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nun lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar, 
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(1/223) 126:127 

4. — İspirto ve ispirtolu İçkiler İnhi
sarı Kanununun 16 ncı ve 5451 sayılı Ka
nunla tadil edilen 21 nei maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Gümrük ve İnhisarlar, Mâliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/224) 127:128 

5: — Gayrimenkul Kiraları hakkında 
kanun lâyihası ile Ankara Mebusu Talât 
Vasfı öz'ün, meskenden gayrı işlerde kul-

Belgrad'ı resmen ziyaret eden Başvekil ve 
Hariciye Vekâleti Vekili Adnan Menderes'in av
detine kadar Başvekâlete Devlet Vekili Fuad 
Köprülü'nün, Hariciye Vekâletine de Millî Mü
dafaa Vekili Etem Menderes'in vekillik edecek
lerine dair Kiyaseticumhur tezkeresi okundu. 

Afyon Karahisar Mebusu Saip Özer ile Ma
latya Mebusu Ahmet Fırat'a izin verilmesi hak
kında Türkiye Büyük Millet Meclisi Eiyaseti tez
keresi okunarak kabul edildi. 

Fransa Millî Meclisi Reisinin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi âzasından bir heyetin Fran
sa'yı ziyaret etmek üzere davet edildiklerine dair 
mesajı okundu. 

Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Veril
mesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine ve Göçmenlerle Nakledi
lenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk ve Ye-

Şifahi sualler 
1. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Muş'un 

Bulanık kazası hudutları içinde olan Aktuzla 
ve Kırmızıtuzla istihsalâtımn artırılması, Varto 
kazasında tütün ekimine müsaade edilmesi ve 
vilâyet merkeziyle" Bulanık merkezinde birer in-

Sayfa 
lanılan gayrimenkullerin kiralanmasına, 
İstanbul Mebusu Füruzan Tekil ve Celâl 
Türkgeldi'nin, Millî Korunma Kanunu
nun tadili hakkındaki 6084 sayılı Kanu
nun değiştirilmesine, Sinob Mebusu Ser-
ver Somuncuoğlu'nun, bina kiralarına, 
Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
Millî Korunma Kanununun 6084 sayılı ; 
Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin 
tadiline dair kanun teklifleri ve Muvak
kat encümen mazbatası (1/153, 2/6,26, 
33,35) 128:148 

İT HULÂSASI 

meklik Dağıtılması hakkındaki 3224 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihasını görüşmek üzere muvakkat en
cümen kurulması, kabul edildi. 

Bira, Tabiî Köpüren Şarap ve Viskinin İstih
lâk Vergisine tâbi tutulması hakkındaki kanun 
lâyihasının birinci müzakeresi bitirildi. 

Gayrimenkul Kiraları hakkındaki kanun lâ
yiha ve tekliflerinin heyeti umumiyesi üzerin
deki müzakerelere devam edildi. 

9 . V . 1955 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Eeisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 

F. Apaydın Ö. Mart 

Kâtip 
Çorum Mebusu 

S. Baran 

hisar binası yapılması hususunda ne düşünül
düğüne dair şifahi sual takriri, Gümrük ve İn
hisarlar Vekâletine gönderilmiştir. (6/92) 

2. — Samsun Mebusu Muhittin özkefeli'nin, 
Belediye Kanununun esaslı bir değişikliğe tâbi 
tutulup tutülmıya'cağına ve "bu "hûsti'stak bir hgı.-
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zırlık yapılıp yapılmadığına dair şifahi sual tak
riri, Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/93) 

Tahrirî sualler 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, is

tanbul'daki Erkek Orta Terzilik Okulunun sanat 
enstitüsü seviyesine getirilmesi ve okul bahçesin
deki temel hafriyatının ve inşaatın durdurulma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî su-

Lâyiha 
1. — Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması 

ve 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin tadili hakkında kanun lâyihası 
(1/269) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Teklif 
2. — Ankara Mebusu Âliye Temuçin'in, ko

runmaya muhtaç çocuklara yardım fonu kanun 
teklifi (2/140) (Dahiliye, Maarif, Sıhhat ve İç
timai Muavenet ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
3. — Türkiye ile Pakistan arasında akdolu-

nan Dostane îş Birliği Andlaşması hakkındaki 
11 Haziran 1954 tarihli ve 6416 sayılı Kanuna 

1. — Antalya Mebusu Burhanettin Onafın, 
Antalya Merkez ilcesine bağlı Çığlık köyünden 
Ahmet Çavuşoğlu Mehmet Memili'ye vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında
ki kanun teklifinin geriverilmesine dair takriri 
(2/55, 4/128) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Antalya Merkez ilçesine bağlı Çığlık köyün-
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al takriri, Maarif Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/90) 

2. — Sivas Mebusu Rifat öçten'in, istanbul -
Rami 66. Motorlu Topçu Alayında Karargâh Bö
lük Çavuşunu dövdüğü söylenen Yüzbaşı hakkın* 
da ne muamele yapıldığına dair tahrirî sual tak
riri, Millî Müdafaa Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/91) 

ek kanun lâyihası ve Hariciye ve Millî Müdafaa 
encümenleri mazbataları (1/213) (Ruznameye) 

4. — Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde im
zalanmış olan Milletlerarası Sivil Havacılık 
Konvansiyonunda icrası mukarrer tadilâta ait 
iki protokolün tasdikine dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Münakalât encümenleri mazbataları 
(1/210) (Ruznameye) 

5. — Muvazenei Umumiyeye dâhil dairelerin 
1950 malî yılı hesabı katisine ait Mutabakat Be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muha
sebat Reisliği tezkeresi ile 1950 malî yılı Hesabı 
Katî Kanunu lâyihası ve Divanı Muhasebat En
cümeni mazbatası (3/117,1/39) (Rııznameye) 

den Ahmet Çavuşoğlu Mehmet Keleş Memili'
ye vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesini 
saygılarımla rica ederim. 

Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat 

RElS — Geriverilmiştir, 

2. —HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REÎS — Reisvekili Esat Budakoğlu 

KÂTİPLER : ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapılacak. RElS — Celseyi aç.yorum. 
(içel mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

4. — RIYASET DÎVANININ HEYETI UMUMÎYEYE MÂRUZATI 
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5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHİ SUALLER 

1. — Malatya mebusu kâmil Kırıkoğlu'nun, 
Seyhan barajının 17 . IV . 1955 tarihinde kapa
tılması dolayısiyle sular altında kalan ekili arazi 
sahiplerinin zarar ve ziyanının ne kadar oldu
ğuna ve tazmin edilip edilmediğine dair sualine 
Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun şifahi cevabı 
(6/87) 

REİS — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğiu 
burada mı? 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Malatya) — Burada
yım. 

REİS — Nafıa Vekili de burada. 
Suali okuyoruz. 

29 Nisan 1955 
Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki yazılı sorularımın Nafıa Vekili 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Kâmil Kırıkoğiu 

1. — Seyhan Barajının 17 . IV . 1955 te 
kapatılması dolayısiyle binlerce dönüm ekili 
arazi sular altında kalmıştır. Mezkûr arazi 
sahiplerine barajın kapatılma tarihi muayyen 
müddet önce haber verilmek suretiyle ekim yap
mamaları bildirilmiş midir. 

2. — Zamanında ihbar yapılmamışsa, bu 
yüzden millî servet ve enerjinin ziyama sebebi
yet verenler hakkında ne gibi kanuni takibat 
yapılmıştır? 

3. — Sular altında kalan ekili arazi sahiple
rinin zarar ve ziyanı ne kadardır? Tazmin edil
miş midir? 

REÎS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOĞLU 

(Eskişehir) — Malatya Mebusu Kâmil Kırılk-
oğlu'nun suallerine sırasiyle cevaplarımı arz 
ediyorum. 

1. — Seyhan derivasyon kanalının kapatı
lacağı tarih bütün arazi sahiplerine daha önce
den bildirilmiştir. 

2. — Millî servet ve enerji ziyaı mevzuu yok
tur. Bilâkis barajın erken ikmali neticesinde el
de edilecek menfaat çok büyüktür. 

3. — Hâlen su altında kalan arazi bir komis
yon marifetiyle tesbit ettirilmiştir. Takdir edilen 
kıymet 150 bin lira civarındadır. Bütün mua
meleleri tekemmül ettirilmiş bulunmaktadır. 

REİS — Sual sahibi buyurun. 
KÂMİL KIRIKOĞLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar, Nafıa Vekilinin izahatını dik
katle dinledim. Seyhan Barajının 17 Nisan 1955 
de kapatılması neticesi sular altında kalan bin
lerce dönüm arazi sahibine zarar ve ziyanları
nın ödeneceğini duymakla sevindim. Fakat bu, 
hâdisenin bir safhasıdır. Arazisi sular altında 
kalan şahısların zarar ve ziyanının ödenmesi 
meseleyi halletmez. Arazinin ekilmesi için sarfe-
dilen zaman, enerji ve ekilen tohum sular altın
da kalmak suretiyle millî gelir bakımından 
memleketin ziyanı mevzuubahistir. Asıl sual bu 
cihete tevcih edilmiştir. Vaktiyle arazi sahiple
ri haberdar edilse idi, tahmin ederim ki kendi 
menfatlerini haleldar edecek bir ekime tevessül 
etmiyeceklerdi. İhbar ya zamanında yapılma
mıştır, yahut da kâfi vasıtalarla yapılmamıştır. 
Kâfi vasıtalarla, sarahatle ve zamanında yapıl
dığını kabul etsek dahi arazi sahibine sular al
tında kalacak arazisine mukabil yeni arazi gös
terilmemesi yüzünden köylü çaresiz kalmış top
rağını ekmiştir. Ve biraz da kendi bakımından 
akıllıca hareket etmiştir. Çünkü Hükümeti em
rivaki karşısında bırakmak suretiyle zarar ve 
ziyanını ödettirmiştir. 

Şunu da arz etmek isterim ki; 15 Haziran
da kapatılması takarrür eden barajın 2 ay ev
vel kapatılmasına braz da politik sebepler âmil 
olmuştur. 17 Nisan sıralarında memleketimizi 
ziyaret eden Irak Parlâmento Heyetine politik 
bir gösteri yapılmak için böyle hareket edilmiş 
zannı hâsıl oluyor. Politik gösteri yapılırken be
ri tarafta millî gelirin zarar ve ziyanın nazarı 
itibara alınmadığını da bu mey anda arz etmek 
isterim. 

REİS — Nafıa Vkili. 
NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOĞLU 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, gönül ister
di ki Kırıkoğiu arkadaşım sözlü sorusunu Sey
han Barajı inşaatı hakkında vermesin. Öyle bir 
mevzuda sual açmış bulundular ki neresinden 
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tutsalar zerre miktarda dahi haklı çıkmalarına ! 
imkân yoktur. Bilhassa Irak Heyetinin ziyareti 1 
münasebetiyle 15 Haziranda yapılacak derive 
ameliyesinin 15 Nisana alınması şeklindeki id
diasını hakikaten hayretle karşılamak mecburi
yetindeyim. Çünkü Seyhan Barajı gibi büyük 
inşaat bizim teknik çalışmalarımız ve usulleri
miz içinde tamamen iş programiyle ayarlı ola
rak yürütülmekte ve bütün ameliyeler buna gö
re icra kılınmaktadır. Nitekim kendileri Vekâ
letime kadar teşrif buyurdukları takdirde Sey
han Barajının bir iş programı mevcuttur ve bun
da şu söyledikleri politik sebeplerle öne alındı
ğını iddia ettikleri 15 Nisan tarihinin inşaatın 
başladığı zamanda tanzim edilmiş olan iş prog
ramında tesbit edilmiş olduğunu ' göreceklerdi. 
Bu itibarla bunda ve diğer çalışmalarımızda 
daima teknik icaplara riayet edilmekte, vaktiy
le kendilerinin yaptığı gibi politik sebeplerle 
katiyen hareket edilmemektedir dostlar alışve
rişte görsün şeklinde icrayı faaliyet etmeğe de 
iktidarımızın ihtiyacı bulunmadığını tekrar et
mek isterim. 

Arkadaşlar; Seyhan Barajı denilen inşaat, 
yalnız enerji bakımından, yevmiye 100 - 150 bin 
lira fayda temin etmektedir. Ve yine bu Sey
han Barajı inşasının ikmalinden sonra, yani gö
lün teşekkülünden sonra taşkınları önlemek su
retiyle senevi 6 - 10 milyon lira raddesinde bir 
menfaat sağlamakta ve yine Seyhan Barajının 
inşasından sonra vücuda getirilecek sulama ile 
senevi 85 milyon liralık bir menfaat sağlana
caktır. Şimdi görüyorsunuz ki günlük, yıllık 
menfaatler yekûnu itibariyle diyebilirim ki yer
yüzünde mevcut barajların en verimlilerinden 
birisi üzerinde meşgul bulunuyoruz. Halbuki 
arkadaşım derivasyonun birkaç ay evvel yapıl
ması gibi gayet garip ve hiçbir esasa istin ad etmi-
yen iddiası ile karşımıza çıkmaktadır. Bir kere 
şunu arz edeyim : Nisanda bu derivasyonu yap
mak mecburiyetindeydik. Çünkü Nisandan Son
bahara kadar, ki Sonbaharda göl teşekkül etmiye 
bağlıyacaktır, Sonbahara kadar olan zaman içeri
sinde 75 bin metre küb (Konglemera), 500 bin 
metre küb toprak hafriyatı ve bir milyon 750 
bin metre mikâp miktarında da imlâ yapmak su
retiyle bu şeddeyi tamamlamak imkânını bul
maktayız. Görüyoruz ki bu büyük rakamlar kar
şısında bu işi mevsiminde bitirmek için arka
daşımızın tavsiye buyurdukları gibi Haziran 
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ayını bekliyemezdik. Bundan başka uzun yılla
rın yağmur rasatları bize Nisan ayı zarfında bu 
ameliyenin yapılması iktiza ettiğini göstermek
tedir. Ayrıca beklemekle mütaahhide büyük taz
minat da ödemek zorunda kalırdık. 

Biz bu projeyi tatbika başladığımız zaman 
Nisan ayı zarfında yapmış olduğumuz bu deri-
vasyon dolayısiyle 700 - 750 hektar arazinin sular 
altında kalacağını hesabetmiştik. Fakat Nisan 
ayında yaptığımız bu çalışma sayesinde görü
yoruz ki ve şayanı şükrandır ki, 300 hektarı geç
memiştir; bu 300 hektarın meydana getirdiği 
zarar 100 - 150 bin lirayı ya bulur, ya bulamaz; 
halbuki buna mukabil demin arz ettiğim ra
kamlar muvacehesinde elde ettiğimiz menfaat
ler çok yüksektir. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Malatya) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Bakan bu kürsüden 
bir barajın memlekete sağlıyacağı fevaidden 
bahis buyurdular. Zaten aksini iddia eden yok. 
Bendenizin mâruzâtım, barajın 17 Nisan 1955 
te kapatılması dolayısiyle bir kısım ekili arazi
nin sular altında kalması üzerinde idi. Bu ara
zi ekili olmıyabilirdi. Hükümet bunu temin et
memiştir. Bundan ancak üç hafta evvel bu 
mmtakadaki arazi sahiplerine verilecek arazi 
hakkındaki kanunu Yüksek Heyetiniz kabul et
ti. Bir hükümet ki arazi sahiplerine yeni arazi 
göstermiyor, dönüyor, sen arazini ekmiyecek-
sin, diyor, köylü de haklı olarak topraklarını, 
başka çare bulamadığı için, ekmekliğini çıkar
mak için ekiyor. Bu şekilde kalsanız siz ne ya
parsınız? Gayet tabiî ki en son imkâna siz de baş
vuracaksınız.- O da ekmekliğini temin için, hü
kümeti emrivaki karşısında bırakmıştır. Asıl 
mesele bu ekilen topraktaki millî gelirin heder 
olmasıdır, bunu kim tazmin edecektir, ben bunu 
soruyorum Bakandan. 

REİS — Nafıa Vekili, buyurun. 
NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOĞLU 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, demin ki 
mâruzâtımın başlangıcında da temas ettim, izah 
ettim. Fakat arkadaşım ısrar etmektedir. Bu za
rar ve ziyanı kim tazmin edecek, müsebbipleri 
ne şekilde cezalandırılacaktır, iddiasında de
vam ediyor. Bunun karşısında hakikaten üzün* 
tü duyuyorum. Günde 100 küsur bin liralık 
menfaati olan bir işi bir gün evvel bitirmeyi 
tavsiye edecekleri yerde süratle gittiğimizi ten-
kid ediyorlar. 
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Bir buçuk günlük menfaat bu zararı rahat 

rahat karşılamaktadır. Bu bedahet ve görüş al
tında eğer mutlak cezalandıracak birisini ara
mak lâzımgelirse müsaade etseler de baraj gibi 
memleketin çeşitli barajlarını uzun yıllar bo
yunca ele almamak suretiyle vazifelerini yap
mayanları araştıralım. (Soldan bravo sesleri al
kışlar) . 

RElS — Sual bitmiştir. 

2. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat'ın, 
nüfusu 50 000 den fazla olan şehirlerimizde me
murlara öğle yemeği verilmesi ve devlet dairele
rinde hekim istihdamı hususlarında ne düşünül
düğüne dair Başvekilden şifahi suali (6/88) 

REÎS — Burhanettin Bey, Başvekil bulunma
dığı için sualinizi gelecek inikada bırakıyoruz.. 

3. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Da-
vutpaşa Kasrının tamiri hususunda ne düşünül
düğüne dair Millî Müdafaa ve Maarif vekillerin
den olan sualine Maarif Vekili, Celâl Yardımcı
nın şifahi cevabı (6/89) 

REÎS — Cemal Tüzün burada mı efendim?. 
(Burada sesleri) 

Sual takririni okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıda bir madde halinde vâki soruma Sayın 

Millî Müdafaa veMaarif Vekillerimizin sözlü ola
rak cevap lütfetmelerini saygılarımla arz ve ri
ca ederim. 

Kocaeli Mebusu 
Cemal Tüzün 

1. Bugün 492 yaşında bulunan tarihî Da-
vutpaşa Kışlasının 300 metre doğusundaki Da-
vutpaşa Kasrı bütün haşmet ve azametiyle tabi
atın tahripkâr tesirleri altında yok olma tehlike
si ile karşı karşıyadır. 

Mezkûr köşk 17 nci asırdan kalma sivil mima
rimizin nadir örneklerinden birisidir. Yanındaki 
sancak köşkü bakımsızlık yüzünden tamamen yı
kılmıştır. 

Oldukça az bir masraf ihtiyar edildiği takdir
de bu çok değerli tarihî bina kurtarılmış ve hem 
de Davutpaşa Kışlası camiası içindeki birlikler 
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I için mükemmel bir orduevi kazanılmış olacak

tır. 
Bu hususun Millî Müdafaa ve Maarif Vekâ-

I letlerimizce ne zaman ele alınacağının izahını 
rica ederim. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlar; mevzuuba-
his kasır hakikaten Cemal Tüzün arkadaşımızın 
işaret buyurduğu veçhile 17 nci asra ait güzel ve 
tarihî bir Türk mimarisinin değerli eserlerinden
dir. Hattâ Sultan Ahmet Camiinin mimari tar
zına benzer tarafları bulunduğu için o kasrın 
inşaasmın da Ahmetağa tarafından yapıldığı da 
tahmin olunmaktadır. Bu güzel eser 1939 senesi
ne kadar cephanelik olarak kullanılmıştır. Bilâ-
hara görülen çatlaklıklar ve harabi asarı yüzün
den tahliye edilmiş, 1939 senesinden 1945 sene
sine kadar bu eserin restorasyonu ve hiç olmazsa 
harabiden kurtarılması için Millî Müdafaa Vekâ
letiyle o zamanın Maarif Vekâleti arasında yal
nız yazışmalar devam etmiş ve 1945 senesine ka
dar devam eden bu yazışmalar sonunda an-

I cak 1945 senesinde o zamanın rayicine göre 
I 200 bin liraya yakın bir bedel tesbit edilmişse 

de bu da bulunamadığı için iki vekâletten hiç
birisi bu işi deruhde etmiye cesaret edememişler
dir. Nihayet hükümetiniz bu eserin ehemmiyeti
ni ve Türk millî asarının kıymetini naçizane 
müdrik olarak 1952 senesinde meseleye ciddiyet
le el koyduk ve Maarif Vekâletiniz bu sene bu 
işi sarih olarak ele almış, ilk ve âcil tedbir ola
rak bütçesine 75 bin lira koymuş ve keşfini yap
tırarak bu sene ihaleye çıkarmıştır, önümüz
deki senelerde buna yeni paralar ilâve etmek 
suretiyle Türk mimarisinin bu kıymetli eserini 
kurtarmak suretiyle millî asara bir bina kazan
dırılmış olacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RE IS — Cemal Tüzün. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Bu anlayışın

dan ötürü Muhterem Hükümetimize ve ezcümle 
Maarif Vekilimize arzı teşekkür eedrim. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

RElS — Cemal Bey sualinize Millî Müdafaa 
Vekilinden de cevap istiyor musunuz? 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Hayır. 
| RE IS — Sual bitmiştir. 
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6. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. — Barut ve patlayıcı maddelerle silah ve 
teferruatı ve av malzemesinin inhisardan çıka
rılması hakkında kanun lâyihası ve Gümrük ve 
İnhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/221) (1) 

RElS — Gümrük ve İnhisarlar Vekili. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÎLÎ 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, ikinci müzakeresi olmak itiba
riyle zamanınızı fazla almıyacağmı tahmin etti
ğim bir, iki kanunumuzun öne alınarak konuşul
ması için ricada bulunan bir takrir vereceğim, 
kabulünü bilhassa istirham eedrim. (Alkışlar) 

RElS — Takrir okunacaktır. 

9 .V.1955 
Yüksek Reisliğe 

Ruznamenin ikinci müzakeresi yapılacak 
maddeleri arasında bulunan (3, 4, 5 ve 6) nu
maradaki kanun lâyihalarının, şifahen arz ettiğim 
veçhile, diğer bütün işlere takdimen bugün ikin
ci müzakerelerinin yapılmasını arz ve teklif ede
rim.. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Emin Kalafat 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — İkinci görüşmedir. 

Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silâh ve Teferru
atı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Her nevi av ve taş barutları; 
lâğım patlatmakta kullanılan her nevi patlayıcı 
maddelerle bunların fitil, kapsül, ateşleme alet
leri gibi bütün ateşleme ferileri; her nevi nişan 
tüfek ve tabancaları fişekleri ve bunların par
çaları ve tazyik edilmiş hava ile işleyen silâh
lar ve bunların fişekleri veya parçaları; her 
nevi şenlik fişekleri, maytap ve benzerleri ve 
doluya karşı kullanılan havai fişekler; dolu ve
ya boş av fişekleri ile bunların hazırlanmasında 
kullanılan tapa, kapsül gibi av malzemesi, av 
saçması ve kurşunları; yivli av tüfekleri ve fi-

(1) Birinci müzakeresi 70 nci İnikat zaptm-
dadır. 

sekleri ve bunların parçaları ve potas güher* 
çilesinin bu kanun hükümleri dâhilinde, rovel-
ver ve tabancalarla fişekleri ve bunların parça
larının 6136 sayılı Kanun hükümleri mahfuz 
kalmak üzere, imâl, ithal ve satışı serbesttir. 

Harb silâh ve mühimmatı olarak kullanıla
bilecek olan patlayıcı maddelerle silâhlar ve te
ferruatı 3763 sayılı Kanun hükümlerine tâbi
dir. 

REİS — Bu madde hakkında tadilname yok. 
Reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ile inhisar dışı bı
rakılan maddelerin (oyuncak nev'inden olanlar 
dâhil) imal, ithal, nakil, muhafaza, satış ve is
timalleri Dahiliye Vekâletinin müsaade ve mu
rakabesine tâbi olup bu müsaade ve mu
rakabenin sureti icrası Dahiliye, Millî Müda
faa, Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve İşletmeler 
vekâletleri tarafından müştereken hazırlana
cak bir nizamname ile tesbit edilir. 

Bu nizamname, kanunun neşri tarihinden iti
baren 6 ay içinde meriyete konur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanunla inhisar dışı bı
rakılan maddelerin memleket ihtiyacına yeter 
derecede ithal ve imali temin edilinciye kadar 
ithal ve satışına İnhisarlar İdaresi devam eder. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İnhisarlar İdaresi, bu kanun
la inhisar dışı bırakılan maddelerin muhafaza
sı için kullanılan ve mülkiyeti kendisine ait 
bulunan bütün gayrimenkulleri ve tesisleri İc
ra Vekilleri Heyeti karariyle ve Muhasebei 
Umumiye Kanununun 24 ncü maddesine tâbi 
tutulmaksızın umumi hükümler dairesinde ha
kiki veya hükmi şahıslara satmaya salahiyetli
dir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — 23 . V . 1934 tarihli ve 2441 
sayılı, 14.1 .1943 tarihli ve 4374 sayılı kanun
lar meriyetten kaldırılmıştır. 
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REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
(3) ay sonra meriyete girer. 

REÎS —; Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vökilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun 
kabul edilmiştir. 

2. — Muamele Vergisi Kanununda değişik
likler yapılmasına ve 2731 sayılı Kanun ve ek
leri gereğince bâzı maddelerden alınan İstihlâk 
Vergisinin Muamele Vergisi ile birleştirilmesine 
dair 4939 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci mad
desine bir fıkra ve 3843 sayılı Muamele Vergisi 
Kanununa bâzı hükümler eklenmesine dair ka
nun lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/226) (1) 

REÎS — îkinci müzakeresidir. 

4939 sayılı Kanunun muvakkat birinci madde
sine bir fıkra ve 3843 sayılı Kanuna bâzı 

hükümler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4939 sayılı Kanunun muvak
kat birinci maddesine aşağıdaki (F) fıkrası ek
lenmiştir : 

F) Nevileri 6551 sayılı Kanunun birinci 
maddesinde yazılı barut ve patlayıcı maddeler
le silâh ve teferruatı ve av malzemesi (Bu mad
delerin imalinde yardımcı madde olarak kulla
nılan kartonlar hariç) % 25. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Nevileri 6551 sayılı Kanunun 

(1) Birinci müzakeresi (70) nci İnikat zap-
tındadır. 
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birinci maddesinde yazılı barut ve patlayıcı 
maddelerle silâh ve teferruatı ve av malzemesi 
(Bu maddelerin imalinde yardımcı hadde ola
rak kullanılan kartonlar hariç) imal eden sınai 
müesseseler 3843 sayılı Kanunun 12 nci mad
desindeki muaflıktan istifade edemezler. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Nevileri 6551 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde yazılı barut ve patlayıcı 
maddelerle silâh ve teferruatını ve av malze
mesini (Bu maddelerin imalinde yardımcı mad
de olarak kullanılan kartonlar hariç) imal eden 
sınai müesseseler 3843 sayılı Kanunun 89 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrasındaki istisna hükmün
den faydalanırlar. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

ıMUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yete girdiği tarihte înhisar İdaresinin depola
rında mevcut bulunan barut ve patlayıcı mad
delerle silâh ve teferruatı ve av malzemesi sa
tıldıkça bunlara ait Muamele Vergisi, maddele
rin durumlarına göre sınai müesseselerin teslim 
fiyatları veya gümrüklenmiş ithal kıymetleri 
üzerinden hesabolunarak Vergi Usul Kanunu
nun kayıt nizamına bağlı olmaksızın satıldıkça, 
înhisar gelirlerinin tâbi bulunduğu usul daire
sinde İnhisarlar İdaresi tarafından Hazineye 
ödenir. 

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

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden (3) 
ay sonra meriyete girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS —'- Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini tâyini esami 
ile reyinize arz ediyorum. 

3. — İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
hakkındaki 4250 sayılı Kanunda bâzı değişik
likler yapılması hakkında kanun lâyihası ve Güm-
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rük ve İnhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/223) (1) 

RE IS — İkinci müzakeresidir. 

ispirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 
4250 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci Maddeleri
nin Değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hüküm

ler ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4250 sayılı İspirto ve İspirto
lu İçkiler İnhisarı Kanununun 1 nci maddesi 
aşağıda yazılı olduğu sekilide değiştirilmiştir : 

«Madde 1. — Her türlü ispirto ve ispirtolu 
içkilerin yapılması, hariçten getirilmesi, yurt 
içinde satılması hükümetin inhisarı altındadır. 
Bu inhisar, İnhisarlar Umum Müdürlüğünce iş
letilir. 

Bira, her türlü §arap ve meyva şaraplarının 
yapılması, satılması, viski ve tabiî köpüren şa
rapların ithali ve ithal olunan viskinin ve tabiî 
köpüren şarapların satılması bu kanun hükümle
rine göre serbesttir. 

Kısmen tahammür etmiş olmakla beraber iç
ki vasfını haiz bulunmıyan şıra ve boza gibi 
maddeler inhisar mevzuu dışındadır. 

İspirtolu içkilerin vasıfları ile bira fabrika 
ve imalâthanelerinin sıhhi ve teknik bakımından 
haiz olması lâzımgelen evsafı ve bunların kon
trol ve muayenelerine ait işlemler Gümrük ve 
İnhisarlar, Maliye, Ziraat, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet vekâletlerince müştereken hazırlana
cak bir nizamname ile tesbit olunur. Bu nizam
namenin bira imalât ve imlâsına ait hükümleri
ne aykırı hareket edenler hakkında 29 ncu mad
de hükümleri tatbik olunur. 

Bu nizamname kanunun meriyete girdiği ta
rihten itibaren üç ay içinde meriyete konur.» 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Reye arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE.2. — Aynı kanunun 2 nci maddesi
nin (a) fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir : 

a) Tıbbi şaraplar hariç olmak üzere her tür
lü şarap, bira ve meyva usaresi yapılması ve sa

fi,) Birinci müzakeresi 70 nci İnikat zaptın-
dadır. 
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tılması ile viski ve tabiî köpüren şarap ithal ve 
satışı; 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Reye arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İnhisarlar İdaresi, inhisar dı
şındaki ispirtolu içkileri imâl eden fabrika ve 
tesislerini İcra Vekilleri Heyeti kararı ile ve Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 24 ncü maddesi 
hükmüne tâbi olmaksızın umumi hükümler daire
linde satabilir. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Reye arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İnhisarlar İdaresi, İcra Ve
killeri Heyeti tarafından tesbit edilecek esas ve 
şartlarla İnhisar dışı ispirtolu içkilerin imal, it
hal ve satışı için hususi sermaye ile ortaklıklar 
kurabilir veya kurulmuş ortaklıklara katılabilir 
ve mevcut tesislerini de işletmek üzere ortaklık
lar kurabilir. 

REİS — Tadil teklifi yoktur, reye arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kanun kabul edilmiştir. 

4. — İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
Kanununun 16 nci ve 5451 sayılı Kanunla tadil 
edilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/224) (1) 

REİS — İkinci müzakeresidir. 
} . 

(1) Birinci müzakeresi (70) nci İnikat zap-
tındadır. 
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İspirto ve İspirtolu içkiler İnhisarı hakkındaki 
4250 sayılı Kanunun 16 ve aynı kanunun 5451 
sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddelerinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

BİRİNCİ MADDE — İspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanu
nun 16 ncı maddesi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 16. — İnhisarlar İdaresi şarap ya
panlara şarapçılık tekniğini öğretmek için uy
gun görülen bölgelerde kurslar açar ve müsa
bakalar tertibederek iyi şarap yapanlara mükâ
fat dağıtabilir. 

Her yıl İnhisarlar Umum Müdürlüğü, büt
çesine konulan tahsisattan, dış memleketlere 
şarap satanlara Maliye ve İktisat ve Ticaret 
vekâletlerinin mütalâaları alınmak suretiyle 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince tâyin edilen 
nispette prim verebilir. 

İnhisarlar İdaresi de dış memleketlere sat
tığı şaraplar için aynı şekilde prim alabilir. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Aynı kanunun 5451 sa
yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesi aşağı
da yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 21. — Devlete, Vakıflar Umum Mü
dürlüğüne, hususi idarelere, belediyelere ve 
umumi menfaatlere hadim cemiyetlere bağlı 
olan insan veya hayvan sağlığı ve hayvan ye-
tiştirmesiyle ilgili teşkilât ve müesseselere Âe 
Gümrük ve İnhisarlar ve Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet vekâletlerince birlikte tesbit edilecek. 
esaslar dâhilinde eczaanelerle, tıbbi, ispençiyari 
ve galenik müstahzarlar yapan lâboratuvarlara 
ve hususi hastanelere lâzım olan ispirtonun sa
tış fiyatından tenzilât yapılmasına Maliye Ve
kâletinin mütalâası alınmak suretiyle Gümrük 
ve İnhisarlar Vekâleti salahiyetlidir. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
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mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hü
kümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur
dur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kanun 
kabul edilmiştir. 

5. — Gayrimenkul Kiralan hakkında ka
nun lâyihası ile Ankara Mebusu Talât Vasfi 
Oz'ün, meskenden gayrı işlerde kullanılan gay-
rimenkullerin kiralanmasına, İstanbul Mebusu 
Füruzan Tekil ve Celâl Türkgeldi'nin, Millî Ko
runma Kanununun tadili hakkındaki 6084 sayı
lı Kanunun değiştirilmesine, Sinob Mebusu 8er-
ver 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 
(1/153, 2/6,26,33,35) 

REİS — Lâyihanın müzakeresine devam 
ediyoruz. Yalnız bir şeyi arz etmek isterim Ge
çen inikatta hatiplerin 10 dakikadan fazla ko
nuşmamaları yüksek heyetinizin, kararı icabı
dır. 

Söz, Ömer Sunar'mdır. 

ÖMER SUNAR (Tokad) — Çok muhterem 
arkadaşlarım; Yüksek Meclis tarafından lâyik 
olduğu hassasiyete mazhar olan bu mevzu ha
kikaten günün en heyecanlı ve en mühim bir 
mevzuu halindedir. Müsaadenizle ben de nâçiz 
birkaç kanaatimi sizlere arz edeceğim 

Mevzu iki şekilde belirdi : Birisi hükümet 
lâyihasının serbestiye istinadeden kısmı, diğeri 
ise Muvakkat Encümenin daha ziyade tahdide 
dayanan kısmı. 

Hükümetin getirdiği lâyihada, serbestiyi 
prensip olarak kabul ettiğine göre, bu serbes
tiyi ieabettiren durumun ne olduğu lâyihanın 
esbabı mucibesinde mevcut değil. Hattâ okunur
ken öyle bir mâna çıkarmak mümkün ki, bu es
babı mucibenin aşağısında bulunan metinlerde, 
serbesti değil, tahdit bekleniyormuş gibi bir 
mâna var. Yanlışlıkla serbestiye dayanan bir 
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metnin başına bu esbabı mucibe konmuştur. 
(Doğru sesleri) 

Müsaade ederseniz bir iki satırlık bir şeydir, 
aynen okuyacağım : Hükümetin esbabı muci-
besinde şöyle bir ibare var: «Ancak yukarda 
mâruz sebepler yüzünden memlekette baş gös
teren yeni fiyat temevvücatı karşısında bu ka
nunun meskenden gayrı yerlerde 1.1.1955 ve 
meskenlerde 1 . V I . 1955 tarihinden itibaren 
mutlak bir kira serbestisi kabul eden hükümle
rinin kayıtsız şartsız ve zamanı gelir gelmez 
tatbikine gidilmesinin büyük mahzurlar ve ge
niş inikaslar yaratacak bir iktisadi sarsıntı ve 
fiyat muvazenesizliği doğuracağı anlaşılmıştır.» 

Muhterem arkadaşlar, o zamandan bugüne 
kadar nasıl bir değişiklik oldu ki, bina inşaatı 
hakkında nasıl büyük imkânlar doğdu ki, bugün 
aynı hükümet serbestiyi kolay kolay kabul ede
biliyor. 

Muhterem arkadaşlarım; iktisadi büyük | 
hamleler peşinde ve içindeyiz. Böyle bir mem
lekette iktisadi istikrar zaman, zaman düzen
siz olabilir. Bunu hamlelerimize ve hamlelerimi
zin icabına borçluyuz ve o bakımdan da hoş 
görmemiz lâzımdır. Böyle bir hamlenin içinde 
nasıl olur da kira serbestisi usulünü kabul eder 
ve bugünkü hiç olmazsa muhafazasına çalıştığı
mız iktisadi nizamı altüst eder, bunu hercü-
merç içine sevk edebiliriz.. 

Muhterem arkadaşlar, hükümet lâyihasını 
bu şekilde hafif bir tenkide tâbi tuttuktan son
ra acaba Muvakkat Encümen'in getirdiği tek- I 
lif birinci maddesinden sonuncu maddesine ka
dar şayanı kâkül müdür? Asla bunu iddia ede- ' 
mem. Onun kendine göre içinde birçok mahzur
ları var ve düzeltilmesi lâzımgelen hususlar 
mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım bu mevzu daha zi
yade şahsi ve naçiz kanaatime göre en çok sa
bit gelirlileri alâkadar ediyor. Biz hükümet ola
rak sabit gelirlilere nasıl imkânlar bahşettik ki, 
bugün onları kiraya verenlerle karşı karşıya bı- ı 
rakıyoruz? hükümet nasıl oluyor da bu muaz
zam kitleyi buyurun mahkemeye ne işiniz var
sa orada görün diyebiliyor? Değil böyle 100 
binlerce vatandaşı hattâ yüzlerce vatandaşı da
hi bu yola sevk edemeyiz, bunların düşeceği 
her hangi bir ihtilâfta bizi de en yakından alâ
kadar edecek ihtilâflardır. I 
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I Bâzı arkadaşlar Muvakkat Encümenin ge

tirdiği bu teklifi Anayasa hukuku ile kabili te
lif olmıyacağmı ifade ettiler. Arkadaşlar, o 
kadarına' nüfuz etmek belki benim haddimin 
dışındadır, fakat şunu da kabul etmek mecbu
riyetindeyiz ki, mutlaka biz Muvakkat Encü
menin getirdiği teklifi aynen kabul edecek de
ğiliz. Onun da üzerine eğilerek, Meclis olarak 
madde madde inceliyeceğiz ve temayüllerimizi 
izhar edeceğiz, böylece Muvakkat Encümenin 
yeni hazırlıyacağı metne istikâmet vereceğiz. 
Böyle yapmadan serbestiye gitmiş olmak, âci
zane kanaatimce, isabetsiz olur ve birçok va
tandaşları yeniden huzursuzluğa götürmüş olu
ruz. 

Mülkiyet tasarrufu... Arkadaşlar, biz iktisa
di bir hamle, iktisadi bir inkişaf içindeyiz. Her 
gün yeni yeni mülki tasarruflara, âmme niza
mı bakımından müdahale etmek zorunda kalı
yoruz. Nitekim birçok tüccarların ellinde mev
cut mallarını derhal tevzie tâbi tutuyor ve şu 
esasa göre tevzi edeceksiniz, diyorsunuz; oto-

I molbil ücretleri şu kadar olacaktır, diyorsunuz, 
fırınlara ekmek fiyatı şu kadardır, diyorsunuz. 
Peki nasıl oluyor da evini kiraya vermek sure
tiyle kazanç temin eden ev sahiplerine tatma-

' men serbestsiniz, diyebilirsiniz? («Böyle diyen 
yok, nereden çıkarıyorsunuz bunları?» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; Muvakkat Encümen 
teklifinin tam olmadığını, teklif üzerinde de 
retuş yapılması lâzımgeldiğini kabul etmekte
yiz, serbest usule gitmiyelim, zira yüz binler
ce vatandaş bu suretle mağdur ve perişan ola
caktır. (Alkışlar) 

I REİS — Behçet Kayaalp. 
BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlarım; bendeniz Muvakkat Encü
mende çalışmış bir arkadaşınızım. Fakat ko
nuşmamı komisyon adına değil, şahsım adına 
yapacağım. 

Muvakkat Encümene seçilip orada çalışma
ya başladıktan sonra elimizde gayrimenkul ki-

I raları hakkında bir hükümet tasarısı, bir de 
[ Ankara Mebusu Talât Vasfi öz, İstanbul me-
[ busları Füruzan Tekil ve Celâl Türkgeldi, Si-

nöb Mebusu Server Somunucuoğlu ve Trabzon 
Mebusu Emrullah Nutku'nun kanun teklifleri 
vardı. Komisyonda bunlar birer birer ele alı-

! narak tetkik edildi, prensipleri gözden geçi-
I rildi ve üzerinde ayrı ayrı münakaşalar yapıl-
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di. Zaman zaman prensip kararları da verdik. 
Bunlardan rücu ederelk hakikati aramıya çalış
tık ve en sonra encümenimiz huzurunuza bir 
kanun metni hazırlıyarak gelmiştir. 

Bizim noktai nazarımız şu idi : Serbest bir 
rejime mi gitmek lâzımdır, yoksa tahelitli bir 
sistem içinde mi çalışmak lâzımdır? Yaptığımız 
tetkik ve tamik neticesinde tahditli sistemin 
memleketimizin iktisadi ve içtimai bünyesine da
ha uygun bir sistem olduğu kanaatine vardık ve 
bunda şüphe etmiyoruz. Diğer kanun teklifleri
nin bir kısmı zam esasına, bir kısmı da metreka
re esasına dayanmakta ve maliyet esasları naza
rı itibara alınmakta idi. Fakat bunların içeri
sinde bizim iktisadi ve içtimai bünyemize ve ile
riden beri alışılmış hukuk esaslarını nazarı iti
bara aldığımız takdirde tahditli sistemin bünye
mize daha uygun olduğu üzerinde arkadaşlar ara
sında bir ittifak hâsıl oldu. Yalnız tahditli siste
me giderken bizi, birbirinden ayrı hukuka tâbi 
gayrimenkuller meşgul ediyordu. Bundan birisi 
1939 dan evvel inşa edilmiş ve kiraya verilmiş 
olan gayrimenkuller, diğeri de 1939 dan sonra 
inşa edilip kiraya verilmekte olan gayrimenkul
ler, bir de 1947 den sonra inşa edilip serbest ki
raya verilen gayrimenkuller. O halde tahditli sis
teme giderken biz daha ziyade normal ölçüyü bu
lalım dedik. Esasen 1939 dan evvel inşa edilmiş 
gayrimenkuller de kiraya verilmeden evvel harb 
haline geçilmemiş bir durum mevcut idi. O za
man kira akti de serbest iradeye müstenit idi. 
1939 dan evvel inşa edilmiş gayrimenkulleri tu
tan ve oturan kiracılar serbest kira esasına göre 
oturmaktaydılar işte bu kiralar dondurulmuştu. 
O halde 1939 kiraları uzun zamandan beri ufak 
tefek zam görmüşse de bugünkü iktisadi duruma 
uymuyordu. Buna muayyen bir zam yapmak su
retiyle haksızlıkları ve ihtilâfları bertaraf etme
yi düşündük, ikinci olarak kanun metninde 1953 
ü alışımızın sebebi de 1953 yılında 6084 sayılı 
Kanunun çıkarılmasına takaddüm eden devredir 
ki, bu devrede 1947 den sonra inşa edilen gayri
menkuller serbestçe kiraya verilmektedir. Ve ki
racı ile mal sahibi arasında hukuki olsun, ik
tisadi olsun ihtilâf mevzuu olmıyan kira müna
sebetleri mevcuttur. . 1953 tarihi ile 1939 tarihi 
başlangıçları serbest iradenin mevcut olduğu bir 
devredir. Onun için burada rıza ifsadı vaziyeti 
yoktur. Bu itibarla serbest iradenin cereyan etti
ği 1939 ve 1953 tarihlerini mebde ittihaz etmek-
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le fayda gördük. Bu iki esası vaz'ettikten sonra 
1939 kiralarına bir zam koyduk. Bir de belediye
ler zamanında 1944 ile 1947 seneleri arasında 
gayrisâfi irat esası üzerinde konmuş olan kira
lar var ki, bunları da tefrik ettik. 

Muhterem arkadaşlarım; komisyon raporu
nun esası, serbest iradeden hareket ederek, mağ
dur olanlara zam yapmak ve 1953 ten sonra had
di layı kının çok üstüne ve hattâ ihtikâr derece
sine varmış olan kiraları durdurmak ve dondur
mak. 

Muhterem arkadaşlarımız getirdiğimiz kanun 
metnini müktesep haklara ve çıkarılmış kanunlara 
riayetsizlik olarak tavsif ettiler. Encümenimizde 
böyle bir zihniyet ne vardı, ve ne de böyle bir 
fikir teati edildi, ne de böyle bir fikre sahip 
olduk. Yüksek Meclis bu tasarıya tasarruf et
mek mevkiindedir. Bizim serbest irade esasından 
hareket edişimizi, çıkarılmış kanunlara, yahut 
da müktesep haklara muhalefet ediliyor şeklin
de ifade olunması yerinde bir mülâhaza olmasa 
gerektir. 1953 tarihini, kanunun neşri, tarihi de
mek suretiyle müktesep hak mevzuunu münaka
şa dışı bırakmak mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar; 1939 kiralarına yap
tığımız zammı münasip görmez, fazla veya ek
sik görürseniz bunun üzerinde de bir rötuş yap
mak imkânı mevcuttur. Bu bakımdan fikrimiz 
odur ki... 

REİS — Behçet Bey; bir dakikanız kalmış
tır. 

BEHÇET KAYAALP (Devamla) — Teşkilâ
tı Esasiye Kanununa muhalif bir kanun met
ni getirmiş veya komisyon böyle bir rapor ha
zırlamıştır diye bize ta'iletmenin yeri olmadığı
na kaaniim. Çünkü arkadaşlar âmme menfaati, 
âmme hizmetleri, içtimai ve iktisadi zaruretler 
icabettiği takdirde mülk tasarrufuna ait olan 
kısımlar için de tahditler yapmak mecburiyetin
deyiz. Yoksa bâzı arkadaşlarımızın dedikleri gi
bi Jean Jaques Roussau devrinde değiliz. 

istirhamım odur ki, Muvakkat Encümenin 
hazırladığı tasarı esası üzerinde müzakere ya
pılsın, çalışmalarımız onun üzerinde olsun. Mem
leket ve millete hayırlı bir kanun getirmiş ola
lım. 

REÎS — Reylerini kullanmıyan arkadaşla
rın reylerini kullanmalarını rica ederim. 

Muhlis Erdener buyurun. (Yok sesleri) Ek
rem Alican buyurun. 
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EKREM ALİOAN (Gazianteb) — Muhterem 

arkadaşlar, bendeniz bilhassa bir hususun ta
vazzuh etmesi için söz almış bulunmaktayım. 
Gerek Muvakkat Encümen adına konuşan ar
kadaşlarımız, gerekse Muvakkat Encümenin ra

korunu müdafaa eden arkadaşlarımız Muvak
kat Encümen lâyihasının tahdidi hükümleri ih
tiva ettiğini, Hükümet lâyihasının da serbesti 
rejimini müdafaa ettiğini beyan etmişlerdir. 
Bendeniz bu kanaatte değilim. Çünkü eğer Hü
kümet lâyihası serbesti rejimini müdafaa etmiş 
olsaydı, Hükümet lâyihasının Meclise gelmesi
ne lüzum yoktu. 6084 sayılı Kanunun hükümle
ri sarihtir. (Alkışlar) Yalnız bu çeşit konuşma
lar yapılırken bekledik. Hükümet her halde ge
lir, burada sarahatle fikirlerini müdafaa eder 
dedik. Şu ana kadar Hükümetin her hangi bir 
müdahalede bulunmayışı karşısında durumu 
ariz ve amik izah etmek üzere huzurunuza çık
mış bulunmaktayım. 

Tahdit ne demektir? Evvelâ bunun mânası 
üzerinde duralım. Tahdit, biliyorsunuz, iki cep
heden yürümektedir. Birisi tahliye bakımından 
tahdidi hükümler, diğeri de kira bedellerini tes-
bit bakımından tahdidi hükümler. Açalım Hü
kümet lâyihasını, açalım Muvakkat Encümen lâ
yihasını her ikisinde de tahliye bakımından ko
nulmuş olan hükümler aynıdır. Binaenaleyh iki 
lâyiha arasında bu bakımdan bir fark yoktur. 
Tahliye bakımından Hükümet de, Encümen de 
tahdidi hükümlerle karşımıza çıkmıştır. 

Bütün mesele, kira bedellerinin tesbiti bakı
mından Hükümetle komisyon görüşlerinin fark
lılığına inzimam etmektedir. Hükümet kira be
dellerini tahdide taraftardır. Lâyihanın mucip 
sebeplerinin daha ilk paragrafında : (Memle
ketin içinde bulunduğu iktisadi inkişafa muva
zi olarak vatandaşların iştira gücünün artması 
sebebiyle istihlâk maddeleri fiyatlarında umu-. 
mi bir yükseliş müşahede edilmekte ve bu yük
selişin mâkul ve meşru hudutları aşarak haksız 
kazançlara ve ihtikâra meydan bırakılmaması 
için Hükümetçe muhtelif tedbirlere tevessül 
olunmaktadır. Bu tedbirlerin muvaffakiyetli ve 
müspet neticeler sağlıyabilmesi, iktisadi sektör
lerin tamamına şâmil müessir bir tatbikata gi
dilmek suretiyle piyasada umumi bir fiyat istik
rarının teminine ve muvazeneli bir hayat sevi
yesi sisteminin yerleştirilmesine bağlıdır. Aksi 
takdirde tedbirler manzumesi kapalı bir sistem 
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teşkil etmekten uzak kalır ve bir sahada temin 
olunan müessir neticeler diğer cephelerdeki aşı
rı tereffülerle zedelenmiş bulunur.) denilmekte
dir. 

Bu mucip sebepleriyle hükümet; «Mâkul ve 
meşru hallerde olmak şartiyle nasıl iktisadi ha
yatın diğer sahalarında tedbirler almakta isem, 
bu sahada da aynı çeşit tedbirleri almak 
mecburiyetindeyim ve bu cümleden olarak huzu
runuza şu lâyiha ile çıkmış bulunuyorum.» demek 
istemektedir. 

O halde arkadaşlar; bir noktayı anlıyalım : 
Hükümet lâyihası da, Muvakkat Encümen lâyi
hası da tahdidi hükümleri ihtiva etmektedir. 
Esasen Yüksek Meclis tahdidi hükümleri ihtiva 
eden bir kanun çıkarmak azmindedir ve hepimiz 
de aynı kanaatteyiz. 

Encümen; kira bedelini tahdit bakımından, 
kira bedellerini bloke etmek yani dondurmak de
diğimiz muayyen bir yıl kiralarını sabit kılmak 
fikrindedir. Hükümet ise, şimdi okuduğum esba
bı mucibede ifade edildiği gibi, diğer iktisadi sa
halarda ne çeşit tedbirler alıyorsa aynı çeşit 
tedbirleri kira sahasında da alacağım demektir. 
Yalnız Umumi Heyetteki müzakereler hükümet
le encümeni birleştirmiş bulunmaktadır. Bu hu
susu arz edeyim. i 

Huzurunuzdaki metin 1953 yılı kiralarını 
bloke ediyoruz diye geldi. Ama komisyon teklif 
ettiği bu tedbir yüksek heyetinizde haklı olarak 
bir reaksiyon hâsıl etti. Şimdi husule gelen bu 

f 

reaksyon karşısında komisyon başkanı bundan 
evvelki iki celsede yaptığı konuşmalarda dedi ki, 
«Eğer 1953 blokesine Yüksek Heyet itiraz eder 
ve bununla hakkı müktesepler ihlâl olunur der
se, biz 1955 fiyatlarını bloke temeye de amade 
ve taraftarız.» 

Şimdi arkadaşlar, komisyon raporunun, hü
kümet lâyihasının ret esbabı mucibesini yine 
huzurunuzda okumak ihtiyacını duyuyorum. Ba
kınız komisyon hükümet lâyihasını reddederken 
ne diyor : «Hükümet lâyihasında mal sahibinin 
serbest emsal kira bedelini istiyebileceği esası
nın kabul edilmiş olması, serbest emsal kira be
dellerinin ise bilhassa 1953 yılından sonra pek 
fahiş hadlere yükselmiş bulunması ve binnetice 
bu esasın kabul edilmesinin memleketteki gayri
menkul kira bedellerinin bu fahiş hadlere yüksel
mesine, dolayısiyle hükümetin önlemek istediği 
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anormal fiyat artışlarına sebebiyet vereceği mü
lâhaza edilerek isabetli görülmemiştir.» 

Şimdi, mâni zail olursa memnu avdet eder. 
Komisyon raporunu yazarken diyor ki; «Hü
kümet lâyihası daha çok 1955 kiralarına istinad-
etmektedir. Emsal kira bedeli dediğimiz de netice 
itibariyle budur. Emsal serbest kira deyince biz 
kiraları astronomik rakamlar halinde tesbit ede
cek değiliz.» Hükümet taraflar arasında çıka
cak münazaaları mahkeme halleder diyor. Bu, 
mahkeme olmaz da belediye encümenleri olur. 
Hükümet de 1955 kirasını kabul ediyor. 

Evvelce 1953 kirası üzerinde duran komis
yon burada konuşulup eksik tarafları tebarüz 
ettirilince, 1955 yılma taraftarım diyor. O hal
de arkadaşlar iki lâyiha bu şekilde birleşmiş
tir. Şimdi mesele kanaatime göre iki lâyihanın 
eksik taraflarını meydaan çıkarmaktır. Komis
yon lâyihasında çeşitli kiralar tesbit ediliyor. 

1947 yılından sonra serbestçe kiraya veril
miş olanlar, arz ettiğim şekilde, bugün geldiği
miz noktada, 1955 kiralariyle dondurulmaya ça
lışılıyor. ö t e taraftan 1939 dan evvel ve 1939 -
1947 arası kiraya verilmiş gayrimenkullere çe
şitli usuller tatbik edilmektedir. Ve denilmek
tedir ki, ben endeksleri tetkik ettim, % 500 zam 
yapmak suretiyle bu kiraları da 1955 e götürü
yorum.. O halde arkadaşlar, bu çeşitli ölçülere 
ne lüzum var? Bir an için istirham ederim; Millî 
Korunma Kanununu yok; farzedelim. Bugün şu 
lâyihada mevzuubahis olan iktisadi inkişaf hâ
sıl olmuştur, biz de böyle bir kanun çıkarmak 
vaziyeti ile karşı karşıya gelmişiz. Ne yapacak
tık? 1939 kirası, 1939 - 1947 arası rayici, 1953 
rayici, 1955 rayici diye mukayeseler yapacak 
mı idik? 

Komisyon reisi dedi ki, pür iktisat prensip
leriyle değil sosyal iktisat prensipleriyle hare
ket ettik. Acaba Millî Korunma Kanunu olmasa 
idi, sosyal iktisat sistemi, ilmi ortadan mı kal
kacaktı ? 

Şu halde mâruzâtımı şu şekilde hulâsa et
mek icabedecektir: Komisyon mülk sahiplerini 
çeşitli şekillerde tefrik etmekte 1939 mülk sa
hipleri, 1939 ilâ 1947 mülk sahipleri, 1947 ile 
1953 arasındaki mülk sahipleri ve 1955 de kira
ya verenler. Bütün bunları bir tek kanun ile 
birleştirmek ve bu suretle mülk sahipleri ile ki
racı arasındaki farkları, ihtilâfı kaldırmak ica-
beder. Yüzde, beş yüz zam. bâzı, yerlerde mülk 
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sahibi aleyhine olduğu gibi, bâzı yerlerde de ki
racı aleyhine olabilir. Zira ticarethanelerde du
rum başkadır, ikametgâhlarda durum başkadır, 
Ankara'da durum başkadır, İstanbul'da durum 
başkadır. Kaldı ki, 1947 den evvelki kiracıları 
müdafaa etmek durumunda kalırsak ve bu ki
racıların dar gelirli memurlar olduğunu iddia 
edersek hataya düşmüş olabiliriz. Aradan zaman 
geçmiş, memur denilen şahıs Millî Korunma Ka
nununun himaye edici hükümleriyle tesbit etti
ği binalardan çoktan çıkmış vaziyettedir. 

İstanbul'a gidersek, senede milyonlar kaza
nan tüccarların bu hükümlerden istifade ettiği
ni görürüz. 

EEÎS — Ekrem Bey, vaktiniz tamamdır. 
REFET AKSOY (Ordu) — Usul hakkında. 
REİS — Ne gibi usul hakkında ?. 
REFET AKSOY (Devamla) — Mevzu hak

kında yanlış bir istikamette konuşma yapılıyor. 
Müsaade buyurun arz edeyim. 

RElS — Buyurun. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, üç celseden beri devam eden bu konuş
malar haddizatında İçtüzüğe uygun olmıyan 
bir şekilde cereyan etmektedir. Çünkü, muhte
rem komisyon esbabı mucibesinde diyor ki : 
«Teşkil ettiğiniz komisyonumuza havale edilen 
bu kanun lâyihasını ve teklifleri tetkik ettik.» 
Sonra şöyle bağlıyor: «Birlikte tetkik ve müza
kere etmek üzere teşkil edilen encümenimizde 
bu lâyiha ve teklifler, bir celse Adliye ve İkti
sat ve Ticaret vekilleri ve diğer celselerde Ad
liye, Dahiliye, Maliye, İktisat ve Ticaret vekâ
letleri temsilcileri hazır oldukları halde müza
kere edilmiştir.» Ondan sonra kanunun geçir
diği safahata ait bir tarihçe yapılıyor, yapılan 
tekliflerin muteber olmadıkları fıkra fıkra 
bahsedildikten sonra, komisyon son kanaatini 
şu şekilde izhar ediyor, ki bu İçtüzüğe muga-
yeretin en sarih bir delilidir. 

Komisyon diyor k i : «Komisyonumuz bun
dan başka hazırlanacak metnin şimdiye kadar 
birçok tadiller geçirmiş olması itibariyle tat
bikatta tereddüt doğurabilecek olan Millî Ko
runma Kanununun 30 neu maddesinin tadili 
mahiyetinde değil, hem Millî Korunma Kanu
nunun bugün meriyetten kaldırılması ihtimali 
karşısında devamiyet vasfını haiz ve hem de 
tatbikatta müstakil olarak daha kolay tatbik 
edilmesi mümkün olacak mahiyette hususi bir 
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kanun hazırlanmasını da faydalı bulmuş, bu j 
kanun metni bu düşüncelerle hazırlanmıştır.» 

Yani ben bir kanun hazırladım diyor. Hal
buki İçtüzüğün 29 ncu maddesi bize aynen 
şunu söylüyor, madde şudur: 

«Encümenler kendilerine muhavvel işlerin 
tetkikatmdan başka hiçbir işle meşgul olamaz
lar.» 

Bu maddenin bir de notu vardır : Not 13. 
«Komisyonlar kanun teklif edemezler» 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu hükümleri açık

t ı r ; kanun teklifini ancak hükümet ve mebus
lar yapar. Binaenaleyh arz ettiğim bu mahzur
lar karşısında encümenin bu teklifini bu esbab] 
mucibeden tetkik etmemiz ve teklif edilen bu 
kanunu müzakere etmekliğimiz doğru değildir. 
Riyasetin müdahalesini rica ediyorum. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) — Biraz evvel arkadaşı
mız Ekrem Beyin de sarahaten ifadesinde, «İki 
celseden beri devam eden müzakerelerde, Hükü
metin tahditli rejimden tamamen serbest bir re
jime geçilmesini tasarısında esas olarak aldığı, 
buna mukabil komisyonun bir tahditli rejimle 
Yüksek Huzurunuza yeni bir teklif veya teklif
lerin hulâsasını getirmiş olduğu anlaşılmakta
dır.» dediler ki, bir defa meseleyi böylece koy
maya bizim tasarımızın değil, sade esbabı mu-
cibesi, metni de mâni bulunmaktadır. Bu iti
barla müsaade ederseniz fikrimizi daha sarih 
ifade edebilmek için kısaca bir tarihçe yapmak 
zorundayız. 

1939 yılını esas tutarak 1940 yılında Millî 
Korunma Kanununun hükümlerine istinaden 
bir tahdit rejimi memleketimizde tesis edilmiş 
bulunmaktadır. O kanunu takibeden bir kanun
la 3954 sayılı Kanunla 28 . XI I . 1940 tarihinde 
1939 yılından sonra boşalmış veya 1939 yılın
dan sonra yeniden işa edilmiş olan binalarda 
belediye encümenleri tarafından muayyen kira 
bedellerinin tesbiti esası kabul edilmiş ve bu 
1947 yılının sonuna kadar devam etmiştir. 

1947 de 5020 sayılı Kanunla ise eski rejim
lerde muayyen tahdide tâbi tutulan gayrimen
kul kiralarına muayyen zamlar yapılmış olmakla 
beraber o tarihten sonra inşa edilecek olan gay-
rimenkullerin kiraları tamamen serbest bırakıl
mıştır ! 
. .Nihayet bundan evvelki geçen-devrede ka- I 
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bul buyurduğunuz 6084 sayılı Kanunda ise 1939 
rejimi, 1939 dan sonra inşa edilip 1947 ye kadar 
devam eden tahditli kısım ve bir de 1947 den 
sonraki tamamen serbest rejim olarak tatbik 
edilen usuller lâyihamızda tevhidedilmiş ve 
hepsi, ticarethanelerde 1955 yılının bidayetinde 
ve meskenlerde 1 Haziranda serbest kılınmak 
suretiyle tam bir serbesti rejimi Yüksek Heye
tinizin tasvibine iktiran etmiş ve kanunlaşmış 
bulunmaktadır. Nitekim son kararınızla bu ka
nun tehir edilmek suretiyle meskenler dışındaki 
gayrim enkullerde de tatbikatı durdurulmuştur. 
Bu tarihlerden evvel her hangi bir suretle tahli
ye edilmiş gayrimenkullerde serbestîlik rejimi 
fiilen tatbik edilegelmektedir. Binaenaleyh böy
le bir serbesti rejiminin doğurmuş olduğu birta
kım mahzurları göz önüne alan Hükümetiniz, 
arkadaşlarımızın yapmış oldukları teklifleri de 
nazarı dikkate alarak bir taraftan serbestiyi ka
bul etmek fakat öbür yandan, diğer bir kısım 
sahalarda da tatbik ettiğimiz gibi, gayrimenkul 
sahiplerinin hakkı tasarruflarının suiistimal et
melerini önlemek için bir tahdit rejimi olarak 
Heyetinize tasarısını sunmuş bulunmaktadır. 
Binaenaleyh bizim getirmiş bulunduğumuz şey,_ 
serbest rejim içinde tekevvün etmekte bulunan 
bir tasarrufun suiistimalini önliyecek bir tahdit 
rejimi tesis etmek gayesine matuftur. Binen-
aleyh Hükümetiniz serbesti rejimi değil, bilâkis 
mevcut, kabul edilmiş ve halen tatbik edilmek
te bulunan serbesti rejimine yeni bir tahdit koy
mak arzusu iledir ki kanun tasarısı hazırlanmış
tır. Bununla biz komisyonla aramızdaki farkı 
tebarüz ettirmeye çalışmış bulunuyorum. Bunu 
daha sarih olarak adlandırayım : Bizim ki tah
dit rejimidir. Komisyonunki ise bir devreden 
itibaren dondurma rejimi olarak kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. (Alkışlar) Komisyon, son 
defa kabul ettiğiniz 6084 sayılı Kanundan da 
geriye dönerek 1947 ye, hattâ o rejimden daha 
geriye gitmek suretiyle bir dondurma rejimi ka
bulü yoluna gitmektedir. Bir arkadaş gayet gü
zel beyan ettiler, hattâ, zannederim komisyon 
reisi veya sözcüsü arkadaşımızın dediği gibi, bu 
meseleyi bir kiracı ve mal sahibi meselesi ola
rak mütalâa etmemek lâzımdır. Meseleyi, mem
leketin bir mesken meselesi, memleketin bir sos
yal dâvası olarak ele almak lâzımdır. (Bravo 
sesleri) Meseleyi böyle ele alınca sadece muay
yen bir devrede •dondurmak,*-(bir kısım arka-
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daşların ifade ettikleri ve bendenizin de biraz j 
sonra birçok misaller ile onların temas etmedik- i 
leri noktalar üzerinde duracağım gibi) onu kısa i 
bir müddet sonra kiracının aleyhine işliyebile- ı 
cek bir hale getirmenin imkânlarını hazırlar ar- i 
kadaşlar. j 

Bir defa kiraları dondurmak, Gelir Ver- J 
gisi bakımından mühim sahadır. Bunun reper- j 
küsyonlarmı mutlaka mütalâa etmek mecburi- j 
yetindeyiz. Yeniden meskenlerin yapılması, asıl 
dâvanın kökünden halledilmesi lâzımgelen saha- i 
dır. Bol mesken yapmak bir zaman olduğu gibi, 
gecekonduyu önlemek ve kiracının bol mesken j 
bulabilmesi için imkânlar hazırlamak bakımın- i 
dan da mutlaka buna zaruret vardır. j 

Arkadaşlar, nitekim biz de tasarımızı muta- ! 
lâa ederken şunu esas aldık, dedik ki ; evvelâ j 
kiracı ile kiralıyan arasında bir mutabakat J 
aransın. Eğer bir muvafakat varsa mesele yok- J 
tur,dedik. Muvafakat olmadı, aralarında bir j 
ihtilâf çıktı, o halde mahkemeye müracaat et- j 
sin, dedik. O zaman bunu mütalâa ederken ay- j 
m şeyi söyliyen arkadaşlarım gibi acaba bu gibi j 
hallerde de mutlaka muayyen bedel tâyinine i 
gitmek nasıl mütalâa edilir, diye bunu gözden j 
geçirdik. Gördük ki, geçmişteki tatbikat şekli 
yarınki tatbikat bakımından belki kanunun j 
tatbik edildiği devirde bâzıları için faydalı ola- ı 
bilir. Ancak aradan kısa bir müddet geçtikten j 
sonra faydalı olarak mütalâa etmeye imkân ! 
kalmaz, şartlar değişir. Faraza bir binanın bo- i 
salmış olduğunu yahut da yeni yapılmış oldu- j 
ğunu farz edin, bu binaya beş kişi talip var. | 
Arkadaşlar, bunlardan her hangi birine, başta j 
veya on son müracaat edenin kiralama şeklin- i 
de bir mecburiyet vaz'eden bir kanun koyama- j 
yız. Şu halde ev sahibi bunlardan birine vere- J 
çektir. Kime verecek? Şüphesiz ki, toplu para i 
verene veya hava parası verene verecektir. Ar- ; 
kadaşlar, sorarım hepinize; imdiki rejim tatbik j 
edilmeden hangi binayı hava parasız tutmak 
imkânı vardı? Bir devre, bir, iki sene gibi kısa 1 
bir müddet geçtikten sonra ve yeni boşalmalar j 
başladıktan sonra mutlaka hava parasız tut- i 
maya imkân yoktu. Hattâ bâzı dar gelirli ve bir j 
yerden diğer bir yere nakledilen memur arka- i 
daşlar hava parası veya toplu para verememek i 
yüzünden bunu tutmamakta ve fakat serbest i 
rejimdeki daha yüksek kiralı evi her ay vere- I 
bileceği için tercih etmekteydi. (Doğru, doğru \ 
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sesleri) Biz bütün bunları nazarı itibara alarak 
evvelâ karşılıklı muvafakat esasını aldık ve di
ğer taraftan da bina içindeki vatandaşın hak
sız ve yersiz olarak yerinden çıkarılmasını ön
leyici bir hüküm olarak da bir hakem heyetinin 
kurulmasını esas olarak kabul ettik, arkadaş
lar. 

Arkadaşlarımızın bilhassa tasarımız üzerin
deki itirazları, her vatandaşın mahkemeye mü
racaatları halinde hakem kurullarının muhte
mel suiistimalleri noktasında toplanıyor. Ama 
hâkimlere müracaat bizim tasarımızda yer al
masın komisyon olsun, derseniz bu da pekâlâ 
mümkündür. Kaldı ki, Muvakkat Encümende 
mutlak olarak hattâ bütün kiraya verilecek 
gayrimenkuller için bir belediye komisyonuna 
müracaatı âdeta, şart kılmaktadır. Biz belediye 
komisyonu yerine, bir hakem heyetini kabul 
ediyor, ayın zamanda bu heyeti hâkimin neza
reti altına bırakmış bulunuyoruz. Ama bunda 
ısrarımız yoktur. Gerek hâkim nezareti altında 
bulundurulacak heyeti ve gerekse belediyeler
den seçilecek komisyonu tercih etmek mümkün
dür. Tasarımızın konuşulması halinde, bu iki 
nokta üzerinde de durulabilir. 

Arkadaşlarım, muayyen bir nispet üzerinde, 
bir devrede dondurma keyfiyetine gelince; biz 
bunu yerinde bulmadık. Çünkü siz bundan evvel
ki 6084 sayılı Kanunu kabul ederken birtakım 
muayyen zamlar yaptınız. 1939 da dondurulmuş 
olan binalara şu kadar, 1939 dan sonra inşa 
edilmiş olanlara şu kadar zam ve ondan evvel 
de muayyen zamlar yaptınız. Bu ilci devreden 
sonra yeniden zamma mı, gitmek lâzımdır, yok
sa muayyen bir hayat seviyesini takibederek 
muayyen zamanlarda aynı şeyi yaparak müte
madiyen memleketin sosyal hayatı içinde mil
letçe halledilecek bir mesele halinde dâvayı 
ele almayı mı tercih edersiniz? Elbette ki bun
ları şahıs ihtilâfları halinde her devrede hallet
meyi tercih ettik ve bunu büyük bir sosyal me
sele olarak mütemadiyen cemiyetin içinde uzat
mayı doğru, bulmadık. Bunu da zamanla tahdi-
dettik. 5 sene gibi muayyen bir zaman koymak 
suretiyle tahdidettik. 

Sonra, zam için hangi devreyi ele alacağız, 
hangi şehri ve hangi ticari merkezi esas tuta
cağız? Encümen bunun için yedi prensip değiş
tirdi, bir neticeye varamadı. Hattâ son vardığı 
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netice kendi başkanı ağzından burada ifade | 
edildi. Dediler k i ; «Biz eğer istenirse 1953 ü 
1955 tarihine getirebiliriz, isterseniz yüzde 200 
e 300 e indirebiliriz.» Kendilerinin bütün es
babı mucibeleri tamamiyle iki maddeye dayan
maktadır ve bunları da şimdi reylerinize bırak
mış olmaktadırlar. 

Bunu izah etmemden maksadım muayyeri 
bir fikre sahib olmadıkları için değil, mesele
nin nasıl katî bir kıstası bulunamamış olduğu
nu arz etmek içindir. Nitekim 1939 dan sonra 
inşa edilmiş binaların kiralarını tesbit için be
lediye encümenleri nasıl ehlivukuf sıfatiyle va
zifelendirilmişler ise biz de tam bir kıstas bu
lamadığımız için bir ehlivukufla bir hâkimin 
işi tetkikini kabul suretiyle işi hâkimin kararı
na bırakmış oluyoruz. 

Arkadaşlar biraz evvel de ifade ettiğim gi
bi, mesken dâvasını derhal ve aynı zamanda ele 
almak mecburiyetindeyiz. Davanın asıl hallinin 
mutlaka mesken dâvası ile, yani mümkün ol
duğu kadar fazla gayrimenkul inşası ile kabil 
olduğunu elbette ki takdir edersiniz. Biz elimiz
deki imkânlarla, hükümet olarak buna geniş 
bir saha hazırlamaya çalışıyoruz. Diğer taraf
tan bu işe vatandaşların, hususi teşebbüsün ser
maye yatırması ve emeğini katması lâzımdır. 
Hükümet olarak onları mutlaka teşvik etmek 
icabeder. 

Memleketimizi başka memleketlerle kıyas 
ettiler. Ben kıyaslar yaparak rakamlar arz et-
miyeceğim ama bizim memleketimiz bilhassa 
son senelerde büyük bir kalkınma* hareketi ha
linde sanayileşme halinde, şehirlere doğru bir 
tehacümle karşı karşıya bulunduğumuzu der
hal kabul etmek lâzımdır. îşte Ankara'nın na
sıl geliştiğini görüyorsunuz. 100 - 150 bin nü
fuslu şehirlerimizin yarım milyonluk şehirler 
olduğu, îstanbulun bir buçuk milyonluk bir şe
hir olduğunu görüyorsunuz. Adana'nm, Eskişe
hir'in halini görüyorsunuz. Devletin bahşettiği 
imkânları, kooperatifleri ve temin edilen kredi
leri her sahada hazırlamaya imkân yoktur. Bu 
sahada şahısların da yardımı lâzımdır. 

Bâzı memleketlerde her sene yüzde beş, on ar
tırma vukua gelebilir. Ancak kâr temini mak-
sadiyle vatandaşların da iştirakiyle kalkınma 
imk.ânı vardır. Böyle bir kanuna ihtiyaç gör
meden, herkesin aynı konforu haiz olmamakla 
beraber hfertkesin ketfesme göre bir mesken te- | 
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minine çalışmak imkânı hâsıl ollabilir. Yaptı
ğımız birçok tetkikler bize müspet neticeler 
vermektedir. Âdilâne ve muayyen bir nispet 
dâhilinde kiraların artırılması düşünülebilir. 
Belki Ankara'nın merkezinde bunun beş misli 
artırılması halinde dahi bundan mağdur olacak 
mülk sahipleri olacağı gibi, buna karşılık bu 
zam kenar semtlerde oturan bir kısım mağdur 
kiracıların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. 
Bir şehir içinde, hattâ müsavi şartlar üzerinden 
artırılması ile dahi adaleti temin etmek imkânı 
yoktur arkadaşlar. 

îşte bütün bu mülâhazalarladır ki, meseleyi 
bu ölçüde ele aldık, tasarımızı bu niyetle ge
tirdik. 

Bir defa daha tekrar etmek isterim ki, mev
cut olan serbesti rejimini gayrimenkul tasar
rufunun kira yolu ile suiistimali önliyecek bir 
tahdit rejimi ve tahvil düşüncesiyle tasarımızı 
vermiş bulunmaktayız. Tabiî bütün bu mese
leleri Yüksek Heyetiniz teemmüm edecek, en 
güzel, en mükemmel ve en faydalı kararı mut
laka alacaktır, arkadaşlar. (Alkışlar) 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Bir su
al. 

Türkiye'de bu şartlar dâhilinde inşaat mal
zemesinin karaborsaya intikal ettiğini ve fiyat
larının arttığını ve arsa fiyatlarının da yük
seldiğini müşahede ederken bunu inşaat bakı
mından memleketin hayrınla görüyor musunuz, 
görmüyor musunuz? 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ SITKI 
YIRCALI (Devamla) — Bu meseleyi ayrıca 
konuşabiliriz. 

REİS — Encümen namına Pertev Arat. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ PERTEV ARAT (izmir) — Çok 
muhterem arkadaşlarım; iktisat ve Ticaret 
Vekili Sayın Sıtkı Yırcalı'ya cevap verirken 
aynı zamanda Ekrem Alican arkadaşımızın mü
lâhazalarına da cevap vermiş olacağım. 

Evvelâ denildi ki, ne komisyonun metninde 
ve ne de hükümetin getirdiği lâyihada serbes-
tîyet yoktur, her ikisi de tahdit prensibini 
vaz 'etmiş olan mevzulardır. 

Arkadaşlar, biz aksine olarak her iki me
tinde de birbirinden çok farklı husus görmek
teyiz. Şimdi müsaadenizle hükümetin lâyihası
nın birinci maddesini tekrar okumak isterim. 

«Vilâyet ve kaza belediye hudutları içinde 
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bulunan bir gayrimenkulu mesken olarak veya 
meskenden gayrı bir maksat için işgal eden ki
racı, kira akdinin hitanımda mal sahibinin is-
tiyebileceği serbest emsali kira bedelini ödedi
ği takdirde o gayrimenkulu yeniden bir sene 
için kiraflamak hakkını haizdir.» 

Yani kira akdinin hitamında taraflar otu
rup anlaşacaklar, uyuşabilirlerse uyuşacaklar, 
uyuşamazlarsa depozitosunu yatırarak mahke
meye gidecekler ve mahkeme vasıtasiyfe ve bir 
ehlivukuf delaletiyle ihtilaflı mecura kira tâ
yin edilecektir. 

/ Arkadaşlar, bir defa, esbabı mueibemizde 
de mezkûrdur, serbest emsalli kira bedeli de
nen şey 1953 senesinden bugüne fahiş hadlere 
zaten yükselmiştir. Binaenaleyh bu esasın ka
bulü halinde gayrimenkullerin kira bedelleri 
fahiş hadlere yükselecektir, ilk günkü konuş
mada da arz ettiğim gibi kiracı her sene mal 
sahibinin kirayı yükseltmesi ve tahliye tehlike
siyle karşı karşıya kalacaktır. (Alkışlar) 

Sayın Yırcalı bizim metnimizi zayıflatmak 
için bir mevzudan behsettiler. Dediler ki; gay
rimenkul kira bedeli sabit olduğu takdirde mal 
sahibi malını hava parası verene vermeyi ter
cih edecektir. Varittir. Biz bunu evvelâ düşü
nerek cezai hükümleri ağırlaştırdık ve şimdi
ye kadar olmıyan hapis ve ağır para cezası 
koyduk. Fakat hemen şunu arz edeyim ki; 
kendi lâyihaları için de aynı tehlike vardır. 
Kabul edelim ki ; hükümet lâyihasının birinci 
maddesi kabul edildi ve gayrimenkul kiraları 
tâyin edildi. Bu takdirde mal sahibi malını açık
tan para verene kiralamayı tercih etmiyecek 
midir? Binaenaleyh; bu bakımdan tehlike hem 
bizim lâyihamız için ve hem de hükümet lâyi
hası için mevcuttur. Bu sade bizim metnimiz 
aleyhine bir netice doğurmaz. 

Sonra dediler ki: Gayrimenkul tasarrufunun 
suiistimaline mâni olmak için bu yolu tuttuk. 
Arkadaşlar, elbette gayrimenkul sahipleri bun
dan istifade etmek için kiral.arı artıracaklardır. 
Kiracılar lüzumsuz yere mahkemelere sürükle
necekler veya mal sahiplerinin istedikleri ki
rayı vermek durumuna düşeceklerdir. Sonra, 
belediye encümenlerine gitmekle mahkemeye 
gitmek arasında fark vardır. Mahkemeye gitme
nin birçok külfetleri vardır, mahkeme harçları 
yardır, Esasen 1939 dan sonra kiralar tesbit 
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edilmiştir. Ancak bizim hazırladığımız metne 
göre kira bedelleri bunlara muayyen kira be
delleri ilâve edilmek suretiyle bulunacaktır. 
Binaenaleyh bu mahzur da bizce varit değildir. 

Sonra buyurdular ki ; «cemiyet içerisinde 
bir kiracı mal sahibi dâvasının ilânihaye sürüp 
gitmesini arzu etmediğimiz için kanunun müd
detini beş sene ile takyidettik.» 

Arkadaşlar, temenni edelim bu hal gelecek 
sene bertaraf edilmiş olsun. Fakat müddeti bu 
günden tâyin edemeyiz, beş sene midir, on se
ne midir, belli değildir. Bu itibarla biz bir 
müddet koymakta mahzur gördük. 

" Gerek Ekrem Alican, gerekse Yırcalı arka
daşlarımız gayrimenkul kira bedellerini 1953 e 
göre dondurduğumuzu, fakat komisyon başka
nımızın yaptığı konuşma ile esbabı mucibeyi mi 
bertaraf ettiğini, binaenaleyh mâni zail olduğu 
takdirde memnun avdet edeceğini ifade buyur
dular. 

Şimdi size komisyon başkanının geçen cel
sede burada yaptığı konuşmayı müsaade eder
seniz zabıttan okuyorum : 

«1953 ten sonraki akitleri, mukaveleleri hu
kukun ana kaideleri ile gayrikabili telif telâk
ki ediyorsanız, - yani Büyük Millet Meclisi telâk
ki ediyorsa - «o maddeyi, kanunun neşri tarihin
de diyerek tasrih etmek veya her hangi bir tari
he irca etmek de salâhiyetiniz dahilindedir.» 

Maddesi geldiği zaman 1953 esasının esbabı 
mucibesini tekrar müdafaa edeceğiz. Ama Büyük 
Millet Meclisi bunun aksine karar verirse komis
yon olarak bizim için ittiba etmekten başka yapa
cak bir şey yoktur. Komisyonumuzun başkanı da 
bunu ifade etmek istemiştir. Yoksa bunun «biz de 
1953 te mütereddidiz, 1955 e razıyız» gibi anla
şılmaması icabeder. 

Geçen Celsede de temas etmiştik; gerek bâzı 
arkadaşlarımız, gerek Sayın Vekil kira bedelleri
nin ve tahliye taleplerinin bu şekilde tahdidedil-
mesi halinin memlekette gayrimenkul inşaatını 
durduracağını söylediler. Bu, hatıra gelmez de
ğil. Ama bir memlekette - kendilerinin de temas 
ettikleri gibi - gayrimenkul inşaatını teşvik etmek 
için sadece kiraların serbest bırakılması icabet-
mez. Onun yanında burada bizim söylememize 
lüzum olmıyan ve salâhiyetimiz dışında bulunan 
daha birçok tedbirlerin alınması suretiyle inşaatın 
teşvik edilmesi icabeder. 

Arkadaşlar; şunu da arz etmek isterim ki; 
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memleketler vardır kira rejimi hiçbir tahdide tâ
bi değildir, oralarda bina inşaatı azdır, memle
ketler vardır oralarda kiralar tahdide tâbidir, fa
kat bina inşaatı fazladır. 

Müzakerenin lüzumundan fazla uzatılmasını 
istemiyorum. Başkanımızın da söylediği gibi biz 
huzurunuza en mükemmel bir tasarı getirdiği
miz iddiasında değiliz, böyle bir iddiamız yok. Ta
sarımızın yanlış tarafları bulunabilir. Aksak ta
raflarını muhakkak ki, reylerinizle ıslah edecek
siniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu suretle 
en güzel eserini verecektir. (Alkışlar) 

REÎS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, kira rejimi mevzuunda benden 
evvel konuşan bâzı arkadaşlarımın nazarı mantı
ğa istinadeden, hattâ kira rejimini etüd etmedik
leri için hedeflerini bulamıyan konuşmalarından 
duyduğum endişe üzerine yeniden söz almış bulu
nuyorum. (Bravo sesleri) Müzakerelerimizin bi
zi hedefimize ulaştırması için bâzı mâruzâtta bu
lunacağım. 

Hürriyet ve demokrasi rejiminde kiraların 
tahdidedilmeyeceği hakkındaki mütalâalar ancak 
nazari ve realiteden çok uzaktır. 

İsviçre'de kiralar 31 Ağustos 1939 senesinde 
dondurulmuştur. (Orası İsviçre sesleri) 31 Ara
lık 1943 te, mal sahibinin bâzı masraflarının art
mış olduğunu ispat etmesi şartiyle kiraların 
% 10 artırılması kabul edilmiştir. Ve yeni bina
ların eski binaların kira emsali ile kiralanması 
mecburiyeti konmuştur. Bugün hâlâ böyledir. 

Fransa'da 1914 Birinci Cihan Harbi sıra
sında kiralar dondurulmuştur. Ondan sonra 
yapılan binalar serbest bırakıldı. Buna rağmen 
1939 da kiralar anormal derecede düşüktü. 
İkinci Cihan Harbi sırasında serbest kiralı bi
naların kiraları da tahdide tâbi tutuldu. 1948 de 
ise çıkarılan bir kanunla da büyük bir yenilik 
yapıldı; kiralar, binanın maliyet fiyatına göre 
değil, meskenin görmekte olduğu hizmete göre 
hesaplandı. Ve tahsis olunan sahanın genişliği 
ve kiralanan sahanın metre karesi esas alındı. 
Bununla beraber kiralar, kiracının gelirinin 
% 12 sini geçemez kaydı kondu. Kira artırma
ları kademeli olarak her sene % 8 artırmak su
retiyle son seviyeyi buldu. 

İngiltere'de kiralar 1914 den beri tahdide-
dilmiştir. Hürriyet ve demokrasiden bahseden 
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arkadaşlarım acaba bu memleketlerde hürriyet 
ve demokrasi bulunmadığını iddia edebilirler 
mi? Bu arkadaşlarımın yanıldıkları nokta şu
dur : Kira rejimi bir patrimuana, yani sermaye
ye kâr tesbiti meselesi değildir. Kiracının öde
me gücüne tâbi olan ve gelirinin âzami % 20 si
ni aşamıyacak olan bir intizamı âmme mesele
sidir. 

Anayasaya aykırılık ve mülkiyet hakkı me
selesine gelince : -

Sosyal bir mevzu olan kira rejiminin Ana
yasa ile hiçbir alâkası yoktur. (Allah Allah 
sesleri) Vatandaşlar için, bilhassa, fakir ve dar 
gelirli vatandaşlar için, bir zaruri ihtiyaç mad
desi olan mesken ve onun kirası, bir Devletin 
nizamı ve içtimai adalet duygularının murakıbı 
sıfatiyle en başta gelen âmme hizmetidir... (Gü
rültüler) 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Allah Allah 
başka yandan yardım et... 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Size 
yakışmaz, Kâmil Bey size yakışmaz... 

REİS — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
Emrullah Bey, Heyeti Umumiyeye hitap 

edin. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Kaldı 

ki Anayasamızın 79 ncu maddesi, temellük ve 
tasarrufun hudut ve hürriyeti kanunlarla mu-
sarrahtır, demekle temellük ve tasarruf hürri
yetinin hudutsuz olmadığını anlatmıştır. Şu hal
de mal sahiplerinin tasarruf ve mülkiyet hak
ları ancak âmmenin menfaatleri çerçevesinde 
hüküm ifade eder. Nitekim Kanunu Medenimi
zin, mülkiyet hakkının unsurları matlabını ta
şıyan, 618 nci maddesinde «bir şeye malik olan 
kimse, o şeye kanun dairesinde, dilediği gibi ta
sarruf etmek hakkına maliktir.» Mülkiyet hak
kının mutlak olmadığını ve kanunlarla hudut-
landırılmış bulunduğunu bu madde ifade edi
yor. İşte biz de bir kanun çıkarıyoruz. 

Aktin serbestliği ve rızayı tarafeyn meselesi 
de bâzı arkadaşlarımızın anladığı mânada hü
küm ifade etmez. Arkadaşlar bilirsiniz bu Dev
let kurulduğundan beri, aşağı yukarı yetmiş se
neden beri hüküm ifade eden, 1303 tarihli bir 
Murabaha Nizamnamesi mevcuttur ve kanun 
hükmündedir. Bunda diyor ki : «Her nevi mü-
dayenatı âdiye ve ticariye faizinin haddi âzami 
senevi % 9 olarak tâyin edilmiştir. Bu nizamna
menin tarihi neşrinden evvel, senevi % 12 he-
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sabiyle aktedilnıiş faiz mukaveleleri % 9 a ten
zil olunur. İkrazat faizi her kaç sene mürur 
ederse etsin nihayet resülmal miktarını tecavüz 
etmiyecektir. Resülmali tecavüz eden faizi hük
metmekten bilcümle hükkâm memnudur. (Gü
rültüler, «Bunu nereden çıkardın?» sesleri) İşte 
size aktin serbest olamıyacağma dair bir hüküm. 

Aziz arkadaşlarım; bu memnuiyete rağmen 
bugün piyasalarda % 20 - 25 nispetinde birçok 
gizli faiz mukaveleleri yok mu? (var sesleri) 
Müzayakada olanlar, bu fahiş faizli mukavele
lere rıza gösteriyorlar. Rızayı tarafeyn mevcut, 
fakat cebri mânevi altında yapılıyor, kanunun 
tehdidine rağmen ve kerhen aktolunuyor. Bun
ları himaye mi edeceğiz. Bugün karaborsacı tüc
car demirin kilosunu elli kuruştan alıyor, 5 li
radan satıyor, müzayakada olanlar birrıza ve 
kerhen alıyor. Buna böyle kazanmakta devam et 
mi diyeceğiz? Rızai tarafeyn böyle mi anlaşılır. 
Kanunun tahdidine rağmen ve kerhen aktolu-
nan bu mukaveleler gabni fahiş esasına daya
nıyor. Bunlar kanunen hükümsüzdür. 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Aziz 

arkadaşlarım bir yandan kâr hadlerini, tahdid-
ediyoruz Narhlar koyuyoruz. Faiz haddini tah-
didediyoruz. Fakat bu memlekette, inşaatı teş
vik için murbahacılara, istediğiniz kadar kaza
nın, diyoruz. Bu nasıl nazariye? Aklım ermiyor. 

Arkadaşlar, Ekrem Alican arkadaşımız dedi 
ki ; Hükümet tasarısı bir nevi tahdit rejimidir. 
Tahliye menedilmiştir. Arkadaşlar, evet, tahliye 
yapılamaz demiş ama mal sahibinin keyfiyle is-
tiyeceği kiranın verilmesi takdirinde tahliye ya
pılmaz. Bu rizayla da olsa suiistimaldir. Akitte 
suiistimale meydan verir. Biz hiçbir zaman sui
istimale müsaade edemeyiz. (Alkışlar) 

REİS — Efendim usule dair bir takrir var
dır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Gayrimenkul Kiraları hakkındaki kanun lâ-

yihasiyle kanun tekliflerinin ve Büyük Mecli
sin müzakerelerine mevzu olan Muvakkat En
cümen mazbatasiyle bu encümenin teklif ettiği 
kanun metninin günlerden beri Heyeti Umumi-
yede devamlı müzakeratı vesilesiyle her şeyden 
ev yel bir usul meselesinin halli mecburiyeti kanu-
ııiyesi karşısındayız. Gerçekten Dahilî Nizamname
nin 29 ncu maddesi sarahaten (Encümenler kendi

lerine muhavvel işlerin tetkikinden başka hiçbir 
işle meşgul olamazlar) denilmesine ve bu mad
deye ait tetkikat notunda da aynen; (Komis
yonlar kanun teklif edemezler,) şeklinde katî 
ve sarih bir tetkikat mevcut bulunmasına gö
re Muvakkat Encümen Heyeti Umumiyece ken
disine verilen vazifeyi tecavüz eylemiş bulundu-

i 

ğu aşikârdır. 
Nitekim Muvakkat Encümenin raporunda 

beyan edildiği üzere kendisine verilen vazife 
sadece bu konudaki kanun teklifleriyle birlik
te tetkik ve müzakere etmek olduğu ve ancak 
bu maksatla teşkil edilmiş bulunduğu halde 
mezkâr encümen kendi vazifesindeki beyanlara 
göre kendisine havale edilen kanun lâyihasiyle 
diğer bütün kanun tekliflerini ayrı ayrı müna
kaşa ve müzakere mevzuu yapmak suretiyle 
bertaraf eylediğini ve müzakereleri esas olarak 
kabul etmeyi reddeylecliği, bunların yerine ka
im olmak üzere bizzat ayrıca yeniden bir ka
nun lâyihası ihzar eylediğini şöylece beyan et
mektedir : 

(. . . Bunların başlı başına kanun haline ge
tirilmelerinin münasip olamıyacağı mütalâasına 
varılmış) olduğu (. . . Komisyonumuz bundan 
başka hazırlanacak metnin şimdiye kadar bir
çok tadiller geçirmiş olması itibariyle tetkikat-
ta tereddüt doğurabilecek olan Millî Korunma 
Kanununun 30 ncu maddesinin tadili mahiye
tinde değil, hem Millî Korunma Kanununun 
bugün meriyetten kaldırılması ihtimali karşı
sında daimîyet vasfını haiz ve hem de tetki-
katta müstakil olarak daha kolay tetkik edil
mesi mümkün olacak mahiyette hususi bir ka
nun hazırlanmasını da faydalı bulmuş ve bu ka
nun metni bu düşüncelerle hazırlanmıştır. 

Hazırlanan bu metin bugüne kadar mevcut 
hükümlere nazaran şu yenilikleri de ihtiva et
mektedir. . . . ilâh) 

Görülüyor ki, encümen kendisine tevdi edi
len vazifeyi tamamen bir tarafa bırakarak 
tab'ını bir mebusun yapacağı kanun teklifi gi
bi bir kanun metni hazırlamış ve Umumi Hey
ete bunu getirmiştir. 

a) Böyle br teklifin yapılması tüzüğün 29 
ncu maddesine aykırıdır. 

b) Böyle bir teklif mebuslardan gelseydi 
hiç olmazsa ilgili komisyonda tetkiki gereken, 
bu sebeblerle Heyeti Umumiyeyi fuzuli surette 
işgal ettiği aşikâr olan bu encümen teklifinin 
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müzakere edilmemesi zaruridir. Hükümet tasa-
rısiyle diğer kanun tekliflerine gelince, encü
men bunlar üzerinde hiçbir müzakere yapma
mış ve bunları bir mazbataya bağlamamış bu
lunduğuna göre bunların da Umumi Heyette 
görüşülecek mahiyeti iktisabeylemedikleri mey
dandadır. Heyeti Umumiyenin bu meselenin hal
li bakımından ittihazını uygun mütalâa edece
ği kararın takdirini Yüksek Heyete bırakıyo
ruz. 

Maraş Mebusu 
M. özsöy 

REİS — Efendim, Yüksek Heyetinizce ken
disine muhavvel işi ifa eden komisyonun getir
diği bu tasarı yine kendisine havale edilmiş 
olan işin icabıdır. (Gürültüler) Evvelce bu me
sele Mecliste uzun uzadıya tezekkür edilmiş ve 
nihayet bir karara bağlanmış olmak itibariyle, 
bunu reye vaz'etmiyorum. (Alkışlar) 

Müzakerelerin yeterliği hakkında bir takrir 
var, okutuyorum. 

Eeisliğe 
Mesele tenevvür etmiştir, heyeti umumiyesi 

hakkında müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydmer 

REÎS — Takririn aleyhinde söz Halûk Ti-
murtaşmdır. 

HALÛK TÎMURTAŞ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, kifayet aleyhinde konuşmak 
için ikinci defa Yüksek Heyetinizi rahatsız et
miş bulunuyorum, özür dilerim. 

Şahsi kanaatime göre henüz mesele tenev
vür etmiş değildir. Çünkü bugüne Isadar cere
yan eden konuşmalar tek bir mihver etrafın
da dönmektedir. îşin mühim taraflarına pek 
az arkadaşlar o da bir iki cümle ile temas edip 
geçmişlerdir. Müzakere mevzuu olan lâyiha mem
leket davasıdır, bütün memleket bu dâva üzerinde 
hassas durmaktadır. Çok rica ederim, konuşmala
ra devam edelim, arkadaşlar kanaatlerini ifade et
sinler, her halde daha faydalı olur. Takririn 
reddedilmesini rica ederim. 

RElS — Efendim; müzakerenin yeterliği 
hakkındaki teklifi yüksek reylerinize arz edi-
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yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tak
rir reddedilmiştir. 

Zeki Başağa... (Yok sesleri.) 
İhsan Aktürel, buyurun. 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Muhterem 

arkadaşlarım; otuzuncu olarak söz alıp da din
leme tahammülü beklemek insafsızlık olur ama 
müsamahanızı rica ederim. Bendeniz mâruzâtı
mı bir iki noktaya hasredeceğim. Esasen vakti
miz de fazlasına müsait değil. 

Müzakereler hem usul ve hem de esas hak
kında cereyan etmektedir. 

Evvelâ usul hakkındaki kısma işaret edeyim. 
Muvakkat Encümene havale ettiğimiz lâyiha 

adedi beştir. Bu beş lâyihayı havale ederken 
kendisinden bunları tetkik ederek bir metin 
meydana getirmesini istedik. Başka türlü bir 
karar veremezdik. Bu lâyihanın birisini kabul, 
diğerlerini bertaraf edin diyemezdik. Çünkü 
bunun için bir tetkik isterdi. Encümen bu vazi
fesini yaparak mazbatayı getirmiştir. Bu yeni 
bir kanun teklifi değildir. 

Şimdi, bu mazbatayı bertaraf edersek, orta
da müzakere mevzuu olacak başka bir encümen 
mazbatası yoktur. Diğer teklifler hakkında baş
ka mazbata tanzim edilmemiştir. Bu takdirde 
seçtiğimiz teklifi tekrar encümene havale etmek 
lâzımgeelcek. Bendenizce Dahilî Nizamname hü
kümlerine göre, encümenin mazbatasını müza-
ke mevzuu yapmak icabeder. Bununla beraber 
Encümenin mazbatası mutlaka bir hakikatin ifa
desi sayılamaz, bu takdirde maddeler konuşu
lurken her hangi bir teklifteki maddeyi daha 
muvafık ve musip görüyorsak onun yerine ika
me edebiliriz. O maddeyi çıkarır, yerine diğerini 
koyarız. Bu suretle yeniden encümen teşkiline 
de meydan verilmemiş olur ve vakit kazanırız. 
Bu itibarla bendeniz de encümen mazbatasının 
konuşulmasını zaruri görüyorum, mücerret ola
rak ne hükümetin teklifini ve ne de diğer arka
daşların teklifini ele alamayız. Çünkü komisyo
nun mazbatası bir hamur haline de gelmiştir, 
şimdi tekrar baktım, 4 - 5 maddesi hükümetin 
lâyihasından aynen alınmıştır, diğer teklif sahi
bi arkadaşlarımızın tekliflerinden de almanlar 
vardır. Binaenaleyh usulümüz veçhile bu komis
yon mazbatası üzerinde konuşalım, şayet beğen
mediğimiz maddeler varsa yerlerine başkalarını 
ikame edelim. 

Esasa gelince : öyle zannediyorum ki arka-
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daşlar, mutlak serbesti sistemini istiyen elimiz
de hiçbir teklif yoktur. Bütün teklifler tahdit 
esasına müstenittir, ama derece derece. Hükü-
metinki serbest emsal ve tahdit sistemine, bir 
kısım arkadaşların teklifi maliyet esasına, bir 
kısım arkadaşların teklifi de en basit olan zam 
esasına dayanıyor. 

Encümen, hakikaten iktisat Vekilinin de 
söylediği gibi uzun münakaşalardan sonra bun
ların en ilmisi olan maliyet esasını ele aldı. Bu, 
hiç şüphe yok ki tekliflerin en iyisidir, Somun-
cuoğlu ve Emrullah Nutku arkadaşlarımızın 
teklifleri sermayeyi tâyin ve kâr haddini tesbit 
ediyordu. 

Fakat bir ay belki daha fazla meşgul ol
duktan sonra encümen bu esasın tatbik kabili
yetini pek göremedi, daha doğrusu müşkül bul
du. Hakikaten birçok ihtilâfata yol açabilirdi. 
Bilhassa arsa spekülâsyonunun akılları durdu
racak şekilde alıp yürüdüğü bir zamanda mali
yeti takdir etmek imkânsızlığı ortada idi. öyle 
binalar vardı ki kıymeti yüz bin liradır. Arsası 
ise 400 bin liradır, öyle binalar vardır ki arsa-
siyle beraber kıymeti bir milyon lira tutuyor, 
bilhassa bu işin kısa bir zamanda toptan halli 
zordu. Bundan rücu edildi. Hükümetin ve arka
daşlarımızın tekliflerinin faydalı tarafları ol
duğu gibi elbette mahzurlu tarafları da vardır. 

1940 dan beri devam eden bu nizam hal ça
resini belideniz şöyle görüyorum arkadaşlar : 
Hükümetin artık bu mesken dâvasını devlet işi 
olarak ele alması, başka memleketlerde olduğu 
gibi benimsemesi, esaslı mesken inşaatı sistemi
ni kabul etmesi lâzımdır. Hattâ bir vekâlet teş
kil edilmelidir. Başka çıkar yol yoktur. Böyle 
kiraları serbest bırakarak inşaatın artacağını ve 
mesken ihtiyacının giderileceğini ve gecekondu
lar ile memleketin mütemadiyen çirkinleşmesi
nin önleneceğini düşünmek bir hayaldir. Biz hâ
lâ yarım tedbirler alarak, ev sahibi ile kiracı 
dâvasını halletmej^e çalışıyoruz. 

Serbesti sisteminin ne büyük bir huzursuz
luk yarattığı pek acı misalleri ile görüldükten 
sonra bunun müdafaasını ele almak pek zor bir 
işe girmek olur. Hükümetin yeni bir teklif 
getirerek yanlış yoldan dönmesini de siyasi bir 
mahzur olarak değil, bir fazilet olarak görmeli
yiz. Hükümet bakınız ne diyor : Serbest rejim, 
beklediğimiz, tahmin ettiğimiz gibi çıkmadı, 
düşüncemiz tahakkuk etmedi, serbest rejim bir-
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çok mahzurlar doğurdu, binaenaleyh size bir 
mukayyet sistem getiriyorum. Başta hükümet, 
bu mahzuru kabul ettikten, hepimiz bu realite* 
yi gördükten sonra bu işi tamamiyle serbest 
bırakmak yolundaki düşünceler zannederim ki, 
pek kabule şayan olmasa gerektir. İhtilâf olsa 
olsa tahdidin şeklinde ve tarzında cereyan ede
bilir. Belki vaktimiz kalmıyacak, bari hemen 
şunu işaret edeyim. Bu meselede Teşkilâtı Esa
siye Kanunu noktasından hassasiyet gösteren 
arkadaşlar oldu. Arkadaşlar, Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu Türklerin hukuku tabiiyesini bir bare
me tâbi tutmamıştır, hepsini aynı derecede mu
kaddes addetmiştir, hepsini himaye altına al
mıştır. Bir seyahat hakkı ne ise bir mülkiyet 
hak Âe hürriyeti de odur. Kaldı ki, mülkiyet 
hak ve hürriyeti yine kanunda istimlâk usulü 
ile takyidedilmiştir.. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Âmme hizmeti için... 

İHSAN AKTÜREL (Devamla) — Âmme 
hizmeti, âmme menfaati, içtimai nizam birer 
hususiyeti haiz ayrı ayrı mefhumlardır. Bun
ları 10 dakikaya sığdırabilseydim size burada 
aklımın erdiği nispette hayli izahat verebilir
dim. İstimlâk Kanununda okuduğunuz Ortak-
cıoğlu arkadaş, âmme menfaatidir, daha şâmil 
bir mefhumdur. Âmme menfaatinin ve içtimai 
nizamın bahis mevzuu olduğu yerde takyidedil-
miyecek hiçbir hak yoktur. Elverir ki, dozunu 
kaçırmıyalım. İşte bir misal : Bu millet kürsü
sünde hudutsuz söz hürriyetine sahip olan mil
letvekilinin bile söz hakkı ve hürriyeti 10 da
kika ile tahdidedilmiştir. Nizamı içtimai ve ni
zamı Meclis böyle olduğu için bunu gayet tabiî 
bulmaktayız. Ne vakit ki, cemiyetin bünyesin
de bir hastalık olur, bir huzursuzluk olur, dev
let oraya yetişir, yetişmeye mecburdur. Yan
gın olduğu zaman itfaiye çubuğunu yakıp key
fine bakamaz. (Alkışlar). 

REİS — Bir dakikanız kaldı, İhsan Bey. 
İHSAN AKTÜREL (Devamla) — Görüyor

sunuz ya, hürriyet nasıl takyidediliyor. (Alkış
lar). Binaenaleyh bunu Anayasa ile karıştır-
mıyalım. Kaldı ki, takyidedilen mülkiyet hak
kı değil, kâr haddidir. (Alkışlar) Bu memle
kette ithalât,, ihracattan tutunuz da ıspanak
tan, patatesten elde edilecek kazanç bile tahdi
de tâbi tutulmuştur. Hattâ içtiğimiz kahve, çay 
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dahi tahdide tâbidir. Gayrimenkulden elde edi
len kazanç acaba neden tahdide tâbi tutulma
malıdır, Temenni ederim hepinizin olsun, f arz-
edelim yüz bin liranız var. Bu paranızı yüzde 
elli faizle istiyen bir sürü vurguncu da var, fa
kat veremezsiniz. Çünkü, faiz dahi tahdide tâ
bidir, eğer nizamı faizden fazla bir para alırsa
nız size murabahacı derler. O vakit kanun sizi 
yakanızdan yakalar. Şimdi, bu sermayeyi gay-
rimenkule yatıracak olursanız yüzde beş yüz 
kazanç temin edebilirsiniz, işte serbest rejim 
budur. Memlekette bir kâr haddi nizamı var
dır. Bunun gayrimenkulden elde edilecek ka
zançlara tatbikini mülkiyet hakkına tecavüz 
saymak, Anayasa ile bu noktadan mukayeseye 
kalkışmak külliyen yanlış olur. 

REİS — Vaktiniz tamam. 
Behzat Bey, hangi noktada konuşacaksınız? 

Lütfen izah edin. 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Dahilî Nizam

nameye riayet edilmediği hakkında... 
REİS — O halledildi. Yüksek Meclis karara 

bağlamıştır. Aynı şeylerle tekrar tekrar Meclisi 
meşgul etmeyin. 

BEHZAT BÎLGÎN (izmir) — izah etmeden 
anlaşılmaz ki... 

EE lS — Bu hususta söz vermiyorum. Hasan 
Hayati Ülkü, buyurun. 

HASAN HAYATI ÜLKÜ (Niğde) — Muh
terem arkadaşlar, biraz evvel ihsan Beyefendi
nin buyurdukları gibi, bu mesele bir kâr had-
dinin tâyini mesabesinde olduğu gibi, hattâ kuv
vetli ve zayıflara karşı bir mütalâa şeklinde de 
görülebilir. Bir memleketteki bütün varlık, 
patrimuvan dâhil, o cemiyeti tertip ve teşkil 
edenlerin muhtelif mesailerinin bir muhassalası 
olması lâzımgelir. Bu muhassaladan dolayı bâ
zılarımız mailen, iktisaden ve sair suretlerle 
bâzı imkânlara mâlik olmuşlarsa, bu memleke
tin bütün malî ve iktisadi imkânları onlara mı 
hasrü tahsis erilmelidir? Bunun karşısında bu 
cemiyetin malî ve iktisadi ve sair bâzı bakım
lardan iktidarı bulunmıyanları, onların bütün 
mamelek hürriyetleri karşısında esir mi kılmak 
icabeder? TaJkdir buyurursunuz ki, bütün me
seleler ve memleket nizamı ortaya vaz'edilir
ken, mutlaka kavilerin durumu esas alınmaz, 
emniyet teşkilâtı, sağlık teşkilâtı, umumi ni
zam ve müesseseler, zayıfları kaviler karşısında 
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himaye edecek, yaşama haikkma malik kılacak 
bir şekilde düşünülür. Memleketimizde, esef 
olunur ki, gayrimenkul durumunu lâyıkiyle 
tesbit edebilmek için lüzumlu dokümanlara 
malik değiliz. Hatırımıza gelen şudur: Köy
lerden şehirlere, iktisadi durumları yükselmiş 
bâzı kimselerin akını vardır. Şehirlerde tüc
car sınıfı, amele smnıfı, memur sınıfı vardır. 
Memur sınıfının, gayrimenkul bakımından, hu
susiyeti bulunmaktadır. Devlet memurunu bir 
yerden diğer yere gönderirken onun gittiği 
yerde nasıl bir iskân ve mestken şartına tâbi 
olacağı bugüne kadar hesabedilmiş değildir. 
Istanlbul ve Ankara gibi şehirlilerimizin nüfusu
nun birkaç sene sonra şu kadar milyona baliğ 
olacağını düşünürsek bu nüfusu iskân edecek 
meskene de sahip bulunmamaktayız. Ne kadar 
kiracı ve ne kadar kiralık yer bulunduğuna 
dair istatistiki olarak malûmata sahip değiliz. 
Ankara'da bugün kaç tane kiracı, kaç tane ev 
sahibi var, bunu da bilmemekteyiz. 

Bu kadar dökümansızlık içindeki konuşmala
rımız, elbette ki, lüzumu kadar hakikata istina-
detmiyecektir. Bu memlekette, meselâ istanbul'
da yeni yapılan Hilton Otelinden günlüğü 300 
liraya bir odasını, bir seneliğine- kiraya tutmuş 
vatandaşlarımız vardır. Fakat bütün vatandaşla
rı bunlarla kıyas ederek kiraları serbest bırakmak 
hiçbir zaman hak ve nasfet kaideleriyle bağda
şamaz. Bu memlekette himayeye muhtaç vatan
daşlar büyük kitleyi teşkil etmektedir ve onlara 
karşı olan vazifelerimizi yapmakla mükellef bu
lunuyoruz. Bugün Batı Avrupa, Arap memle
ketleri, israil'de de kontrole tâbi tutulmamış bir 
gayrimenkul bulunmamaktadır. Bunlar kontrole 
tâbi tutulurken, maliyeti, semti, inşa tarzı birlik
te mütalâa edilmiştir. Bizde de bunlar bu şekilde 
mütalâa edilebilir ve hattâ edilmesi lâzımgelir. 
Bu kontrol sistemiyle göz önünde tutulması lâ-
zımgelen mahzurlar da ortadan kalkar. Zannedi
liyor ki, gayrimenkul inşaatına hız verilirse bu 
iş olur, aksi halde gecekonduların çoğalmasına 
sebebiyet verilmiş olur. 1947 de inşaat Türkiye'
de serbest iken, Ankara'da birçok semtlerde ge
cekondular türedi ve bâzı semtler gecekondularla 
doldu. Bunu ihdas eden cihet, vatandaşın kiraya 
vereceği paranın fikdanmdan, ödeme takatinin 
zayıflığından ileri gelmektedir. Serbest kira ve 
yüksek seviyeli bir gayrimenkul rejiminin takibe-
dilmesi Ankara ve emsali birçok büyük şehirle-
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ri gecekondulardan kurtaracağı düşünülebilirse 
de varit değildir. Bundan ba§ka kanuni mevzu
atla bu gibi meselelerin halledilmesinin de pek 
kolay olmıyacağı aşikârdır. Ancak bu dâvayı, ne 
tahdidatiyle kanun halleder, ne de serbesti nazari-
yatiyle bu halledilebilir. Hükümetin inşaat duru
munu bir an evvel realize ederek ve inşaat mal
zemesinin fiyatlarını müstakar, bulundurmak, 
kredi nispetlerini, faizleri haddi lâyiğinde tut
mak gibi, topyekûn tedbirlerle bu meselenin hal
ledilmesi elbette ki, şayanı tercihtir ve başka yo
lu da yoktur. 

Bundan başka hükümetin getirdiği lâyiha ile 
encümenin getirdiği teklifi birleştirecek ve diğer 
arkadaşlarımızın tekliflerinden de istifade ederek 
daha güzel bir seviyede eser meydana getirmek de 
mümkün bulunmaktadır. Hakikaten 1939 dan be
ri tahdit suretiyle dondurulmuş kiraların birkaç 
misli nispetinde artırılması meseleyi halledecek 
durumda değildir. Binaenaleyh benim hatırıma 
gelen, bunu 1939 fiyatlariyle değil, bugünkü ra
yiç fiyatlarla tesbit etmek kabildir. Ancak hükü
metin tasarısında olduğu gibi, bunu serbest em
sale kıyasen halletmekle doğru bir yola gitmiye-
ceğiz. 

RElS — Bir dakikanız kalmıştır. 
HASAN HAYATI ÜLKÜ (Devamla) — An

cak bir kira komisyonu teşkil edilebilir. Bu kira 
komisyonuna belediye encümeni mümessili, varsa 
kiracılar ve mal sahipleri cemiyetlerinin temsil
cileri iştirak edebilirler. Böylece kurulacak kira 
komisyonu, binanın semtini, mevkiini, arsa kıy
metini, maliyetini nazara alarak bir emsal vücu
da getirebilir ve binalara birinci, ikinci, üçüncü 
sınıf olarak kira takdir edebilir. Bundan sonra 
eğer ihtilâf mahkemeye intikal ederse bu emsal 
üzerinden hesaplanır. 

RE IS — Hayti Bey vaktiniz dolmuştur. 
HAYATI ÜLKÜN (Devamla) — Bu usule 

göre hallüfasıl edilebilir. Bu mevzuda daha 
başka şeyler söylemek kabildi, fakat vaktim 
bitmiştir, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

RElS — Açık reye arz edilen lâyihaya rey 
vermiyen var mil? Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

Söz Osman Talu'nundur. 
OSMAN TALU (Afyon) — Muhterem ar

kadaşlarım, eğer 1939 yılından evvel olduğu gi
bi hemen her tarafta kiralık ev ve dükkân lev
haları görebilseydim, mal sahiplerinden bir ço-
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I ğu gayrimenkulüne yatırdığı parayı beş sene

de, hattâ üç senede itfa etmek ihtirasına ka-
pılmasalardı, kiracılar, her an tahliye veya ki
ra bedelinin artırılması talebini ihtiva eden ve 
bir ültimatom edasını taşıyan protestolarla kar
şılaşmak endişesi içinde bulunmasalardı birçok 
mal sahipleri kiracı değiştikçe ve hattâ değiş
meden dahi mütemadiyen zam yapmak hevesi
ne kapılmasalardı, kısaca kira bedellerinde ve 
münasebetlerinde istikrar hâsıl olsaydı serbesti 
sistemine gidilmesi tezini gönül ferahlığı içinde 
ve seve seve müdafaa edecektim. Fakat esefle 
kaydedeyim ki manzara tamamen berakistir. 

işte bunun için vicdanımın sesine uyarak 
takyit sistemini savunacağım. 

Benden eevvel konuşan kıymetli arkadaş
larımın de işaret ettiklerei gibi gerek hükümet 
tasarısının, gerek muvakkat komisyon tasarısı
nın mahzurlu tarafları vardır. Aşağıda arz ve 
izah edeceğim sebeplerden dolayı bendeniz ko
misyon tasarısının daha az mahzurlu olduğu 
ve maddelere geçildiği zaman yüksek heyetiniz
ce bu mahzurların asgari hadde indirilebileceği 
kanatindeyim. 

Meseleyi, Anayasa, içtimai adalet, senelik 
irat, imar ve fiyat istikrarı yönlerinden tet
kik ve tahlil ederken, bu noktalara matuf iti
razları da cevaplandırmış olacağımı zannediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, kiraların takyidi, 
acaba Anayasa hükümlerine mugayir midir? 
Her ne kadar Anayasamız mülkiyet hakkını ve 
akit serbestisini teminat altına almış isede, 
mülkiyet hakkının mutlak bir hak olmadığı ve 
intizamı âmmenin gerektirdiği ahvalde takyidi 
cihetine gidilebileceği cümlemize© malûm olan 
bir kayfiyettir. Takyit sisteminin filhal içinde 
bulunduğumuzu ve tarihî Kapalı Çarşının yan
ması dolayısiyle açıkta kalan 1 300 e yakın es
nafın kiracılık haklarının tanınmasını tazam-
mün eden 7 nci maddeyi kısa bir zaman evvel 

i kabul buyurduğunuzu hatırlatırsam bu mevzu
da daha fazla izahat vermeye lüzum kalmıya-
caktır sanırım. 

içtimai adalet de, bugünkü şartlar altında 
takyit sisteminin kabulünü gerektirmektedir. 
Zira, bir tarafta adedi milyonlara baliğ olan 
sabit veya dar gelirli memur, müstahdem, işçi, 
küçük esnaf ve emekliler var. Diğer tarafta, 

I günden güne artan ticari ve meslekî gelirleri 
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yanında bir de. emlâk ve akarı olan mal sahip- • 
leri var. İtiraf etmek lâzımdır ki bunların için
de çalışamıyacak durumda olup ta maişetini sa
dece emlâk ve akarının iradına bağlamış olan
lar pek mahduttur. Kaldı ki, biz bu vatandaş
ları % 3 veya % 5 gibi cüzi bir kira almaya da 
zorlıyacak değiliz. Aksine olarak malî imkânları 
diğerlerine nazaran çok daha müsait olan birçok 
mal sahipleri umumiyet itibariyle sabit veya dar 
gelirli olan vatandaşların aylık gelirlerinin % 
30 unu; 40 mı ve hattâ 50 sini kira bedeli olarak 
almakta ve onları ciddî surette geçim sıkıntısına 
duçar ettikten başka sık sık kirayı artırmak ve
ya tahliye ettirmek efal ve tehdidi ile daimî bir 
korku ve endişe ve huzursuzluk içinde bulundur
maktadır. Mal sahiplerinin mâkul, mutedil hak
larına halel vermemek şartiyle kiracı vatandaş
ları yuvalarında ve iş yerlerinde muhtaç olduk
ları huzura kavuşturmak; içtimai adalet icapla-
rmdandır. 

Muhterem arkadaşlar; takyit sistemini kabul 
etmekle, gayrimenkul sahiplerinin iratlarını % 
3 e, 5 e ve hattâ 7 ye indiriyoruz zehabı hâsıl 
olmasın. Üzerinde daha da retuş yapacağınız bu 
nispetleri muhtelif gayrimenkullere tatbik etti
ğiniz zaman senelik iradın yüzde ondan aşağı 
düşmediğine şahidolacaksımz. Vadeli mevduat 
% 4, esham ve tahvil % 5 faiz getirdiğine göre 
asgari % 10 irat getirecek olan gayrimenkuller, 
cazip vasfını muhafaza edecek demektir. 

Takyit sistemi acaba imar hareketlerini dur
duracak mıdır? Bu suale müspet cevap vermek 
biraz güç olacaktır. Çünkü biraz evvel arz etti
ğimiz veçhile gayrimenkul iratlarının cazip vas
fını muhafaza etmesi ve vatandaşlarımızın mülke 
verdikleri hususi ehemmiyet ve gayrimenkul kıy
metlerinin tarihimiz boyunca düşme tehlikesini 
değil yükselme avantajını taşımakta bulunması 
gibi ekonomik ve pisikolojik sebepler, imar hare
ketlerini teşvik eylemekte devam edecektir. Eğer 
bugün imar faaliyetinde biraz yavaşlama müşa
hede ediliyorsa bunun sebeplerini başkaca âmil
lerde ve meselâ arsa fiyatlarının akla sığmıyacak 
derecede yükselmesinde inşaat malzemesi fiyat
larının artmasında ve miktarlarının eksilmesinde 
aramak lâzımdır. Memnunlukla ve şükranla kay
dedeyim ki, Hükümetimiz inşaat malzemesini artı
racak ve fiyatlarını indirecek tedbirleri almaya 
başlamış olduğu cihetle inşaatı yavaşlatan bu 
sebepler kanaatimizce geçici mahiyettedir. j 
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Takyit sistemi fiyat istikrarı bakımından 

mütalâa edecek olursak şu neticeye varırız. 
Keyfî yükseltmelerden kurtarılarak kayıtlarına 
alman kiralar, kiracıları ve bir bakıma mal sa
hiplerini bizatihi kira mevzuunda huzur ve is
tikrara kavuşturacağı gibi eşya fiyatları üze
rinde de ekonomik ve pisikolojik tesirleri ile 
müspet ve müstekar bir rol oymyacaktır. 
Çünkü tüccar, esnaf veya serbest meslek erba
bı, tahtı icarında bulunan mağazaya veya yazı
haneye meselâ ayda elli lira zam yapıldığı za
man, sattığı mallara veya yaptığı işlere aylık 
elli lira nispetinde değil bu miktarı fazlasiyle 
aşan nispetlerde zam yapmaktadır. 

Esasen istese dahi bu ölçüyü muhafaza et
mesine maddeten imkân yoktur. Çünkü aylık 
elli lira zammı, müşterilerinden hangisine inti
kal etireceğini önceden tâyin ve tesbit etmesi 
imkânsızdır. 

Binaenaelyh kiralardaki istikrar, eşya fiyat
ları için de istikrar unsuru olacaktır. 

Mal sahibinin teklif ve bir bakıma empoze 
ettiği kirayı fahiş bulan kiracının mahkemeye 
müracaat ederek ehlivukuf marifetiyle kira 
takdir ettirmesi esasını kabul eden Hükümet 
teklifine gelince : 

Bu sistem kanaatimizce mahzurlu bulunmak
tadır. Zira, bugünkü haliyle dahi ağır yük al
tında bulunan mahkemelerimiz, bu sistemin ka-
buliyle tahaddüs edecek binlerce, on binlerce 
dâva dolayısiyle büsbütün mahmul bir hale ge
lecek ve vatandaşlar için karar istihsal etmek 
imkânları ciddî surette zorlaşacaktır. Kaldı ki 
ele avuca sığmıyan emsal kıstasına göre hareket 
edecek olan ve türlü tesirler altında izharı ka
naat eyliyen ehlivukuf müessesesiyle âdil bir 
netice istihsal etmek de çok güçtür. 

Maddelerinin müzakeresi sırasında Yüksek 
Heyetinizce, mahzurları asgari hadde indirile
cek olan komisyon tasarısının müzakereye esas 
ittihaz edilmesi, bu mühim kanun tasarısının bir 
an evvel kahuniyet kesbetmesini sabırsızlıkla 
bekliyen vatandaşlarımız için daha hayırlı ola
cağı kanaatindeyim. 

REÎS — 4939 sayılı Kanunun muvakkat bi
rinci maddesine bir fıkra ve 3843 sayılı Kanu
na bâzı hükümler eklenmesine dair kanun lâyi
hasına (304) rey verilmiştir. (303) kabul, (1) 
ret vardır. Lâyiha kanunlaşmıştır. 
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TAHIR AKMAN (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, 6084 sayılı Kanun tedvin edilirken 
vâzıı kanun hiç şüphe yok ki bugünkü derece
de kiraların artacağını mülâhaza etmemiştir. 
Eğer hakikaten kiraların bu derece artacağı dü
şünülmüş olsaydı tahmin ediyorum ki böyle bir 
kanun çıkmazdı. Nitekim bugün birçok arkadaş
larımız tahdit hakkında Yüksek Meclise kanun 
teklifleri sunmuşlardır. Hükümet de hiç olmaz
sa tahliye bakımından tahdidi ihtiva eden bir 
lâyihayı Yüksek Meclise sunmuş bulunmaktadır. 

1950,den sonra liberasyon sisteminin kabulü 
ile memleketimizde birçok maddelerin bollaştığı 
müşahede edildiği bir zamanda inşaat malze
mesi de bol miktarda mevcuttu. Bu malzemenin 
bol olması dolayısiyle inşaat, bilhassa mesken 
yapımı hızlandırılmış bu sebepledir ki kiralar 
bundan sonra art\k hiçbir surette yükselmiye-
cek, bilâkis ' düşme kaydedecektir düşüncesi 
hâkim olmuştur. 

Bu itibarla bugün için kiralar yükselmiştir. 
Meskenlerde 1/4 den 1/2 kadar, bâzı yerlerde, 
yükselme kaydedilmiştir. Bunu bu şekilde tes-
bit ettikten sonra diyebilirim ki, bugün tahdi
de doğru gittiğimiz zaman vâzıı kanun bir rü-
cu yapmış olmıyacaktır. Esasen şartlar değiş
tikçe kanunların da değişmesi gayet tabiîdir. 
Bu, hukuk nizamına aykırı değildir. Müktesep 
hakları da hiçbir suretle ihlâl etmez. 

1950 den sonra memleketimizde zirai ve sı
nai sahalarda büyük inkişaflar zuhur etmiştir. 
Bu inkişafların neticesi olarak, bilhassa ziraa-
tin makineli bir hale gelmesi dolayısiyle, bâzı 
nüfusun ziraatten sınai nüfusa intikal ettiğini 
de görmekteyiz. Onun içindir ki, şehir nüfus
ları artmıştır. Bu suretle kasabalardan şehir
lere doğru bir akın meydana gelmiştir. Şehir 
nüfuslarından İstanbul'u veyahut Ankara'yı 
nazarı itibara alacak olursak düne nazaran bel
ki % 50 nispetinde veyahut % 75 nispetinde 
bir yükselme olmuştur. Ankara'nın nüfusu 275 
binden belki de 400 bine kadar yükselmiştir. 
Bu suretle nüfusun artması dolayısiyle şehir
lere yapılan bu akın yüzünden mesken kirala
rında bir artış görülmektedir. Şimdi bu şartlar 
altında meskenleri serbest bıraktığımız takdir
de durum ne olacaktır? Bilhassa ticarethaneler 
mühim bir yekûn teşkil etmektedir. Bunların 
durumu en feci vaziyettedir. Ankara'nın nüfu
su 80 bin iken aynı vaziyette olan ticarethane-
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ler miktarı bugün nüfus 400 bin olmasına rağ
men yine aynı vaziyettedir. Bugün ticarethane 
kiraları düne nazaran fahiş bir nispette yük
selmiştir. Bu hususta bir misal vereceğim : Be
lediyenin arkasında, halin karşısında bir yeni 
çarşı yapılmıştır. Mal sahibinin ifadesine göre, 
kiraların tahdidedileceği hakkındaki kanun ta
sarısının Meclise sunulmasından sonra verdiği 
ifadeye göre, buraya 280 000 lira sarf etmiş
tir ve halen senevi 200 000 lira kira almakta
dır. Yani aylık kirası aşağı yukarı 15 000 lira
dır ve âzami bir buçuk senede amorti etmekte
dir. 

Şimdi hükümet tasarısını ele alıp da buna 
göre hareket edilecek olursa, kiracı mahkeme
ye müracaat edince kira emsale göre mahkeme
ce tâyin edilecektir. Bu takdirde emsal olarak 
verilen falan yerde sekiz metre kare bir dük
kânın aylığı 200 lira olduğuna göre benim ondan 
çok daha geniş ve iyi mevkide bulunan dükkâ
nım iki bin, üç bin lira niye etmesin, diyecek ve 
ona göre hüküm alabilecektir. Mahkeme de bu 
şekilde hüküm vermeye mecbur kalacaktır. 
Meskende de durum böyledir. O halde bunları 
frenlemek lâzımdır. Deniyor ki, diğer ticari em
tiayı serbest bıraktık, bir kısmını kâr hadleri
ne tâbi tuttuk, o halde bunları tahdidederken, 
ötekileri niçin tahdidetmiyelim ? Bu itibarla 
bendeniz de tahdide taraftarım. Komisyon ra
poru göz önünde tutularak tahdide doğru git
mek en doğru yoldur. Bunda da bir tadilât ya
pılması icabederse, hiç şüphe yok ki, Yüksek 
Heyetiniz bunu yapar. 

Komisyon, 1953 senesi kiralarına göre kira 
bedellerini dondurmak istiyor. Hakikaten kira 
bedellerinin 1953 e intikali mümkündür. Nite
kim 6084 sayılı Kanunu vaz'eden Meclis bu za
manda, bu tarihte kiraların artırılmıyacağı şe
kilde meskenlerin bollaşacağı düşüncesinde idi. 
Bu itibarla bu tarihten yani 1953 ten itibaren 
dondurmak pekâlâ mümkün. 

Fakat ticarethanelerin hangi tarihi esas ala
rak kiralarını donduracağız? Çünkü, onların 
nispeti çok fazladır. Bu, Borçlar Kanununun 
19 ncu maddesine muhalif olduğu gibi, emsali 
de yoktur, en doğrusu 1939 senesi " kiralarını 
nazara almak suretiyle dondurmak lâzımdır. 
Ben başka bir çare tasavvur edemiyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

— 144 



t : 73 9. i 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

ğfendim, bendeniz de buradan arkadaşıma bir 
beyanda bulunayım: Filhakika ev sahibiyim 
ama, ev sahibi olmadığım 1947 senesinde de ay
nı sözleri söyledim, zabıtlar meydandadır. Bu
rada ev sahibi değil, fikir sahibi olaraJk fikir
lerimi açıklıyacağım. 

Arkadaşlar, encümen tasarılarından hangi
sinin görüşmeye esas olacağı noktasında fikri
mizi söyliyebilmek için Millî Korunma Kanu
nunun 30 ncu maddesinin şimdiye kadar geçir
diği safhaları arz etmek lâzımdır. 

1946 - 1950 yıllarında Demokrat Parti mu
halefette iken antidemokratik kanunlar meya-
nında mülkiyet hakkını ihlâl edici mahiyette 
bulunan 30 ncu maddenin de ilgasını istiyordu. 
Bu husustaki mücadelemiz iktidara gelinceye 
kadar sürdü. 30 ncu madde imar faaliyetini 
durdurmuş, büyük şehirlerde nüfusun süratle 
artışının da inzimamı ile bir mesken buhranı 
husule getirmişti. Bu hal karşısında o zaman
ki iktidar 5020 sayılı Kanun tasarısını hazır-
lamıya mecbur kalmıştı. Bu tasarının mucip 
sebepleri meyanmda: (Mesken buhranının önü
ne geçmek üzere gayrimenkul inşaatının kolay
laştırılması, faizlerin indirilmesi, vergi mua
fiyetleri ihdası gibi tedbirleri ilieri sürmüş ve 
çok kısa bir zamanda seribest olması lüzumunu 
tavsiye etmişti. Bu kanunun meriyete girme
siyle memlekette hummalı bir bina inşaatı ken
dini göstermiş ve on binlerce bina yapılmiş, 
yeni binalar serbestçe kiraya verilmiye başlan
mıştır. Demokrat Parti iktidara geçince, mes
ken yapma kredilerini gayet geniş ve şümullü 
bir şekilde «artırdı. Bunun neticesinde 1952 yı
lında büyük şehirlerde kiraya verilecek: evller 
o kadar çoğalmıştır ki, aylarca kiraya verile-
meyip, düşük icar bedelleriyle kiralanmaya 
başlamıştı. Nihayet buhranın azaldığı müşa
hede olunarak 1953 yılında 6084 sayılı Kanun 
çıkarıldı. Boşalan yerlerin serbest olması 1955 
Ocak ayında ticarethaneler, 1955 Haziran ayın
da da meskenler kiralarının serbest kalması 
prensibini kaibul etti. Henüz bu kanun hüküm
leri tatbik edilmeden bir kısım arkadaşlarla 
hükümetin teklif ve tasarılariyle karşılaştık. 
6084 sayılı Kanunun birinci maddesinin hük
münü ilga edecek yeni bir kanun yapılmasını 
istediler. 

5.1955 C : 1 
Geçici komisyona havale edilen bu teklif 

ve tasarlar ın cümlesi şayanı kabul görülmiye-
rek ve hattâ çok daha ileri gidilerek, bu nevi 
şahsına münhasır rapor ve tasarılariyle karşı 
karşıya geldik. 

Komisyon tasarının es!baJbı mucibesinde, 
(Memlekette halen gayrimenkul inşaatının hız
lanmasına rağmen yine ihtiyacı tam karşılıya-
madığı memleketin büyük bir kalkınma hare
keti içine girmesi neticesi vatandaşların gelir 
ve kazançlarının artması ve nüfus tekessürü, 
köy ve kasabalardan şehirlere ve bilhassa sa
nayi bölgelilerine nüfus akınının çoğalması, iş 
ve ticaret hareketleri dolayısiyle yeni iş yerle
rine ihtiyaç hâsıl olması gibi çeşitli âmillerle 
gayrimenkul buhranının devam ettiği) bildiri
liyor. 

Fakat 1947 yılında kabul edilen 5020 sayılı 
Kanunun esbabı mucibesinde, .gayrimenkul 
buhranını önlemek için o tarihten sonra yapıla
cak gayrimenkullerin kirasının serbest bırakıl
ması icabettiğini ileri sürdüğü halde bu kere 
komisyon serbest olarak o tarihten beri kiraya 
verilegelmekte ve asla kiracı ile kiralıyan ara
sında ihtilâf yaratmamakta olan bir sistemi bo
zarak yeni ihtilâflar yaratmak ve sanki vatan
daşları münazaalı yollara şevke körükler gibi 
bir yol tutmaktadır. 

1947 den sonra hummalı bir şekilde belki 
yüzbinlerce yeni inşaat yapıldığı halde ihtiyacı 
karşılıyamadığmı mazbatasında söylerken bun
ların kiralarının yeniden dondurarak, (ey ser
mayedarlar, gayrimenkul yapmayınız, bu mem
lekette 1953 ten sonra demir, çimento fiyatları 
artsa, ustalık ve amele yevmiyeleri iki misline 
çıksa ve hattâ arsa bedelleri on misline temin 
edilse bile 1953 te yapılan mukavelelere göre 
icar bedellerini donduruyorum, feryatlarınızı 
dinlemiyorum.) diyor. 

Komisyon raporunda : Bilûmum Batı - Av
rupa ve hattâ Asya milletlerinde gayrimenkul 
kiralarının tahdit ve kontrola tâbi tutulduğunu 
ve bu rejimin devam ettiğini, ileri sürmektedir. 

Hayır arkadaşlar, Avrupa memleketlerinde 
bu türlü tahditler ya kaldırılmış, yahutta kal
dırılmak üzere bulunmuştur. Hepimize dağıtı
lan bir broşürde şu malûmat vardır, Almanya'
da ticarethane kiralarının 1 . VI . 1952, mesken 
kiralarının ise 31 . XII . 1954 tarihinden itiba
ren serbest bırakılacağı gösterilmiştir. 
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PERTEV ARAT (îzmir) — Kaldırılmamış- i 

tır. , . j 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Kaldırıl- i 

mıştır, tahmini değil, elimde kayıtlar vardır, 
söylerim size. 

RElS — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Bizim 

Meclise nasip oluyor böyle şeyler. Kanun çıka
rırız tatbik edilmez, kararname çıkar, tatbik 
edilmeden meriyetten kalkar, arkadaşlar. J 

İsviçre; 1947 den sonra yapılan binaların ki
raları Ocak 1954 te serbest bırakmıştır. 

Yunanistan'da, yeni yapılacak binalarla tah
liye edilen mesken ve ticarethanelerin kiraları 
serbestti, şimdi ise cümlesi serbest bırakılmıştır. 

israil; 1940 ta kiralar ingiliz mandası za
manında dondurulmuştu, bilâhara yeni binala
rın sahiplerinin kira mahkemesine müracaatla 
kirasını tesbit ettirmesi yoluna gidilmiştir. 

Japonya'da, ticarethaneler mukavelenameye 
tâbidir. 

Hindistan'da; 1951 den sonra inşa edilen ev
ler serbesttir. Yedi sene müddetle kontroldan 
muaftır. 

i talya'da; her sene bir kanun çıkarılarak ca
ri fiyatlara göre nispetler artırılmaktadır. 

Şu halde bilûmum Batı - Avrupa memleketle
rinde tahdide, devam ediliyor, iddiası bu şekil
de cerhedilmiş oluyor. 

Yani 1949 da fiyatlar 1955 e nazaran ne nis
pette artmışsa, ona göre nispetler artırılmıştır. 
Şu halde bilûmum Avrupa memleketlerinde tah
dide devam ediliyor iddiası bu şekilde kendili
ğinden mecruh olmuştur. 

Sayın arkadaşlarım, bendeniz diğer arkadaş
larımın dediği gibi ne şekilde karar verirseniz 
veriniz, bunun vacibülittiba olduğuna kaaniim. 
Ancak bir haksızlığa meydan vermiyelim. Ser
best rejime gittik. Esasen Halk Partisinin böyle 
bir yola gitmesini vaktiyle çok tenkid ettik ve 
hatalı bulduk. Hükümet tasarısı diğer tasarıya 
nazaran ehveni serdir. Usûl hakkında Sayın 
Başkandan söz istemiştim. Usul meselesi halle
dildi, dedi. 

Bendeniz usul bakımından da bunu mahzur
lu görüyorum, çünkü komisyon hepsini bir ta
rafa bırakmış, başka bir mevzu ile buraya gel
miştir. Haydi onu aynen kabul edelim, bugün 
birçoklarınızın hissedarı bulunduğunuz, birer 
kata sahibolacağınız evlerin hesabını yaptık, ' 
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Yenişehirde aynı modelde, aynı konforu haiz bir 
binanın kira bedeli 270 lira olduğunu tesbit et
tik, bu vaziyette kıstas ne olacaktır? (Biz razı
yız sesleri) 

Siz razısınız diye büyük vatandaş kitlesini 
zarardide edemeyiz. 

Arz ettiğim gibi Yenişehir'de Selanik Cadde
sinde sizin katlarda olduğu gibi, 5, 5 odalı ev
lerin kirası 271 liradır. Bu katları arkadaşları
mız ucuza mal ettikleri halde 40 - 50 bin liraya 
mal edebileceklerdir, bu da ancak yüzde 6 - 7 
bir gelir temin edecektir. Bu en kısa ve hepini
zin malûmu olan bir misaldir. Bugünkü pahalı 
malzeme ile bina yapanların bu şekilde ne ka
dar zarardide olacakları aşikârdır. Eğer ser
besti yolunu terkedeceksek hükümetin tasarısı
nı kabul edelim. 

RElS — Şerafettin Ayhan. 
ŞERAFETTlN AYHAN (Sinob) — Muhte

rem arkadaşlar; gayrimenkul kiraları hakkın
da Muhterem Meclise sunulmuş olan muhtelif 
kanun teklifleri memleketin bu mevzuda ne de
rece şiddetli bir ihtiyaç karşısında bulunduğu
nu göstermeye kâfidir. Bundan evvelki Yüksek 
meclisler gayrimenkul kiralarının hudutsuz ola
rak artması istidadiyle ortaya çıkan sıkıntıyı 
vatandaşın ödeme kabiliyetine ve memleketin 
o günkü şartlarına uygun bir çare bulmak üze
re muhtelif kanunlar çıkarmışlardır. Ezcümle 
Millî Korunma Kanunu, 5020 sayılı Kanun, ke
za 6084 sayılı Kanun hep aynı saik neticesin
de kabul edilmiştir. Fakat bugün aynı mevzuu 
yeniden gözden geçirmek lüzum ve zaruretini 
vatandaşın olduğu kadar hükümetin ve Büyük 
Meclisin de hissettiğim görmekteyiz. Demek 
oluyor k i ; şimdiye kadar evvelki kanunları 
ömürsüz kılan asıl dert keşfedilip ona bir 
çare bulunmaz değildir. Böyle olunca ev
velki kanunlar esas alınmak suretiyle 
yani sadece kiralara bir zam nispeti 
tâyin etmek gayesiyle çıkaracağımız kanunun da 
kısa bir devreye münhasır muvakkat bir ayarla
ma yaratacğını kabul etmek icabeder ki, o tak
dirde bu gayretlere, bu emeklere yazık olur kana
atindeyim. Zira, kanaatimce yeni yapılacak olan 
binalara şâmil bir kanun çıkarılmadığı takdirde 
muhtelif fasılalardan sonra serbestçe kiraya veri-
lemiyecek gayrimenkullerin ortaya çıkmasiyle ye
ni bir muvazenesizlik kendini gösterecek ve bu 
mevzu tekrar Meclise gelecektir. O halde, kabul 
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edilecek kanunda istikbale muzaf bir hüküm bu
lunması derdin kökten tedavisi bakımından en lü
zumlu bir unsurdur. Filhakika Muvakkat Encü
menin teklifinde arz ettiğim nokta üzerinde ehem
miyetle durulduğu ve işin halli yolunda hüküm
lerin derpiş edilmiş olduğu memnuniyetle müşa-
hade edilmektedir. Fakat diğer tarafta buna hiç-
yer vermiyen ve hattâ kısa bir zaman sonra 
bütün çalışmalarımızı ve binnetice çıkaracağımız 
kanunu hükümsüz hale getirecek olan hükümet 
teklifinin 5 nci maddesi karşısında çok ehemmi
yetli gördüğüm bu cihete Yüksek Meclisin dik
katini çekmeyi ve kabul edilecek kanunda bun
dan sonra yapılacak binaların kiralarına müessir 
bir hükmün bulunması mevzuunda prensip kara
rma varılmasını istirham etmekteyim. Filhakika 
hükümet teklifinin 5 nci maddesi evvel emirde 
yeni yapılacak binalarla birlikte ıslah ve tevsi 
edilmiş bulunan binaların serbestçe kiraya veril
mesini kabul etmekle kalmamış her hangi bir su
retle tahliye edilen gayrimenkullerin de bu ser
bestiden istifade edeceğini tervicetmekle kısa bir 
zaman sonunda bütün gayrimenkulleri bu kanu
nun şümulünden çıkarmak ve serbestçe kiraya ve
rilmesini temin etmek gayesinin bir tezahürü ola
rak kendisini göstermiştir. Her ne kadar son fık
rasında (Şu kadar ki, kira aktinin hitamında 
mal sahibi ile kiracı kira mevzuunda anlaşmaz
larsa bu gayrimenkul]er hakkında da bu kanun 
hükmü tatbik olunur.) demek suretiyle sözde 
mahkemece kira takdirini derpiş eden dördüncü 
maddeye atıf yapılarak bir maskeleme yoluna gi
dilmek istenmişse de bunun tatbikatta hiçbir kıy
meti olmıyacağını da müşahade etmek kabildir. 
Zira yeni yapılan veya her hangi bir sebeple 
tahliye edilmiş olan gayrimenkuller daima yük
sek bir emsal rayiç meydana getireceğine göre 
akit sonunda kira bedeli sebebiyle hâsıl olan ih
tilâf neticesinde kiracıya tanınan dâva hakkının 
da kiracı lehine bir netice temin etmiyeceği mey
dandadır. Bundan başka her fırsatta ve her im
kânda bu beşinci madde serbestisinden istifade 
etmek için bütün gaye ve düşüncesi para kazan
mak olan bâzı mal sahiplerinin sarfedecekleri 
gayretlerle ve tevessül edecekleri hileli yollarla 
vatandaşlar arasında ve bilhassa emekli, dul, ye
tim, küçük esnaf, müstahdem ve memur gibi dar 
ve mahdut gelirli milyonlarca vatandaşın bugün
kü hayat pahalılığı ıstırapları yetmiyormuş gibi 
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bir de evsiz, yersiz, perişan bir halde kalabilecek
lerini elbette Yüksek Meclis böyle bir tasarı ile 
karşımıza çıkan hükümetten daha iyi düşünecek
tir. 

Hulâsa olarak hükümet teklifinin ruhu kira
cı ile ev sahibini başbaşa ve saçsaça bırakmakta 
ve ilâveten doğacak ihtilâflarda ev sahibine ki
racıya karşı âdeta bir rüçhan hakkı da tanımak
tadır. 

Yüksek huzurunuzda arz ettiğim bu mahzur
lara bünyesinde oldukça az yer veren komisyon 
teklifinin müzakereye esas kabul edilmesini istir
ham ederim. (Alkışlar). . 

REÎS — Efendim; müzakereler tamamen 
usul dahilinde cereyan etmektedir. Arkadaşımız 
29 ncu maddenin sonundaki atfettiği 13 numa
ralı notun istinat ettiği tutanağı dikkatle oku
muş olsalardı bunu anlamış olurlardı. Eskiden 
komisyonlarda re'sen teklif yapabilirlerdi. Bu 
madde ile re'sen kanun teklif etmek hakkı kal
dırılmıştır. Fakat kendilerine verilen mesele
leri evet veya hayır tarzında bir görüş zaviye
sinden tetkik etmekle iktifa etmeyip verilen 
işleri memleket ihtiyaçlarına uygun şekilde 
gerçekleştirmek zarureti içerisindedirler. Tüzük 
de bunu âmirdir. Binaenaleyh müzakerelere de
vam ediyoruz. 

iktisat ve Ticaret Vekili. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar; arz talebi karşılaymcaya kadar ve 
her devirde olduğu gibi bu mesken işinde de ah
lâk ve insaf devri hâkim oluncaya kadar tah
didi kabul etmek zorundayız. (Bravo sesleri) 

Tahdidin şekli üzerinde bir haftaya yakın bir 
zamandan beri muhtelif arkadaşlar söz aldı ve 
konuştu. Komisyon tasarısı mı, Hükümet tasa
rısı mı mevzuu müzakere olsun? Her iki tasarı
nın mahazir ve fevaidi üzerinde birçok fikirler 
ileri sürüldü. Bendeniz Hükümet tasarısını da
ha mülayim bulmaktayım, tatbikat bakımından 
daha mülayim bulmaktayım. Sebebi de şudur; 
Hükümet tasarısında vatandaş ihtilâfa düştüğü 
andan itibaren mahkeme kapısına gidecektir. 
Bunun dışında rızai tarafeynle bir anlaşma 
mevcuttur. Komisyon tasarısında mutlak mâ
nada emsal tesbiti vardır ki bu bâzı ahvalde ki
racının aleyhine tecelli edecektir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Bilhassa Ankara'da.. 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Her iki tasa-
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rmın muhtelif maddelerinden bir tanesinden I 
bahsediyorum, imar dolayısiyle tahliye çok ağır
dır. Hattâ tahliye sebepleri arasında sayılan, 
zikredilen hususlar, mal sahibinin dalavereli yol
lardan kiracıyı atmak hususunda her nevi hile
ye elverişli maddeler vardır. İmar edeceğim 
diyecektir. Bilhassa ticarethane olursa.. İstan
bul'daki Lion'u, Hacıbekir'i yerlerinin mutena 
olmasından dolayı çıkarmak istiyecektir. Orası
nı tekrar o günkü rayiç üzerinden o şahsa kira- | 
ya vermeyi sağlıyacak hükmün bulunması lâ- 1 
zımdır. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. PERTEV 
ARAT (İzmir) —Bizde var. 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Sizde var. 
Binaenaleyh bunun gibi birçok maddeleri 
üzerinde Yüksek Heyetinizin işlemesi lâzımgel-
diği kanaatindeyim. I 

Muhterem arkadaşlar, her iki tasarı üze
rinde de çok konuşuldu. Yüksek Heyetiniz için
de bir kısım arkadaşlar komisyon tasarısını, yi
ne bir kısım arkadaşlar da hükümet tasarısını 
müdafaa ediyorlar. Hükümet tasarısındaki en 
büyük espri, serbestiye giden bir nizamı sağla
masıdır. Serbestiye giden bir nizamın görülen 
mahzurları karşısında mülk sahibinin çok fahiş I 
kira talebi karşısında bir tahdittir. Bu işi niza
ma' sokma hareketi karşısında komisyon tasa
rısı bir rücu mahiyetinde, 1939 a döner mahi- j 
yettedir. Bu bakımdan ben, dört başı mamur ol- | 
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duğunu iddia etmemekle beraber, maddelere ge
çildiği zaman üzerinde işlemek kaydiyle hükü
met tasarısının nizam bakımından, faydası ba
kımından, mahzurunun azlığı bakımından daha 
elverişli olduğuna kaaniim. Şunu tebarüz ettir
mek isterim ki, ne mülk sahibini mülkü oldu
ğuna pişman edici bir şekil, ne de hepisi için 
demiyeyim, bâzı mülk sahibinin kiracıyı ezmek 
için eline silâh vermek kararında değiliz. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. Bu bakımdan, üze
rinde işlenmek suretiyle. 6084 sayılı Kanunda
ki serbestiyi tahdit etmek suretiyle normal ve 
bilhassa memurlar için, yüksek hassasiyetiniz da
ha ziyade dar gelirli vatandaşlar içindir, Hü
kümet tasarısının kabulü her halde daha elve
rişli ve daha mülayim olduğu kanaatindeyim. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Alkışlar) 

REİS — Yeni bir kifayeti müzakere takriri 
gelmiştir. Şu ana kadar 35 arkadaş konuşmuş 
ve daha 18 arkadaş da söz almış durumdadır. 
(Ekseriyet yok sesleri) O halde yoklama yapı
yoruz. 

(Afyon Karahisar'dan başlanarak Kars me
buslarına kadar yoklama yapıldı). 

REİS — Ekseriyetin bulunmadığı anlaşıl
mıştır. 

11 Mayıs 1955 Çarşamba günü saat 15 de 
toplanılmak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18.06 
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4939 sayılı Kanunun muvakkat birinci maddesine bir fıkra ve 3843 sayılı Kanuna bası hükümler 

eklenmesine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 304 

Kabul edenler : 303 
Reddedenler : 1 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak 'etmeyenler : 229 
Münhal mebusluklar : 8 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Âttilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
Â. Baki ökdem 
JZühtü Uray 

Cevat Ülkü 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba < Iştın 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcah 
Sıtkı Yırcah 

BlLECÎK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü Üresin 

BÎNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BlTLÎS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

Fatin Rüştü Zorlu 
ÇANKIRI 

Tahir Akman 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin p^gur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sanear 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Ragrp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 

Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket înce 
Hasan Numanoğlu 
Cemil Önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytin o g;lıı 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
ihsan Daî 
Samih inal 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

U9 — 



GÜMÜŞANE 
Sabri özcan Sarn 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

tÇEL 
Yakup Çukuroğlu 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Ali Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Halûk Ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan SipahioğTn 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
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Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğhı 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğhı 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
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İsmet İnönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turan Akarca 
Akif Sanoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NÎĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 

Şükrü Ultıçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Lûtfi Sezgin 
Ahmet Topaloğlu 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Abdurrahman Doğruyol 
Ahmet özel ' 
M. Nurettin Tugay 

TEKİRDAĞ '\ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğhr 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu ;--
Sabri Dilek ' 
Mahmut Goloğlu ^ 
Muzaffer Harunoğlu "* 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanag 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora fc 

Bahri Turgut Okaygün r r 

Fethi Ülkü 
URPA 7 

Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 
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UŞAK 

Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentas 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Saip özer (İ.) 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren. 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu (î.) 
Osman Şevki Çiçekdağ 
(V.) . 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Enver Karan 
Asım Okur 

AYDIN 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Enver Güreli 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı . 
Talât Oran 

Hamit Kartal 
YOZGAD 

Danyal Akbel 
îhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 

Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 

[Reddedenler] 
SİNOB 

Muhit Tümerkan 

[Beye iştirak 
BİNGÖL 

Necati Araş 
Sait Göker (I.) 

BİTLİS 
Selâhattin înan (I.) 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
îhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Safaettin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

etmiyenler] 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
îhsan Hamid Tiğrel 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
îlüsnü. Çanakçı (î.) 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Cavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker .. 
Rıza Topcuoğlu (î.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın . 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğhı 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı (1.) 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Aleksandros Hacopulos 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topcuı 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (î.) 

İZMİR 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Rauf Onursal 
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Nuriye Pınar 
Ekrem Hayri Üstündağ 

do 
KARS 

Sırrı Atalay 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu (î.) 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel (I.) 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
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KÜTAHYA 

Ali Galip Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu (î.) 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu (V.) 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksü?, 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahattin Erdem 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğhı 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

[Münhal M 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
îstanbul 1 
Kayseri 2 
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NİĞDE 

Ali Ulvi Ankan 
Sadettin Erttır 
Cavit Kavurmacıoğlu 
(t) 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Abdullah Keleşoğlu 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sadat Barı (İ.) 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
îsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SURD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SÎNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 

ebusluMar] 
Kik rla reli 1 
Zonguldak 1 

— 
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Nuri Demirağ (I.) 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı «Akyüz 

TOKAD 
İhsan Baç. (I.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
ismail Şener 
Osman Turan 

URPA 
Feridun Ayalp 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

VAN -
Hilmi Durmaz1 

Kemal Yörükoğlu 
YOZGAD 

Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu (I.) 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
Cemal Kıpçak 

»G<( 

T. B. M. M. Matbaası 


