru akmakta ve buradan elde edilen irat ise, gelir vergisi dışında hiçbir frene bağlan
mamış olduğundan, o da mütemadiyen yükselmektedir. 

Yeni bina sahipleri başıboş iratlarla sermayelerine menfaat sağlarken aşağıda kısaca belirti
lecek imtiyazlara da mazhar olmaktadırlar. 

a) Bina haline sokulmuş sermaye her türlü kıymet ihtizazlarına karşı kendi kendisini si
gorta etmektedir. Meselâ, paranın satmalma gücü azalma istidadını gösterdiği zamanlarda bina 
kıymetleri artarak bu açığı telâfiye çalışmaktadır. 

b) Bir taraftan devlete ait yol ve tesis plânları tahakkuk ettikçe, diğer taraftan şehirlerde 
imar faaliyeti arttıkça bina sahipleri şahsi gayretlerinin taallûk etmediği ve bilâkis vatandaş
ların müşterek fedakârlıkları ile meydana gelmiş bir kıymet fazlasına da sahip çıkmaktadırlar. 

c) Bina ihtiyacı, tatbikatla sabit olduğu veçhile, yeter derecede karşılanamadığından artan 
talep karşısında bu sermayenin geliri mütemadiyen yükselmektedir. 

ç) Büyük iktisadi buhranlar müstesna ziraat, endüstri veya ticaret sahalarına yatırılmış ser
maye gibi zararla karşılaşması ve bu yüzden kısmen kaybolması veya tamamen erimesi tehlike
lerine mâruz olmadığından, teminatlı bir yatırım sahası vasfını taşımaktadır. 

Kendisine sağlandığı bu menfaatlere mukabil meydana koyduğu menfi vaziyetler de şöyle hü
lâsa edilebilir: 

a) Binaya yatırılan sermaye istihsali çoğaltmak için faal vazife görmemektedir. 
b) İstihsal gücüne ve ihracat imkânına bir şey katmadığı şöyle dursun iktisaden süratle 

cihazlanma zorunda olan Türkiye'de bu husus için ayrılabilecek ithalât imkânının bir kısmını da 
yutmakta ve dondurmaktadır. 

c) Mütemadiyen yükselen kira bedelleri mal sahiplerinin gelirlerini artırmaya sebep olmakta 
ve bu kanalla munzam satmalma gücünü piyasaya dökerek .mecmu talebi şişirmekte ve böylece 
enflâsyoncu bir rol oynamaktadır. 
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ç) Bu sahanın, sermayeyi tembel bir hale sokmasına rağnı'en, istihsal sahasına yatan sermaye

den daha sağlam ve emin bir gelir kaynağı olduğu kanaatini yarattığı için memlekete refah geti
recek önemli yatırımlar sahasının sermayeden mahrum kalmasına sebep olmaktadır. 
. Yukardaki kısa mukayeseden anlaşılmaktadır ki, memleketin iktisadi kalkınması ile âmme mü

esseseleri ve Devlet adamları kadar alâkalı olması gereken millî .sermayenin bir kısmı yanlız kendi 
emniyetini ariyan ve hudutsuz bir gelir sağlıyarak millî istihsalde vazife almaktan kaçman bir 
yoldadır. 

Memlekette bakir istihsal şubeleri kendilerine uzanacak teşebbüsler beklemektedir. 
Yetişen teknik elemanlar ve ortaya çıkan müteşebbisler bu sahalara atılmak için sermaye ara

maktadır. 
Birçok yabancı sermaye Türkiye'de çalışmak kararını aldıktan,sonra kendisini daha da emni

yette tutmak için yerli sermaye ile küçük nispette de olsa ortaklık yapmak isteğindedir. 
Buna mukabil memlekette gelir fazlasının bir kısmı bütün bu hayırlı gelişmelere arkasını çe

virerek hodgâm bir anlayışla tahaccür etme yolunu tutmaktadır. 
Âmme sektörü ve hususi teşebbüs sektörü yatırımlar için tevali eden teçhizat ihtiyacı ile kıv

ranırken memleketteki faal ve fedekâr istihsal gücünün meydana getirdiği dış tediye imkânları
nın egoist bir yol uğruna, israf edilmesine göz yum.ulam.az. 

Diğer taraftan bizzat paranın % 7 derecesinde nemalandırılması yürürlükteki mevzuatla ka
bul edilmişken, 

Ziraate, endüstriye ve diğer sahalara yatırılan sermayenin mâruz kaldığı bütün tehlikelere 
rağmen, muhtelif sebepler altında ve çeşitli şekillerle gelirleri tahdidedilirken, 

Binaya yatırılmış olan sermaye gelir bakımından her hangi bir tahdide tâbi tutulmamaktadır. 
Demek oluyor ki, memleket kalkınmasında vazife alan ve yarının müreffeh Türkiye'sinin ya

pıcıları arasına katılan sermaye tahdidedilmediği için mütemadiyen yükselen gelirle mükâfatlan
dırılan binaya yatırılmış sermayeye nazaran haksız bir duruma düşürülmüş oluyor. 

Vatandaş, sermayesini dilediği şekilde kullanmada elbette ki serbesttir. Fakat sermaye yatırım
larında kendisi için nimet beklerken, bu yatırımların umumi menfaatlere ettikleri hizmet derece
sine göre gelir getirmesi esasına karşı da anlayış göstermesi icabeder. 

İler zamandan daha çok bugün, memleketteki istihsal kuvvetlerini ahenkli surette çalıştırmak 
için bütün tedbirleri almaya muhtaç bulunuyoruz. 

Bu sebeple, istihsal gücünün israf edilmemesini, istihsal unsurlarının verimsiz sahalara dökül-
memesini sağlıyacak birtakım iktisadi tedbirleri de kanun vâzıınîn alması gerekmektedir. 

îşte bütün bu mülâhazalar, bina gelirlerinin tahdidedilmesi lüzumunu iktisaden mecburi kıl
maktadır. 

Meslenin tetkikini tamamlamak için bina gelirlerine vaz'edilen tahditten sonra doğacak neti
celer üzerine bir göz atmak lâzımdır. 

Filhakika, her bakımdan teşvika mazhar olmuş bulunan bina inşaatı, gelirlerinin tahdidedil-
mesiyle arzu edilmez bir yatırım sahası haline gelecek ve bu sebeple mesken politikası bakımın
dan mahzurlu olacaktır şeklinde bir iddia ortaya atılabilir. 

Böyle bir görüşün ne derece hakikat ifade edebileceğini anlamak için hâdiseleri dikkatlice ta-
kibedelim. 

Tatbikat göstermiştir ki, kira serbestisi kabul edildiğinden beri mesken dâvası halledilmiş de
ğildir. 

Serbest kiralarda istikrar değil, mütemadiyen yükselişler olmuştur. 
O halde mesken inşaatının teşvikim Kira serbestliğine bağlıyan mantıki görüş tahakkuk et

memiştir. Meselede diğer iktisadi âmiller menfi rol oynamakta devam etmişlerdir. 
Diğer taraftan, yapılan her yeni bina mütemadiyen kiracı bulmuş hiçbir zaman bu kiracılar ça

dırdan gelmemiştir. Hakikatta diğer bir binadan nakletmişlerdir. 
Bu hareketin daha fazla konfor temin etmek ve bazan da lüks ihtiyacını'tatmin etmek arzu

sundan doğduğu aşikârdır. ^ ; w "'•'-"'• 
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Bu sebepledir ki, bilhassa büyük şehirlerde gelirleri yüksek olan vatandaşlara hitabeden bu 

nevi inşaat dolayısiyle kira bedelleri mütemadiyen yükselmektedir. 
Yine aynı şehirlerde, yekûnu çok kabarık olan, geliri az vatandaşlara, bu nevi inşaatın hiçbir 

faydası dokunmamış gecekonduların adedi mütemadiyen artmıştır. 
Görülüyor ki, mesken dâvasında asıl himayeye muhtaç olan vatandaş kitlesi kira bedellerinin 

serbest bırakılmasından istifade etmemiştir. 
Gelirlerin tahdidedilmesi dolayısiyle yukarda tavsif edilen binaların inşaat temposunda bir 

ağırlaşma beklenebilir. Fakat hiçbir zaman, bu tempo değişikliği mesken ihtiyacı ile kıvranan va
tandaşa munzam bir zarar iras edemez. 

Kiraların tahdidedilmesine rağmen sermayelerini faal istihsal şubelerine yatırmak hususunda 
şahsi bilgileri veya takatleri yetmiyen, 

Yahut da bu sahaların tabiî addedilen rizikolarına tahammül gösteremiyenler için bina inşaa
tı yine de en iyi yatırım sahası olmaya devam edecektir. 

Bu sahadan çekilecek olan sermaye, kiralardan hudutsuz gelir bekliyen spekülatif sermaye
dir ki, o da yukarda işaret edildiği gibi mesken değil fakat lüks ihtiyacına cevap vermektedir. 

O halde kolaylıkla hükmjlunabilir ki, bina kiralarının tahdidi, normal şekilde binaya yatı
rılması düşünülen sermayeye engel olamıyacaktır. 

Diğer taraftan, inşaat, ithalât maddelerine lüzum gösteren bir faaliyettir. 
İthalât imkânımız hudutsuz olmadığından ne de olsa belli bir miktar yapı malzemesi getire

bilmekteyiz. 
Bu mahdut malzemeye karşı spekülatif maksatla bina inşaatı da dâhil geniş bir talep mevcuttur. 
Alınacak tahdit tedbiri ile yüksek gelir bekliyen ve bu yüzden her seviyedeki fiyatı ödiyebilen 

talepler, piyasadan tamamen çekilmezse de ehemmiyetli surette azalacaktır. 
Bu sayede, malzeme fiyatlarında ceza tahdidine rağmen görülen yükselmeler tashih yoluna gi

recektir. 
Böylelikle de asıl mesken ihtiyacı olan vatandaşlar mâkul ve mutedil fiyatlarla ihtiyaçlarını 

temin edecekler, Devlet, mesken politikasının tatbikatında bir kısım zorluktan kurtulacaktır. 
Memlekette artan sermayenin oldukça mühim bir kısmı bu açık kapıdan verimsiz sahaya kaçar

ken, bu tedbirden sonra, kalkınmamız için lüzum i u olan sahaya akabilecektir. 
Yahut da uzun vadeli envestismanlara yardım etmek üzere devlet tahvillerine yatırılacaktır. 
Bir cümle ile, bu tedbir memlekette hem hususi sektörün ve hem de âmme sektörünün muhtaç 

olduğu sermaye piyasasının teşekkülüne hizmet edecektir. 
Buraya kadar verilen izahat, gidilecek yolun nirengi noktalarını belli etmektedir. 
Bu noktalar göz önünde tutularak denilebilir ki, kiralıyan ile kiracı arasındaki münasebetleri 

tâyin ve tesbit edecek kanun, esas olarak şu prensipleri kabul etmelidir. 
1. Binalar ne zaman yapılmış olursa olsun kıvmetlerine göre muadil irat getirmelidir. 
2. Kıymetlerin tesbiti mümkün olduğu kadar kısa ve meselâ bir yıl gibi bir zamanda yapılmak 

suretiyle muadil bina kıymetlerinde değişiklik önlenmelidir. 
3. Kanun vâzıı halen faizi yüzde yedi ile tahdidettiğine göre, zamanla kıymet fazlasına da 

mazhar olan bina sahiplerinin iradı % 7 yi geçmemelidir. 
4. Bina tahriri bir intikal devresine'ihtiyaç gösterdiğinden bu müddet içinde ödenecek kiralar

da bir revizyon yapılmalıdır. 
5. Bugüne kadar serbest bırakılmış olan kira bedelleri bugünkü seviyede tutularak intikal der-

resi. için dondurulmalıdır. 
6. Hava parası gibi munzam kıymet ödemelerine mâni olmak için tahliye, belli sebeplere has-

redilmelidir. 
7. Hakiki ihtiyaç sahibi maliklere tahliye hakkı tanınmalıdır. 
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TEKLİF EDİLEN MADDELERİN GEREKÇELERİ 

Birinci madde : Teklif, birinci maddesiyle kira akıtlerinde tatbik edilecek hükümleri göstermek
tedir. 

İkinci madde : Teklif, kira bedellerini binaların kıymetine bağladığı cihetle, kanunun meriye
tinden sonra yapılacak binalara kıymet takdir ve takdir edilen kıymeti tapuya tescil edilmedikçe ki
ralanmasına müsaade etmemektedir. 

Teklifte katı ve muvakkat olmak üzere iki türlü kıymet tespiti derpiş edilmiştir. Katî kıymetin 
tesbiti takdiri kıymet komisyonlarına bırakılmış, fakat bina sahiplerini kiraya vermek için uzun 
müddet bu komisyonların kararma muntazır bırakmamak için kendi beyanlarına dayanan muvakkat 
takdir ve tesbit de kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde : Teklif, yıllık kira bedelini, kıymetin .%, 7 siyle tahdidetmiştir. 
Bugün mer'i olan meyzuat paraya % 7 nispetinde bir nema kabul etmiş olduğuna göre vasıf

ları umumi gerekçede izah edilmiş olan bu yatııım sahasında kullanılan sermayeye de âzami % 7 
gelir kabul etmek suretiyle tenazur tesis edilmiştir. 

Bakım ve sa :r masraflar çıktıktan sonra, mal sahibinin asgari yirmi senede amorti edebilmesi 
imkânı da ayrıca mesnet olarak ele alınmıştır. 

Dördüncü madde : Bina kıymecimrinin tespitinde mevcut usullere uyulmuştur. 
Beşinci madde : İkinci madde ile kabul edilmiş olan muvakkat kıymet tesbiti için takdir komis

yonlarına müracaat tarihinden itibaren mal sahipleri için bir aylık kısa bir intizar müddeti tesbit 
edilmiştir. Bu müddet geçtiği halde binasına komisyonca kıymet takdir edilmemiş olan mal sahibini 
daha fazla bekletmemek için kıymete esas olabilecek unsurlara dayanmak suretiyle muvakkaten tapuya 
binasının kıymetini tescil ettirme hakkı bu madde ile kabul edilmiştir. Ayrıca bu kıymetin, takdiri 
kıymet komisyonları tarafından verilecek karara kadar muteber olacağı tasrih edilmiştir. 

Altıncı madde : Muhtelif daireler halinde kiraya verilen binalarla, mesken ve ticarethane kısım
larını ihtiva eden binalarda kıymete göre tesbit edilecek senelik kira bedelinin muhtelif kısımlar için 
mütesaviyen taksim edilmesi, pratik kolaylığı sebebiyle kabul, edilmiş olmakla beraber mal sahibinin 
yine aynı had içinde kalmak üzere, takdirde serbest kalması ve dilerse ayrı ayrı kiraya verilebilecek 
kısımlar hakkında komisyon kararı istemesinden muhtar bulunması esas kabul edilmiştir. 

Yedinci madde : Mobilyalı olarak kiraya verilen binalarda kıymete göre tesbit edilmiş kira bedel
lerine kira bedelinin % 20 si nisbetine kadar zam yapılması, 6084 sayılı Kanunda olduğu gibi kabul 
edilmiştir. 

Sekizinci madde : Kaloriferli binaların kıymetleri kalorifer tesisatiyle beraber takdir edileceğinde]] 
ayrıca bu sebeple kiraların yüseltilmesi kabul edilmemiştir. 

Ancak kömür yakan tesisattı binalarda kömür fiyatında, mazot yakan kalorifer tesisatını havi bi
nalarda da mazot fiyatında husule gelecek değişikliklerin kira bedeline tesir edecek kadar ehemmi
yetli olabileceği nazarı dikkate alınarak, kiralara aksettirilmesinin mümkün olduğu derpiş edilmiş 
ve fakat bu inikasın günün icaplarını takdir mevkiinde olan Heyeti Vekilenin kararına bağlanması 
uygun görülmüştür. 

Dokuzuncu madde : Teklif, prensip itibariyle tahliye dâvalarını belli sebeplere bağlamış ve bu
nun dışında umumi hükümlere dayanılarak tahliye dâvası açılmasını muteber saymamıştır. 

Dokuzuncu madde nasri ve tadadi olan sebepleri ayrı ayrı göstermiştir. 
Onuncu madde : Dokuzuncu madde gerekçesinde belirtildiği gibi teklifin esası, bina kirala

rında akit serbestisini tahdidetmek olduğundan bu maddede tahliyenin ancak belli sebeplerle 
olacağı tasrih edilmiş, kira bedelinin tesbitinde kiralıyahı ancak kıymete nispetle elde edilen 
had içinde serbest bırakmış, onun dışındaki şartlarda kiracı aleyhine değişiklikleri reddetmek 
suretiyle tahliyeyi mümkün kılacak ilâve şartlarla kiracı hukukunun ihlâline mâni olunmak is
tenmiştir. 

On birinci madde : Bu maddede tahliye dâvalarının ne zaman açılabileceği muhtelif sebeple. 
rin hususiyetine göre tesbit edilmiştir, 

( S. Sayısı : 266 ) 



-^ 19 — 
On ikinci madde : Bu maddede, kiracıların belli şartlar altında gerek meskende ve gerek iş ye

rinde ölen kiracının yerine kaim olmaları esası kabul edilmiştir. 
On üçüncü madde : Mesken veya bir meslek veya sanatın icrası için dokuzuncu maddede mal 

sahibine tanınan tahliye hakkının kötüye kullanılmasını önleyici tedbir olarak bu madde hazır
lanmıştır. 

On dördüncü madde : 6084 sayılı Kanunda kabul edilmiş olan bu madde hükmü pratik ehem
miyetine binaen bu maddeye nakledilmiştir. 

Muvakkat birinci madde : Teklifin kanunlaşmasına takaddüm eden zamanlarda yapılmış olan 
binaların bugünkü değerleri tesbit edilmedikçe âdilâne bir esasa varılması mümkün olmadığın
dan bu madde hükmü ile yeniden bir tahrir yapılması esası konulmuş ve eski mal sahiplerini 
daha fazla mağdur bırakmamak için bir yıl içinde tahririn bitirilmesi derpiş edilmiştir. 

Muvakkat ikinci madde : Serbest kiralı binaların durumuna son veren bu teklifin kanunlaş
masından evvel akdedilmiş kira mukavelelerinde taraflarca kabul edilen tahliye sebeplerinden 
bu kanunda derpiş edilenler dışında kalanlar muteber addedilmemek suretiyle rejimde yekne
saklığın temini düşünülmüştür. 

Muvakkat üçüncü madde : Kıymet esasına göre kira bedelinin tesbit edilmesi prensibini geti
ren bu teklifin fiilen tatbik edilebilmesi için bir yıllık intikal devresi zaruri olarak kabul edilmiş 
olduğundan, meri rejime göre gruplandırılmış olan bina katagorileri ayrı ayrı alınarak bu inti
kal devresinde kira bedeli seviyesi bakımından mümkün olduğu kadar âdil esaslara bağlanmıştır. 

Serbest kiralı binaların kira bedelleri de oldukları yerde tutulmuştur. 
Eski bina sahiplerinin daha fazla mağdur olmaması için zam yapabilme zamanı 6084 sayılı 

Kanuna nazaran daha öne alınmak istenmiştir. 
On beşinci madde : Teklifin ikinci maddesiyle konulan memnuiyete riayet etmiyen mal sa

hipleri hakkında diğer yasaklara riayetsizlik halinde doğacak olan suçlara nispetle az ceza vaz' 
edilmiştir. 

On altıncı madde : Bu kanunun muhtelif mad lelerindeki hükümlere riayet etmiyenlerle, mü-
kerrirleri hakkında müeyyideler vaz'edilmiş ve netice husule getirmiyen, aynı zamanda hata 
veya zühul eseri olan fiillerden dolayı takibat yapılamıyacağı tasrih edilmek suretiyle hüsnüni
yet sahibi olanlar himaye edilmiştir. 

On yedinci madde : Bu kanuna göre yapılacak takibatın şikâyete bağlı olmadan re'sen yapıl
ması kanunda derpiş edilen yasakların müessirliği bakımından lüzumlu görülmüştür. 

On sekizinci madde : 6084 sayılı Kanunun bütün hükümleri bu teklifle ya kaldırılmış veya 
tekrarlanmış olduğundan aynı zamanda vaz 'edi en tahdit prensibi dolayısiyle aynı kanunun bir
çok maddeleri hedef ve maksadını kaybetmiş mlunduğundan 6084 sayılı Kanunun yürürlük
ten kalkması gerekmektedir. 

Millî Korunma Kanununun otuzuncu madde inin maksadı vaz'ı bu kanunla daha teferruatlı 
olarak sağlandığından mezkûr maddenin de yü »ürlükte kalması için sebep ortadan kalkmıştır. 

On dokuzuncu madde : Bu, kanunun meriyet zamanını göstermektedir. 
Yirminci madde : Bu kanunu tatbik edecek icra makamını tasrih etmektedir. 
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SİNOB MEBUSU SERVER SOMUNCUOĞLU'NUN TEKLİFİ 

Kira Kanunu 

MADDE 1. — Bina kiralarında, kiracı ile 
kh-alıyan arasındaki hukuki münasebetler bu 
kanun ile bu kanuna mugayir olmıyan Borçlar 
Kanunu hükümlerine tâbidir. 

MADDE 2. — Muvakkat veya kati kıymet
leri tesbit ve tapuya*tescil edilmemiş binalar ki
raya verilemez. 

MADDE 3. —• Bir binanın yıllık kira be
deli tesbit ve tapuya tescil edilmiş kıymetinin 
yüzde; yedisini geçemez. 

MADDE 4. — Bina kıymetleri, malikleri ve
ya intifa hakkı sahipleri tarafından usulüne uy
gun şekilde yapılacak müracaat üzerine takdiri 
kıymet komisyonu tarafından tesbit edilir. 

MADDE 5. — Müracaatlarından itibaren bir 
ay içinde binalarına kıymet takdiri yapılmı-
y anlar, mûtat vesaika dayanan arsa kıymeti, 
inşaatta kullanılmamış malzeme bedeli, proje vc-
sair ücret ve harçları dikkate alarak, komis
yonca bu yolda bir karar ittihaz edilinceye ka
dar muteber olmak üzere, binalarına kıymet 
takdir ve tapuya muvakkaten tescilini talebede-
bilirler. 

MADDE 6. — Bir binanın kiraya verilen kı
sımları mütaaddit ise, her kısmın kira bedelin
deki hissesi müsavi addolunur. Ancak,, büyük
lük, küçüklük veya zemin kat, üst kat gibi tef
rikler kira bedelinin tesbitinde rol oynadığı tak
dirde, kiralı yan mâkul had ve nispetler dâhi
linde binaya isabet eden kira bedelinden ayır
malar yapabileceği gibi, dilerse takdiri kıymet 
komisyonlarından bu cihetin de tesbitini istiye-
bilir. 

MADDE 7. — Mobilyalı olarak kiraya veri
len binalarda kira bedeli kanunen müsaade edi
len haddin yüzde yirmisinin ilâvesinden sonra 
hâsıl olacak miktarı geçemez. 

MADDE S. - - Kaloriferli binalarda kömür 
veya mazot fiyatlarındaki değişiklikler kira be
deline ancak, halin icaplarına uygun surette ve 
Heyeti Vekile tarafından tesbit edilmiş nispet
le;' • dâhilinde aksettirilebilir. 

MADDE !). — Aşağıdaki haller: 
a) Akit şartlarına riayet edilmemekte ise; 
b) Binanın kendisi veya çocukları için mes

ken olarak kullanma ihtiyacı varsa; 
e) Binayı, kendisi, eşi veya çocuklarının 

belli bir meslek veya sanatın bizzat icrası için 
kullanılması ihtiyacı doğmuşsa; 

ç) Binayı, Medeni Kanun hükümlerine gö
re iktisabetmiş olan kimseler, kendileri veya 
çocukları veya mirasçıları yahut bunların bir 
kısmı tamamen veya kısmen mesken olarak kul
lanma zarureti olmuşsa; 

d) Kira bedellerini vaktinde ödememesin
den dolayı haklı olarak bir yıl içinde iki defa 
ihtar yapılmışsa; 

e) Kiracı, kanuni had dâhilinde talcbedi-
lcn zammı verilen mehil içinde kabul ve tediye
den imtina etmişse umumi hükümler dairesinde 
tahliye dâvası açabilir. 

MADDE 10. — Dokuzuncu maddede göste
rilen haller dışında tahliye dâvası mesmu değil
dir. 

Kira akdi şartlarında, kanunun müsaade et
tiği hadler içindeki kira bedeli müstesna, kiracı 
aleyhin;; değişiklik yapılamaz. 

MADDE 11. — Tahliye dâvaları aşağıdaki 
zam ani arda açılır: 

1. Dokuzuncu maddenin a, b, e, ç bentle
rindeki sebeplerle üç ay evvel ihtar yapılmak 
şartiylo akdin hitamında; 

2. (d) bendindeki sebeple ihtardan 15 gün 
sonra; 

3. (e) bendindeki sebeple yapılmış resmî ih
tardan bir ay sonra. . 

MADDE 12. — Kiracı ile beraber ikamet 
etmek şar tiyi e meskenlerde, bir meslek veya sa
natın icrasında ortak bulunan veya ortak olma
yıp da aynı meslek veya sanatı aynı yerde 
idame edecek olan mirasçılar meskenden gayrı 
yerlerde bu kanun hükmüne göre kiracı sayılır
lar. 

MADDE 13. — Mal sahibi dokuzuncu mad
denin b, c, ç, bentlerinde gösterilen sebeplerle 
tahliye edilmiş binaları mücbir sebep olmaksızın 
bir yıl içinde başkasına kiralıyamaz. 
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MADDE 14. — Bu kanun hükümlerine göre 

açılacak tahliye dâvaları sulh mahkemelerinde 
görülür. Tahliye dâvalariyle beraber açılmış bu
lunan tazminat dâvaları hakkında sulh mahke
meleri ve tazminat dâvası zımnında asliye mah
kemelerinde açılan tahliye ve fesih dâvalarında 
asliye mahkemeleri tarafından görevsizlik ka
rarı verilemez. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte yapılmış bulunan binala
rın rayiç kıymetleri âzami bir yıl içinde yeni
den yapılacak tahrirle tesbit ve tapuya tescil 
edilir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
meriyetinden evvel akdedilmiş kira mukavele
lerinde, bu kanunla derpiş edilmiş sebepler dı
şında kalan tahliye şartları keenlemyekündür. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte : 

a) Millî Korunma Kanununa göre kiraları 
tahdidedilmiş olan binalarda kira bedelleri 1939 
yılı içindeki son akitlerle belli olan kira bedel
leri yüz itibar edilerek : 

1. Meskenlerde % 200, 
2r Meskenlerden gayri yerlerde % 300. 

ilâvesiyle bulunacak miktardan fazla olamaz ve 
akit şartlarında kiracı aleyhine değişiklik yapı
lamaz. 

b) 1939 yılında mevcut olup da kiraya ve
rilmemiş iken sonradan kiraya verilenlerin kira 
bedelleri, belediye encümenlerince yapılan tak
dir neticesinde takararür eden binaların kira 
bedelleri (a) bendinin 1 ve 2 sayılı fıkrasında 
yazılı esaslar dairesinde yapılacak zam ile bu
lunacak miktarları aşamaz. 

c) Kısmen mesken olarak, kısmen de mes
kenden gayrı bir şekilde kullanılmak üzere ki
ralanmış bulunan veya tamamen mesken olarak 

kullanılmak üzere kiralanmış iken fiilen mes
kenden gayrı bir surette kullanılan binalar zam 
bakımından mesken olmıyan yerlere ait hüküm
lere tâbidir. 

ç) Millî Korunma Kanununun hükümleri 
dışında kalan serbest kiralı binalarda kira bede
li tezyidedilemez. Mukavele hükümlerinde kira
cı aleyhine değişiklik yapılamaz, yukardaki 
zamlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihi taki-
beden ay başından itibaren bir yıl muteberdir. 

MADDE 15.— İşbu kanunun ikinci madde
sine mugayir hareket edenler hakkında kira be
delinin üç aylık tutarmca ağır para cezası hük-
molunur. 

MADDE 16. — Bu kanunun 3, 7, 8 ve 13 
ncü maddeleriyle muvakkat üçüncü madde hü
kümlerine riayet etmiyenler hakkında bir yıl
lık kira bedeli tutarınca ağır para cezası hük-
molunur. Ve tekerrürü halinde bu ceza iki mis
line çıkarılır. Bu kanun hükmüne muhalefeti 
itiyadedenler ayrıca bir aydan altı aya kadar 
hapis cezasına mahkûm edilir. Ancak bu kanun 
hükümlerine muhalefet kasda makrum olmayıp, 
hata veya zühulden ileri geldiği ve ilgililer ta
rafından takibattan evvel tashih edildiği anla
şılan hallerde fail hakkında takibat yapılamaz. 

MADDE 17. — işbu kanun hükümlerine 
mugayir hareket edenler hakkında takibat umu
mi hükümler dairesinde re'sen yapılır. 

MADDE 18. — Millî Korunma Kanununun 
otuzuncu maddesiyle 6084 sayılı Kanun yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 19. — Bu kanun neşri tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 20. — Bu kanunu îera Vekilleri 
Heyeti yürütür. 
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Trabzon Mebusu Emruillah Nutku'nun, Millî Korunma Kanununun 6084 sayılı Kanunla değişti

rilen 30 ncu maddesinin tadili hakkında kanun teklifi (2/35) 

9 . XI . 1954 

B. M. M. Reisliği Yüksek Katına 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin tadiline dair kanun teklifimi mucip sebepler lâ-
yihasiyle birlikte arz ve takdim ederim. 

Saygılarımla. 
E. Nutku 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin tadiline dair Kanun 

MUCİP SEBEPLER 

Âmme nizamı ile çok sıkı alâkası bulunan kira rejiminin tahdide tâbi tutulması mülkiyet hakkı
na tecavüz sayılmaz. Serbest ticarette bile ihtikârı önleme ve bir zümrenin diğerlerini veya umu
mu istismar etmesine meydan vermemek gayesiyle kâr hadleri ve faiz nispetleri nasıl ki, hükümet
ler tarafından tesbit edilebiliyorsa fevkalâde zamanlarda olsun veya olmasın kira kazançlarının 
tahdidi de asrımızın sosyal telâkkilerinden ve âmme menfaatlerinin korunması prensiplerinden doğ
muştur. Bu itibarla mal sahiplerinin şahsi veya zümrevi menfaatlerini düşünerek ileri sürdükleri 
mülkiyet hakkı nazariyesi bu bakımdan iltifata şayan görülmemelidir. Ancak kira kazançlarım 
ciddî bir nizama koyarken adalet mülâhazalarını en ince teferruatına kadar göz önünde bulundur
mak ve mal sahiplerinin bu yüzden elde edecekleri kazançların banka faizleri veya kâr hadleri 
gibi âzami haddinin kesin olarak tâyin etmek icabeder. 

Kira nizamı için şimdiye kadar getirilmiş tekliflerin cümlesi, suiniyet sahiplerinin her türlü 
hile ve hud'alarma müsait açık kapılar bırakmış ulunduğu, bâzılarının ileriyi düşünerek kanunun 
neşrinden sonraki inşaat maliyetlerini hiç nazara almadığı ve bir kısmının da yeniden bina tahriri 
gibi külfetler yükliyerek gayrisafi irat üzerinden takdire tâbi ve suiistimale açık kapılar bırakan 
esaslar üzerinde durduğu görülmüştür. Bu tekliflerin hepsinin tatbikatta büyük ihtilât ve ihtilâf
lara sebep olacağı düşüncesindeyim. Bu sebeple gerek hükümetin lâyihasını ve gerekse sair mün
ferit teklifleri hareket noktası alarak açık kalan veya müphem gördüğüm kısımlarını ikmale ma
tuf olan kanun teklifimi hazırlamış bulunuyorum. 

Teklifim, bina yapımını teşvik için tedvin edilen 5020 sayılı Kanunun neşri tarihi olan 27 . I I . 
1947 tarihinden sonra inşa edilen gayrimenkulle'in sahiplerinin, inşa maliyetlerini nazara alarak 
resülmale uygun en yüksek faiz nispetinde bir kazanç temin etmeleri esasına matuftur ki, birçok 
Avrupa memleketleri de kira nizamının adaletini bu esasa dayamışlardır. 

27 . II . 1947 tarihinden sonra bugüne kadar inşa edilen gayrimenkullerin vasati maliyetleri bi
rinci sınıf yapılarda metre murabbaı 150, ikinci sınıf yapılarda metre murabbaı 100 ve üçüncü 
sınıf yapılarda metre murabbaı 75 lira olarak hesap ve kabul edilmiştir. Bu maliyetlere göre gay
rimenkulun bakımı idamesi ve vergisi 5cin % 15 i umumi masraf olarak çıktıktan sonra % 7 nis
petinde bir kazanç haddi ile mal sahiplerinin de tatmin edilmesi nazara alınmıştır. Şu halde bi
rinci sınıf bir binanın yüz elli lira olan maliyeti ıin % 22 si kira bedeli olarak tesbit edildiği tak
dirde kiracının işgal ettiği sahanın metre murabbama yılda 33 lira ve ayda 275 kuruş isabet et
mektedir. Buna göre yüz metre murabbaı bir sahayı işgal etmiş olan kiracının ödiyeceği aylık ki
ranın âzami haddi iki yüz yetmiş beş lira olacaktır. 

Muhtelif dairelerden müteşekkil apartmanlarda veya kat kat, oda oda oturulan binalarda umu
ma mahsus olan merdivenler ve sahanlıkları ve koridorlar ile aydınlık sahaları kircamın tahtı iş
galinde sayılmıyacaklardır. 
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Bunun gibi metre murabbaı maliyeti vasati yüz lira olan ikinci sınıf gayrimenkullerde metre 

murabbama senede iki yüz yirmi lira ve üçüncü sınıf gayrimenkullerde ise 165 lira âzami kira 
bedeli isabet edecektir. 

Gayrimenkullerin sınıflandırılması için nazara alınacak esaslı unsurlar esasen yukarda arz edil
miş olan maliyet fiyatlariyle anlaşılaeaksa da burada zikredilmesinde de fayda mülâhaza edilmiş
tir. Birinci sınıf binaların demirli beton ve tuğladan inşa edilmiş olması, döşemeleri tahta, doğra
maları birinci sınıf ve yağlı boyalı, mutfak, hela ve banyoları fayans döşeli, elektrik, havagazı 
ve su tesisatını fennî surette haiz ve rutubetten âri havadar ve sıhhi olması şarttır. 

Doğramaları ikinci sınıf veya zemini tahta döşenmemiş, şap veya mozayik döşemeli, elektrik, 
havagazı ve su tesisatından her hangi biri noksan bulunan'veya bunların hepsi tamam olup da 
banyo yerine kurna veya duş tesisatı bulunan binalar ikinci sınıftır. Bu evsafı haiz olmıyan, fa
yans yerine mozayik döşeli ve her bakımdan ikinci sınıf addolunamıyan diğer binalarla eğer var
sa bağdadi ve ahşap binalar üçüncü sınıf kabul edilmiştir. Sıhhi ve medeni mânada ev vasfını ha
iz olmıyan meskenler, kulübeler veya gecekondular için hangi şehirde olurlarsa olsunlar kiranın 
âzami haddi üçüncü sınıf evlerin âzami hadlerinin yarısından fazla olamaz. 

Döşemeleri cilalanır tahta parke olan ve duvarları veya tavanları tezyinatlı veya tahta döşeli, 
banyosu renkli fayans döşeli ve geniş amerikan mutfaklı binalar lüks bina kabul edilmiş ve bi
rinci sınıf binaların âzami kirasına % 50 ilâvesi suretiyle âzami kira bedeli tâyin edilmiştir. 

Ticarethaneler ve hanlar gibi meskenden gayrı maksatlarla kiraya verilen gayrimenkuller için 
mesken hadlerinin % 50 fazlası âzami kira bedeli kabul edilmiştir. 

îk i yüz bin veya daha yukarı nüfuslu şehirler için esas aldığımız bu âzami hadleri diğer şehir 
ve kasabalara da muayyen nispetler dairesinde teşmil etmek suretiyle- bütün yurtta hakkından 
fazla kazanmak için hile ve hud'a yollarına sapan suiniyet sahiplerinin ve muhtekirlerin gayri-
meşru tasarruflarından vatandaşları korumak ve âmmeyi himaye etmek mümkün olacaktır kana
atindeyim. Buna göre nüfusu yüz binden yukarı olan şehirlerde âzami hadlerin % 80 i ve elli 
binden yukarı şehirlerde % 70 i ve on beş binden yukarı nüfuslu şehirlerde yüzde atmışı ve beş bin
den yukarı nüfuslu kasabalarda % 50 si âzami kira haddi kabul edilmiştir. Beş binden aşağı 
nüfuslu kasaba ve köyler kanunun şümulüne alınmamıştır. 

5020 sayılı Kanuna tâbi olarak âzami kira bedelleri 1939 kirası esas alınarak tahdidedilmiş olan 
gayrimenkuller için 1939 kiralarına meskenlerde % 250 ve ticarethanelerde % 400 zam yapılması 
suretiyle eski rejimin tahdit prensibi muhafaza olunmuştur. 1939 kirasına tâbi olmıyan yani bu 
tarihten sonra ve İkinci Cihan Harbi içinde inşa edilip de 5020 sayılı Kanunun şümulü dışında 
kalan gayrimenkullerin inşaat maliyetleri sonrakilere nazaran nispeten daha düşük bulunmakta 
ise de bu kanunun 10 senelik vergi muafiyeti gibi büyük avantajlarından faydalanamamış olma
ları da nazarı dikkate alınacak olursa bu kategoriye giren gayrimenkuller için âzami kira haddi-
nin esas hadlerden ancak % 10 noksan olması kabul edilmiştir. 

Yüz bin veya daha yukarı nüfuslu şehirlerde ticarethane veya hanlar gibi meskenden gayrı 
maksatlar için kiraya verilen gayrimenkullerin iş ve piyasa merkezlerinde veya şehrin mütekâsif 
noktalarında bulunanlarının âzami kira hadlerine yüzde 20 ilâve etmeleri mümkündür. Ancak 
bu hususta ihtilâf zuhur ettiği takdirde ehlivukuf marifetiyle mahallî sulh hâkimleri kiranın âza
mi haddine zam yapılmıyacağını veya ne nispette yapılacağını tâyin eder. 

Mesken için kullanılan gayrimenkullerin ikinci bentte tesbit edilen âzami kira bedellerine şeh
rin merkeziyet veya kenarında bulunması hasebiyle % 10 ilâvesine mal sahibinin talebi ile mahal
lî sulh hâkimi tarafından hükmolunabilir. 

Her hangi sınıfa dâhil olursa olsun döşemeleri gayrimenkullerin dört tarafındaki en yüksek 
toprak seviyesinden aşağıda bulunan bodrum katı mesken veya ticarethanelerin âzami kira haddi 
umumi hadlerden % 15 noksan olmalıdır. Buna mukabil kaloriferli veya umumi ısıtma tesisatı 
mevcut olan binaların ise âzami kira haddi umumi hadlerden % 10 fazla olması adalete uygun 
görülmüştür. 
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Asansörlü binalar için kira bedelinin % 1 i nispetinde bir zammın hususi şartlarda mal sahip

leri lehine kabulüne cevaz verilmiştir. Mobilya ile kiraya verilen gayrimenkullerin, mobilyası bir 
ailenin iskânına kâfi gelecek miktar ve kıymette bulunmak şartiyle, âzami kira haddine % 20 zam 
yapılması tecviz edilmiştir. 

1939 yılı kira bedeline tâbi olan gayrimenkullerden 6084 sayılı Kanun gereğince bugüne ka
dar serbest kalanların âzami kira hadleri ikinci bentte tâyin edilen umumi hadlerin % 75 ini ge
çemez. 

1939 yıb kira bedellerine göre kirası tahdidedilmiş olan birinci bentte yazılı gayrimenkulle
rin kirasına her sene % 10 ilâvesi suretiyle ikinci bentteki umumi hadlerin % 75 ine kadar artırıl
ması suretiyle kira rejimi müsavat ve adalet prensiplerine uyacak şekilde ayarlanmıştır ki bu hu
susu birinci ve üçüncü bentler temin etmektedir. 

Kiranın bu kanunda yazılı âzami haddini ödemeye razı olan kiracılar aleyhine tahliye dâvası 
açılamaz. Ancak mecuru mûtat kullanmaktan mütevellit normal eskime ve yıpranma haddinden 
fazla tah.ribed.en veya fena kullanan kiracılar aleyhine birer ay fasıla ile yapılacak iki yazılı 
ihbardan sonra tahliye dâvası açılabilir. 

5020 sayılı Kanun gereğince ihtiyaç sebebiyle tahliye ettirilen binalar tahliye tarihinden itiba
ren üç sene müddetle mahkemenin tâyin ettiği ihtiyaç sahibinden başkasına kiraya verilemez. 
İhtiyaç sahibinin ölümü halinde bu hüküm tatbik olunmaz. 

Hulâsa : Avrupa mevzuatının esasları dairesinde memleketimizin büyük ve küçük mütaaddit 
şehirlerinde yaptığım etüdler neticesinde bina maliyeti ve metre murabbaına isabet eden kira 
miktarı esasına dayanan kanun teklifimi hem mal sahiplerinin ve hem de kiracıların huzur ve 
sükûn içinde ve endişesizce münasebette bulunmalarını temin edecek en iyi çare olduğuna şüphe 
etmemekteyim. Her iki tarafın menfaatlerine uygun olan bu hükümlerin daimîlik vasıfları bulun
duğuna da şüphe yoktur. Bu kanunun kabulü takdirinde neşri tarihinden sonra yapılacak yeni 
binaların maliyet farklarına göre âzami kira hadlerini bu kanunun esasları dairesinde takdir etme
ye îcra Vekilleri Heyeti yetkili kılınmakla daimîlik vasfının garantisi de temin edilmiş bulunmak
tadır. 

Bu teklifim, gayrimenkul bedellerinin nispetsiz surette ve gayrimeşru rakabetlerle yükselme
sini ve alım satım muvazaalarını önliyecektir. Aynı zamanda bina iratlarının hakiki maliyet esas
larına göre ve âdilâne bir surette takdirini imkân dairesine sokacak ve bunun neticesinde gayrisâfi 
irat üzerinden alınmakta olan vergilerin de adalete uygun bir şekilde cibayetini sağlayacaktır. 
Nihayet gayrimenkul spekülâsyonları ile Türk parasının kıymetiyle uluorta oynıyanlarm oyun
larına mâni olacaktır. Bu teklifimin hükümetimizce de realiteye ve adalete uygun görülerek des
tekleneceğini ümidetm ekteyim. 

Trabzon Mebusu 
E. Nutku 
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TRABZON MEBUSU EMRULLAH NUTKU'NUN TEKLİFİ 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin 
tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. — 18 Ocak 1940 tarihli ve 3780 
sayılı Millî Korunma 'Kanununun 30 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 30. — 
1. a) Millî Korunma Kanunun tatbik edil

diği müddet içinde şehir, kasaba ve nüfusu 5000 
den fazla olan iskele, liman ve istasyonlarda bu
lunan gayrimenkullerin (tarla, bağ, bahçe, bostan 
gibi musakkaf olmıyanlar hariç) kira bedelleri, 
1939 yılma ait son kira mukavelenamesiyle belli 
olan kira miktarına meskenlerde % 250 sinin ve 
meskenden gayrı maksatlarla kullanılan bilcümle 
gayrim enkull erde % 400 ünün zammı suretiyle bu
lunacak kira bedellerinden hiçbir sebeple fazla ola-
mıyacağı gibi mukavele şartlarında kiracılar aley
hine değişiklik de yapılamaz. 

B) 1939 yılında mevcut olupta kiraları kon
tratla belli olımyan veya Millî Korunma Kanu
nunun tatbikmdan sonra kiraya verilen yahut ta
dil edilerek kiraya verilen gayrimenkullerin o za
manki hükümlere göre tesbit olana a 1939 yılı ki
ra bedelleri, meskenler için % 25 r ve ücaretlıane-
ler için % 400 nispetinde zam yapılmak suretiyle 
bulunacak miktarları aşamaz. 

c) Bu bendin a ve b fıkralarında yazılı gay
rimenkullerin kira bedelleri, bu kanunun meriye
te girdiği tarihten itibaren her yıl sonunda oto
matik olarak % 10 artırılmak suretiyle üçüncü 
bentte yazılı âzami hadlere kadar yükseltilebilir. 

2.' 5020 sayılı Kanunun neşri tarihi olan 27 . 
I I . 1947 tarihinden sonra inşa edilen gayrimen
kullerin âzami kira hadleri, kiracının işgal ettiği 
kısmın satıh mesahasına göre ve metre murabbaı 
hesabiyle tâyin olunur. 

Muhtelif dairelerden müteşekkil apartmanlar
da veya kat veya oda oda müşterek oturulan bi
nalarda umuma mahsus olan merdiven ve sahan
lıkları ve koridorları ile binaların aydınlık saha
ları kiracının tahtı işgalinde sayılamazlar. 

200 bin veya daha yukarı nüfuslu şehirlerin 
belediye hudutları içinde bulunan bu bentte ya
zılı gayrimenkullerden mesken olarak kiraya ve
rilenlerin senelik âzami kira bedelleri : 

a) İnşaat maliyeti bakımından birinci sınıf 
addolunanların metre murabbaı 33 lira, 

b) İnşaat maliyeti bakımından ikinci sınıf 
addolunanların metre murabbaı 22 lira, 

e) İnşaat maliyeti bakımından üçüncü sınıf 
addolunanların metre murabbaı 16 liradır, 

ç) İnşaatı bakımından lüks addolunanların 
metre murabbaı 50 liradır. 

Meskenden gayrı maksatlarla kiraya verilen
lerin senelik âzami kira bedelleri : 

d) İnşaat bakımından birinci sınıf addolu
nanların metre murabbaı 50 lira, 

e) İnşaat bakımından ikinci sınıf addolu
nanların metre murabbaı 33 lira, 

f) İnşaat bakımından üçüncü sınıf addolu
nanların metre murabbaı 24 lira, 

g) İnşaat bakımından lüks addolunanların 
metre murabbaı 60 liradır, 

h) Sıhhi ve medeni mânada ev vasfını haiş 
olmıyan kulübeler veya gecekonduların mesken 
veya dükkân olarak kiraya verilmeleri halinde 
âzami kira bedelleri c ve f fıkralarında yazılı 
miktarların yarısıdır. 

3. a) Millî Korunma Kanununun meriye
tinden sonra İkinci Cihan Harbi esnasında ve 
nihayet 27 . I I . 1947 tarihine kadar inşa edil
miş olup da 5020 sayılı Kanunun 10 yıllık ver
gi muafiyetinden faydalanamıyan gayrimenkul
lerin âzami kira bedelleri iki numaralı bentte 
yazılı âzami- hadlerin % 90 mı tecavüz edemez. 

b) Birinci bentte a ve b fıkralarında kira
ları tâyin edilen gayrimenkullerin her sene % 10 
artırılmak suretiyle yükselebilecekleri âzami ki
ra haddi ikinci bentte yazılı prensipler dairesin
de oradaki âzami hadlerin % 75 ini tecavüz ede
mez. 

4. a) İkinci bentte yazılı gayrimenkullerin 
yüz binden fazla nüfuslu şehirlerde bulunanla
rının âzami kira haddi, ikinci bentteki âzami 
hadlerin % 80 ini, elli binden yukarı nüfuslu 
şehirlerde % 70 ini ve on beş binden yukarı nü
fuslu şehirlerde :% 60 mı ve beş binden yukarı 
nüfuslu kasabalarda % 50 sini tecavüz edemez. 

b) Üçüncü bendj^ı a ve b fıkralarında ya
zılı nispetler dahi âzami haddin hesabında göz 
önünde tutulur. 

5. a) Birinci, ikinci ve üçüncü bentte ya
zılı gayrimenkullerden kaloriferli veya umumi 
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ısıtma tesisatı mevcut olup da her kış muntaza
man istimal olunan binaların âzami hadlerine 
% 10 ısıtma zammı ilâve olunur. 

b) Asansörlü binalarda, asansörün munta
zaman çalışması şartiyle, kira mukavelesinin hu
susi şartları hanesinde mal sahibi lehine kira be
delinin % 1 i nispetinde zam kabul edilir. 

c) Her hangi sınıfa dâhil olursa olsun dö
şemeleri gayrimenkul] erin dört tarafındaki en 
yüksek toprak seviyesinden aşağıda bulunan bod
rum katı mesken veya ticarethanelerin âzami 
kira haddinden % 15 indirilir. 

ç) Mobilya ile kiraya verilen gayrimenkul-
lerin, bir ailenin iskân ihtiyacına kâfi gelecek 
miktar ve kıymette bulunmak şartiyle âzami kira 
haddine % 20 zam yapılması caizdir. 

d) 6084 sayılı Kanunla serbest kiraya tâbi 
kalan gayrimenkullerin âzami kira haddi ikinci 
bentte yazılı hadlerin % 75 ini tecavüz edemez. 

6. Yüz bin veya daha yukarı nüfuslu şehir
lerde ticarethane veya hanlar gibi meskenden 
gayrı maksatlar için kiraya verilen gayrimen
kullerin iş ve piyasa merkezlerinde veya şehrin 
mütekâsif noktalarında bulunanlarının kira be
dellerine % 20 ilâve edilmesi mümkündür. An
cak ihtilâf zuhurunda mahallin en yakın .sulh 
hâkimi bu zammın yapılıp yapılmıyacağmı katî 
olarak hükmedebilir. 

b) Şehrin merkezinde ve rağbet edilen sem
tinde bulunduğundan dolayı kıymet farkı bulu
nan meskenlerin âzami kira bedellerine mal sa
hibinin talebiyle % 10 zam yapılması en yakın 

sulh hâkiminin hükmüne bağlıdır. Hüküm kati
dir. 

7. a) Kiranın bu kanunda yazılı âzami 
haddini ödemeye razı olan kiracılar aleyhine tah
liye dâvası açılamaz. Ancak mecburu mûtat 
kullanmaktan mütevellit normal eskime ve yıp
ranma haddinden fazla tahribeden veya fena 
kullanan kiracılar aleyhine birer ay fasıla ile 
yapılacak iki yazılı ihbardan sonra tahliye dâ
vası açılabilir. 

b.) 5020 sayılı Kanun gereğince ihtiyaç se
bebiyle tahliye ettirilen binalar tahliye tarihin
den itibaren üç sene müddetle mahkemenin tâyin 
ettiği ihtiyaç sahibinden başkasına kiraya veri
lemez. 

İhtiyaç sahibinin ölümü halinde bu hüküm 
tatbik olunmaz. 

8. Bu kanunun meriyeti tarihinden sonra 
inşa edilen gayrimenkullerin âzami kira bedelleri, 
inşa maliyetlerinin farklarına göre îcra Vekilleri 
Heyetince ve bu kanunun ana prensipleri daire
sinde tesbit olunur. 

MADDE 2. — JVEillî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesini tâdil eden bundan evvelki ka
nunların bu kanuna aykırı olan hükümleri ilga 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Ocak 1955 tari
hinde meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini îcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

V 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T.B.M.M. 
Muvakkat Encümen 28 .IV . 1955 

Esas No. 1/153,2/6,2/26,2/33,2/35 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

Gayrimenkul kiraları hakkında Hükümetçe 
hazırlanan kanun lâyihası ile Trabzon Mebusu 
Emrullah Nutku'nun (Millî Korunma Kanunu
nun 6084 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu 
maddesinin tadili hakkında kanun) teklifi ve 
istanbul mebusları Füruzan Tekil ve Celâl 
Türkgeldi'nin (Millî Korunma Kanununun ta
dili hakkındaki 6084 sayılı Kanunun değiştiril
mesine dair kanun) teklifi ile Sinob Mebusu 
Server Somuncuoğlu'nun (Bina kiraları hak
kında kanun) teklifi ve Ankara Mebusu Talât 
Vasfi öz 'ün (Meskenden gayrı işlerde kullanı
lan gayrimenkullerin kiraları hakkında kanun) 
teklifini birlikte tetkik ve müzakere etmek üze
re teşkil edilen encümenimizde bu lâyiha ve 
teklifler, bir celse Adliye ve iktisat ve Ticaret 
vekilleri ve diğer celselerde Adliye, Dahiliye, 
Maliye, iktisat ve Ticaret vekâletleri temsilci
leri hazır oldukları halde müzakere edilmiştir. 

1939 yılında başlıyan ikinci Cihan Harbinin 
genişlemek istidadını göstermesi ve harbin iç
timai ve bilhassa iktisadi tesirlerinin buna işti
rak etmiyen memleketlere de sirayet etmesi ih
timali karşısında Hükümeti vaziyetin zaruri kıl
dığı vazife ve salâhiyetlerle teçhiz etmek mak-
sadiyle 1940 yılında kabul edilmiş bulunan 3780 
sayılı Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
desiyle ve harbin tevlidedeceği fevkalâde halin 
bir gün gayrimenkul kira buhranını ve dolayı-
siyle gayrimenkul kiralarının anormal yüksel
mesini doğuracağı mülâhazasiyle (kanunun 
tatbikte bulunduğu müddet zarfında şehir ve 
kasaba ve iskele ve liman ve istasyonlardaki 
gayrimenkullerin kira bedelleri bu kanunun 
tatbik mevkiine konmasına takaddüm eden se
nenin muayyen olan kira bedelinden fazla ola-
mıyacağı ve bu madde hükmünün tatbik edi
leceği yerleri Hükümetin tâyin ve ilân edeceği) 
hükmü konulmuştur. 

Fevkalâde ahvalin ve Türkiye'nin de harbe 
girmesi ihtimalinin hudusü karşısında ve kanu
nun ikinci maddesine göre kanunun tatbika ko

nulmasına hükümetçe karar verilmiş ve harbin 
tesirlerinin memleketimizde de kendisini göster
mesi dolayısiyle çıkarılan birinci kararname ile 
30 ncu maddenin evvelâ Ankara, istanbul ve 
izmir şehirlerinde ve bilâhare ikinci kararname 
ile maddede gösterilen mahallerde tatbikma baş
lanmıştır. 

Ancak 30 ncu maddenin ihtiyaeı karşılama
dığı görülerek 3954, 4180 ve 4648 sayılı kanun
larla tadil edilerek muhtelif safhalardaki kira 
bedellerinin sureti tâyini, bâzı istisnai tahliye 
sebepleri, kaloriferli binalarda mahrukat fiyatla
rının tahavvülü halleri hükümlere bağlanmış ve 
nihayet harbin bitmesinden sonra 1947 senesinde 
çıkarılan 5020 sayılı Kanunla 30 ncu maddenin 
hükmü genişletilerek gayrimenkul kiralarına 
% 20, 50 ve 80 zamlar kabul edilmiş, 1947 den 
sonra inşa veya tadil edilerek kiraya verilen 
gayrimenkullerin kiraları serbest bırakılmış ve 
bu suretle serbest rejime doğru bir adım atılmış
tır. 5020 sayılı Kanun tedvin edilirken harb te
sirlerinin bir müddet sonra zail olacağı ve aynı 
zamanda kanunun yeni inşaatın kiralarını ser
best bırakmak suretiyle yeni gayrimenkuller in
şasını teşvik etmesi ve Hükümetçe alınacak 
yeni tedbirler sayesinde ve ihtiyaç nis
petinde gayrimenkul inşa edilerek buh
ranın bertaraf olacağı ve bu tahdit hü
kümlerinin bir gün yürürlükten kaldırılacağı 

' tahmin ve ümidedilmekte idi. Filhakika 6084 
sayılı Kanunun kabulüne takaddüm eden 
zamanlarda mebuslar tarafından yapılan muhte
lif tekliflerde Millî Korunma Kanununun tedvi
nine âmil olan sebeplerin nispeten, zail olduğu 
ve gayrimenkul kiralarına mütaallik 30 ncu mad 
denin meriyette bırakılmasının bâzı mağduriyet
lere ve muvazaalara sebebiyet verdiği esbabı mu-
cibeleriyle muayyen bir müddet sonra meriyet
ten kaldırılması teklif olunmuş ve bu tekliflerin 
tevhidi suretiyle ısdar olunan ve 12 . V . 1953 
tarihinde meriyete giren 6084 sayılı Kanunla 
mesken olan gayrimenkullerin 1939 yılı kirala-
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rina 1954 ve 1955 yılları içinde yüzde yüz, mes
kenlerden gayrı yerlere de yüzde iki yüz zam 
yapılması, kendiliğinden tahliye edilen gayri-
menküllerin 30 ncu maddenin hükmü dışında 
bırakılmaları ve nihayet 30 ncu maddenin mes
kenlerden gayrı yerler için 1 . I . 1955 ve mes
kenler için de 1 . VI . 1955 tarihinde yürürlük
ten kaldırılması kabul edilmiştir. 

Bu kanunun tedvini sırasında bu tarihlere 
yaklaştıkça memlekette gayrimenkul inşaatının 
normal ve ihtiyaçları karşılıyacak bir seviyeye 
ulaşacağı ve binnetice bir gyrimenkul buhranının 
kalmıyacağı ve kira bedellerinin normal bir had
de kalacağı tahmin edilmişti. Fakat memlekette 
inşaatın hızlanmış olmasına rağmen seviyenin 
yine ihtiyacı tam karşılıyacak dereceye ulaşma
dığı, bilhassa memleketin büyük bir kalkınma 
hareketi içine girmesi bunun neticesi olarak va
tandaşların gelir ve kazancının artmaya başla
ması, nüfusun çoğiması, köylerden kasabalara, 
kasabalardan şehirlere ve sanayi merkezlerine 
nüfus akımının fazlalaşması ve içtimai hayat ve 
telâkkilerimizdeki değişiklik sebebiyle aile bölün
melerinin başlaması ve bu sebeple yeni aileler 
için yeni meskenler ve artan iş ve ticaret hare
ketleri dolayısiyle yeni iş yerlerine ihtiyaç hâ
sıl olması gibi çeşitli âmiller tahtında bir gay
rimenkul buhranının devam ettiği müşahede 
olunmuştur. 

Bunun yanında gayrimenkul sahiplerinin de 
kira rejiminin serbest bırakılması karşısında 
kiracılarından fahiş kira bedelleri talebetmeye 
ve bâzılarının ise her ne olursa olsun kiracıla
rını gayrimenkullerinden tahliye ettirmeye ha
zırlandıkları, binaenaleyh Millî Korunma Kanu
nunun 30 ncu maddesinin meriyetten kaldırıl
masının, yeni gayrimenkul kira bedelleri ve 
tahliye sebeplerinin tahdidi rejiminin terkedil-
mesinin memlekette içtimai, iktisadi büyük buh
ranlar yaratacağı tesbit olunmuştur. Bundan 
başka daha 1947 yılında başlıyan kira bedelle
rinin anormal yükselişleri dolayısiyle gayrimen-
kule yatırılan sermayenin kısa zamanda amor-
te edilebilmesi imkânlarının mevcudiyeti hase
biyle arsa ve inşaat malzemesi fiyatlarının nor
mal sebepler dışında ve artan talepler dolayısiy
le anormal yükselişler kaydettiği, geniş arsa 
spekülâsyonlarının baş gösterdiği ve hattâ in
şaat malzemesi karaborsasının taazzuv ettiği de 
görülmüştür. 

tşte umumi olarak zikredilen bu esbap ve 
ahval müzakeremize mevzu olan lâyiha ve tek
liflerin yapılmasına âmil olmuştur. Nitekim bu 
husus hükümet lâyihasında da ( memleket
te baş gösteren fiyat temevvücatı karşısında bu 
kanunun meskenden gayri yerlerde 1 . I . 1955 
ve meskenlerde 1 . VI . 1955 tarihinden itibaren 
mutlak bir kira serbestisi kabul eden hükümleri
nin kayıtsız şartsız ve zamanı gelir gelmez tat-
bika gidilmesinin büyük mahzurlar, ve geniş 
inikaslar yaratacak bir iktisadi sarsıntı ve fiyat 
muvazenesizliği doğuracağı anlaşılmıştır.) Cüm
leleriyle ve yerinde olarak belirtilmiştir. Komis
yonumuzda yapılan müzakerelerde de hüküme
tin ve teklif sahiplerinin bu görüşüne tamamen 
iştirak edilmiştir. 

Nitekim İktisat ve Ticaret Vekâletinden alı
nan malûmattan ve (Birleşmiş Milletler Ekono
mik ve Sosyal Konseyinin) neşriyatından halen 
bütün Batı - Avrupa ve hattâ Asya memleketle
rinde gayrimenkul kira bedellerinin ve tahliye
lerinin muhtelif şekil ve suretle de tahdit ve kon-
trola tâbi tutulduğu ve bu rejimin devam ettiril
diği öğrenilmiştir. 

İşte dünyanın ve memleketimizin arz ettiği 
bu şartlar; iktisadi ve içtimai zaruretler dolayı
siyle gayrimenkul kira rejimimizin tahdidi hü
kümlere tâbi tutulmasına devam edilmesinin za
ruri bulunduğu kanaat ve neticesine komisyonu
muzca da iştirak edilmiş, hükümet lâyihası ve 
kanun teklifleri bu bakımdan esas itibariyle ye
rinde görülmüştür. Ancak : 

a) Hükümet lâyihasında mal sahibinin ser
best emsal kira bedelini istiyebileceği esasının 
kabul edilmiş olması, serbest emsal kira bedelle
rinin ise bilhassa 1953 yılından sonra pek fa
hiş hadlere yükselmiş bulunması ve binnetice bu 
esasın kabul edilmesinin memleketteki gayri
menkul kira bedellerinin bu fahiş hadlere yüksel
mesine, dolayısiyle hükümetin önlemek istediği 
anormal fiyat artışlarına sebebiyet vereceği mü
lâhaza edilerek isabetli görülmemiştir. 

b) Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'ııun 
teklifinin ise binanın metrekare inşaat maliyeti 
esasından hareket ederek binanın cinsine, mev
kiine, evsafına göre bulunacak emsallere göre 
kira bedellerinin tâyinini derpiş etmesi itiba
riyle tatbiki güç bir sistem olması, 

c) istanbul mebusları Füruzan Tekil ve Ce
lâl Fuad Türkgeldi'nin tekliflerinin de bugünkü 
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ihtiyaca, bilhassa 1947 den sonraki serbest re
jimin nazara alınmamış olması sebebiyle tam 
cevap verecek mahiyette görülmemesi, 

ç) Sinob Mebusu Server Somuneuoğhv-
nun teklifinin de memleketimizin şartları iti
bariyle binaların maliyet fiyatlarının ve buna 
göre kira bedellerinin tesbitinin ve bu esaslara 
müstenit bir kanunun tatbikinin imkân dâhi
linde görülememesi' ve bu sistemin taraflar ara
sında ihtilâfları geniş miktarda artırmaya saik 
olacağı, 

d) Ankara Mebusu Talât Vasfi Öz'üıi tek
lifinin de yalnız meskenleri tahdit dışında bı
rakmakta olması sebepleriyle başlı başına ka
nun haline getirilmelerinin münasip olmıyaea-
ğı mütalâasına varılmış ve ancak hükümet lâ-
yihasiyle tekliflerin; topluca tetkikıyle hazır
lanacak kanun metnine aynen veya tadil en ik
tibasında faide mevcut olacak hükümlerinin 
M in m ası suretiyle bunlardan da istifade edil
mesi uygun görülmüştür. 

Komisyonumuz bundan başka hazırlanacak 
metnin şimdiye kadar birçok tadiller geçirmiş 
olması itibariyle tatbikatta tereddüt doğurabi
lecek olan Millî Korunma Kanununun 30 ucu 
maddesinin tadili mahiyetinde değil, hem Mil
lî Korunma Kanununun bugün meriyetten kal
dırılması ihtimali karşısında daimiyet vasfım 
haiz ve hem de tatbikatta müstakil olarak daha 
kolay tatbik edilmesi mümkün olacak mahiyette 
hususi bir kanun hazırlanmasını da faideli bul
muş ve bu kanun metni bu düşüncelerle hazır
lanmıştır. 

Hazırlanan bu metin bugüne kadar mevcut 
hükümlere nazaran şu yenilikleri ihtiva etmekte
dir: 

1. 1939 da mevcut ve bu tarihten sonra ki
raya verilmiş olan gayrimenkul]erin kira bedel
lerine bugünkü iktisadi şartlara uygun derece
de yeni zamlar yapılması. 

2. 1947 den sonra inşa edilmiş gayrimenkul-
lerin kiralarının 12. V . 1953 tarihindeki hadle
rinde dondurulması ve bu tarihten sonra inşa 
edilmiş ve bundan sonra inşa edilecek gayrimen
kullerin kiralarının da yukarıdaki emsallerini te
cavüz etmemesi. 

3. Bilûmum gayrimenkullerin tahliyelerinin 
yalnız bu kanunda mevcut sebeplere inhisar et
tirilmesi vani simdive kadar Millî Korunma Ka

nununa tâbi olmıyanlarm da tahliye esbabımın 
tahdidolunması. 

4. îmar veya inşa sebebiyle de tahliyenin 
kabulü. 

5. Kanuna mümanaat edecekler için hapis 
cezası kabul ve para cezasının fazlalaştırılma
sı. 

Diğer hükümler 5020 ve 6084 sayılı Kanun
ların ihtiva ettikleri hükümlerin hemen aynı ola
rak veya bâzı ilâve ve değişikliklerle alınmış
tır. 

Maddelerin esbabı mucibeleri 

Birinci madde : Kanunun tatbik edileceği 
yerleri göstermekte ve bu yerlerdeki gayrimen
kullerin kiralanmalarında, kiralıyanla kiracı 
arasındaki hukuki münasebetlerde bu kanu
nun tatbik edileceği esasını koymalktadır. 

İkinci madde : A) Birinci maddede yazılı 
yerlerdeki gayrimerikullerin kira bedellerinin; 
bunların 1939 yılı kiralarına meskenlerde yüz
de üç yüz, meskenden gayrı yerlerde de yüz
de beş yüz zam yapılmalk suretiyle ibulunacak 
miktarı geeemiyeeeğini âmirdir. Yani 1939 yı
lında kirası 25 lira olan bir evin kirası yüzde 
üç yüz zammı olan 75 liranın ilâvesiyle yüz li
rayı, 1939 yılında 50 lira kirası olan bir dük
kân için yüzde beş yüzü olan 250 liranın ilâve
siyle 300 lirayı geçemiyecektir. Bu zam nispet
leri 1939 - 1954 arası umumi indeks rakamları 
esas alınarak kabul edilmiştir. 

B) Bu bent 1939 yılı kira bedeli mukavele 
ile belli olmıyan veya bu tarihten sonra kiraya 
verilmeye başlanan gayrimenkullerin 'kira be
dellerinin ne suretle bulunacağını göstermekte
dir. 

O) 1939 yılından sonra inşa veya tadil edi
lerek kiralanan gayrimenkullerin Bina Vergi
si Kanununa göre tetkik edilmiş olan kira be
dellerine meskenlerde yüzde yüz, meskenden 
gayrı yerlerde ise yüzde iki yüz zam yapılmak 
suretiyle baliğ olacak miktarı geçemiyecektir. 

Üçüncü madde : 6084 sayılı Kanunun neşri 
+irihi olan 12 . V . 1953 tarihi norma:] bir dev
rin başlangıcı olarak ümit ve tahmin edilen ve 
kira hadlerinin nispeten istikrar bulduğu kabul 
olunan bir tarihtir. Nitekim bu tarihten bir 
müddet sonra kira rejiminin serbest bırakılması 
bu mülâhaza ile kabul edilmişti. Ancak bu ser-
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beşti havasının bu tarihten sonra kira bedelleri
nin anormal ve fahiş bir şekilde yükselmesine 
âmi'l olduğu görülmüştür. Bu itibarla 5020 sa
yılı Kanunun meriyetinden sonra inşa olunan 
ve serbestçe kiraya verilmiş ve 12 . V . 1953 ta
rihinde ve o günün şerait ve rayieine göre had
dini bulmuş olan kira bedellerinin bu tarihteki 
hadlerinde bırakılması, gerek o tarihte mevcut 
ve gerekse ondan sonra inşa edilen veya yeni
den kiralananlarla bundan sonra inşa edilecek 
veya yeniden kiralanacak gayrimenkullerin kira
larının da 12 . V . 1953 tarihindeki emsalleri
nin, kira hadlerine ircaı veya bu hadleri tecavüz 
edememesi bu kanunun tedvinindeki maksat iti
bariyle zaruri görülmüştür. 6084 sayılı Kanunun 
neşrinden sonra kiralanan veya inşa edilenlerin 
de bu madde hükümlerine tâbi olacakları hükmü 
bu maksatla konulmuştur. 4, 5 ve 6 ncı maddeler 
5020 ve 6084 sayılı kanunlardaki hükümlerin 
aynı mucip sebeplerle iltibasından ibarettir. 

5020 sayılı Kanuna göre 24 . I I . 1947 tari
hinden sonra inşa edilen gayrimenkullerle, 6084 
sayılı Kanuna göre 12 . V . 1953 tarihinden son
ra tahliye edilen, mezkûr kanunun meriyete gir
mesinden sonra kiraya verilen bir belediye hu
dudu içinde bir kimsenin ailesiyle birlikte otur
duğu yerden ayrı olarak işgal ettiği gayrimenkul
lerle, bir kimsenin başkasına kiraladığı gayri
menkul Millî Korunma Kanununa tâbi değilse 
kendi işgal ettiği garimenkul gibi bâzı gayrimen-
kuller kira bedeli ve tahliye hükümleri bakımın
dan Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi 
şümulü dışında bırakılmıştı. 

Tatbikatta bu hükümlerin kira bedellerinin 
artmasında, yani gayrimenkul sahiplerinin tah
liye tehdidi ile kiracılarından aşırı kira bedelleri 
istemesinde ve keyfî tahliye taleplerinde bulun
malarına âmil olduğu görüldüğünden badema bu 
serbesti hükümlerinin kaldırılması ve birinci 
maddede yazılı yerlerdeki bilûmum gayrimenkul
lerin bu kanunda yazılı sebepler dışındaki sebep
lerle tahliyelerinin talebedilememesi hükümleri
nin vasfı zaruri görülmüş ve 7 nci madde bu mak
satla hazırlanmış ve maddenin a, b, c, d, e ve f 
bentleri 5020 ve 6084 sayılı kanunlarda mevcut 
hükümlerden aynen iktibas edilmiş fakat «a» ben
dine göre yapılacak ihtarın yazılı olması kaydı 
konulmuştur. 

Ancak hem şehirlerin imarına ve hem de gay
rimenkullerin bakımına, ıslahına ve yeni gayri-

menkuller inşasına imkân vermek için «ç» bendi ye
ni bir hüküm olarak vaz'edilmiştir. Ancak bu ben
de göre tamir, tevsi ve tadil sebebiyle bir gayri
menkulun tahliye ettirilebilmesi müstecirin ame
liye esnasında gayrimenkulun içinde ikamet ve
ya işgal etmesinin mümkün olmadığının fennen 
anlaşılmasına bağlıdır. Yani müstecir içerde iken 
de bu ameliyenin yapılabileceği anlaşıldığı tak
dirde gayrimenkul tahliye ettirilemez. Bu suretle 
bu bent hükmünün tatbikatta suiistimaline mâni 
olunmak istenmiştir. 

Sekizinci Madde : Bu kanunla Borçlar Ka
nununda yazılı sebepler dışında tahliye dâva
ları açılamıyacağı, 9 ncu maddede de mukavele 
şartlarında kiracılar aleyhinde değişiklik yapı-
lamıyacağı nâtıktır. 

Onuncu Madde : Eskiden de olduğu gibi 
tahliye ve tazminat dâvalarında usul ve vazife 
hükümlerini muhtevidir. 

On birinci Madde : Müstecir tarafından ya
zı ile bildirilmediği halde mukavelenin bir yıl 
uzatılmış sayılacağını zikretmektedir. 

On ikinci Madde : Tahliye edileceği bildiril
mesine rağmen tahliye edilmiyen gayrimenkul
lerin tahliye usulünü münderiçtir. 

On üçüncü Madde : Kiralanan gayrimenku
lun başkasına devredilemiyeceği ve başkalarının 
istifade ettirilemiyeceği kaidesini tekrarlamak
tadır. Tatbikatta suni ortaklık mukavele ve 
iddialariyle de gayrimenkullerin başkalarına 
devredildiği görüldüğünden (Ortaklık iddiası 
ile) kaydı yeni bir kayıt olarak konulmuştur. 
Yani bir kimse gayrimenkulu terk ederken veya 
terk etmiş olduğu halde bir kimseyi ortak aldı
ğını iddia ederek gayrimenkulu ona devir ve 
terk edemiyecektir. 

On dördüncü Madde : Kira mukaveleleri
nin ve borçlar kanununun bu kanuna mu
gayir olmıyan hükümlerine kiracılar veya 
kiracısı ölmüş ve gayrimenkulu terk etmiş 
olsa bile aynı işi aynı yerde eskiden beri kiracı 
ile müştereken idame ettirmiş olan ortakları 
veya ölen kiracı tarafından o yerde icra edilen 
sanat veya meslekî, bilgi ve ihtisasları dolayı-
siyle bizzat idame ettirecek olan mirasçıları ve 
meskenlerde de ölen kiracı ile birlikte ikamet 
edenler tarafından riayet edildiği müddetçe ki
racı sıfatını iktisap ve muhafaza edecekleri ve 
bu kanunun meriyetten kaldırılmasından üç ay 
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sonraya kadar bunlar aleyhinde tahliye dâvası 
açılamıyacağmı ifade etmektedir. 

Bu maddede yeni hüküm eskiden beri ortak 
olanlara da kiracılık hakkını tanımak ve ölen 
kiracının mirasçılarından ancak aynı işi aynı yer
de meslek, sanat ve ihtisasları dolayısiyle bizzat 
idame ettireceklerin kira mukavelesini devam 
ettirebilmelerine imkân vermek, binnetice bâzı 
muvazaa hallerini Önlemektir. 

On beşinci madde 2490 sayılı Kanunun bu 
kanuna tâbi gayrimenkuller hakkında kira be
delini tâyin ve tahliye hükümleri bakımından 
tatbik edilmiyeceğini göstermektedir. 

On altıncı maddeye göre kiralayan 7 nci mad-
denin*b, c, ç ve d bentlerinde yazılı sebeplerle 
tahliye ettirdiği gayrimenkulu mücbir sebep ol
maksızın üç sene müddetle eski kiracısından 
başkasına kiralayamaz. Bundan maksat tahliye 
imkânlarının suiistimaline mâni olmaktır. Bu 
maddeye göre meselâ 7 nci maddenin b fıkrası
na dayanarak eşinin ikamet ihtiyacı için gayri
menkulu tahliye ettiren fakat eşinin ölmesi üze
rine burasını eşine tahsis etmek imkânından 
mahrum kalan bir kimse gayrimenkulu başka
sına kiralayabilir. Fakat eşini burada ikamet 
ettirmekten sarfınazar etmiş ise üç sene müd
detle başkasına kiralayamaz. Ancak eski kira
cısı isterse ona kiralayabilir. Veya vâki tekli
fine rağmen eski kiracı tekrar burayı kirala
mak istemez veya faraza aramasına rağmen es
ki kiracıyı bulamazsa bu mücbir sebep karşı
sında bu müddet içinde başkasına kiralayabilir. 
Ayrıca faraza ç fıkrasına göre esaslı tamir sebe
biyle gayrimenkulu tahliye ettiripte her hangi 
bir sebeple tamirden sarfınazar eden mal sahi
bi de aynı suretle üç sene müddetle bu gayri
menkulu eski kiracısından başkasına kiralaya
maz. Yukarıdaki misalde olduğu gibi tabiî müc
bir sebebin mevcudiyeti hâli istisna teşkil ede
cektir. 

On yedinci madde hava parası veya fazla ki
ra bedeliyle, her nam ve suretle olursa olsun faz
la para alanlarla 16 nci madde hükmüne müma
naat edenlere verilecek cezaları muhtevidir. Bu 
maddeye göre suçlular hakkında altı aydan bir 
seneye kadar hapis ve üç yıllık kira bedeli tuta-
rmca ağır para cezasını vazedilmiştir. 

Muvakkat birinci madde kira bedellerinin bu 
kanuna göre artırma ve indirme muamelelerinin; 

kayrimenkulün Millî Korunma Kanunu hüküm
lerine tâbi bulunup bulunmaması veya mukave
lelerinin hitam tarihlerinin belli olup olmama
sına göre hangi tarihlerden itiberen icra edile
ceğini göstermektedir. Şüphesiz ki bu ka
nunlara göre taayyün edecek kira bede
line göre, kira bedelinden indirme ya
pılması icabediyorsa kanun ceza hüküm
lerini natık 17 nci maddesi hükmü karşısında 
bu indirmenin yapılması mecburidir. Artırma 
icabeden halde ise bu husus kiralıyanm arzu
suna tâbidir. 

Muvakkat ikinci madde ancak 7 nci madde
de yazılı tahliye dâvaları bakımından bir defa
ya mahsus olmak üzere mukavele müddetleri
nin ne zaman hitama ermiş addolunacağını zik
retmektedir. Yani mukavele müddetleri daha 
sonra hitama erecek olsa bile kiralayan 7 nci 
maddedeki sebeplerle tahliye dâvası açmak is
terse bu dâvayı bu maddede zikredilen tarih
lerden sonra açabilecektir. 

Kira bedelleri bu kanunun neşrinden evvel 
peşinen ve fazla veya noksan olarak tahsil edil
miş ise taraflar bu hususta aralarında yazılı 
veya sözlü olarak anlaşmak suretiyle Borçlar 
Kanunu hükümlerine göre takas, mahsup, ala
cak veya istirdat muamelelerini icra edebilirler. 
Anlaşamadıkları takdirde elbette iş umumi hü
kümler dairesinde mahkemelerce hallolunacak
tır. 

18 nci madde bu kanun muvacehesinde artık 
hikmeti vücudu kalmıyan Millî Korunma Ka
nununun 30 ncu ve 52 nci maddesinin VII nci 
bendi ile bu maddeleri tadil veya ilga eden ka
nunların yürürlükten kaldırıldığını ifade et
mektedir. 

6444 sayılı Kanuna göre Millî Korunma Ka
nununun 30 ncu maddesi meskenlerle mesken
den gayri yerler için 1 . V I . 1955 tarihinde 
mer'iyetten kaldırılacağından bu kanunun mez
kûr tarihe kadar mer'iyete girebilmesi için 
Umumi Heyette takdimen ve müstacelen görü
şülmesi temennisiyle Yüksek Reisliğe sunulur. 
Muvakkat Encümen Reisi Reisvekili 

Balıkesir Çanakkale 
H. îmre S. Karanakçt 
M. M. Kâtip 
İzmir Yozgad 

P. Arat ö. L. Erzurumluoğlu 
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Afyon K. 

M. Â. Ülgen 
İmzada bulunamadı 

Aydın 
N. Geveci 

İmzada bulunamadı 
Bursa 

M. Erdener 

Çanakkale 
8. Sezgin 

Ankara 
H. Bulgurlu 

imzada bulunamadı 
Burdur 

B. Kayaalp 

Bursa 
H. Şaman 

İmzada bulunamadı 
Erzincan 

S. Perinçek 

(Jümüşane 
H. Tokdemir 

İmzada bulunamadı 

istanbul 
F. Ulaş 

Ordu 
M. Yazıcı 

İmzada bulunamadı 

İm? 

Söz 

Hatay 
§. İnal 

Muğla 
Y. Başer 

ada bulunamadı 

Samsun 
hakkım .mahfuz 
M. Özkefeli 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEÖİŞTİRİŞİ 

Gayrimenkul Kiralan hakkında Kanun 

MADDE 1. — Şehir ve kasabalarla iskele, li
man ve istasyonlardaki gayrimenkullerin (mu
sakka! olmıyanları hariç) kiralanmalarında, ki-
ralıyanla kiracı arasındaki hukuki münasebetler
de bu kanun ile Borçlar Kanununun bu kanuna 
aykırı olmıyan hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 2. — A) Birinci maddede yazılı 
yerlerdeki gayrimenkullerin kiraları 1939 yılı ki
ralarına, meskenlerde yüzde üç yüz, meskenler
den gayrı yerlerde yüzde beş yüz zam yapılmak 
suretiyle bulunacak miktarı geçemez. 

B) 1939 yılı kira bedelleri mukavele ile bel
li olmıyan veya 1939 yılından sonra kiraya veril
meye başlanan yahut kullanma tarzı tamamen de
ğiştirilerek kiralanan gayrimenkullerin kira be
delleri belediye encümenince 1939 rayici esas alı
narak o mahal veya semtteki mümasillerine göre 
takdir edilen kira bedellerine yukardaki nispet
lerde zamlar yapılmak suretiyle taayyün eder. 

C) 1939 yılından sonra inşa edilen veya as
lî heyeti tevsi veya tebdil edilmek suretiyle esas
lı olarak tadil edilmiş gayrimenkullerin; kira be
delleri Bina Vergisi Kanununa göre tahakkuk 
eden gayrisâfi iratları nazara alınarak tesbit edi
len kiralarına meskenlerde yüzde yüz, meskenler
den gayrı yerlede yüzde iki yüz zam yapılmak su
retiyle bulunacak miktarı ^geçemez. 

MADDE 3. — A) Birinci maddede yazılı 
yerlerde 24 . I I . 1947 tarihinden sonra inşa olu
nan gayrimenkullerin kira bedelleri 12 . V . 1953 
tarihinde mevcut yazılı veya sözlü mukavele ile 
belli miktarı geçemez. 

B) 12 . V . J953 tarihindeki kira bedelleri 
yazılı veya sözlü mukavele ile belli olmıyan ve
ya bu tarihten sonra kiraya verilmeye başlanan 
yahut kullanma tarzı tamamen değiştirilerek 
kiraya verilen gayrimenkullerin kira bedelleri 
o mahal veya semtteki mümasillerinin 12 . V . 
195!) tarihindeki kiralarına göre belediye encü
menlerince takdir edilir. 6084 sayılı Kanunun 
neşrinden sonra inşa edilen gayrimenkullerle 
bundan sonra inşa edilecek veya yeniden kira
lanacak gayrimenkullerin ve mezkûr kanun 
hükümlerine müsteniden hükmen veya her ne 
suretle olursa olsun tahliye edilmek suretiyle 
serbestçe kiralanan gayrimenkullerin kira be
dellerinin tâyininde de bu madde hükümleri tat
bik olunur. 

MADDE 4. — Mobilyalı olarak kiraya veri
len gayrimenkullerin bu kanuna göre taayyün 
eden yıllık kira bedellerine mobilya için bele
diye encümenlerince takdir edilen kıymetin yüz
de yirmisinden fazla zam yapılamaz. Şu kadar 
ki bu suretle zam olunacak miktar kira bedeli
nin yıllık tutarını geçemez. 

Kira müddetinin hitamından bir ay evvel 
yazı ile haber vermek şartiyle kiralayan mobil
yalarını kısmen veya tamamen geri alabilir. Bu 
takdirde mobilyalar için yapılan zam nispetin
de kiradan indirme yapılır. 

MADDE 5. -— Kaloriferli gayrimenkullerde 
mahrukat fiyatlarındaki değişikliklerin kira be
dellerine inikası nispeti hükümetçe tesbit ve ilân 
olunur. 
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MADDE 6. — Kısmen mesken olarak kıs- I 

men de meskenden gayrı bir şekilde kullanıl
mak üzere kiralanmış bulunan veya tamamen 
mesken olarak kullanılmak üzere kiralanmış 
iken fiilen meskenden gayrı surette kullanılan 
gayrimenkullerin kira bedelleri zam bakımın
dan mesken olmıyan yerlere ait hükümlere tâ
bidir. 

MADDE 7. — Kira şartlarına ve Borçlar Ka
nununun bu kanuna aykırı olmıyan hükümle
rine riayet edilse bile aşağıdaki yazılı haller
de kiralıyan : 

a) Kıra bedelini vaktinde ödememelerin
den dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendile
rine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aley
hine kira müddetinin hitamında ve ayrıca ih
tara hacet kalmaksızın, 

b) Gayrimenkuller kendisi, eşi veya çocuk
ları için mesken olarak kullanma ihtiyacında 
kalırsa kira müddetinin hitamında, 

. e ) Gayrimenkulu kendisinin veya eşinin 
veya çocuklarının bir meslek veya sanatı biz
zat iera etmesi için kullanmak ihtiyacında ise 
kira akdinin hitamında, 

ç) Gayrimenkulu yeniden inşa veya imar 
maksadiyle esaslı bir suretle tamir, tevsi veya 
tadil için ve ameliye esnasında içinde ikamet 
veya iştigal mümkün olmadığı fennen anlaşıl
dığı takdirde kira akdinin hitamında, 

d) Gayrimenkulu Medeni Kanun hüküm
lerine göre iktisabeden kimse kendisi eşi veya 
çocukları için tamamen veya kısmen mesken 
olarak ve yine kendisi eşi veya çocukları için 
bir meslek veya sanatın bizzat icrası maksadiy-

' le iş yeri olarak kullanma ihtiyacında ise 
kiracıyı iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfın
da keyfiyetten ihtarname ile haberdar etmek şar-
tiyle altı ay sonra, 

e) Kiracı akit şartlarına riayet etmemekte I 
ise Borçlar Kanununa göre, 

f) Bu kanuna göre tâyin edilen kira bede
linin ödenmemesi halinde tahliye dâvası açabilir. 

MADDE 8. — Bu kanunla Borçlar Kanu
nunda gösterilen haller dışındaki sebeplerle açı
lacak tahliye dâvaları, mukavelelerde aksine şart 
bulunsa dahi mesnm olmaz. 

MADDE 9. — Kira mukavelelerinde; bu ka
nunun kira bedellerinin tâyinine mütaallik hu- | 

suslar müstesna kiracı aleyhine değişiklik yapı
lamaz. 

MADDE 10. — Bu kanuna göre açılacak tah
liye dâvaları sulh mahkemelerinde ve basit Usu
lü Muhakemeye tevfikan rüyet olunur. 

Tahliye dâvalarîyle beraber açılmış bulunan 
kira bedeli ve tazminat dâvaları hakkında sulh 
mahkemeleri; tazminat dâvaları zımnında asliye 
mahkemelerinde açılan tahliye ve fesih akit dâ
valarında ise asliye mahkemeleri tarafından va-
zifesizlik kararı verilemez. 

MADDE 11. — Kiracı kira müddetinin bit
mesinden en az on beş gün evvel meeuru tahliye 
edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme 
aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılır. 

MADDE 12. — Kiracı tarafından gayrimen
kulun tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olma
sına rağmen tahliye edilmezse, kiralayan tarafın
dan icra dairesine müracaatla gayrimenkul tah
liye ettirilebilir. 

MADDE 13. — Kira mukavelesinde hilâfına 
sarahat olmadıkça kiracı gayrimenkulu başka
sına devredemez. 

Hakikatta kendisi gayrimenkulu bırakmış 
olduğu halde gerek ortaklık iddiası ile ve ge
rekse her hangi bir sebeple başka kimseleri bu 
yerden kısmen veya tamamen istifade ettire
mez. 

Kira akdinin esas gayesi itibariyle başkala
rına kiralanması mûtat olan (otel, pansiyon, 
talebe yurdu ve benzerleri gibi) gayrimenkul
ler bütün gayrimenkulun devri veya kiralan
ması hali müstesna olmak üzere yukardaki fık
ra hükmüne tâbi değildir. 

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne riayet 
etmiyerek bir gayrimenkule kiracı veya devir 
alan sıfatiyle girenler veya bu gayrimenkulu iş
gal edenler hakkında hiçbir ihtara hacet kal
maksızın Sulh Mahkemelerinde tahliye dâvası 
açılabilir. 

Fuzuli şagiller hakkında 5917 sayılı Kanun 
hükümlrinin tatbiki da istenebilir. 

MADDE 14. — Kira mukavelelerinin ve 
Borçlar Kanununun bu kanuna mugayir olmı
yan vecibelerine kiracılar veya ortaklariyle sa
nat, meslek ve ihtisasları dolayısiyle aynı mes
lek veya sanatı idame ettirecek olan mirasçıları 
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ve meskenlerde ölen kiracı ile birlikte ikamet 
edenler tarafından tamamen riayet edildiği 
müddetçe bu kanunun yürürlükten kaldırılma
sından üç ay sonraya kadar aleyhlerine tahliye 
dâvası açılamaz. 

MADDE 15. — 2490 sayılı Artırma, Eksilt
me ve îhale Kanununa tâbi olarak kir ay a k ve
rilen gayrimenkuller hakkında da bu kanun 
hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 16. — Kirlıyan 7 nci maddenin b, 
e, ç ve d bentlerinde yazılı sebeplerden dolayı 
tahliye ettirdiği gayrimenkulu mücbir sebep 
olmaksızın üç sene müddetle eski kiracısından 
başkasına kiralryamaz. 

MADDE 17. — Havaparası olarak veyahut 
her nam ve suretle olursa olsun bu kanuna gö
re taayyün eden kira bedelinden fazla para 
alanlar, kiralıyanlar, 'bunlar namına hareekt 
edenler veya bunlara tavassut edenlerle 16 ncı 
madde hükmüne aykırı hareket edenler hakkın
da altı aydan bir seneye kadar hapis ve üç yıl
lık kira bedeli tutarınca ağır para cezası hük-
molunur. Mükerrirler hakkında bu cezalar bir 
misli artırılır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun ki
ra bedeline mütaallik hükümleri: 

a) Millî Korunma Kanununa tâbi olan gay
rimenkuller için 1. V I . 1955 tarihinden, 

b) Millî Korunma Kanununa tâbi olmayıp 
da serbest kira ile kiralanmakta olan kira 
akitleri gayrimuayyen müddete inkılâbetmiş 
bulunan gayrimenkullerin kira bedelleri bu ka
nunun meriyete vaz'mdan itibaren geçecek al
tıncı ayı takibeden ay 'başından, 

c) Millî Korunma Kanununa tâbi olmaksı
zın serbest kira ile kiralanmakta olup da mu
kavele müddetleri muayyen olan gayrimenkul-
lerde kira akitlerinin hitamından itibaren, 

ç) c fıkrasında yazılı gayrimenkuller den 
bir yıldan fazla müddetle mukaveleye bağlan
mış olup da bu kanunun meriyete girdiği tarih
te bir seneden, fazla müddeti bulunanlar için 
1. VI . 1955 tarihinden itibaren mer'idir. 

*•* 

34 — 
Bu kanuna göre kiraya zam yapılması icab-

ettiği hallerde yapılacak zam nispetlerinden 
aşağı nispette zam yapılacağını veya hiç zam 
yapılmıyacağım kiralıyan, kanunun meriyete 
girmesinden itibaren bir ay içinde yazı ile teb
liğ etmediği takdirde mevzuubahis zamlar bu 
kanunun meriyete girdiği tarihten bir ay son
ra ve yukardaki tarihlerden başlamak üzere 
uygulanır. Bu takdirde kiracı bir aylık müd
detin sonundan başlıyarak bir ay içinde muka
velenin feshini ihbar edebilir ve bu ihbardan 
itibaren iki ay içinde gayrimenkulu tahliyeye 
mecburdur. Tahliyeye kadar geçen müddetin 
kirası zammı ile birlikte ödenir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 7 
nci maddesinde yazılı tahliye dâvaları bakı
mından : 

a) Millî Korunma Kanununa tâbi olan 
gayrimenkullerin kira mukaveleleri 31 . V . 
1955 tarihinde, 

b) Millî Korunma Kanununa tâbi olmayıp 
da serbest kira ile kiralanmakta olan ve kira 
mukaveleleri gayrimuayyen müddete inkılâbet
miş bulunan gayrimenkullerin kira mukavele
leri ise bu kanunun meriyete vaz'ı tarihinden 
itibaren geçecek altıncı ayın sonunda hitama 
ermiş addolunur. 

Bu tarihlerden itibaren bir ay zarfında dâ
va açılmadığı takdirde mukavelelerin hitam 
müddetlerinin beklenmesi zaruridir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunun 
neşrinden evvel kira bedeli tahsil edilmiş gay
rimenkuller için muvakkat birinci madde esas
larına göre takas, mahsup, alacak veya istir
dat muameleleri icra olunur. 

MADDE 18. — Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesi ile 56 ncı maddesinin VII nci 
bendi ve bu maddeleri tadil veya ilga eden ka
nunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 19. — Bu kanun 1. V I . 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 20. — Bu kanunu icraya îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

**< 
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