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1. — GEÇEN TUTAMAK ÖZETİ 

« Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'hı, 
1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 5 nci mad
desindeki memur kelimesine dair olan sözlü so
rusu okundu. Üzerinde yapılan görüşmeler sonu
cunda bu konuyu Maliye Bakanının Bütçe Ko
misyonunda açıklaması kabul olundu. 

Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyerin, 
Memurin Kanunu tasarısı hakkındaki sözlü soru
su gelecek Birleşime bırakıldı. 

Antalya Milletvekili Niyazı Aksu'nun, An
talya İlinde yetiştirilen pamuk mahsulü hakkın
daki sözlü sorusuna, Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
cevap verdi. 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, 
Akşehir İlçesinin Gökpmar mevkiine yerleştiri
len göçmen ailelerinin durumuna dair olan sözlü 
sorusu gelecek Birleşime bırakıldı. 

4379 sayılı Kanunun birinci ve-ikinci madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine daîr olaıı kanun tasarısının.gö
rüşülmesi H . II .1949. Cuma Bileşimine bıra
kıldı. _!",..' ...•:•• ::,.. • ••.'. ' :••; 

Türkiye ile, Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki

ye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük süre
lerinin uzatılmasına; * 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki
ye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük süre
lerinin iki ay daha uzatılması hakkında teati olu
nan mektupların onanmasına; 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki
ye - Belçika Ödeme Anlaşmasın in yürürlük süre
lerinin bir ay daha uzatılmasına; 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki
ye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük süre
lerinin bir ay daha uzatılmasına dair olan kanun 
tasarılarının birinci görüşülmeleri bitirildi. 

7. II 1949 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

• Başkan vekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

R.:iKaradenk * S. Pİk 
i;. ;:Kâtİp 

Çorum Milletvekili 
N. Atalay 
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2. - HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasarı 
.1. — Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu

nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısı (1/505) (Tarım, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

Raporlar 
2. — Ankara Milletvekilliğine seçilen Dr. 

Ahmet Hâmit Selgil'in, seçim tutanağı hakkın
da Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/76) (Gündeme); 

3. — Bolu Milletvekilliğine seçilen Hıfzırrah-
man Raşit öymen'in seçim tutanağı hakkında 
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5/77) 
(Gündeme); 

4. — Çok Çocuklu Hâkimlere verilecek yaı'-
dım paralariyle ikramiye hakkındaki 3253 sa
yılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ile Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşün-
sel'in, Çok Çocuklu Hâkimlere verilecek yardım 
paralariyle ikrara iye hakkındaki 3253 sayılı Ka
nunun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve Bütçe Komisyonları raporları (1/347, 
2/143) (Gündeme); 

5. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve, 
kurulların idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı ve Tarım ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/419) (Gündeme). 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati: .15,5 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı 
KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Atalay Akan (Urfa) 

« • • » i 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturu
mu acıvorum. 

4. —BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

/. — Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocuk
ların korunması hakkındaki Kanun tasarısının 
geri verilmesin^ dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/316) 

4.II.1949 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

6 . II . 1947 tarihli ve 6/348 sayılı yazımızla 
sunulmuş olan kimsesiz, terkedilmiş ve anormal 
çocukların korunması hakkındaki Kanun tasa
rısının geri gönderilmesine müsaade biıyrulmtı
sını saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
?;; • .Ş.l.günaltay 

HULUSİ OiİAL (Denizli) —Suyın arkadaş
lar; Yüksek KamııtaydanyzîiHükümetin geri is 
tediği tasarı Meclise mal ola»i: ve büyük bir 

hassasiyetle üzerinde işlenen ve birçok esasla
rın, noksanların ikmal edilmesi lâzımgeldiğin-
den bahisle sayın Sağlık Bakanımızın bundan 
evvel Sağlık Komisyonu Başkanı bulunduğu za
manda arzulariyle Komisyona iade edilen Kim 
sesiz, terkedilmiş anormal çocukların korunma-
sı tasarısıdır; bu tasarı Meclise mal edilmiştir. 
Şimdi onu geri istiyen tezkereyi dinlediğim za
man bunun mucip sebebini göremedim. Fakat 
her halde, Yüksek Meclis de takdir buyurur ki, 
bu, iki sebepten olabilir. Bir, ihtiyacın bugün 
kalkmış olması, iki; bütçe mülâhazası. Fakat 
her halde hepimiz biliriz ki, bu ihtiyaç kalkmış 
değildir; bilakis kendisim gün geçtikçe şidde
tini A'rtırah bii»'şekilde Hissettirmektedir. Bütçe 
mülâhazası, bu senenin bütçesi bitmiş demek
tir. NihaVet bu basarı 'için. eV¥eIce:194î? sene-
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sinde ayrılmış olan 700 bin liralık bir tahsisat 
vardır, bu da.tasarruf edilmiş.olabilir. Fakat bi
zim hazırladığımız, ve ihtiyaçtan doğan'bu ta
sarı önümüzdeki senenin bütçesi içinde yer ala
bilir. Bu sebepten büfece mülâhazasiyle bunun 
geri alınmasına, bugün için bir zaruret olmadığı 
kanaatindeyim. 

Tasarının esası üzerinde, çok iyi takdir bu
yurursunuz ki, millî bünyede sosyal dâvalar 
içinde kimsesiz, bedbaht gocukları, kadersiz 
yavruları, sıfır yaşından yediye, yediden on iki
ye, on ikiden on sekiz yaşına kadar bağrına bas
mak, bu milletin en önde gelen, dâvası olduğun 
da hiçbirimizin, şüphesi yoktur. Ancak bu 
tasarıyı geri göndermek değil, bilâkis Hükü
metten rica ederim, Komisyonlarda müzakeresi
ne devam edelim, daha çok üzerinde işliyelim, 
çok hassas davranalım. Bunlar için hepimizin 
ferden ferda verdiğimiz paraları, Kızılaym, 
yardım sevenlerin, Çocuk Esirgeme Kurumu
nun, Belediyelerin, Özel İdarelerin her cephe
den verdiği paraları toplamak lâzımgelse 'bu 
yavrulara bugün yalnız bunlar iki milyon lira 
temin eder, yalnız bunu teşkilâtlandırmak bize 
borçtur. 

Şu halde bunun geri istenmesi bir bütçe mü- • 
lâhazasiyle değildir. Bu sosyal bir hizmet, millî 
bünyede en acı ıstırap veren bir dâva olarak 
tasarının Büyük Millet Meclisi gündeminde kal
masını ve bu hususta verilecek izahat varsa, 
Hükümetin bunu burada vermesini rica ediyo
rum. Bu itibarla bu tasarının geri verilmemesini. 
Yüksek Kamutayın hassas olan ruhu ile bunu 
kabul etmemesini arz ve rica ediyorum. 

BEHÇT UZ (Denizli) — Muhterem arkadaş
lar; kimsesiz çocuklar memleketin benim 1941 
senesindenberi Mecliste Grupta ve Bütçe mü
zakerelerinde her zaman acı konuşmalara şahit 
olduğum ve memleketin muhtelif şehirlerinden 
bize en acıklı bir şekilde, gerek matbuat ve 
gerek heyetler yoliyle inikas ettirilen en ehem
miyetli bir mevzuu ve derdidir. Bu dert bilhassa 
büyük şehirlerde, en katı yürekleri dahi eritecek 
kadar muazzam bir belâ gibi görünür. Onun 
için 1941 senesindenberi Büyük Millet Mec
lisindeki arkadaşlarımız muhtelif zamanlarda 
bu mevzular üzerinde takrirler vermişler ve bu
nu münakaşa mevzuu yapmışlardır. En nihayet 
parti grupunda altı ay bir çalışmaya mazhar 
olmuştur. O komisyonda ben de bulundum ve 
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başkanlık ettim. Çalışmalarımızı yalnız memle
ketimizin tarih boyunca devam eden hayır faa
liyetlerine değil, heyeti umumiyesi itibariyle 
bugünkü modern dünyanın bu mevzuda ne gibi 
bir çalışma sistemi takip ettiği ve no gibi te
sisler kurma yolunda oldukları da bu komsyon-
ca esaslı bir şekilde incelenmiş bulunmaktadır. 
Bu çalışma taksimatı yapılırken, hayır cemiyet -
lerindeki arkadaşlar da buraya davet edilerek 
ayrı ayrı fikirleri alınmıştır. Ayrıca da 20 - 25 
senedenberi Türk basının - bu konuda yazdık
ları da nazarı itibara alınmış - ve Büyük Mec
lisin üzerinde hassasiyetle durduğu bu mevzu
un önemiyle mütenasip bir tasarı meydana ge
tirilmiştir. Bu mesele grup yoliyle, Hükümete 
verilmiş ve bir tasarı ile Sağlık Bakanlığının 
Meclise gelmesi istenmiştir. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına verilen bu vazifevüç ay 
orada da mütahassıslar marifetiyle çalışmak 
suretiyle daha mütekâmil ve daha iyi bir şekle 
getirilerek Büyük Millet Meclisine 1946 senesin
de sevkedilmiştir. Ozamandan beri Meclisin her 
encümeninde ehemmiyeti nazarı itibara alın
mak suretiyle incelenmiş ve hepsi ayrı ayrı 
üzerinde münakaşalar yapmışlardır. Heyeti 
Umumiyeye getirmişlerdir. 

Biliyorsunuz Umumi Heyette gayet hararetli 
konuşmalardan sonra umumi müzakeresi bitmiş, 
maddelere geçilmiş maddelerde yalnız bir mad
de üzerinde iki encümen arasında ihtilaf husule 
gelmiştir. Bu ihtilaf da şudur: 

12 yaşma kadar Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının olsun, 12 den sonra Millî Eğitim 
Bakanlığı idare etsin mahiyetinde idi. Uzun 
münakaşalar yapıldı, hepsini ayrı ayrı zikret
meye hacet yoktur, hepiniz şahidisiniz, biliyor
sunuz, ehemmiyetli bir dâva olduğu için hepi
nizin hatırlarındadır, unutmaya imkân yoktur. 
herkes çıkmasını beklemektedir. Büyük bir ümit 
ile o gün çıkması beklenirken münakaşalar uza
dığı için bu maddenin geçici bir komisyonda ve 
her iki Bakanı da dinlemek suretiyle gelmesi üze
rinde ve-gene o gün başkanlık eden Cevdet Ke
rim Incedayı'nm teklifi üzerine, tasarı muvak
kat bir geçici komisyona gönderilmişti. 7 aydan-
beri de o komisyondadır. ^ 

Yani arkadaşlar, esası, hususiyeti, memleket-
şümtıl oluşu ve o zamandanberi de işin daha şid
det peyda tmesi ve dünya vaziyetindeki sosyal 
işlerin icabı olarak memlekette bu gibi sosyal ve 
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mühim, dâvalara ayrı ayrı yer verilmek lâzım-
glirken ve bunları biran evvel iniaçetmk ieabe-
derken geri almak değil, bilâkis müzakeresi esas 
itibariyle bitmiş olan ve komisyonların üzerinde 
daha fazla «çalışıp, işlemelerinde imkân olmıyan 
bu tasarıyı Hükümet geri almalı mı? Eğer ısrar 
ederstvikammu ben kabulleniyorum. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Biz de Ko
misyon namına tekabül ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Behçet Uz, işin 
tarihçesini çok güzel yaptılar. Bu kanun tasarısı 
için Yüksek tensibinizle bir karma,komisyon ku-
rulduv Âcizleri de sözcülüğünü yapacağım. 
Sonra, Hükümet namına Sayın Bakan geldi de-
dik i ; 1Ö4& senesi hulul etmiştir, daha iyi bhüka-
nun tasarısı hazırlıyarak huzurunuza geleceğim, 
dediler. Biz;de Komisyon* adana ,bu kanunun ge
ri alınmaması ve Sayın Behçet Uz'un fikirlerine 
iştirakle müstacelen mevcut kanunun görüşül
mesini ve Hükümetin bu tekliften vaz geçmesini 
rica ediyoruz. 

Dr. ABDÜRRAHMAN MELEK (Üazianteb) 
— Bü tasarıyı. Hükümet niçin geri olmak isti
yor? Lütfen izah buyursunlar. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Arkadaşlar; ne 
hazin bir tesadüftür ki, yıllardanberi B. M. Mecli-
lisinin hassasiyetle üzerinde durduğu ve bu mem
leketin. büyük şehirlerinin, hergün yüz yüze gel-
diğinfiz bir elem ve ıstırabını mümkün olduğu 
kadar tehvin edeoek bir kanun Büyük Millet 
Meclisine geldi diye her ay onun ümidi altmda 
yaşarken bugün bu kanunun geri alınmasını hay
retle, karşıladım. Arkadaşlar, büyük şehirlerin 
herhangi bir sokağından geçerken binleree, yüz-
binleree Türk çocuğu sefil, perişan, ve himayeye 
muhtaç bir halde yaşarken:bugün Devletin.elini 
uzatmak ve seve seve uğraşmış olduğu bir mev
zuu Hükümetimizin^ partimizin en ehemmiyetli 
bir konusu.: olan bu işte Hükümetin bu kanunu 
geri alması-gibi* bir <garibe-ile karşılaşmayı tees
sürle karşılarım. Arkadaşlar, çocuk dâvasi: Türk 
varlığının yarinki nesillere intikal edeeek şere
finim ancak bir hüccetidir; Biz bu kanunu çıkar
makla ancak? sosyal dâvalamn bir klanının hal
li hususunda himayeden mahınim kalmış bir kı
sım insanlara * bu suretle Hükümet elini iuzat-
mış olacaklar. .Yoksa böyle sosyal.dâvaları geri • 
bırakmakla memlekette çocuk dâvası, kimsesiz,. 
bakımsız, anormal: çocuklar dâvasını yıldan yıla 
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] bırakmakla, hiçbir şey kazanamayız. Binaena

leyh, Sayın Behçt Uz'un da izah ettikleri gibi, 
komisyonlar arasındaki bu ihtilâfı çözsünler ve 
kanun yüksek Meclis huzuruna gelsin ve Yüksek 
Meclis de bu kanunu biran evvel çıkarmakla fa
kir, anormal, kimsesiz çocukları Devletin ve ka
nunun, himayesi.altına alsın. 

Ben de diğr arkadaşlarım gibi kanunun geri 
alınmsına muarızım takdir Yüksek Heyetindir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, Sayın 
Fahri Kurtuluş arkadaşımız Komisyondaki vazi
yeti söyledi, kanunun geri gitmesi için hiçbir se
bep görmüyorum bendeniz. Bunlara fakir ve 
kimsesiz çocuklar, diyoruz, bunların sahipleri ve 
kimseleri varsa o da Büyük Millet Meclisidir. 
Bu kimseliği yapalım; da bu kanunu çıkaralım. 

SAĞLIK VE: SOSYAL YARDİM BAKANİ 
Dr. KEMALİ BAYİZİT (Maraş) — Arkadaş
lar, ne hazin bir tecellidir ki, Sağlık Komisyonu 
Başkanı olarak,- arkadaşlarımın şimdi hassasi-

| yetle üzerinde durdukları bu dâvaya kendile-
j rinden* hiç de az hassas olmadan katılmış ve bu 

kimsesiz çocuklar meselesini halletmek açkı ko
misyon arkadaşlarımla oldukça ehemmiyetli ça
lışmalarda bulunmuş ve hazırladığımız tasarıyı 
Yüksek Heyetinize getirmiştik. Bugün Hüküme
tinizin bir üyesi, mesul Sağlık Bakanı olmak sı-
f atiyle, Sağlık Bakanlığmca hazırlanmış olan bu 
tasarıyı istememize verilen mâna bendenM ha
kikaten çok müteellim etti. Hulusi Oral arka
daşımızın dediği gibi, ne bu memlekette kimse
siz çocuklar kalmamıştır da onun için bu tasarı

yı geriye istiyoruz, ne de bütçe mülâhazasiyle buna 
ayrılmış olan 750 bin liranın tasarrufu gibi bir 
düşünceyle bu tasarıyı geri istemiş bulunuyo
ruz. Hâtıralarımızı yoklarsak beş altı komisyon
dan geçmiş ve her *komisyonun noktai nazarı 
birbirine uymaz şekilde ve en nihayet Sağlık 
Komisyonu ile Millî Eğitim Komisyonunun ta
mamen iki ayrı noktai nazar serdederek Yük
sek Huzurunuza gelen bu tasarı, çetin, münaka
şalardan sonra yeniden tetkik edilmek üzere 
Geçici Komisyona, verilmişti. Hükümetiniz ve 
onun içinde Sağlık Bakanlığı dün n e -kadar bu 
mevzuda hassas ise bugün daha fazla, hassasür.. 
Yalnız dâvayı bir ;sosyal dâva diye bir ucundan 
değıL Sağhk- ve Sosyal 'Yardım. Bakanlığının 
sosyal yardım mevzularını tamamen derpiş eden 
bir^konu olarakı hazırlanmış elan bu tasarıyı da 
bu konu içinde yeni baştan ve Yüksek Heyetin 
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hakikaten arzu ettiği maksadı yerine getirebi
lecek bir kemalde hazırlaması derpiş edilmiştir 
ve bu tasarı bunun için geri istenmiştir. Bende
niz arkadaşıma huzurunuzda vadedeyim ki, bu 
tasarı, hepimizin arzu ettiği maksatları daha te
min edici, daha kemale getirici şekilde yakında 
huzudunuza sunulacaktır. Tasarıyı sırf bunun 
için geri istiyoruz. Takdir Yüksek Heyetindir. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Efendim, ar
kadaşlar esbabı mucibesini izah ettiler. Bende
niz o noktaya temas edecek değilim. 

Muhterem Sağlık Bakam arkadaşını buyur
dular ki, biz bu tasarıyı geri alacağız, daha mü
kemmelini yaparak getireceğiz. Bunu Geçici 
Komisyon yapar. Müsaade buyursunlar; Geçici 
Komisyonda kalsın, kendileri de iştirak buyur
sunlar, alâkalı arkadaşlar da iltihak buyursun. 
Bu işi en iyi bir şekilde halledelim. 

Bendeniz de Behçet Uz arkadaşımın fikrine 
iştirak ederek bu tasarıyı tekabbül ediyor ve 
bunun için de bir önerge takdim ediyorum. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Sağlık Bakanı hâdiseyi izah 
ettiler. Yalnız, müsaade ederlerse, bendeniz ken
dilerinin temas etmek lütfunda bulunmadıkları 
bir noktaya işaret edeceğim. 

Bu meseleyi Yüksek Huzurunuza arzeder-
sem; öyle zannediyorum ki, Sağlık Bakanı da 
bize iltihak edeceklerdir. Ve netice halledilecek
tir. 

Arkadaşlar, bu tasarı niçin Meclisten Karma 
Komisyona gitti? Ufak bir mesele için Fakat bu 
mesele bir ana prensip idi. Bu kürsüden bu ka
nunu müdafaa eden arkadaşlar bir prensip et
rafında ihtilâfa düşmüşlerdir, bir kısım arka
daşlar dediler ki, bu yoksul.çocukları bir yaşın
dan 18 yaşma kadar sağlık Bakanlığı himaye 
etsin Bir kısım arkadaşlar da dediler ki, bu, 
Millî Eğitim mevzuuna girer, binaenaleyh, anor
mal çocuklarla bir yaşından yedi yaşına kadar 
olan çocuklara Sağlık Bakanlığı baksın, diğer 
çocuklar Millî Eğitim Bakanlığına devir edil
sin. îşte bu prensip, bu noktanın halledilmesi 
maksadiyle tasarı geri gitmişti. Binaenaleyh, 
bu tasarının daha mükemel hale gelmesi, şüp
hesiz ki, her şeyin daha mükemmeli olur, her 
mükemmelin daha mükemeli olur, fakat esas bu 
prensip, bu nokta üzerindedir. Bunun için, Hü
kümet niçin bu tasarıyı geri alıyor? Halbuki 
bu iş hakikaten müstacel bir iştir. 
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Arkadaşlar, işin ehemmiyetine temas ettiler 

lıenim temas etmeme lüzu myoktur. Hepiniz 
benden daha çok takdir ediyorsunuz. Hükümet 
hakikaten Behçet Uz arkadaşımızın teklifine 
iltihak etsin; bu kanunu süratle çıkaralım. 

HACIM ÇARIKLI (BALIKESİR) — içtü
zük sarihtir. Tekabbül etmiştir, mesele yoktur. 

REŞAT AYDINLI (Devamla) — Mâruzâ
tım bu kadardır, geri gitmesine lüzum yoktur 
kanaatindeyim. 

Dr. KÂMlL İDİL (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlar; kimsesiz çocuklar kanunu burada 
müzakere edildiği sırada bendeniz bunun teknik 
müşküllerini izah etmiş ve bu bakımdan üzerin
de bir az daha esaslı surette durulmasını arzet-
miştim. Filhakika, kimsesiz çocuklara ait kanun 
küçük bir grup çocukları mütalâa edip bütün 
memlekete teşmil edilebilmesine bütçe imkân
sızlığı mâni olabilir. Daha güzel bir form bula
bilmek için bu bir geçici komisyona havale 
edilmişti. Komisyonda bendeniz de vardım. Ka
nunun içindeki ruh hakikaten kimsesiz çocuk
lara yardımdır. Kimsesiz çocukların analı ba
balı çocuklar kadar mükemmel bir şekilde yetiş
tirilmeleri düşünüldüğü takdirde memleket için
de mevcut 150 - 200 bin çocuğun yetiştirilmesi 
imkânlarımız dışındadır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Tedrici olur 
doktorcuğum. > 

Dr. KÂMİL İDİL (Devamla) — Evet tedri
ci olur. Fakat Van'daki bir arkadaşımızın çocu
ğu da izmir'deki arkadaşın kimsesiz çocuğu da 
şüphesiz aynı şekilde faydalanmak ister, bunu 
arzu eder, bunu istemesi de gayet tabiîdir. An
cak ilk plânda yardıma muhtaç olanlara bir an 
evvel yetişmek ve onları kurtarmak elbette 
düşünülmektedir. Esasen bu tedriç sistemine sa
pılmasını bendeniz teklif etmiştim O vakit Ko
misyon Başkanı, şimdi Sağlık Bakanı olan ar
kadaşımız burada izahat verdiler. Şimdiye ka
dar herhalde kendi teknik elemanları ile bu ba
kımdan bir çalışma yapmışlardın Ve birçok ma
lûmat da toplamışlardır. Meselâ; memlekette 
kaç tane kimsesiz çocuk vardır, bunlar mem
leket içinde dağınık bir haldedir, bunların içe
risinde üryan ve ilk evvel ele alınması icabeden^ 
ahlâk ve sıhhat bakımından tehlikede bulunan, 
çocuklar nerelerde temerküz etmişlerdir? Bun
lara ait malûmatı her halde toplamışlardır. Ka-
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nunu geri istemelerinin sebebi, yaptıkları tetki-
kat sonunda bu tedriç sistemine gitmek isteme
lerinden ileri geldiğini zannediyorum. Her hal
de yaptıkları tetkikat neticesinde iyi bir şekil 
bulmuş olacaklardır, bunun için kanunun Mec
listen geri alınarak tekrar tetkik edilmesi ve 
Meclise sevk edilmesi uzun sürer. Bu itibarla 
tetkikleri tekemmül etmişse geçici komisyona 
bir an evvel getirirler, beraber çalışırız. Bina
enaleyh bu kanunun burada kalmasını hükü
metten rica ediyorum. Arzettiğim gibi, tetkik
leri tekemmül etmişse buraya getirilir, komis
yonda hep beraber üzerinde çalışır ve memleket 
için büyük faydalar beklediğimiz bu kanunu bir 
an evvel ikmal ederek çıkarırız. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Efendini, Sayın 
Bakanın çok hassas olan duygusuna teşekkür 
ederim. Daha mütekâmil bir hale gelmesi dü
şüncesiyle bunu geri almayı göze aldıklarını 
söylediler. Bir şeyin tekemmülü, tekâmül eden, 
mütekâmil bir mecliste, bir toplantı yerinde 
olur. Binaenaleyh kendileriyle hem fikir olmak
la beraber, gayri mütekâmil tasarı diye gelen 
bu tasarının tekemmül edeceği Yüksek Meclise 
daha bâzı izahat vermeleri' suretiyle daha müte
kâmil hale getirilmesinin daha muvafık olaca
ğını arz ve rica ederim. Yüksek Hükümetin bu 
tasarıyı geri alma teklifinin kabul edihııiyerek 
tasarının geri verilmemesini rica ederim. 

İBRAHÎM ARVAS (Van) — Nizamname 
sarihtir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ 
Dr. KEMALİ BAİZİT (Maraş) — Efendim. Bü
yük Meclisin her şeyi çok daha iyi yapacağına 
inananlardanım. Bendeniz bu tasarıyı daha mü
tekâmil bir hale getirmek için istiyoruz dediğini 
vakit, ihtisas komisyonlarından geçmiş, incelenmiş 
ve lâzımgeldiği tekâmüle uğramış bir tasarıyı dai
ma göz önünde tuttuğumu arzettim. Büyük 
Meclis her işin en iyisini yapar, buna inanıyo
rum. Nasıl emrederseniz o şekilde olur. Ya iade 
edersiniz veya kalır. Yalnız şu noktayı tekrar 
tebarüz'ettirmek isterim; bizim bu tasarıyı iste-
memizdeki maksat, esaslı prensip meselelerinin 
son tartışmalarda dahi halledilmemiş bir halde* 
olmasındandır. Mamafih nasıl takdir ederseniz. 
öyle olur. 
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BAŞKAN — îki önerge var okutuyorum. 

Büyük Mütet Meclisi Yüknek Başkanlığına 
Kimsesiz çocuklar tasarısını Tüzüğün -68-

ııei maddesine göre kabullendiğimi arz<ederim. 
Denizli Milletvekili 

Dr. Behçet Uz 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bu kanun geri verilmiyerek Mecliste tetki

ki na devamı için Oeçici Komisyonda müzakere
sine devam edilmesine ve Sayın Behçet Uz'la 
üzerimize verilmesini arz ve teklif ederim. 

Van Milletvekili 
İbrahim Arvas 

Dr. BEHÇET UZ (Denizli) — Eğer Hükü
met, tasarıyı geri amıakta İsrar etmiyorsa, ben 
önergemi geri alırım. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas) — Arkadaşlar; memlekette, kimsesin 
çocuklar meselesi, yalnız İstanbul'da köprü al
tında gördüğümüz sefil çocuklar meselesi değil
dir. Mesele gayet şümullüdür ve memleketin 
her tarafında himayeye en çok ihtiyacı olan 
ve yarın muzır Dİr unsur olarak yetişmeleri ih
timali bulunan pek çok çocuklar bulunmakta 
dır. Bunlar, milletin yardımı ile kurtulacak va
tan çocuklarıdır. Bu tasarının Hükümet, bu 
ııoktai nazardan tetkik edilmesini arzu etmek
tedir. Meclisi Âli ve .Encümen bu noktada Hü
kümetle beraberdir. Ohalde Hükümet de En
cümenle beraber, şükranla çalışır ve bir an ev
vel bu kanun- çıkmış olur; (Çok güzel bravo 
sesleri). 

BAŞKAN — Ohalde mesele yoktur. Elimde 
tasarıyı tekabbüi eden önergeler var, bunları 
oyunuza sunacaktım. Fakat, Hükümet de geri 
istemiyor. Bu, Başbakanın beyanatiyle belli 
olmuştur. Onun için tasarısını, Meclisin malı 
olarak Komisyonlarda görüşülmesine devam 
edilecektir. Komisyondan da temenni ederiz ki, 
bir an evvel bunu Yüksek Huzurunuza getirsin 

Dr. BEHÇET UZ (Denizli) — Meclisin malı 
olarak çalışma tarzı devam ediyor mu"' v 

BAŞKAN — Ediyor. 
Dr. BEHÇET UZ (Denizli) — Ohalde me

sele yoktur. 
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5. — SORULAR 

i. — Niğde MMetvekiliİbraHm'Refik Soy-
er'in, Memurin Kanunu tasarısına dair İçişleri 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/256) 

BAŞKAN — Sora sahibi burada mı? (Yok 
sesleri) Ohalde hastalığından dolayı yoktur. 
Clelecek Birleşime bırakıyorum. 

2. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoy-

lu'nıın, Akşehir İlçesinin Gökpınar mevkiine 
yerleştirilen göçmen ailehrinin cturumu hakkın 
da Başbakanlıktan sözlü sorlsu (6/258) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Hasta 
sesleri) îki Birleşimde bulunmadığı için bu 
soru önergesi düşmüştür. Arzu ederlerse tekrar 
verirler. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Ku
rulunun resmî alâmet, mühür, ad ve ad kısalt-
mamnın bu kurulun rızası olmaksızın kullanılma
zını önlemek üzere Türk Ceza Kanununun 253 
7icü maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet 
Komisyonları raporları (1/457) [1] 

BAŞKAN— İkinci müzakeresidir, madde 
leri okutuyorum : 

Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kanım 

MADDE 1. — 1 . III . 1926 tarihli ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 253 ncü madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Kurulu
nun resmî mühür ve damgası ile dünya yuvar
lağı üzerine resmedilmiş iki defne dalı orta
sındaki eskülâp sembolünden ibaret alâmetinin 
ve (Dünya Sağlık Kurulu adının ve bu adın 
ilk harflerinden müteşekkil kısaltmanın tica
ret veya her hangi bir menfaat kastiyle, her 
»hangi bir ticaret ve sanayi müessesesi Veya bir 
kimse tarafından bu kurulun rızası olmak 
sızın, kullanılması, her hangi bir matbua veya 
evrak ve eşya üzerine konması veya temsil 
ve tecessum ettirilmesi yasaktır. Buna aykırı 
hareket edenler üç aya kadar hapis veya beş li
radan yüz liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 39 7icu Birleşim tu-
tanağındadır. ^.f^s 

Bu kanun yayımı tarihinde MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDK -">. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci görüşülmesi bitmiştir. Tü
münü yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. 2. — Eczanesi bulunmıyan yerlerde eczanı 
açarak beş yıl süre ile çalışanların, arzu ettikleri 
yerlerde eczane açabilmeleri için Eczacılar ve ec
zaneler hakkındaki 964 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonu raporu (1/459) [1] 

BAŞKAN — îkinei gÖrüşülmesidir. Madde
lere geçiyoruz. 

t 
964 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 24 . I . 1927 tarihli ve 964 sa
yılı Eczacılar ve Eczaneler Kanununa aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra eczanesi bulunmıyan il ve ilee-
Jerde Sağlık ve Sûjsyal Yaldım Bakanlığınca ka
bul edilecek bucaklarda eczane açarak beş yıl 
müddetle müstemirren çalışıp yapılacak teftiş-

[1] Birinci görüşülmesi 39 %cu Birleşim tuta-
nağmdadır. 
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lerde iyi sieii almış olan eczane sahiplerinin mev
cut tahdide bakılmaksızın arzu ettikleri il ve il
çelerde eczane açmalarına Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tarafından ınüsade verilir; 

Kabul edilecek bucakların, bu kanunda görü
len amaca uygun bir çekikle ve büyük şehirlerin 
belediye sınırları dışındaki ve bu şehirlerle ko
layca münasebet temin edilemiyeeek yerlerden 
olması şarttır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Kabul Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı- tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler,... Kabul Etıuiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
• bul edenler ... Kabul Etmiyenler ... Kabul edil

miştir. 
Kanunun ikinci görüşülmesi bitmiştir. Tümü

nü oyunuza sunuyorum: Kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

.V. —- Çakmak ve suni çakmak taşının tekel ko
nusundan çıkarılmasına ve bu maddelerin Güm
rük resimlerinde değişiklik yapılmasına dair ka
nım tasarısı uc Gümrük re Tekel v< Bütçe Ko
misyonları raporları (1/158) ( 1 | 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşüimesidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

Çakmak ve suni çakmak taşının tekel konusun
dan çıkarılmasına ve bu maddelerin gümrük re

simlerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 1 Haziran 1929 tarihli ve 1503 
sayılı Kanunla Devlet tekeli atlına alınan her 
nevi yakmaklarla suni çakmak taşları Devlet te
kelinden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 17 Mayıs 1940 tarihli ve 3828 

11] Birinci yörü§übntsi 40 nvı Birleşim tuta-
notğındadır, 
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I sayılı, 29 Mayıs. 1941 tarihli" ve.4040 sayılı, 27 
I Mayıs 1942 tarihli ve 4226 sayılı, 17 Mayıs 1943 
j tarihli ve 4415 sayılı Kanunlarla suni çakmak

taşından alınmakta olan mûdafa vergisi kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN —. Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ...Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 
sayılı Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı i thalât 
Umumi Tarifesinin 630 ve 476/C sayılı pozis
yonları aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

630 — Sigara yakan aletler (çakmak). 
A) Benzinli; 
1. Altın veya altın kaplamalı beher adedin

den 20 lira, 
2. Gümüş veya gümüş kaplamalı beher ade

dinden 10 lira. 
3. Sair .maddelerden beher adedinden 5 lira. 
B) Fitilli ve saireli âdi maddelerden,. (Al

tın ve gümüşten yapılmış olanlarla bu madde
lerle kaplamalı olanlar (A) fıkrasına dâhildir.) 
Beher adedinden 3 lira. 

C) Ziynet eşyalariyle (taibaka, kalem, çan
ta, biblo ve emsaliyle) meczedilmiş çakmaklaı\ 
ytıkardaki bentlere nazaran (aded üzerinden) 
resme tâbi tutulmakla beraber eşyanın mahiye
tine göre ayrıca tam sıklet veya kıymet üzerin
den ait olduğu Gümrük tarife maddesine naza
ran resme tâbi tutulurlar. Maden lâmbaları üze
rinde bulunan çakmaklar bu resme tâbi değil
dir. 

476/C Suni çakmak taşı : 
Bir kilosundan (safi) 160 lira; 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Ka*bul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1 Haziran 1929 tarihli ve 1503 
, sayılı, 28 Mayıs 1943 tarihli ve'4426 .sayılı. 20 

Mayıs 1946 tarihli ve 4897 sayılı kanunların 
çakmak ve suni çakmak taşlarına ilişkin hüküm
leri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kafeul ed&nlgtir. 

. 
i MADDE 5. — Bu k*nun yajamı tarihinde 
i yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci müzakeresi de bitmiştir. Tü
münü açık oyunuza sunuyorum. 

4. — Türkiye ile Almanya?daki Fransız îşgal 
Bölgesi aracında imzalanan Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile Mödüs vivendi ve eklerinin onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ti
caret Komisyonları raporları (1/369) [1] 

• BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Madelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi 
arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşma
ları ile Modüs vivendi ve eklerinin onanması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Almanya'daki 
.Fransız îşgal Bölgesi arasında 19 Nisan 1948 ta
rihinde Badan - Baden'de imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmaları ile Modüs vivendi ve ekleri 
onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

5. — Türkiye İle Finlandiya arasında imzala
nan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin 
onanması Jıakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ticaret Komisyonları raporları (i/410) [2] 

[1] 114 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 115 sayılı basmayaz-ı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Tümü hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum... 

Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Finlandiya arasında 12 Haziran 
1948 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Finlandiya arasın
da 12 Haziran 1948 tarihinde Ankara'da imzala
nan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle ekleri onan
ın ıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmişti]-. 

6. — Türkiye - Fransa ödeme Anlaşmasına 
ek olarak Ankara'da imzalanan Ek Protokolün 
onanması Jıakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ticaret Komisyonları raporları (1/424) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında mütalâa var 
miı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Türkiye - Fransa ödeme Anlaşmasına ek olarak 
Ankara'da imzalanan Protokolün onanması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 31 Ağustos 1946 tarihli Tür
kiye - Fransa ödeme Anlaşmasına ek olarak 
13 Ağustos 1948 tarihinde Ankara'da imzala
nan ek Prptokol onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 

[1] 117 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Madde kabul edil-

v mistir. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür.. 

BAŞKAN — Maddeyi oj'unuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

7. — Türkiye - Fransa ödeme Anlaşmasına 
bağlı Fransız Frankı sahasına dâhil memleketler 
listesine Sarre Bölgesinin derci hakkında teati 
olunan mektupların onanmasına dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları rapor
ları. (1/411) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? . Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sar Bölgesinin Türkiye - Fransa Ödeme Anlaş
masına bağlı Fransız Frangı sahasına dâhil mem

leketler listesine derci hakkında Kanun 

MADDE 1. — Sar Bölgesinin, 31 Ağustos 
1946 tarihli Türkiye - Fransa Ödeme Anlaşmasına 
bağlı Fransız Frangı sahasına dâhil memleket
ler listesine derci hakkında Ankara 'daki Fran
sa Elçiliği ile 11 Haziran 1948 tarihinde mek
tup teatisi suretiyle yapılan Anlaşma onanmış
tı.-. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmişti;. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girei'. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Etmiyenler.. Madde kabul .edil
miştir. 

MADDE 3. —'Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütiUv 

[1] 116 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler.. Madde kabul edil-
miştii'. • 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

8. — Türkiye ile İsveç arasında imzalanan 
Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onan
ması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ti
caret Komisyonları raporları (î/412) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile İsveç arasında 7 Haziran 1948 tari
hinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında 

• Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile İsveç arasında 
7 Haziran 1948 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle ekleri onan
mıştır. 

BAŞKAN — Söz isiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul esdilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

9. — Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 
iki ay uzatûması hakkında Kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/413) [2] 

BAŞJCAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil* 
mesi kabul edilmiştir. 

[1]119 saydı basma/yazı tutanağın sonundadır. 
[21 110 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır* 
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Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin iki ay uza-
* tılması hakında Kanun 

MADDE 1. —- Türkiye ile İtalya arasında 12 
Nisan 1947 tarihinde imzalanan Ticaret ve Öde
me Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 30 Ha
ziran 1948 tarihine kadar iki ay uzatılması hak
kında Ankara'daki İtalya Büyük Elçiliği ile 30 
Nisan 1948 tarihinde mektup teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşma onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyeıı yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

10. — Türkiye ile italya arasındaki Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 
iki ay daha uzatılması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/414) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyeıı var 
mı ' 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edildi. 

Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin iki ay daha 

uzatılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile İtalya arasındaki 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük sü
relerinin 30 Hazirandan 31 Ağustos 1948 tarihi
ne kadar yeniden iki ay daha uzatılması hak
kında Ankara'daki İtalya Büyük Elçiliği ile 30 
Haziran 1948 tarihinde mektup teatisi suretiyle 
.yapılan Anlaşma onanmıştır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı?"Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabu edildi. 

[1] 111 m/gül bmmmjmı tutanağm sonunda-
dır. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 

Kabul edildi. 

MADDE 3. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edildi. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 
Açık oya sunulan kanuna oy vermiyen var 

mı? 
Oy toplama işi bitti. 

11. — Türkiye ile italya arasındaki Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 
iki ay daha uzatılması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/422) fi] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı ? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edildi. 

Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin iki ay daha 

uzatılması hakkında kanun 

MADDE 1. -— Türkiye ile İtalya arasında 
12 Nisan 1947 tarihinde imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin I 
Eylülden 31 Ekim 1948 tarihine kadar iki ay 
daha uzatılması hakkında Ankara'daki İtalya 
Büyük Elçiliği ile 29 Ağustos ve 29 Eylül 19-1S 
tarihlerinde mektup teatisi suretiyle yaddan An
laşmalar on.''V .nştı". 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabu edildi. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edildi. 

MADDE 3. , Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN •-- Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edildi. 

Taşanımı birinci görüşülmesi bitti. 

fi] 112 sayılı hasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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12: — Türkiye ile Polonya arasında imzalanan 

Ticaret ve Ödeme AnTaşmalarîyU eklerinin onan
ması hakkında kamın tasarısı ve Dışişleri ve Ti
caret Komisyonları raporları (1/41 fi) |"l] 

BAŞKAN — Tümü. hakkında söz istiyen var 
mı! Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Polonya arasında imzalanan Ticaret 
ve ödeme' Anlaşmalariyle eklerinin onanması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Polonya arasında 
1.8 Temmuz 1948 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle eklen onanmış
tır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Ktmiyenler ... 
Kabul edilmiştir: 

Tasarının, birinci müzakeresi bitmiştir. 

13. — Gümrük tarifesi Kanununun 6 ncı mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı 
re Gümrük ve Tekel, ve Bütçe Komisyonlar} rapor
ları (1/436) [2] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mis 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

dır. 
1] UR saydı lıasmayazı tutanağın sonunda-

2] 120 sayılı hasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Gümrük Tarifesi Kanununun 6 ncı maddesine 

eklenecek fıkra hakkında Kanun 

MADDE 1. - - 1 . VI . 1929 tarihli ve 1499 
sayılı Gümrük Tarifesi Kanununun 6 neı mad
desine aşağıdaki 4 ncü fıkra eklenmiştir. 

«4. Ankara'da inşa edilecek Elçilik binala
rı için yabancı memleketlerden getirilip güm
rükte bulunan ve bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten başlıyarak 5 yıl içinde getirilecek 
'olan her türlü yapı malzemesi Gümrük Vergi
sinden muaftır.» 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1 . VI . 1988 tarihinden 
in kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ge

tirilip de Gümrük Vergileri henüz ödenmemiş 
bfilnnan yapı malzemesi hakkında da bu kanu
nun hükümleri ııygulamr. 

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

MADDE 2. •-— Bu kamın yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Gümrük ve Tekel 
Bakanı yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Çakmak ve suni çakmak taşının Tekel konu

sundan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük 
resimlerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 
tasarısına (241) oy verilmiştir. (240) kabul (1) 
rettir. Muamele tamamdır. Kanun (240) oyla 
kabul edilmiştir. 

Gündemde görüşülecek başka birşey yoktur 
Ayın 9 neu Çarşamba günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verilmiştir. 

Kapanma, saati : 16 
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ğakmak ve suni çakmak taşının tekel konusundan çıkarılmasına ve bu maddelerin gümrük 

resimlerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kamın kabul edilmiştir) 

üye sayısı : 465 
Oy verenler : 241 

Kabul edenler : 240 
Reddedenler : ı 
(Jekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 217 
Açık. Milletvekillikleri : 7 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Kemal özçoban 
Alımed Yeziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarh an 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlıı 

ANKARA 
Naki Cevad Akkennan 
Mebrure Aksoley 
Avni Refik Bokman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
01. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korku i 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
^Muzaffer AJkpmar 

Esat Altaa 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Eminittin ÇelikÖz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetii 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşüı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BOLÜ 
I/ut fi Gören 
Cemil üzeağlar 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Ansal 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Nurettin Ün en 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan ZoyneloğİL 

ÇORUH 
Ali Rıza Ereni 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Nainı Atalay 
Münir Çağıl 
Hasene İlgaz 
Sııheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Regad Aydınlı 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
Ilışan Hâmid Tigrel 
Şer-of Huğ 

EDÎRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 

Şükrü Koçak 
GAZLANTEB 

Ömer Asun Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih İnankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Fuad Hulusi Demircili 
Osman Nuri Koni 
Dr. M. Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 
Senihi Yürüten 
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.İZMİR 

Benal Nevzat. Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü Öktcnı 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sünnen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Eeevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akm 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltaeıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergim 
Hulki Karagülle 
Naİnı Hazim Onat 
Dr. Aziz Perküıı 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspurtalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Hasan "Reşid Tankut 
Abdullah Yayeıoğîu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifut Cürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H Oökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Ham di Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblaıı 
Kasım Ener 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÖRD 
Tvûtfi Yavuz 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim tneedayı 
Enver Kök 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Tşık 

Kamil Kitapçı ' 
Reşat Şemsettin *Sirer 
İsmail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Temel Göksel 
\Y\ Rıza Tşıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğiu 
namdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu. 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Razi Soyer 

VAN 
Rüştü Oktar 

YOZOAD 
Ziya Arkant 
Sırrı IçÖz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Reddedenler] 
KAYSERİ 

Ömer Taşçıoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 

[Oya kütılmiyanlarj 
Hazim Bozua 
Ha^aıı Düıyer 

Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
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ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 



İbrahim Rauf Ay aslı 
Hıfzı X)ğuz Beka ta 
İhsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur-
bakkam) 
Mümtaz Ökmen 
Dr. Ahmet Hûmit Selgi! 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmcu 
Nurullah Esat Sümer 
(Bakan) 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
T)r. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Hacim Çarıklı 
Süreyya Örgeevmı 

BİLECİK 
İteyit Bozüyük 
Memduu Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Bauguoğlu 
(Bakan) 
Feridun Fikri Düşünsel 
(Başkan V.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Ada! 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahnıan R. öymen 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr., M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Buduny 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Sini er 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
İhsan Karesioğlu 
Ali Rıza -Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
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ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantokin 
İsmet Eker 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Calgüuer 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykae. 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil (I.) 

EDİRNE 
Dr. Bahattiu öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Dr. İbrahim T. Öngören 
d.) 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Raif Dine 
Cevat Dursun oğlu 
Şakir ibrahımhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkau 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoglu 

GAZÎANTEB 
Cemil Alevli (î, s 
Cemil Said Barla s 
(Bakarı • 
Dr. Muzaffer Caubolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esnd Arşe ve» 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Atu^ 
(t) 
Edip Tör 
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Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varmcr 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. EYU» Durukan 
Abdülgani Türkmen (1.) 
Kasını Yurdmau (1.) 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğiu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
(1.) 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Sadi Bekte r 
öl . Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola' Fakaçelii 
Mekki Hikmet Geleııbeğ 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar Özden 
Recep Beker 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl.Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalmn 

İZMİR 
Şevket Adalaıı (Bakarı) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin İL Cura 
Samı Gülcüoğlu 
Atıl' İnan 
Rahmi Köken ( İ. > 
Dr. K ümran Örs 
Şükrü Saraçoğlu 
' Başkan > 
Hasan x\ii Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (1.) 
Serat'ettin Karacan 

Hüsamettin Tu^aç 
KASTAMONU 

Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Faik Sel er 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sah ir Kurutluoğiu 

KOCAELİ 
Alımet "Faik Abasıyanık 
fi- ' 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Nihat Erim (Bakan) 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin. Adil Bina! 
Sedad Cumralı 
Katin Gökmen ı'.İ.'' 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakıhç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı (i.) 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Cafer Özclçi {[.) 

MANİSA 
Yunus M. Alakanı 
Korgl. Ali Rıza Ar tun kal 
Kâmil Coşkun oğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. MemduhN. Otaman 
Yaşar Özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 



MARAŞ 
Dr. Kemali. Bayizit 
(Bakan) 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 

MARDİN 
Abdülkadir Kalar 
43-1. Kiazım Sevüktekin 
(t) 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

NİĞDE 
T t 1 * "1 %M 

Halıd Mengı 
Hüseyin ülusoy 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 
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RİZE 

Hasan Cavid Belûl (î.) 
Dr. Saim Al1 ı Hem re 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SttRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
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SİNOB 

Yusuf K Tengirşenk 
SİVAS 

Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Muttalip öker (1. Ü.) 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakıı ' 

TEKİRDAĞ 
Fayık Omak 
Ekrem Pekel (î.) 

TOKAD 
Cemal k val» 
Mustafa Lâtif oğlu (î.) 
Galib Pekel (î.) 
Refik Ahmet Sevengil 

, TRABZON 
t Faik Ahmed Barutçu 

S i m Day 
Daniş Eyiboğlu 

[Açık Mületveküliklen] 
Bitlis 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hasan ^ K;I 
Muanuı i ; rımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Emin Erişir gil (Bakan)] 
Ali R. Incealemdaroğhı 
Sabri Koçer 
Naim Krom er | 
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S.Sayısı: 110 
Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve ödeme Anlaş malarının yü
rürlük sürelerinin iki ay uzatılması hakkında kanun tasarısı ve 

Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları (1/413) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . VII . 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 7L812, 6/2542 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve Öderny Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin iki ay uza
tılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuvulunca 28 . VI . 1948 tarihindtP 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri bağlı olarak su
nulmuştur. 

Yürürlük sürelerinin uzatılması hakkındaki mektupların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 
45S2 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunun 28 . VI. 1948 tarihli ve 
3/775? sayılı karariylc onanmış olduğunu saygılarımla arz* derim. 

Başbakan 
Basan Saka 

Gerekçe 

Türkiye ile İtalya arasında 12 Nisan 1A47 tarihinde imzalanan Tiearet ve ödeme Anlaşmalarmın 
yürürlük süreleri 30 Nisan 1948 tarihinde sona erecekti. Anlaşmaları işbu tarihte yürürlükten kalk
ması halinde iki memleket ticari faaliyetinin sekteye uğnyaeağı ve 30 Nisan 1948 tarihine kadar da 
bunların yerlerine yenilerini müzakere ile yürürlüğe koymak imkânı bulunamıyaeağı göz önüne alı
narak bu Anlaşmaların iki ay süre ile uzatılmadı İtalya ile olan ticari mübadelelerimizin aralıksız 
devamını sağlamak bakımından menfaatlerimia-e uygun mütalâa edilmiş ve Ankara'daki İtalya Bü
yük Elçiliği ile 30 Nisan !#4£ tarihinde rmktun teatisi, suretiyle bu Anlatmalar 30 Haziran 1948 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

Bu mektuplarla varılan anlaşma menfaatlerimize uygun görüldüğünden kabul ve onanması için 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komiıyontı raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 1? .• XT . 194$ 
PJsas Ho. î/lîS . . . • • _ 

Kütw . W 6' • • . ' • • • ' 
t'ttk&ek - &a$fcanb|a 

Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve öde- daha uzatılması haktanda Dışişleri Bakanlığınca 
we Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin Öd ey Hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28 . VT . 1948 
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tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısı gerekçesiyle ilişikleri Komisyo
numuza havale olunmakla Hükümet temsilcisi de 
hazır olduğu halde incelendi. 

Yeni Anlaşmalar akdine ve yürürlüğe konma1-
sına kadar iki memleket arasındaki ticari,müba
delelerin devamını sağlamak bakımından mevcut 
Anlaşmaların sürelerinin iki ay daha uzatılması 
menfaatimize uygun görülerek Hükümet tasalısı
nın birinci maddesinin son satırındaki « Onan
mıştır » kelimesi aynı zamanda « Kabul edilmiş :» 
mânasını da ifade ettiğinden yalnız « Onanmış
tır » kelimesi maksadı temine kâfi geleceği 

mûlâhazasiyle Hükümet tasarısı aynen kabul 
olunmuştur. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Bilecik Gazianteb Malatya 
M. Ş. Esendal Dr. A. Melek A. Esenbel 

Afyon K. Aydın Diyarbakır 
Dr. C. Tunca Dr. M. Germen F. A. Ay kaç 

İzmir Kütahya Manisa 
Yücel A. Gündüz A. R. Artunjc<d 

Samsun Sivas 
C. Büsef Reşat Ş. Sirer 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/413 
Karar No. 17 

31.1.1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının yürürlük süreleırinin iki ay 
daha azaltılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca 
hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 28 . VI . 1948 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştı 
rılau ve havalesi gereğince Komıisyonumuza gön 
d'orilen Kanun tasarısı, Ticaret Bakanlığı teinsM-
• *i«i de hazır bulunduğu haldıe incelendi. 

. İtalya ile memleketimiz aratsmda 1 Ekim 1947 
tarihinde yürürlüğe girmiş ve 15 Kasım 1948 ta
rihinde, sona, ermiş olan ve tamamen serbest dö
viz esasına dayanan Anlaşma neticesinde italya'
dan memleketimize 1947 senesinde 95 658 297 
Tl., 1948 sonesinde 46 831 545 Tl., ceman 
142 489 842 Tl. liik ithalât yapıldığı, b ina muka 
bil memleketimizden İtalya'ya 1947 senesi zar
fında 66, 191 149 TL, 1948 «onesi içinde 22 960 216 
Tl., ceman 89 151 365 Tl. İhracat yapılmak sure
tiyle 53 338 477 Tl. Fazla döviz ödemiş olduğu
muz anlaşılmıştır. 

Fimabat, bu gibi Anlaşmalarda, pek muh 
taç olduğumuz dövizlerimizin şu veya, bu sebep
ten harice kaçmasına imkân bırakmamak için 
kabil olduğu kadar kısa ve muayyen süreler içi ı 
de ithalât ve ihracat hesaplarımızın gozde.ı ge 
çirilerek vazıyetim icabına göre daha esaslı bir 
Içontrpl sisteminin lüzumlu okhıgıına işaret, ede

riz. 
Yeni Anlaşmaların afedine kadar İtalya ile 

memleketimiz arasındaM Ticari münasebetlerin 
idamesini temin ınafesadiyle hazırlanmış olan bu 
kanun tasarısı, birinci maddenin son satırındaki 
«Kabul edilmiş ve onanmıştır» ibaresinin yalnız 
«Onanmıştır» şeklinde ifadesinin daha uygun ola
cağı mütalâası ile Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilnvek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komis3ronıt Başkanı 
Ankara 

A. Çubukçu. 
Sözcü Kâtip 

Gazianteb Niğde 
C. Alevli II. Vhisoy 

Aydın Kars Kayseri 
Dr. S. Akın A. Sürmen H. Ürkün 

Kırklareli Tokad Trabzon 
S. Ödül R. Önder A. R. Işıl 

Trabzon Van 
M. Yaronbıyık M. Koçak 

İmzada bulunamadı îmzıada bulunamadı 
Yosgad 

Z. Arkana 
îmzaçla bulunamadı 

( S. Sayısı : 110 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin iki ay uza

tılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile İtalya arasında 
12 Nisan 1947 • tarihinde imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 30 
Haziran 1948 tarihine kadar iki ay uzatılması 
hakkında Ankara'daki îtalya Büyük Elçiliği ile 
30 Nisan 1948 tarihinde mektup teatisi suretiyle 
yapılan Anlaşma kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kamunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakan» 
Fİ. 8aka Başb. Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 
M. H. Gole 

Maliye Bakanı 
Ş. Adatan 

Bayındırlık Bakam 
Nihat Erim 

Sa. ve Şo. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 
Cavid Orul 

Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

E. Erişirgü 
Ulaştırma Bakanı 

Gülek 
Çalışma Bakanı 

T. B. Balta 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU DEĞ-İŞTİBÎŞİ 

Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin iki ay ma-

tılması^hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile İtalya arasında 12 
Nisan 1947 tarihînde imzalanan Ticaret ve Öde
me Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 30 Ha
ziran 1948 tarihine kadar iki ay uzatılması hak
kında Ankara'daki İtalya Büyük Elçiliği ile 30 
Nisan 1948 tarihinde mektup teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşma onanmıştır. 

MADDE 2. - Hükümetin 2 ncî maddesi ay. 
nen kabul edilmiştir. 

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

(S. Sayısı r l l Ö ) 
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İtalya Büyük Ardam, 30 Nisan 194* 
Elçiliği 
822 

Bay Bakan, 

Türkiye ile İtalya arasında 12 Nisan 1947 tarihinde akdedilmiş olan Ticaret ve Ödeme Anlat
ması ile eklerinin yürürlük süresinin iki ay, yani 30 Haziran 1948 tarihine kadar, uzatılması hu
susunda Hükümetimin mutabık bulunduğunu Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanının. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Bakan. 

Son Ekselans Pru/nas 
Bay Necmeddin Sadak 

Dışişleri Bakam 
.İnkara 

Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişteri Bakanlığ' Ankara, 30 Nisav ÎBİ8 

Bay Büyük Elçi 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı Ekselansınıza bildirmekle şeref 
kazanırım : 

«Türkiye ile İtalya arasında 12 Nisan 1947 tarihinde akdedilmiş olan Ticaret ve Ödeme Anla$ 
ması ile eklerinin yürürlük süresinin iki ay, yani 30 Haziran 1948 tarihine kadar, uzatılması hu
susunda Hükümetimin mutabık bulunduğunu Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım» 

Yukardaki husus hakkında Hükümetimin mutabık olduğunu Ekselansınıza teyit eylemekle şeref 
kazanırım. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim. Bay Büyük Elçi. 

Son Ekselans Dışişleri Bakanı Y. 
Don Renato Primatı Fvat Cartm 

İtalya Büyük Elçisi 
Ankara 

< S. 8avı« - HO > 



S. Sayısı: 111 
Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve ödeme Anlatmalarının yü
rürlük sürelerinin iki ay daha uzatılması hakkında kanun tasarısı 

ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları (1/414) 

T. C. 
Başbakanlık ^18 . Ekim .194$ 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 812, S/3449 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin iki ay daha 
uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 3 . VIII . 1948 tarih
li toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Yürürlük sürelerinin uzatılması hakkındaki mektupların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunun 3, VIII. 1948 tarihli ve 3/7868 sa
yılı karariyle onanmış olduğunu saygılarımla ara-derim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Memleketimizle İtalya arasında mevcut 12 Nisan 1947 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının 
yürürlük süreleri 30 Haziran 1948 tarihinde sona erecekti. Yeni Anlaşmalar akdi için Roma'dr, 
icrası mukarrer bulunan Ticaret müzakerelerine italya Müzakere Heyetlerinin fazl asiyle meşgul ol
maları dolayısiyîe başlamlamadığından yeni Anlaşmaların akdi ve yürürlüğe konulmasına kadar iki 
memleket arasında ticari mübadelelerin aralıksız devamını sağlamak bakımından mevcut Anlaşma
ların yeniden iki ay süre ile uzatılması menfaatlerimize uygun mütalâa edilmiş ve Ankara'daki Ital 
ya Büyük Elçiliği ile 30 Haziran 1948 tarihinde mektup teatisi suretiyle bu Anlaşmalar 31 Ağustos 
1948 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Bu mektuplarla varılan Anlaşma menfaatlerimize uygun görüldüğünden onanması'için ilişik 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



_ . 2 — 
Dışişleri Komisyonu raporu 

r . B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/414 
Karar No. 7 

17. XI. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile italya arasındaki Ticaret ve Öde
me Anlaşmalarının yümrlük sürelerinin iki ay 
daha uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 3 . V I I I . 1948 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve ili
şikleri Komisyonumuza havale olunmakla Hükü
met temsilcisi de hazır olduğu halde incelendi. 

İler iki memleket arasında mevcut olan Ti
caret ve ödeme Anlaşmalarının yeniden iki ay 
süre ile uzatılması menfaatlerimize uygun görül
düğünden Hükümet tasarısı birinci maddenin 
son satırındaki «Onanmıştır» kelimesi aynı za
manda «kabul edilmiş» mânasını da ifade etti
ğinden «kabul edilmiş» ibaresinin çıkarılması su

retiyle Hükümet tasarısı aynen kabul olunmuş
tur. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyoı 
Bilecik 

tıu Başkanı 

M. Ş. Esendal 
Kâtip 

Malatya 
A. Esenbel 
Diyarbakır 

F. A. Aykaç 
Manisa 

A. R. Artunkal 

Afyon K. 
Dr. C. Tunca 

İzmir 
Yücel 

Samsun 
C. Bilsel 

Sözcü 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 

Aydın 
Dr. M. Germen 

Kütahya 
A. Gündüz 

Sivas 
R. Ş. Sirer 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyo?ıu 

Esas No. 1/414 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

31 . I . 1949 

Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin iki ay 
daha uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığın
ca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 3 . V I I I . 1948 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulma
sına karar verilerek havalesi gereğince Ko
misyonumuza gönderilen Kanun tasarısı, Tica 
ret Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu 
halde incelendi. 

Birinci madde hakkında Dışişleri Komisyo
nunun noktai nazarına iştirak edilerek yeni 
Anlaşmalar akdine kadar İtalya ile aramızda 
cari mezkûr Anlşmanm iki ay temdidi hakkın
daki işbu kanun Komisyonumuzca kabul edil
miştir 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük 

sek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu Başkanı Sözcü 
Ankara Gazianteb 

Arif Çubukçu Cemil Alevli 
Kâtip 
Niğde Aydın Kars 

Hüseyin Ulusoy Dr. Sabri Akın A. Sürmen 
Kayseri Kırklareli Tokad 
Fi. Ürkün Şevket Ödül Reşit Önder 

Trabzon 
A. Rıza Işıl 

Van 
Muzaffer Koçak 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
M. Yarımbıyık 

İmzada bulunamadı 
Yozgad 

Ziya Arkant 
İmzada bulnnamada 

( S. Sayısı : 111) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye üe İtalya arasındaki Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin iki ay daha 

uzatılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile İtalya arasındaki 
Ticaret ve ödeme Anlatmalarının yürürlük sü
relerinin 30 Hazirandan 31 Ağustos 1948 tari
hine kadar yeniden iki ay daha uzatılması hak
kında Ankara'daki İtalya Büyük Elçiliği ile 
30 Haziran 1948 tarihinde mektup teatisi sure» 
tiyle yapılan Anlaşma kabul edilmiş ve onan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcısı 

Adalet Bakanı Millî Savunnıa Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
M. H. Gole §. Adalan 
Millî Eğitim Bakam Bayındırlık Bakanı 

T. Banguoğlu NihatErim 
Ekonomi Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

C.Ekiri Dr.K.Bayimt 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

Emin Erisirgü Cavid Oral 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakam Çalışma Bakanı 

Gülek C. 8. Barlas T. B. Balta 

3 -
1 DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN BEĞİŞTİBiŞÎ 

Türkiye üe italya arasındaki Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin iki ay da

ha uzatılması hakkında kanun tasarısı 

| MADDE 1. — Türkiye üe İtalya ^«andaki 
I Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının yürürlük sü-
j relerinin 30 Hazirandan 31 Ağustes 1948 tarihi-
j ne kadar yeniden iki ay daha, uzatılması hak-
| kında Ankaradaki italya Büyük Elçiliği, ite 90 

Haziran 1948 tarihinde mektup testisi suretiyle 
; yapılan Anlaşma onanmıştır. 

| MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay-
I nen kabul edilmiştir. " 

I MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü ̂ maddesi ay* 
| nen kabul edilmiştir. 

( S. ;8ayısJ i UT) 
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italya Büyük ElçîUği Ankara, 3iı Haziran 1948 

1181 

Bay Bakan, 

Türkiye ile İtalya arasında 12 Nisan 1947 tarihinde akdedilmiş olan Ticaret ve ödeme Anlaşması 
ile eklerinin yürürlük süresinin yeniden iki ay müddetle, yani 30 Haziran 1948 den 31 Ağustos 194S 
tarilıine kadar uzatılması hususunda Hükümetimin mutabık bulunduğunu Ekselansınıza bildirmekle 
şeref kazanırını. 

Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını teyit eylemenizi Ekselansınızdan 
rica ederim. 

Brı elerin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Bakan. 

Ekselans Bay A. Corria* 
Necmettin Sadak 

Dışişleri Bakanı 
Ankara 

Dışişleri Bakanlığı Ankara, 30 Haziran 1948 

Bay Maslahatgüzar, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım i 
« Türkiye ile İtalya arasmda 12 Nisan 1947 tarihinde akdedilmiş olan Ticaret ve ödeme Anlaş

ması ile eklerinin yürürlük süresinin yeniden iki ay müddetle, yani 30 Haziran 1948 den 31 Ağus
tos 1948 tarihim» kadar uzatılması hususunda Hükümetimin mutabık bulunduğunu Ekselansınıza 
bildirmekle şeref kazanırım. 

Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinm mutabakatını teyit eylemenizi Ekselânsınızdeu 
rica ederim. 

Yukardaki husus hakkında Cumhuriyet Hükümetinin mutabakatını teyide müsaraat eylerim. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Buy Maslahatgüzar. 

Bay Angelo Üorrias Dışişleri Bakanı Y. 
İtalya Maslahatgüzarı Fuad Carım 

Büyük Elçilik Müsteşarı 
Ankara 

& Sayı** . Ul : > 



S.Sayısı: ||2 
Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının yü
rürlük sürelerinin iki ay daha uzatılması hakkında kanun tasarısı 

ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları (1/422) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
mm kmattüğü 

Sayı : 71- 812,6-3582 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve ödeme anlaşmalarının yürürlük surelerinin iki ay da
ha uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 8 . X . 1948 ta
rihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi v* iüfikkri ıbağiı 
olarak sunulmuştur. 

Yürürlük sürelerinin uzatılması hakkındaki mektupların, 5217 sayılı Kanusia sütesi uzatılan 
4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunun 8 . X . 1948 tarihK ve 
3/8121 sayılı karariyie onanmış olduğu»u saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
ffâmn Baka 

Gerefcç* 

Memleketimizle İtalya arasındaki 12 Nisan 1947 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının yürür
lük süreleri 31 Ağustos 1948 tarihinde sona erecekti. Yeni Anlaşmaların akdi için Roma'da icrası 
mukarrer Ticaret müzakerelerine İtalyan müzakere heyetlerinin fazlasiyle meşgul olmaları dolayı-
siyle ancak 1 Eylül 1948 tarihinde başlanılabilnıiştir. 

Yeni anlaşmaların akdine ve yürürlüğe konulmasına kadar iki memleket arasındaki ticari mü
badelelerin ahdî esaslar dâhilinde aralıksız olarak devamını sağlamak bakımından mevcut anlaşma
ların sürelerinin iki ay daha uzatılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

İtalya Büyük Elçiliği ile 29 Ağustos ve 29 Eylül 1948 tarihlerinde teati olunan mektuplarla va
rılan Anlaşmalar menfaatlerimize uygun bulunduğundan onanması için ilişik kanun tasarısı hazır
lanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dı§i§Uri Kornişonu 17 > XI . 1948 
Esas N6.1/422 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile İtalya arasındaki Tiearet ve öde- daha uzatılması hakkında* Dışişleri Bakanlığınca 
rae Aûlagmalaruun yürürlük sürelerini» iki ay. haklanan ve Bakanlar Kurulunca 8 . X I . 1948 
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tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri 
Komisyonumuza havale olunmakla Hükümet 
temsilcisi de hazır olduğu halde incelendi. 

Yeni Anlaşmalann akdine ve yürürlüğe kon
masına kadar iki memleket arasındaki ticari mü
badelelerin devamını sağlamak bakımından mev
cut Anlaşmaların sürelerinin iki ay daha uza
tılması menfaatlerimize uygun görülerek Hükü
met tasarısının birinci maddesinin son satırında
ki « Onanmıştır » kelimesi aynı zamanda « Kabul 
edilmiş s> mânasını da ifade ettiğinden yalnız 
« Onanmıştır» kelimesi maksadı temine kâfi 

geleceği mûlâhazasiyie Hükümet tasarısı aynen 
kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Bilecik Gazianteb Malatya 
M. Ş. Esendal Dr. A. Melek A. Esenbel 
Afyon Aydın Diyarbakır 

Dr. C. Tunca Dr. M. Germem F. A. Aykaç 
İzmir Kütahya Manisa 
Yücel A. Gündüz " A. R. Artunkal 

Samsun Sivas 
C. Bilsel Reşat.8. Sirer 

Ticaret Komisyonu raporu 

T, B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/42& 
Karar No. 19 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile italya arasında mevcut Ticarc; 
ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 
iki ay daha uzatılması hakkında Dışişleri Ba
kanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 8 . X , 
1948 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunul
masına karar verilen ve havalesi gereğince Ko 
misyonumuza gönderilen kanun tasarısı Ticaret 
Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde in
celendi. 

Birinci madde hakkında Dışişleri Komisyonu 
nun noktai nazarına iştirak edilerek yeni anlaş 
malar akdine kadar İtalya ile aramızda cari mez
kûr Anlaşmanın iki ay temdidi hakkındaki işbu 
kanun Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük-

31.1.1949 

sek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Komisyonu Başkanı 

Ankara 
,i. Çubukçu 

Kâtip 
Niğde 

//. ülumy Dr. 
Aydın 
8. Akın 

Kayseri Kırklareli 
H. Ürk ün S. 

Trabzon 
AR. I§ıl 

Van 
M. Koçak 

îmzada bulunamadı 

Ödül 

Sözcü 
Gazianteb 
C. Alevli 

Kars 
A. Sürmen 

Tokad 
R. önder 

Trabzon 
M. Yarımbıyık 

imzada bulunamadı 
Yozgad 

Z. Arkant 
İm zadı bulunamadı 

(S . Şeyi» :,112-) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye üe İtalya arasındaki Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarımın yürürlük sürelerinin iki ay daha 

uzatılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile İtalya arasında 
12 Nisan 1*947 tarihinde imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 1 
Eylülden 31 Ekim 1948 tarihine kadar iki ay 
daha uzatılması hakkında Ankara'daki İtalya 
Büyük Elçiliği ile 29 Ağustos ve 29 Eylül 1948 
tarihlerinde mektup teatisi suretiyle yapılan An
laşmalar kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3, — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakam Devlet Bakam 
H. Saka Başb. Yardımeıeı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

M. H. Gole 
Maliye Bakanı 

Ş. Adatan 
Bayındırlık Bakanı 

Nihat Erim 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayieit 
Taran Bakanı 

Cavid Oral 
Ticaret Bakanı 

C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı V. 
T. B. Balta 

Mîllî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

E. Erisirgü 
Ulaştırma Bakanı 

Gülek 
Çalışma Bakanı 

T. B. Balta 

DIŞİŞLERİ KOMÎSYONUN13& DKÖÎŞTtBİ^t 

Türkiye üe İtalya arasındaki Ticaret ve ödeın& 
Anlafnıalannın yürürlük süreleHnin iki ay daha 

uzahlmast hakhında kamın tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile İtalya arasında 
12 Nisan 1947 tarihinde imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 1 
Eylülden 31 Ekim 1948 tarihine kadar iki ay 
daha uzatılması hakkında Ankara'daki İtalya Bü
yük Elçiliği ile 29 Ağustos ve 29 Eylül J948 ta
rihlerinde mektup teatisi suretiyle yapılan An
laşmalar onanmıştır. - • > • • . 

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

MADDE 3. — Hükümetin 3 neti maddem ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. S^1Ü::H^X 



No. 1569 Ankam, 29 Ağustos 194B 

Bay Bftkon, 

Yeni Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının akdi için pek yakında başhyacak olan müzakereleri ve 
italya ile Türîrive Cumhuriyeti arasında 12 Nisan 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalının meriyet müddetlerinin 31 Ağustos 1948 tarihinde sona ereceğini nazara alan 
İtalya Hükümetinin» bu müddetleri, iki Hükümete yeni Anlaşmalar akdi imkânını vermek üzere 
bir ay daha, yani 30 Eylül 1948 tarihine kadar, temdidini teklif eylediğini Ekselansınıza bildir
mekle şeref kazanırım. Ancak, yeni Anlaşmaların akdinden itibaren eski Anlaşmalar yürürlükten 
kalkmış olacaklardır. 

Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını teyit eylemenin Ekselansınızdan 
rica ederim. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Bakan. 

Ekselans Prums 
Bay Necmeddin Sadak 

Dışişleri Bakanı 
Ankara 

T. C. Anlcarü, 29 . Ağustot. 1948 • 
Dışişleri Bakmhğı 

Bay Büyük Elçi, 

Ekselansınızın mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle şeref ka
zanırım--. 

«Yeni Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının akdi tein pek yakında başhyacak olan müzakereleri ve 
İtalye ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 12 . Nisan . 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan Tiraret ve 
(Meme Anlaşmasının meriyet müddetlerinin 31. Ağustos. 1948 tarihinde sona ereceğini nazara alan 
İtalya Hükümetinin, bu müddetleri, iki Hükümete yeni Anlaşmalar akdi imkânını vermek üzere bir 
ay daha, yani 30. Eylül. 1948 tarihine kadar, temdidini teklif eylediğini Ekselansınıza bildirmekle 
şeref kazanırım. Ancak, yeni anlaşmaların akdinden itibaren eski anlaşmalar yürürlükten kalkmış ola
caklardım 

«Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını teyit eylemenizi Ekselansınızdan 
rica ederim.» 

Yukardaki husus hakkında Gumhuıuyet Hükümetinin mutabık bulunduğunu Ekselansınıza bildir* 
rrieye emüsaraat «ylerfaa. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Dişişleri Bakanı Y. 
Bay Don Benato Prunas Fuad Carım 

ttalya Büyük Elçisi 
Ankara ' 

i$. gtyMt.: m) 



italya Büyük fâtçİUği 
No. 1470 

Bay Bakan, 

Türkiye ile İtalya, arasında yemi Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının akdi için hâiea Roma'da 
cereyan etanekte olan Ticaret müzakerelerinin muhtemel olarak 30 Eylül 1948 tarihine kadar - 12 
Nisan 1947 tarihinde AnkaraVJa imzalananı Anlaşmaların «son temditle uzatıldıkları tarih. - devam 
edeceğini nazara alan İtalya Hülkümcrtinm bu eski Anlaşmaların meriyet müddetini ıMr ay daha, 
yani 31 Ekim 1948 tarihine kadar uzatılmasını teklif eylediğimi Ekselansınızın ititılaına arzetraekle 
şeref kazanırım. 

Ydbardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını teyit eylemenizi Ekselansınızdan 
rica ederim. ı 

Derin saygılarımı kalbul buyurunuz Bay Bakan. 
ı - • 

Ekselans Prmas 
Bay TanSin Bekir Balta, 
Dışişleri Bakan V, ; 

Ankara 

l\ V. Ankara, 29 SyUl 1948 
Dışişleri Bakanhği 

Bay Büyük Elçi, 

Ekselansınızın mefaıdı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle şeref 
kazanınım: 

«Türkiye ile İtalya arasında yeni Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının akdi için1 hâlen Boma'da 
cereyan etmekte olan Ticaret müzakerelermhv muhtemel olarak 30 Eylül 1948 tarihine kadar -
12 Nisan 1947 tarihind» Ankara'da "imzalanan Anlaşmaların son temditle uzatıldıkları tarih - devam 
edeceğini nazara alanı İtalya Hükümetinin bu eskiAnlaşmalarm meriyet müddetimi bir ay daim, yani 
31 Ekim 1948 tarihine ücadar uzatılmasını teklif 'eylediğini Ekselansınızın ıttılaına arzetmekle şeref 
kazanınım. 

«Yukardaki husus hakkında Türk HüfcümetAnm mutabakatını teyit eylemenizi Ekselansınızdan 
rica ederim.» 

Yufcardaki husus hakkında Cumhuriyet Hükümetinin mutabık bulunduğunu Ekselansınıza bil
dirmeye müsaraat eylerim. 

Berin saygılarımı (kalbul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Dışişleri Bakam. Y. 
Bay Don Renaıte Prunas, m Fvad Cartm 
italya Büyük ElçM .. 

Ankara 

.... »• "WW|W ı M 

Ankara, 29 WyUtl İ948 

i S. Saya» : 112 ) 





S.Sayısı: 114 
Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi arasında imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile Modüs yivendi ve eklerinin 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komis

yonları raporları (1/369) 

T. C. 
Başbakanlık 24 Haziran 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 -1097, V/2152 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Almanya'daki Fransız işgal Bölgesi arasında imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşma
ları ile Modüsvivendi ve eklerinin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 12. VI. 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı, 
gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Anlaşmaların, 4931 sayılı Kanunla süresi uzatılart 4583 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak Bakanlar Kurulunca bir sureti ekli olarak sunulan 29. IV. 1948 tarihli ve 3/7444 sayılı ka
rarla onanmış olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

ötedenberi mallarımız için iyi bir mahreç teşkil etmiş olan Almanya ile münasebetlerimizin 
kesilmesinden sonra bu memlekete yapılmakta olan ihracatımız tamamen durmuş, bu hal Türkiye'
nin dış ticareti üzerinde derin tesirler yapmış ve memleketimiz bu yüzden mühim bir dış pazarını 
kaybetmişti 

Bu vaziyet karşısında Almanya ile ticari münasebetlerin, şimdiki şartlar içinde mahdut ölçü
de de olsa, yeniden canlandırılmasının bugünkü iktisadi durumumuz üzerinde müsait tesirler bı
rakacağı ve bu memlekete bilhassa tütün, kuru yemiş gibi ihracında güçlük çektiğimiz maddeleri 
satmak imkmlannın aranması düşünülmüş, Almanya 'daki Birleştirilmiş İngiliz - Amerikan, böl
geleri ve Fransız bölgesiyle birer Ticaret ve Ödeme Anlaşması akdi için Londra, Vaşington ve 
Paris Büyük Elçiliklerimiz vasıtasiyle ilgili makamlar nezdinde istimzaçta bulunulmuş, işgal ma
kamlarının böyle bir anlaşma yapılmasını memnuniyetle karşılıyacaklarının anlaşılması üzerine Al
manya'ya gönderilen bir ticaret heyetimiz Fransız işgal makamları ile 19 Nisan 1948 tarihinde 
Baden - Baden'de bir Ticaret ve ödeme Anlaşması ile bir Modüs - Vivendi imzalamıştır. 

Ticaret anlaşmasına göre: iki memleket yani (Türkiye ve Franısz işgal bölgesi) arasındaki 
ticari mübadeleler her iki tarafta yürürlükte bulunan genel ithalât ve ihracat rejimlerine göre 
yapılacak, işbu anlaşmanın yürürlük süresi içinde yapılacak ticari mübadelelere mütaallik öde
meler ödeme Anlaşması hükümlerine göre tesviye olunacak, her iki taraftan gönderilecek malla* 
ra, ihraç eden memleket makamları tarafından verilmiş ve Anlaşmaya ilişik numuneye uygun 
menşe şahadetnamesi katılacak bu anlaşmanın yürürlüğe konmasından önce lisansları verilmiş 
olan ticari işlemler, iki tarafın yetkili makamları taraf nidan kabul edildiği takdirde, iki memle
ketten her birinde yürürlükte bulunan genel rejim hükümlerine uygun olarak tasfiye edilecektir. 



Anlaşman» süresi bir yıl olup bitiminden üç ay önce haber verilmek suretiyle Âkıd Taraflardan 
biri veya diğeri tarafından her an bozulabileeektir.' 

Bu Anlaşmanın yürürlük süresinde yapılacak mübadelelere ait Ödemeleri düzenliyen ödeme An
laşmasına göre, Fransız işgal bölgesinden gelen ve Türkiye'ye ithal edilen veya edilecek olan Alman 
menşeli mallar ile bunlara ilişkin tâli masrafların karşılığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında 
«Almanya'da Fransız Başkomutanı» adına açılacak bir A.B.D. doları hesabına yapılacak yatı
rımlarla tesviye olunacak, bu hesap Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi (A. F. t. B.) •Kambiyo 
Ofisi tartfından idare edilecektir. Buna mukabii Fransız İşgal Bölgesine ithal edilen veya edilecek 
olan Türk menşeli mallar ile bunlara ilişkin tâli masrafların karşılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasında « Fransız İşgal Bölgesi Dış Ticaret Ofisi (Oficomex) » adında açılacak bir A. B. D. do
lan hesabının zimmetinden ödenecek, Almanya daki Fransız İşgal Bölgesi (A. F. 1. B.) Kambiyo 
Ofisi, «Oficomex» hesabının beslenmesini «Almanya'da Fransız Başkomutanı» hesabından yaptı
racağı nakillerle (virements) sağlıyacak, Ticaret Anlaşmasının ve bu anlaşmanın süresi içinde der-
piş olunan işlemler iki taraf arasında döviz hareketlerine sebebiyet vermiyecek, bununla beraber 
«Almanya'da Fransız Başkomutanı» hesabının alacaklı veya borçlu bakiyesi 1 milyon A.B.D. 
dolarını aşarsa fazlalık A. B. D. doları ile ödenecektir. 

Anlaşmanın yürürlük süresi Ticaret Anlaşmasının aynıdır. 
Modus - Vivendiye gelince, bu belge ile her iki tarafın birbirine karşılıklı olarak, transit, ulaş

tırma, gemi seferleri, gümrük resimleri, gümrükleme mevzuatı hususlarında bâzı istisnalarla en zi
yade müsaadeye mazhar millet muamelesi uygulıyaeaklan kabul edilmiştir. Anılan istisnalardan 
biri Türkiye'nin, 1923 yılında Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış olan memleketlere gümrük ta
rifesi hususunda bahşettiği veya bahşedebileceği özel faydaları içine almaktadır. 

10 Mayıs 1948 tarihinde yürürlüğe giren ve memleketimizin menfaatlerine uygun görülen bu 
anlaşmalara! onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 8 . XII , 1948 

Esas No. J/369 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgil Böl
gesi arasında imzalanan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmlariyle Modis Vivendi ve eklerinin 
onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . VI . 1948 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan Kanun tasarısı, gerekçe ve ilişikleriyle 
birlikte Komisyonumuza havale Duyurulmuş ol
makla 6 . XII . 1948 tarihinde Komisyonumuz
da Dışişleri Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu 
halde incelendi. 

ötedenberi memleketimiz mahsulleri için 
iyi bir mahreç teşkil etmiş olan Almanya ile 

harb doiayısiyle münasebetlerimiz kesilmişti. 
Almanya'nın şimdiki vaziyeti eski tieari mü
badelelerimizin geniş mikyasta iadesine imkân 
vermediğinden mahdut ölçüde dahi olsa ikti
sadi durumumuz üzerinde müsait tesirler bıra
kacağı mülâhazasiyle yeniden canlandırılması 
memleketimiz menfaatlerine uygundur; bu mak
satla Hükümetimizin Almanya'daki Fransız 
İşgal nıakamlariyle 19 Nisan 1948 tarihinde Ba
den - Baden'de yapmış olduğu Ticaret ve öde
me Anlaşmalariyle ilişikleri ve Modis Viven-
di Komisyonumuzca muvafık görülmüş ve buna 
dair olan Kanun tasansı aynen kabul edilmiştir. 

(. S. Sayısı : 114 ) 
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Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 

gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Fîaşkam Y. 
Sözcü Sözcü 

Gazianteb Gazianteb 
Dr. A. Melek Dr. A. Melek 

Kâtip 
Malatya 

A. Esenbel 
İzmir 
Yücel 

Samsan 

Burdur 
F. Altay 

Kütahya 
Asım Gündüz 

Diyarbakır 
F. A. Aykaç 

Manisa 
A. A'. Artunkal 
Sinob 

C. Bilscl Y. Kemal Tengirşcnk 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaröt Komisyonu 

Esas No. î/369 
Karar No. 20 

31.1.1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Almanya'daki Fransız işgal böl
gesi arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme An-
laşmalariyle Modüs - Vivendi ve eklerinin onan
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırla 
m-m ve Bakanlar Kurulunca 12 . VI . 1948 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
Kanun tasarısı, gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte 
Komisyonumuza havale buyrulmuş olmakla. 
Ticaret Bakanlığının temsilcisi de hazır bulun
duğu halde incelendi. 

İşbu 19 . V . 1948 tarihinde meriyete giren 
Modüs - Vivendi, Ticaret ve ödeme Anlaşması 
gereğince karşılıklı birer milyon dolarlık finans
man kabul edilmiş ve kısa bir tatbik devresi ge
tirdikten sonra Almanya'nın İngiliz ve Ameri
kan işgal bölgeleriyle yeni bir Ticaret Anlaş
ması müzakeresine girişildiği vakit Fransızların 
da talebi üzerine her üç. bölgeye şâmil olmak 
üzere yeni bir Ticaret Anlaşması yapılarak iş
bu eski Anlaşma fesih ve tasfiye edilmiştir. 

19 . V . 1948 tarihinden fesih tarihi olan 
16 Aralık 1948 tarihine kadar Fransız işgal böl
gesine yaptığımız ithalât yekûnu 996 000 dolar 
olup buna mukabil yaptığımız ihracat 906 000 
dolar olmakla tasfiye sonunda alacaklı kaldığı
mız 90 000 dolar her üç Hükümetin iştirak et 
tiği yeni Anlaşmaya devredilmiştir. Bu bölge
den yaptığımız başlıca" ithalâtı seliloz, makimi 
ve elektrik malzemesi teşkil etmekte buna mu

kabil başlıca ihracatımızı da deri, kemik, sünger, 
balmumu v. s. teşkil etmekte olduğu anlaşılmış 
tır. 

Memleketimiz mahsullerine başlıca mahreç 
teşkil edıegelmiş olan bu bölge ile ticari münase-
betlerimizin gelişmesini memleketimiz menfaatine 
göre uygun bulan Komisyonumuz işbu Ticaret ve 
Ödeme Anlaşmasiyle Modüs - Vivendi ve ekleri
nin onanması hakkındaki Kanu?ı tasarısını aynen 
kabul etmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek ü&rere Yük
sek Başkanlığa, sunulur. 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
Ankara 

A. Çubukçu 
Sözcü Kâtip 

Gazianteb Niğde 
C. Alevli H. Ulusoy 

Aydın Kars Kayseri 
Dr. «V. Aknı A. Sürmen H. Ürkün 
Kırklareli Totood Trabzon 
#. Ödül R. önder A. R. Işıl 

Trabzon Van 
M. Yarunbıyıik M. Koçak 

İmzada bulunamadı İmzada buhınatmadî 
Yozgflld 

?t. Arkaırt 
İmzada buluııani'adı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye üe Almanya'dahi Fransız İşgal Bölgesi 
arasında imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşma
ları ile Modüsvivendi ve Eklerinin onanması hakr 

kında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Almanya'daki 
Fransız İşgal Bölgesi arasında 19 Nisan 1948 ta
rihinde Badan - Baden'de imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmaları ile ModüsviVendi ve Ekleri 
onanmıştır. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. •• 
Barbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı , 
U. Saka Başb. Yardımcısı 
Adalet Bakanı Milli Savunma Bakan* j 
Fuad Sirmen II. Çakır 

İçişleri Bakanı 
M. H. Göle 
Maliye Bakanı 
Ş. Addlan 

Bayındırlık Bakam 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
E. Erişirgü 

Ulaştırma Bakanı 
GüUk 

Çalışma Bakam 
T. B. Balta 

(S . Sayısı : U 4 ) 



TÜRKÎYE ÎLE ALMANYA'DAKI FRANSIZ IŞGAL BÖLGESI ARASINDA TICARET 
ANLAŞMASı 

Türkiye Hükümeti ve bundan sonra A. F. I. B. A. H. harfleriyle gösterilen Almanya'dairi Fran
sız işgal Bölgesi Askerî Hükümeti aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1. 

Türkiye ile A. F. I. B. arasındaki ticari mübadeleler her iki memlekette yürürlükte bulunan ge
nel ithalât ve ihracat rejimlerine göre yapılacaktır. 

Madde — 2. 

işbu Anlaşmanın yürürlük süresi içinde yapılacak ticari mübadelelere mütaallik ödemeler, bugün
kü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının hükümlerine göre tesviye olunacaktır 

Madde — 3. 

işbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından sonra her iki taraftan gönderilecek mallara ihraç eden 
memleket Makamları tarafından verilmiş, ilişik numuneye uygun bir menşe şahadetnamesi katılması 
lâzımdır. 

Değeri 35 doları geçmiyen göndermeler için menşe şahadetnamesi aranmaz. 

Madde — 4 

işbu Anlaşmanın uygulanmaya konmasından önce başlamış ve lisansları verilmiş olan ticari 
işlemler, iki taraf yetkili Makamları tarafından kabulleri anında, iki memleketten her birinde yü
rürlükte bulunan genel rejim hükümlerine uygun olarak tasfiye edilecektir. 

Anılan Anlaşmanın uygulama süresi içinde hukuken doğmuş ve sürenin sona ermesinden Önce 
kısmen veya tamamen bilfiil icra edilmemiş olacak alışverişler, geçen maddelerdeki kayıtlar gereğince 
sonuçlandırılacaktır. 

Madde — 5. 

işbu Anlaşma bir yıl için muteber olup 1 Mayıs 1948 de yürürlüğe girecek ve üç ay önce haber 
verilmek suretiyle âkıd tarafından biri veya öteki tarafından her an bozulabilecektir. 

Baden • Baden'de, 19 Nisan 1948 de, Fransızca, iki nüsha olarak yapılmıştır, 

Türkiye Hükümeti adına Almanya'da Frans» işgal 
M g « i 

Askerî Hükümeti adına : 

(&:Savm :.İH} 
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Menşe Şahaddetnamesi 

Gönderen : Gönderilen ; 

Adı 
ikametgâhı 
Sokağı 

Malın cinsi : 
Hususiyetleri : 
Ambalaj şeklî : 
Kab adedi : 
Markası : 
Gönderme yolu : . 
Gayrisâfî ağırlığı 
Değeri : 

Fransız İşgal Bölgesi Dış Ticaret Ofisi, yukarda vasıfları yazılı malların menseli ol
duklarım, Türkiye ile Almanya'daki Fransız îşgal Bölgesi arasındaki 19 Nisan 194S tarihli Tica
ret Anlaşması gereğince, tasdik eyler. 

Tarih 

TÜRKİYE İLE ALMANYA'DA FRANSIZ İŞGAL BÖLGESİ ARASINDAKİ TİCARET ANLAŞ-
MASINA EKLİ ÖDEME ANLAŞMASI 

Madde - 1 

Fransız işgal Bölgesinden gelen ve Türkiye'ye ithal edilen veya edilecek olan Alman menşeli 
mallar ile bunlara ilişkin tâli masrafların karşılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında 
«Almanya'da Fransız Başkomutanı» ismiyle açılacak faiz getirmiyen bir A. B. D. doları hesabına 
yapılacak yatırımlarla tesviye olunacaktır. Bu hesap A. F. I. B. Kambiyo Ofisi tarafından idare 
edilecektir. 

Madde - 2. 

Fransız İşgal Bölgesine ithal edilen veya edilecek olan Türk menseli mallar ile bunlara iliş
kin tâli masrafların karşılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası «Fransız î&gal Bölgesi Dış 
Ticaret Ofisi (OFICOMEX)» adına açılacak faiz getirmiyen bir A. B. D. doları hesabının zimme-
tiyle tesviye olunacaktır. Bu hesap Dış Ticaret Ofisi tarafından idare edilecektir. 

Madde — 3 

A. F. I. B. Kambiyo Ofisi, madde 2 de sözü geçen oficomex hesabının beslenmenisi «Alman
ya'da Fransız Başkomutanı» hesabından yaptıracağı nakillerle (virements) sağlıyacaktır. 

Bununla beraber, oficomex hesabı bir borçlu bakiyesi gösterecek olduğu takdirde, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası, bu hesabı denkleştirmek maksadiyle, «Almanya'da Fransız Başko
mutanım hesabının zimmetinden bir nakil yapacak ve bunu aynı gün A. F. I. B, Kambiyo Ofisi
ne telgrafla haber verecektir. 

{S. Sayısı 114) 

Adı 
İkametgâhı 
Sokağı 



~ 1 ~ 
Madde — 4. 

Şurası kararlaştırılmıştır ki, Ticaret Anlaşmasının re işbu Anlaşmanın bütün uygulama süresi 
içinde derpiş olunan işlemler iki taraf arasında döviz hareketlerine sebebiyet vermiyecektir. 

Bununla beraber, muayyen bir anda «Almanya'da Fransız Başkomutanı» hesabının alacaklı 
veya borçlu bakiyesi bir milyon A. B. D. dolarını aşarsa, fazlalık, talebi üzerine alacaklı tarafa 
A. B. D. doları olarak ödenecektir. 

Madde — 5. 

işbu Anlaşmanın sona ermesinde, 1 nci ve 2 nci maddelerde derpiş olunan iki hesabın ince
lenmesi âkıd taraflardan biri veya öteki lehine bir bakiye gösterdiği takdirde, bu bakiye efek
tif A. B. D. doları ile yapılacak bir ödeme ile tesviye olunacaktır. 

Madde — 6. 

Türkiye Cumhıaşyet Merkez Bankası ile A. F. L B. Kambiyo Ofisi, işbu Anlaşmanın iyi işleme
si için alınacak tedbirler hakkında anlaşacaklardır. 

Madde — T. 

İşbu ödeme Afüaşmasıı ekli bulunduğu Ticaret Anlaşması ile aynı tarihte yürürlüğe girecek 
ve aynı yürürlük süresinde olacaktır. 

Baden - Badea'de, 19 Nisan 1948 de f ransızea jki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti adına Almanya'daki Fransız İşgal 
Bâ&esi 

Askerî Hükümeti adına 

TÜRKİYE ÎLE ALMANYA'DAKİ FRANSIZ İŞGAL BÖLGESİ ARASINDA AKDOLUNAN MO-
DÜS - VlVENDl 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Alraanya,daki Fransız İşgal Bölgesi Askerî Hükümeti: 
a) Transit, ulaştırma ve gemi seferleri hususunda, 
b) İthalâtta olduğu kadar ihracatta gümrük resimleri, resimlerin eibayet tarzı, gümrüklemede 

nizamlar, usuller ve mükellefiyetler hakkında bir birlerine karşılıklı olarak en ziyade müsaadeye 
mazhar millet muamelesi bahsedeceklerdir. 

En ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi: 
1. Türkiye'nin 1923 de Osmanlı imparatorlundan ayrılmış olan memleketlere gümrük tarifesi hu

susunda, bahşettiği veya bahşedebileceği özel faydalara, 
2. Yüksek Âkıd taraflardan biri tarafından hudut ticaretini kolaylaştırmak için hemhudut Dev

letlere bahşedilen veya bahşedilecek olan imtiyazlara, 
3. Yüksek Âkıd taraflardan biri taraf nidan akdedilen veya akdedilecek olan bir gümrük bir

liğinden doğan faydalara, 
4. Yüksek Âkıd taraflardan biri tarafından, diğer tarafın dâhil olmıyacağı çok taraflı sözleş

melerle üçüncü Devletlere gelecekte bahşedilebilecek hak ve imtiyazlara - bu hak ye imtiyazlara 
yalnız genel mahiyette çok taraf lı sözleşmelerde oldukları ve bunlardan faydalanmanın diğer. 
Âkıd Tarafa yeni menfaatler sağladığı takdirde, uygulanmıyacaktır. 

( S. Sayısı • 114 ) 



_ 8 — 
işbu Modûs ivendi hükümlerini 1 Mayıs 1948 de icra edecektir. Bununla beraber iki taraf üç 

ay önce haber vermek suretiyle her an bunu bozabileceklerdi?. 

Baden - Baden'de, 19 Nisan 1948 de Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır 

Türkiye Hükümeti adına Almanya'da Fransız işgal Bölgesi Askerî 
Hükümeti adına 

19 Nisan 1948 

Bay Başkan 

Türkiye ile Almanya'daki Fransıs İşgal Bölgesi arasında 19 Nisan 1948 tarihinde akdolunan 
Ticaret Anlaşmasına ekli ödeme Anlaşmasına atfen, her iki taraftan teslim edilecek malların fi
yatlarının alıcı ile satıcı arasında yapılacak mukavele ile tesbit olunacağını size bildirmekle şeref 
duyarım. 

Bununla beraber, bu suretle tesbit edilecek fiyatların, Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi Aske
rî Hükümeti cihetinden, Müttefiklerarası Kontrol Konseyi kararlarına uygun olması gerektiğini 
tasrih etmek isterim. 

Şu kadar ki, Türkiye Cumhuriyet Hükümeti, fiyatların bu tâyin şeklini* bunların milletlerarası 
piyasada uygulanan fiyatları aşmıyacakları ihtirazi kaydiyle de kabul etmekte muhtardır. 

Yukardaki hususlar hakkındaki mutabakatınızı lütfen bana beyan etmenizden size minnettar ola
cağım. 

Berin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan 

Türkiye Delegasyonu Başkanına (imza) 
R. Monier 

Baden - Baden, 19 Nisan 1948 

Bay Başkan 

Bugünkü tarihli ve aşağıdaki gibi yazılmış olan mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şe
ref duyarım: 

« Türkiye ile Almanya'daki Fransız işgal Bölgesi arasında 19 Nisan 1948 tarihinde akdolunan 
Ticaret Anlaşmasına ekli ödeme Anlaşmasına atfen, her iki taraftan teslim edilecek malların 
fiyatlarının alıcı ile satıcı arasında yapılacak mukavele ile tesbit olunacağını size bildirmekle 
şeref duyarım. 

« Bununla beraber, bu suretle tesbit edilecek fiyatların Almanya'daki Fransız işgal Bölgesi 
Askerî Hükümeti cihetinden, Müttefiklerarası Kontrol Konseyi kararlarına uygun olması ge
rektiğini tasrih etmek isterim. 

« Şukadar ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, fiyatların bu tâyin şeklini bunların millet
lerarası piyasada uygulanan fiyatları aşmıyacakları ihtirazi kaydiyle de kabul etmekte muhtardır. 

« Yukardaki hususlar hakkındaki mutabakatınızı lütfen bana beyan etmenizden size min
nettar olacağım. 

« Derin saygılarımı . . . , . , , . » . 

( S. Sayısı : 114 ) 
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Y tıkardaki hususlar, Lakkinda. Türkiye Hükümetinin mutabakatını size teyit eylemekle şeref 

duyarım. 
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim. Ray Başkan. 

Askerî Hükümet Delegasyonu (tmza) 
Başkanına M. C. Şeyda 

Badem - Baden, 19 Nisan 1948 

Bay Başkan, 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına tekaddüm eden görüşmeler sıra
sında, Türkiye Delegasyonu, A. F. I. B. nin şimdiki ihracat ve ithalât imkânlarının dar olduğunu 
ve sırf iki memleket arasındaki ticari mübadelelerin canlandırılabilmesi arzusunun Delegasyonlar-
ea Anlaşmalar'da ifadesini bulan bu gerekli tedbirlere varmaya sevkeylediğini tasdik etmişti. 

Ancak Türkiye Delegasyonu, Türkiye ile Bölge arasındaki ticaretin gelişmesi için, tütün ve kuru 
meyva gibi şimdilik Bölgenin ithalât listesinde görünmeyen, fakat Almanya'ya yapılan Türk ihra
catının her zaman birinci derecede maddelerini teşkil etmiş bulunan diğer Türk ürünlerinin kabu
lünü lüzumlu addetmektedir. 

Türkiye Delegasyonu, A. F. T. B. Askerî Hükümetinin bu Türk ürünleri için, muktedir olur 
olmaz veya Bölgeye bu ürünler üçüncü bir memleketten ithal edilir edilmez ithal lisansı vermeye 
gayret edeceğini hararetle temenni eyler. 

Yukardnki hususlar hakkındaki mutabakatınızı lütfen bana bildirmenizden size minnettar ola
cağım. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim. Bay Başkan. 

Askerî Hükümet Delegasyonu ( îmza ) 
Başkanına .17. ('. Şeyda 

19 Nisan 1948 

Bay Batjka\ı; 
Bugünkü tarih ve aşağıdaki gibi yazılmış olan mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref du

yarım. 
« Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına takaddüm eden görüşmeler sırasın

da, Türkiye Delegasyonu, A. F. I. B. nin şimdiki ihracat ve ithalât imkânlarının dar olduğunu ve 
sırf iki memleket arasındaki ticari mübadelelerin canlandırılabilmesi arzusunun Delegasyonları An
laşmalarda ifadesini bulan bu gerekli tedbirlere varmıya sevkeylediğini tasdik etmişti. 

« Ancak Türkiye Delegasyonu, Türkiye ile Bölge arasındaki ticaretin gelişmesi için, tütün ve ku
ru meyva. gibi şimdilik Bölgenin ithalât listesinde görünmiyen, fakat Almanya'ya yapılan Türk ih
racatının her zaman birinci derecede maddelerini teşkil etmiş bulunan diğer Türk ürünlerinin kabulü
nü lüzumlu addetmektedir. 

« Türkiye Delegasyonu, A. F. 1. B. Askerî Hükümetinin bu Türk ürünleri için, muktedir olur ol
maz veya Bölgece bu ürünler üçüncü bir memleketten ithal edilir edijmez, ithal lisansı vermeye 
gayret edeceğini hararetle temenni eyler. 

(S. Sayısı : 114) 
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« Takardaki hususlar hakkındaki mutabakatınızı lütfen bana bildirmenizden size minnettar olaca

ğım. 
« Derin saygılarımı » 
Yukardaki hususlar hakkında Almanya'daki Fransız tşgal Bölgesi Askerî Hükümetinin mutaba

katını size teyit eylemekle şeref duyarım. 
Derin Saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan. 

Bay Şeyda tmza 
Türkiye Delegasyonu Başkan; JR. Monier 

Türkiye Hükümeti ile A. F. I. B. A. H. arasında 19 Nisan 1948 de im mi an an Ticaret Anlatmalının 
uygulama usulü hakkında 

Muhtıra 

Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi arasında Ticaret Anlaşması akdi maksadiyle, 
Baden - Baden'de cereyan eden müzakereler arasında iki Delegasyon, Anlaşmasının, Almanya'daki 
Fransız işgal Bölgesi ile muhabere etmek veya Bölgeye gitmek için Türk yurttaşlarına her türlü 
kolaylıklar gösterilmesine matuf uygulama usulü üzerinde anlaşmıştır. 

1. — Muhabere 
Türkiye ile A. F. I. B. arasında özel ticari muhabereye, bu muhabere muKavele mahiyetinde ol

madığı takdirde, müsaade olunacaktır. 
Bununla beraber, Bölgenin şimdiki Dış Ticaret nizamları gereğince, Alman firmalarından gerek 

ürünlerin mevcut miktarı gerek dövizle satış fiyatları hakkında muteber hiçbir sarih beyan elde edi-
lemiyeceği keyfiyeti de gözden uzak tutulmamalıdır. 

Bu itibarla, yapılacak her teklifin aynı zamanda 36, Hauptsatrasse, Baden - Baden adresinde Dış 
Ticaret Ofisine ((Oficomex) bildirilmesi tavsiye olunur. 

2. — Türk yurttaşlarının A. F. I. B. ne seyahatleri 
Türk yurttaşları, 19 Nisan 1948 tarihinde imza olunan Ticaret Anlaşmasının uygulanmasiyle 

ilgili işler yüzünden, A. F. I. B. ne gidecek olurlarsa "İstanbul 'daki Fransa Başkonsolosluğunda vize 
edilmiş bir askerî müsaade belgesi almak zorundadır. 

Bu vizeler, Ankara'daki Fransa Büyük Elçiliği Ticaret Müşavirinin uygun mütalâası üzerine 
alınabilecektir. 

A. F. I. B. İdarelerinin resmî mutabakatı üzerine verilmiş olan uygun mütalâalar dışında, Fran
sa Büyük Elçiliği Ticaret Müşaviri, ayda yirmi müsaadeyi geçmemek üzere, re'sen de mutaba
katını bildirebilecektir. 

3 . — A. F. I. B. de barınma ve yeme içme şartları 
A. F. I. B. için muteber askerî müsaade belgesini hâmil Türk yurttaşlarının kalacakları yerler 

bu bölgenin her şehrindeki Mevki Büroları tarafından gösterilecektir. 
Bu iş adamları, askerî müsaadelerini göstermek suretiyle, ve Almanya'daki Fransi2 Başkomuta

nı Generalin 22 Ağustos 1946 tarihli emirnamesi gereğince askerî lokanta ve aşevlerine de girebilecek
lerdir. 

Bugün imzalanan Ticaret Anlaşmasında derpiş olunan ticari işlemler çerçevesi içinde Alman-
ya'daki Fransız İşgal Bölgesine gelen bütün- Türk yurttaşları, Türkiye'den hareketlerinde, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasından [*] ödeme vasıtaları edineceklerdir. Bu ödeme vasıtaiarı İşgal 

[*] Fransız Bölgesinde lüzumlu olan 

( S. Sayısı ı 114 ) 
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frankı üzerinden yazılı olacak re: 

• A. F. 1. B. Kambiyo Ofisinin Baden - Baden'de I, Iusektrase'de kâin tnerîeeziode 
- veya 
- Bade'de Fribourg'daiki 
- Ben > Paktın Devletinde Goblence 'dairi 
Wurtember'de ReutJfingen'deki bürokmda 1 Marka 21,60 frank geçici askerî rayici üzerinden 

3/4,ü işgal frankı ve l/4,ü mark nispetinde ödenecek kredi mektupiarı şeklinde olacaktır. 
îşgal frankı üzerinden değer Fransız Frankı değerine müsavi olduğundan, kredi mektupları 

verilir verilmez, bunların dolar olarak karşılığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raffldinnfa 
Almanya'da Fransız Başkomutanı adına açılacak olan (hesabın matlubuna, Fransa Bankası tarafın
dan tesbit olunan rayiç üzerinden (halen 214,07 Fransız Frankı == 1 $) girilecektir, 

Bir Türk yurttaşının A. F. I. B.,ndeki ikameti, askeri müsaade belgesinde derpiş edilen müd
detten az sürdüğü takdirde, A. F. I. B. Kambiyo Ofisi, kullanılmamış frank veya BMİarm veril
mesi mukabilinde, geri kalanı günlerin herbiri için 576 frankı aşmamak üzere, yukarda sözü geçen 
«Almanya'da Fransız Başkomutanı» hesabına bir Geri Çevirme Emri tevdi edecektir. 

4. —- A. F. I. B. A. H. Temsilcilerinin Türkiye'ye seyahatleri: 
Bugün imzalanan Ticaret Anlaşması ihtiyaçları için Türkiye'ye gidecek olan A. F. I. B. A. H. 

Temsilcileri, Fransız Bölgesinden harekelerinde, A. F. I. B. Kambiyo Ofisinden verilmiş, Türk Li
rası üzerinden yazılı ve Türkiye Oumhuriyet Merkez Bankasının herhangi bir şubesinde ddenecek 
olan kredi mektupları "edineceklerdir. 

Bu kredi (mektuplarının dolar karşılığı, Türkiyo Cumihuriyet Merkez Bankası Liezdmd» Almanya'-
dairi Fransız Başkomutanı adına açılacak hesabın zimmetine, A. B. D. Dolarının Türkiye'deki resmî 
rayici üzerinden geçirilecektir. 

5. —• Yakıtlar 
Otomobille yolculuğu kolaylaştırmak jnaksadi.vlo A. F. I. B. Kambiyo Ofisi, «askerî müsaade belge

sini hâmil bütün Türk yurttaşlarına, Dış Ticaret İdaresinin mütalâası ve Sophdenstrasse, Baden • 
Baden adresinde Yakıtlar Müdür Yardımcılığı marifetiyle yapılacak tahsis üzerine, bir litresi 18 
frank geçici firatiyle îşşral Frankı mukabilinde benzin karneleri vereoektdr. 

t>m<4 

L:>.. (S. Sayısı : 114) 





S. Sayısı: 115 
Türkiye ile Finlandiya arasında imzalanan Ticaret ve ödeme, An-
laşmasiyle eklerinin onanması baklanda kanun tasarısı ve Dışişleri 

ve Ticaret Komisyonları raporları (1/410) 

T.C. 
Başbakanlık 9 . IX . 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı : 71/1137, 6-3075 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Finlandiya arasında 12 Haziran 1948 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 14 . VII . 1948 talihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile 
gerekçe ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Sözü geçen anlaşmaların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetki
ye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 141 VII .1948 tarihli ve 3/7778 sayılı kararla onanmış olduğu
nu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Sak/» 

Gerekçe 

15 Mayıs 1946 tarihinde memleketimizle Finlandiya arasında Helsinki'de akdedilmiş bulunan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının, bu anlaşmalara ek listeler mucibince memleketimize'ithal edil
mesi gereken maden direği, selüloz gibi önemli bâzı emtianın harbi mütaakıp bu memleketin 
mâruz kaldığı malî ve iktisadi güçlükler dolayısiyle Finlandiya 'lılar tarafından verilmemesi yü
zünden, idamesine fayda görülmemiş ve 14 Nisan 1947 tarihindr tarafımızdan feshedilen adı geçen 
Anlaşmalar 15 Haziran 1947 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştı. 1946 yılı zarfında Fin
landiya'dan yapılan ithalât 709 000 Türk lirası, bu memlekete yapılan ihracatımız da 2 721 000 
Türk lirası kıymetini, 1947 yılındaki ithalât ise 3 459 000 Türk lirası, ihracatımız da 4 761 000 
Türk lirası kıymetini bulmakta idi. 

Bu durum karşısında, Finlandiya Hükümeti, 1946 Anlaşmalarının yürürlük süresi sırasında 
mevcut olan yukarda mâruz şartların değişmiş olması dolayısiyle, iki memleket arasındaki ticari 
münasebetleri yeniden düzenliyecek yeni Anlaşmaların akdi teklifinde bulunmuş ve bu teklif ta
rafımızdan kabul edilerek Ankara'da 1948 Mayıs ayında Finlandiya Ticaret Heyetiyle görüşmele
re başlanmıştı. 

12 Haziran 1948 tarihinde imzalanan yeni Türkiye - Finlandiya Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları, 
karşılıklı finansman ve serbest dövizle tediye esaslarına dayanmakta ve iki Hükümet, dolarla te
diyeyi Anlaşmaların hitamından altı ay sonraya bırakacak şekilde muvazeneli bir mal mübadelesi 
esasını tatbika karar vermiş bulunmaktadır. 

Bu İtibarla yeni Anlaşmalarda, karşılıklı mal mübadelelerini kolaylaştırmak maksadiyle her 
iki taraf Devlet Bakanlarının 500 000 dolara kadar mütekabil finansmanda bulunmalarında mu
tabık kalınmış olup bundan gayri iki memleket ihracatçılarının yapacakları kredili satışlar için 
de ayrıca 500 000 dolarlık bir had kabul edilmiştir. 
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iki Hükümet, her iki memlekete ihraç edilen mallar için gerekli ithal lisana ve müsaadelerini 

genel rejimleri çerçevesi içinde, karşılıklı olarak, vermeyi taahhüt eylemiştir. 
Sözü geçen Anlaşmalara bağlı bir protokol gereğince Finlandiya Hükümeti, Anlaşmaların yü

rürlük süresi zarfında memleketimizden en az 1 000 000 kilo tütün satmalmaeağmı kabul eyle
miştir. Buna mukabil, zikredilen miktarı aşacak tütünlere karşılık olarak, Ticaret Bakanlığımı
zın 10 Ocak 1948 tarihli ve 203 sayılı tamiminde yazılı emtiaya tekabül eden Finlandiya malları
nın satın alınmasına müsaade olunması tarafımızdan taahhüt edilmiştir. 

Yukarda sözü geçen Anlaşmalar ile eklerinde mevcut esasların, memleketimizin menfaatlerine 
uygun ve Finlandiya ile olan iktisadi münasebetlerimizi gereği gibi düzenliyecek mahiyette bu
lunduğu mütalâa edilmektedir. 

Bu -düşünce iîe Anlaşmalar ve eklerinin kabul ve onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. * 
Dışişleri Komisyonu 10 . XII. 19-İH 

Esas No: 1/410 
Karar No: 18 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Finlandiya arasında 12 Hazi
ran 1948 tarihinde Ankara'da imzalanan Tica
ret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması 
hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 14 . V I I . 1948 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun tasarısı ile gerekçesi ve ekleri Yüksek Baş
kanlığınızdan Komisyonumuza havale edilmiş ol
makla 8 . .XII . 1048 tarihinde Komisyonumuzda 
Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de hazır olduğu hal-
dfi incelendi. 

Hükümet gerekçesinde de tebarüz ettirilmiş, 
olduğu veçhile Finlandiya ile Hükümetimiz ara
sında 15 Mayıs 1946 tarihinde Helsinki'de ak
dedilmiş olan Ticaret ödeme Anlaşmaları Finlan
diya 'nm, harb sonunda mâruz kaldığı malî ve ik
tisadi durum dolayısiyle işleyememis ve 15 Hazi
ran 1947 tarihinden itibaren yürürlükten kaldı
rılmıştı?. 

1948 yılında Finlandiya'daki şartlar değişmiş 
bulunduğundan 12 Haziran 1948 tarihinde Fin
landiya Hükümeti ile Hükümetimiz arasında An
kara'da yeni Ticaret ve ödeme Anlaşması yapıl

mıştı*. 
Finlandiya ile Ticari münasebetlerimizin dü

zenlenmesi memleketimiz menfaatlerine uygun gö
rüldüğünden bu yeni Ticaret ve ödeme anlaşma
larının ekleriyle beraber onanmasına dair olan 
Kanun tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul 
edildi. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Kom. Başkanı Y. 
Sözcü Sözcü 

Ûazianteb Oazianteb 
Dr. A. Melek Dr. A. Melek 
Kâtip 

Malatya Bolu 
Atıf Escnbel H. C. Çambel 

Burdur Diyarbakır 
Orgl. F. Altay F. A. Ay kaç 

İzmir Kütahya 
Yücel Orgl. A. Gündüz 

Manisa Sinob Sivas 
A. H. Artunkal Y. K. Tengirşcnk fî. Ş. Firer 
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Ticaret Komisyonu Raporu 
T. B. M. M. 

Ticaret Komisyon* 
Esas No. 1/410 
Karar No. 24 

J&..1.19&. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Üe Finlandiya arasında 12 Haziran 

1948 tarihinde Ankara'da imzalanan Tiraret 
ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması 
hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 14 . VII . 1948 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Ka
nun tasarısı ile gerekçesi ve ekleri havalesi ge
reğince Komisyonumuzda, Ticaret Bakanlığı 
temsilcisi de hazır bulunduğu halde, incelendi. 

15 . V . 1946 tarihinde Helsinki'de Finlandi
ya ile akdedilmiş olan Ticaret ve ödeme Anlaş
masında mevcut bir hükme göre, iki taraftan 
biri lehine tahassül edecek bakiyeyi borçlu ta
rafın serbest dolar veya mutabık kalınacak di* 
ğer bir serbest dövia, üzerinden tanzim edilmiş 
% 3 faizli ve âzami beş senede müsavi taksit
lerle itfa edilecek bonoları tevdi etmesi mecbu
riyeti dolayısiyle, neticede lehimize tahassül 
eden 1 370 000 doların daha fazla yükselmesini 
önlemek ve tasfiyesini sağlamak için eski An
laşmanın feshine gidilmiş ve mevcut alacaklar 
tasfiye müddetinin temdidi suretiyle Hazine bo
noları alınmasına lüzum kalmaksızın itfa edil
dikten sonra yeni bir Anlaşma akdine teşebbüs 
edilmiştir. Bu yeni Anlaşma, listesiz, kontenjan-
sız olup karşılıklı beşer yüz bin dolarlık finans

man ve ayrıca aynı miktarda tüccar kredisini 
ihtiva etmektedir. Hesap bakiyeleri için altı ay
lık tasfiye müddeti kabul edilmiştir. Anlaşma* 
daki hesap parası dolardır. 

Komisyonumuzca memleketimiz menfaatine 
uygun olduğu anlaşılan işbu Ticaret ve ödeme 
Anlaşmasının ekleriyle beraber onanması hakkın
daki Kanun tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Kamutay'm tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu Başjfoanı 
Ankara 

A. Çubukçu 
• Sözcü 

Gazianteb 
C. Alevli 

Aydm Kars 
Dr. S. Akın 4 . Sürmen 

Kırklareli 
Ş. Ödül 

Trabzon 
A. R. İşıl 

Van 
M. Koçak 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Niğde 

H. Ulusoy 
Kayseri 
H. Ürkün 

Tokad 
R. önder 
Trabzon 

M. Yarmıbıyık 
İmzada bbulunamadı 

Yozgaıd 
Z. Artoant 

İmzada bulunamadı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye üe Finlandiya arasında 12 Haziran 1948 
tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve öde
me Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında 

Kanun tasarısı 

1. — Türkiye ile Finlandiya arasında 12 Ha
ziran 1948 tarihinde Ankara'da imzalanan Ti
raret ve ödeme Anlaşmalariyle ekleri kabul edil
miş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yaynım tarihinde. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcıcı 
Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
Fuad Sirmen B. Çaktr 

f S. Sayısı 

İçişleri Bakanı 
M. H, Gole 
Maliye Bakanı 

.S'. Adatan 
Bayındırlık Bakanı 

Nihat Erim 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayissit 
Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Ticaret Bakanı 
C, S, Barla» 
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Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Milli Eğitim Bakanı 
7. Banguoğlu 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

E. Erisirgü 
Üaştırma Bakanı 

Oulek 
Çalışma Bakanı 

T, B. Balta 
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TÜRKİYE İLE FİNLANDİYA ARASINDA TÎCARET ANLAŞMASI 

t * 
Türkiye Hükümeti ile Finlandiya Hükümeti, iki memleket arasındaki ticari mübadeleleri geliş* 

tirmek maksadiyle, aşağıda yazılı hükümleri kabul etmek hususunda mutabık kalmışlardır. 

Madde ~ 1. 

Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticari mübadeleler her iki memlekette yürürlükte bulunan ge
nel ithalât ve ihracat rejimlerine uygun olarak yapılacaktır, 

Madde ~~ 2. 

Türkiye Hükümeti ile Finlandiya Hükümeti, işbu Anlaşmalım yürürlük süresi zarfında, Türi--: 

ye'den Finlandiya'ya ve Finlandiya'dan Türkiye'ye umumiyetle ihraç edilen mallar için gerekli it
hal lisans ve müsaadelerini, genel rejimleri çerçevesi içinde karşılıklı olarak vermeyi taahhüt eder-
ler. 

Madde — 8. 

işbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında yapılacak ticari mübadelelere ait ödemeler, bugün
kü tarihte imzalanan Ödeme Anlaşması hükümlerine göre tesviye edilecektir. 

Madde — 4 

işbu Anla§maUm yürürlüğe konmasından sonra her iki taraftan sevkedilen mallara, ihraç eden 
tarafın yetkili makamlarınca verilmiş ve ilişik örneğe uygun bir menşe şahadetnamesi katılacak
tır. 

Bedeli 100 Türk Lirasını veya başka bir para ile bu meblâğın eşitini aşmıjran göndermeler için 
menşe şahadetnamesi aranılmaz, 

Madde —• 6 

işbu Anlaşmanın yürürlüğe konmasından evvel başlamış olan hususi takas işlemleri ile serbest 
dövizli işlemler, bunların iki taraf yetkili makamları tarafından onanması anında her iki memle
kette yürürlükte bulunan genel rejim hükümlerine göre tasfiye olunacaklardır, 

Madde - t>. 

işbu Anlaşmanın yürürlükte bulunduğu sırada başlamış ve Anlaşmanın sona erdiği tarihte he
nüz bitirilmemiş bulunan işlemler işbu Anlaşma hükümleri gereğince tasfiye olunacaklardır. 

Madde - 7 

işbu Anlaşma 20 Haziran 1948 tarihinde yürürlüğe girecek ve bir sene müddetle yürürlükte ka
lacaktır. 

Süre sonu tarihinden iki ay önce haber verilerek feshedilmediği takdirde senelik süreler için 
kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. 

Ankara'da, 12 Haziran 1948 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır, 

Türk Hükümeti adına Finlandiya Hükümeti adına 
Fuad Carım A 8. Yrjö Koskinen 
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Mt.n§e şahadetnamesi 

Gönderen Gönderilen 

İsim isim. . . . 
İkametgâh ikametgâh 
Sokak Sokak . . 
Malın cinsi 
Ambalaj tarzı Ağırlık gayrisâfi 
Koli adedi Kilo 

J t e k a , numarası Kıymet . . . . . 
Malın gönderileceği yol 

Ticaret Odası, Türkiye ile Finlandiya arasındaki 12 Haziran 1948 tarihli Ti
caret Anlaşması hükümlerine uyarak, vasıfları yukarda yazılı emtianın Türk / Finlandiya menşeli 
olduğunu tasdik eder. 

Tarih 

TÜBKİYE ÎLE FİNLANDİYA ARASINDA ÖDEME ANLAŞMASİ 

Madde — 1. 

Bugünkü tarihte imzolanan Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince Finlandiya'ya ithal edilmiş 
veya edilecek Türk menşeli malların bedelleri ile, kambiyo kontrolü hakkında" yürürlükte bu
lunan Finlandiya mevzuatınca müsaade edilen Finlandiya'dan Türkiye'ye yapılacak diğer her 
türlü Ödemeler, Suomen Pankki nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına Amerika Bir
leşik Devletleri doları olarak tutulan hesaba yapılacak para yatırımları ile ödenecektir. 

Madde — ± 

Bugünkü tarihli Ticaret Anlaşmanı hükümleri gereğince, Tüikiye'ye ithal edilen veya edile
cek olan Finlandiya menşeli malların bedelleri ile kambiyo kontrolü hakkında yürürlükte bulu
nan Türk mevzuatınca müsaade edilen Türkiye'den Finlandiya'ya yapılacak diğer her türlü 
ödemeler, 1 nci maddede sözü geçen hesabın zimmeti ile ödenecektir. 

Madde — 3. 

Haksahiplerine ödemeler yapılmasını mümkün kılmak amaciyle Türkiye Cumhuriyet Meçkez 
Bankası ile Suornen Pankki, yukaiMİaki maddeler hükümleri gereğince nezdlerinde yapılacak 
bütün para yatırımlarını günü gününe birbirlerine bildireeefklerdir. 

Madde — 4. 

İşbu Anlaşmalını 1 nci maddesinde derpiş edilen hesabuı matlup bakiyesi, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasının Finlandiya'daki ödemelerini karşılamaya kâfi gelmezse Suomen Pankki, adı 
geçen bankanın ödeme emirlerini 500 000 A. B. D. dolarlık bir meblâğa kadar yukarda zikredilen 
hesabın zimmetiyle ifa etmeye devam edecektir. 

^ ' Madde — 5. 

İşbu Anlaşmanın 1 nci maddesinde derpiş edilen hesabın matlup bakiyesi, 500 000 A. B. D, do-

(S. Sayısı : 115) 
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tarım geçmediği müddetçe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Suomen Pankki tarafından veri
len ödeme emirlerine uygun olarak hak sahiplerine ödemeler yapmaya devam edecektir. 

Madde — (>. 

îşbu Anlaşmada derpiş edilen hesabın matlup veya zimmet bakiyesi 1 000 000 A . B . D . dolarını 
tecavüz ettiği takdirde, bu rakkaını tecavüz eden miktarlar, alacaklı tarafın talebi üzerine ve onun 
intihap edeceği serbest dövizle tesviye edilecektir. 

Madde — 7. 

6 neı ve 10 ncu maddelerde derpiş edilen serbest dövizlerin satışı, yukarda adı geçen iki Mer
kez Bankasınca tesbit edilen kurlar üzerinden yapılacaktır. 

Madde — S. 

Finlandiya'da markka'larm dolara ve dolarların markka'ya çevrilişi Suomen Pankki'nin resini 
laıru üzerinden yapüacaktır. 

Türkiye'de Türk lirasının dolara ve dolarların Türk lirasına çevrilişi Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasının resmî kuru üzerinden yapılacaktır. 

Madde ~~ 9. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Suomen Pankki işbu Anlatmanın iyi işlemesi ieiü alına
cak tedbirler üzerinde anlaşacaklardır. 

Madde - 10. 

işbu Anlaşmanın sona erdiği tarihte, 1 ne i maddede derpiş edilen hesap iki Âkid Taraftan biri 
lehine bir bakiye gösterirse bu bakiye, 6 neı madde hükümleri gereğince serbest dövizle tesviye edile
cek meblağlar varsa bunlar tenzil edildikten sonra, borçlu tarafça Anlaşmanın hitamından itibaren 
allı ay zarfında mal ihracı suretiyle tasfiye edilecektir. 

Mezkûr altı aylık müddetin sonunda kalacak bakiye serbest dövizle tasfiye edilecektir. 

Madde — 11. 

İşbu Anlaşma bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle aynı günde yürürlüğe girecek vç 
aynı müddetle yürürlükte kalacaktır. 

Ankara'da, 12 Haziran 1948 tarihinde Frans^ca ikt nüsha olarak yapılmıştır. 

Türk Hükümeti adına Finlandiya Hükümeti adına 
(îmza) (imza) 

"Ihma Gamı A, S, Yrjö « K&skmen 

( S . Sayısı i 115 } 



S.Sayısı: ||6 
Türkiye - Fransa Ödeme Anlaşmasına bağlı Fransız Frangı sahasma 
dâhil memleketler listesine Sarre Bölgesinin derci hakkında teati 
olunan mektuplarm onanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 

Ticaret Komisyonları raporları (1/411) 

T. C. 
Başbakanlık 9. IX. 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: 71/647, 6 - 3074 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sar Bölgesinin, Türkiye - Fransa Ödeme Anlaşmasına bağlı Fransız Frangı sahasma dâhil 
memleketler listesine derci hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
14. VII. 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçe ve ilişik-
leri bağlı olarak sunulmuştur. 

Anlaşmaya ait mektuplarm, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 14 . VII . 1948 tarihli ve 3/7797 sayılı Kararla onanmış oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
• ' • • ' . Hasan Saka 

Gerekçe 

Sar Bölgesinin ticari ve ekonomik faaliyetini Fransız dış ticaretine bağlaması ve Fransız Fran
gını tediye parası olarak kabul etmesi üzerine bu bölgenin memleketimizle Fransa arasmda müna-
kit 31 Ağustos 1946 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına bağlı Fransız Frangı sahasma dâhil 
memleketler listesine derci Fransa tarafından talep edilmiş ve Fransız Frangının, yukarda mâruz şe
kilde, bu bölge ile yapılan ticaretimizde geçen para haline geldiği göz önüne alınarak Ankara'daki 
Fransa Büyük Elçiliği ile 11 Haziran 1948 tarihinde teati edilen mektuplarla Sar, adı geçen listede 
sayılan memleketler arasına geçirilmiştir. 

Bu mektupla varılan Anlaşma menfaatlerimize uygun görüldüğünden onanması için ilişik kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Kornişonu 8 . XU . 1948 

Esas No. l/m 
^ Karar No. İS 

Yüksek Başkanlığa 

Sarre bölgesinin, Türkiye - Fransa Ödeme hil memleketler listesine derci hakkında Dış-
Anlaşmasına bağlı Fransız frangı sahasma dâ- işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku-
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rulunun 14 . VII . 1948 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı 
ile gerekçe ve ilişikleri Komisyonumuza hava
le Duyurulmuş olmakla 6 . XII . 1948 günü 
Komisyonumuzda Dışişleri Bakanlığı temsileisi 
de hazır olduğu halde incelendi. 

Şerre bölgesinde, ticari ve ekonomik faaliye
tin halen Fransız dış ticaretine bağlı ve tediye 
parası olarak Fransız frangı kullanılmakta ol
masından 31 Ağustos 1946 tarihli Ticaret ve 
ödeme Anlaşmasına bağlı Fransız frangı saha
sına dâhil memleketler listesine derci memle
ketimizin dış ticaret hacminin genişlemesi ba
kımından faydalı görülmüş ve bu hususta Fran
sa Büyük Elçiliğiyle Hükümetimiz arasında 
11 Haziran 1948 tarihinde teati edilen mek

tuplarla Sarrc bölgesinin adı geçen listeye ko
nulmasına dair olan Kanun tasarısı ynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Y. 

Sözcü 
Gazianteh 

Dr. A. Melek 
Kâtip 

Malatya Burdur 
A. Esenbel F. Aîtay 

İzmir Kütahya 
Yücel Asım Gündü 
Samsun Sinob 

C. Büsel Y. K. Tengirşenk 

Gazianteb 
Dr. A. MeUk 

Diyarbakır 
F. A. Aykaç 

Manisa 
A. R. Artunkal 

Ticaret Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. î/411 
Karar No. 21 

Yüksek Başkanlığa 

31.1.1949 

Sarre Bölgesinin, Türkiye - Fransa ödeme An
laşmasına bağlı Fransız Frankı sahasına dâhil 
memleketler listesine derci hakkında Dışişleri Ba
kanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 14 . 
VII . 1948 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılarak havalesi gereğince 
Komisyonumuza gönderilen kanun tasarısı 
ile gerekçe ve ilişikleri, Ticaret Bakanlığı 
mümessili de haızır bulunduğu halde, incelendi. 

Fransız Frankı sahasına dâhil ve Fransız dı§-
ticaretine bağlı bulunan, yürürlüğe girdiği tak
dirde memleketimiz dış ticaret hacmini artırmaya 
yarayıcı mahiyette görülen Sarre Bölgesinin Fran
sız Frankı sahasına dâhil ımömklkeftler listesine 
derci hakkındaki Kanun tasarısı Komisyonumuz

ca aynen kabul edilmiştir. 
Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Ankara Cemil Alevli Y. Niğde 

A. Çubukçu Niğde H. Vlusoy 
H. Vlusoy 

Kars 
A. Sürmen 

Tokad 
R. önder 

Aydın 
Dr. 8 Akın 

Kırklareli 
§. ödül 

Trabzon 
M. Yarımbıyık 

imzada bulunmadı 

Kayseri 
B. Ürkün 
Trabzon 
A. R. Ipl 

Van 
Muzaffer Koçak 

imzada btdtuımadı. 

(fi. Sayın: 116) 
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HÜKÜMETİN TBKLÎFt 

Sar Bölgesinin Türkiye - Fransa ödeme Anlaş
masına bağlı Fransız Frangı sahasina dikü 
leketler listesine derci hakkında Kanun tasarısı 

MADDE İ. — Sar bölgesinin, 31 Ağustos 
1946 tarihli Türkiye - Fransa ödeme Anlaşması-
na bağlı Fransız Frangı sakasına dâhil memle
ketler listesine desei hakkında Ankara'daki 
Fransa Elçiliği ile 11 Haziran 1948 tarihinde 
mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşma kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
B. /Softa Başb. Yardımcısı 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
Fuad Bitmen 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

MÜH Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekrn 
Gümrük ve Teke! Bakam 

E. EritirgÜ 
Ulaştırma Bakam 

GîÜek 

İçişleri Bakanı 
M. E. Gole 

Maliye Bakam 
Ş. Âdalan 

Bayındırlık Bakanı 
N.Eriıiı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. Ki Bayittt 
Tanın Bakanı 

C.Ord, 
Ticaret Bakanı -

C. 8. Bartm 
Çalışa Bafessı 

TB.BdU 

i&tovm-i&i 
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Fransa Büyük EldlÂği ' <• Ankara, 11 Haziran İ94S 

No. 95 t _ • 

Bay Baban, 

1 Nisan 1948 tarihinden itibaren Sarre bölgesinin Fransız Frangı sahasına ithal edildiğini ve bu 
suretle Sarre'ın dış ticaretinin Fransız dış ticaretime mez^irin tamaanlafliraîş olduğunu Ekselansını 
zm ıttîliama areetmıekle şeref kazanırımı. 

Bu itibarla, Hükümetin Sarre bölgesinin 31 .Ağustos 1946 tarihli Türk - Fransız ödeme Anlaş-
masına merbut Fransız Frangı sahasına dâhil memleketler listesine dereedilanesini itekif eyler. 

Yutardaki husus 'hakkında Türk Hükümetinin muvafakatimi' teyit eylemeni#i Ekselânsmiizdar: 
rica ederim. . 

En derin saygılarınıı kabul buyurunuz Bay Bakîm. 

Ekselans Maugras 
Bay Necmeddin Sadak, 
Diş/işleri Bekanı 

Ankara 

Dışişleri Bakanlığı Ankara, 11 Haziran 1948 

Bay Büyük Elçi, 

Ekselansınızın aşağıdaki şekilde yazılı bugünkü tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle şeret 
kazanırım. 

«1 Nisan 1948 tarihinden itibaren Sarre bölgesinin Fransız Frangı sahasına ithal edüdigiın 
ve bu suretle Sarre'ın dış ticaretinin Fransız dış ticaretine mezoinin 'tamamlanmış olduğunu Ekse 
lânsınızm ıttılaına arzetmekle şeref kazanırını. 

«Bu itibarla, Hükümetin Sarre bölgesinin 30 Ağustos 1946 tarihli Türk - Fransız Ödeme An
laşmasına merbut Fransız Franka sahasına dâhil memteketlev listesine dercedümesini teklif eyler. 

«Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin muvafakatini teyit eylemenizi Ekselansınızdan 
rica ederim.» 

Yakardaki husus hakkında Cunühuriyet Hükümetinin muvafakatini Ekselansınıza teyide mü-
saraıat eylerim. 

En derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Dışişleri Bakanı Y. 
Bay Gaston Maugras, Fuad Carım 
Fransa Büyük Elçisi, 

Ankara 

mmm 

.&:&, Say»!: 1161 



S. Sayısı: 117 
Türkiye - Fransa ödeme Anlaşmasına ek olarak Ankara'da imzala
nan Ek Protokolün onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 

ve Ticaret Komisyonları raporları (1/424) 

r. c. 
Başbakanlık 11 .XI. 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-647,6-3706 
Büyük Millet Meclisi Yütartk Başkanlığına 

Türkiye - Fransa Ödeme Anlaşmasına ek olarak Ankara'da imzalanan Ek Protokolün onan
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3 . II . 1948 tarihinde 
Yüksek Meclis*' sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ile gerekçe ve ilişikleri bağlı olarak sunul
muştur. 

Ek protokolün, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak Bakanlar Kurulunca 3 . XI . 1948 tarihli ve 3/8163 sayılı Kararla onanmış olduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Tütünlerimizin Dış memleketlere satışı imkânı aranırken Fransa Hükümeti nezdinde de gere
ken teşebbüslerde bulunulmuş ve bu teşebbüsler neticesi Fransız Reji İdaresinin memleketimizden 
3 300 000 dolar karşılığı Fransız Frangı tutarında tütün alabileceği anlaşılmış ve bunun için 
31 Ağustos 1946 tarihli Türkiye - Fransa Ödeme Anlaşmasında bâzı tadilât yapmak lüzumu hâsıl 
olmuştur. 

Fransızlar kendileri için zaruri bir ihtiyaç maddesi vasfını haiz olmıyan tütünlerimiz bede
liyle, bir kısmını esasen tütün mukabili diğermemleketlerden ithal etmekte olduğumuz, bâzı Fran
sız malları almaklığımız teklifinde bulunmuşlardır. Fransanm tütün mukabili vermek istediği 
bu mallar arasında daha ziyade mübrem ihtiyaçlarımıza tekabül eden malların tercihi yolları 
aranmıştır. " f 

Bir taraftan tütün bedelleri mukabilinde alacağımız malların mümkün mertebe ihtiyaçlarımı
za tekabül edecek neviden olmasını temine çalışılırken, diğer taraftan da bu paralardan bir kıs
ım ile normal ithalâtımız bedellerinin de karşılanması imkânı aranmış ve nihayet tütün bedel
lerinden üçte ikisi ile normal ithalâtımızın karşılanması ve geri kalan kısmı ile de muayyen ev
safta bâzı Fransız malları alınması hususunda mutabık kalınmıştır. 

Bu münasebetle Fransız Fraııgmm 1946 ya nazaran kıymetinin % 80 nispetinde düşürülmüş 
olması da nazara alınarak ödeme Anlaşmasının 4 neü maddesinde derpiş olunan 500 000 000 
Franklık plafonun da bu nispette çoğaltılarak 900 000 000 Franga çıkarılması uygun görülmüş
tür. 

Yukardaki esaslara göre Fransa ile aramızda imzalanan ek protokol menfaatlerimize uygun 
olduğundan onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır, 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/424 
Karar No. 14 

8. XII. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye - Fransa ödeme Anlaşmasına ek 
olarak Ankara'da imzalanan Ek Protokolün 
onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca 3 . XI . 1948 tari
hinde Yüksek Meclîse sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısı ile gerekçe ve ilişikleri Komisyo
numuza havale edilmiş olmakla 6 . XII . 1948 ta
rihinde Komisyonumuzda Dışişleri Bakanlığı 
temsilcisi hazır olduğu halde incelendi. 

Fransız Beji idaresinin memleketimizden 3 
milyon Dolar karşılığı Fransız Frangı tutarında 
tütün satın alabilmesi için Fransız Hükümeti ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında mev
cut 31 Ağustos 1946 tarihli Türkiye - Fransa 
ödeme Anlaşmasında 13 Ağustos 1948 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Ek Protokole yapılan tadi
lât ve bunun neticesi olarak Fransa'nın memle
ketimizden alacağı tütün bedellerinden üçte ikisi 
ile daha ziyade mübrem ihtiyaçlarımıza tekabül 
eden normal ithalâtımızın karşılanması ve geri 
kalan kısmı ile de muayyen evsafta ve ilişik liste

de gösterilen bâzı Fransız mallan alınması muva
fık görüldü. 

Fransız Frangının 1946 ya nazaran % 80 
nispetinde düşürülmüş olması göz önünde tutu
larak mevcut ödeme Anlaşmasmdakî 5 yüz mil
yon Franklık plâfonun 9 yüz milyon Franga çı
karılmış olmasının da isabetli olduğu ve bu su
retle ilişikleriyle beraber Ek Protokolün onanma
sına dair olan kanun tasarısı aynen kabul edildi. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Y. 

Sözcü 
Gazîanteb 

Dr. A. Melek 
Burdur 
F. Altay 

izmir Kütahya 
Yücel A. Gündü, 

Samsun 
C. Bilscl 

Sözcü 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Diyarbakır 

F. A. Ayka<; 
Manisa 

ı A. R. Artunkal 
Sinob 

Y. K. Tengirşenk 

Ticaret Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/424 
Karar No. 23 

Yüksek Başkanlığa 

31.1.1949 

Türkiye - Fransa ödeme Anlaşmasına ek ola
rak Ankara'da imzalanan Ek Protokolün onan
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanalr Kurulunac 3 . XI . 1948 tari
hinde Yüksek Meelise sunulması kararlaştırılan 
Kanun tasarısı Komisyonumuza havale edilmek
le, Tiiaret Bakanlığı temsilcisi de hazır bulun
duğu halde, incelendi. 

Fransa ile aramızda mevcut - listesiz ve kon-
tenjansız - Ticaret anlaşması hükümlerine göre 
Fransa'ya tütünlerimizi satmak imkânını elde 

edemediğimizden mezkûr anlaşmaya ek olan iş
bu ek protokolle (3 300 000) dolarlık tütün sa
tılması hedef tutulduğu anlaşılmaktadır. 

Bu satışa mukabil Fransa'dan ithal edece-
] imiz eşyanın üçte biri genel ithal listesi haricin
deki mallardan olacağı ve mütebakisi Genel it
hal listesine dâhi mallardan bulunacağı anlaşıl
makla memleketimiz menfaatine uygun olduğu 
kanaatine varan Komisyonumuz işbu ek proto
kol ile eklerinin onanmasına dair olan Kanun 
tasarısını aynen kabul etmiştir. 

( S. Sayısı : 117 ) 
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Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Komisyonu Başkam Sözcü 

Ankara Gazianteb 
Arif Çubukçu Cemil Alevli 

Kâtip 
Niğde Aydın Kars 

Hüseyin TJlusoy Dr. Sabri Akın A. Sürmen 

Kayseri Kırklareli Tokad 
H. Ürkün Şevket ödül Reşit önder 

Trabzon Trabzon 
A» Rıza Isıl M. Yarımbıyık 

îmzada bulunamadı 
Van Yozgad 

Muzaffer Koçak Zıya Arkant 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye • Fransa ödeme Anlaşmasına ek olarak 
Ankara'da imzalanan Protokolün onanması hak

kında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31. Ağustos . 1946 tarihli Tür
kiye - Fransa ödeme Anlaşmasına ek olarak 
13 . Ağustos. 1948 tarihinde Ankara'da imzala
nan ek Protokol kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcıcı 

Barutçu 
Adalet Bakanı Milli Savunma Bakam 
Fuad Sirmen H. Çakır 

İçişleri Bakanı 
M. H.Göle 
Maliye Bakanı 
§. Adalan 

Bayındırlık Bakam 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakam 
Cavid Oral 

Ticaret Bakam 
C. S. Barlas 

Dışişleri Bakanı V. 
T. B. Balta 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 
Ekonomi Bakam 

C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
E. Erişirgil 

Ulaştırma Bakanı 
Giilek 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

(S. Sayısı : 11? ) 
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31 AĞUSTOS 1946 TÜRK - FRANSIZ ÖDEME ANLAŞMASINA EK PROTOKOL 

Türk Hüküııeti ile Fransız Hükümeti Fransa'ya Türk tütününün ihracını artırmak maksadı ile 
aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — I. 

Fransız Hükümeti Fransa Reji İdaresini (S. E. î. T. A.) Türkiye'den 3 300 000 dolar kargı
lığı olan Fransız frangı haddi dâhilinde tütün mubayaasında bulunmaya salahiyetli kılacaktır. 

Madde — II . 

Yukardaki maddedeki mubayaaları kolaylaştırmak maksadı ile Fransız Bankası nezdinde Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankası namına « Tütün Hesabı» adı altında hususi bir hesap açılacaktır. 

Tütün mubayaaları için yapılan tediyeler bu hesabın alacağına kaydedilecektir. 
Bu hesabın borcuna ise, şunlar geçirilecektir : 
A) İlişik listede gösterilen malların Türkiye'ye ithali mukabili Fransa Bankasının Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasından aldığı ödeme emirleri tutarı. 
Bu listede yazılı Fransız mallarından ithal edilen miktarın kıymeti yekûnu mubayaa edilen tü

tün kıymetinin üçte birine tekabül edecektir. 
B) Yukardaki liste dışında ve mevcut Ticaret Anlaşmasında tesbit edilen esaslar dâhilinde 

Türkiye'ye ithaline müsaade olunan Fransız malları bedoliniu tasfiyesi iyin Fransa Bankasının 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından aldığı ödeme emirlerinin % 30 miktarındaki kısmı. 

«Tütün hesabı» nm memnuniyet bahş bir müddet zarfında tediyesi için iki memeketin sala
hiyetli makamları müddet hitamında bu yüzde miktarını yeniden gözden geçirmek hususunda 
mutabık kalacaklardır. 

Eğer, mer'i Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının bitiminde «Tütün hesabı» nm alacağında bir ba
kiye kalırsa: 

1. Bunun tasfiyesi yukardaki A ve B paragraflarına göre Ödeme Anlaşmasının 1 nei madde
sindeki bakiyenin itfasına kadar devam edecektir. 

2. ödeme Anlaşmasının 1 nei maddesindeki hesabın itfasından «Tütün hesabı» nda muhteme
len kalacak olan bakiye Türk umumi ithal rejimine göre kabul edilen Fransız mallanılın itha
li suretiyle tasfiye edilecektir. 

Diğr taraftan, Fransız Hükümeti, mallarının ihracını kolaylaştırmayı ve bunlara ait ihraç li
sanslarını vermeyi taahhüt eyler. 

Madde — III. 

«Tütün hesabı» nm mevcudu ödeme Anlaşmasının 3 ncü maddesinde bahi* mevzuu garantiden 
faydalanacaktır. 

ödeme Anlaşmasının 1 nei maddesinde gösterilen hesap için tesbit edilen hadden ayrı olarak 
tütün hesabının meveudu 3 300 000 dolar karşılığı olan Fransız Frankına kadar yükselecektir. 

Madde • - IV. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Fransa Bankası « Tütün hesabı » nın, iyi işlemesi hususun
da mutabık kalacaklardır. 

Madde ~- V 

Ödeme Anlaşmasının 4 ncü maddesindeki 500 000 000 franklık miktar 4 200 000 Dolar karşılığı 
Fransız Frangına, yükseltilmiştir. 

( S, Bayım ; 117 ) 



Madde — VI. 

31 Ağustos 1946 ödeme Anlaşmasının 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
« Frankların Türk Lirasına ve Türk Liralarının Franga tahvili Türkiye Merkez Bankası tarafın

dan tatbik olunan resmî rayiç üzerinden yapılacaktir. » 
« Mezkûr Anlaşmadaki Dolârm Fransız Frangı mukabilleri Fransız Bankası tarafından tatbik olu

nan resmî rayiç ile yapılacaktır .» 

Madde — VII. 

Fransanın, işbu Protokolün, 1 nci maddesinde derpiş olunan tütün mubayaasında bulunacağı hu
susundaki Akdî Devreler için 31 Ağustos 1946 öde-me Anlaşmasının 8 nei maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilecektir. 

« Eğer işbu Anlaşmanın bitimini takip edecek altı ayın sonunda 1 nci maddede derpiş olunan hesap 
bir matlûp bakiyesi gösterirse Fransa Bankası bu bakiyeyi altın, Dolar veya Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasınca kabul edilecek başka bir serbest dövize tahvil edilecektir. 
« Ancak, İm tahvil 2 100 000 Dolar mukabili Fransız Frangına kadar yapılacaktır. Muhtemelen 

zuhur edecek fazlalık mezkûr Anlaşmanın 5 nci maddesinde gösterilen tediyelerle 12 aylık bir dev
re zarfında tasfiye edilecektir. » 

« Bu ikinci devrenin sonunda da bir bakiye kalacak olursa bu, Fransa Bankası tarafından altın, 
dolar veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca kabul edilecek başka bir serbest dövize tahvil edi
lecektir. » 

« Şurası mukarrerdir ki, yukardaki hesap mevcudu, tamamen itfasına kadar işbu Anlaşmanın 3 
ncü maddesi hükümlerinden istifade edecektir. > 

Bu Protokol 31 Ağustos 1946 ödeme Anlaşmasının ayrılmaz bir cüz'ünü teşkil edecek ve aynı yü
rürlük süresinde olacaktır. 

Ankara'da, 13 Ağustos 1948 de Fransızca, iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türk Hükümeti adına Fıransız Hükümeti adına 
Fuad Carım Mmtgras 

31 Ağustos 1946 Türk - Fransız Ödeme Anlaşmasına ek Protokol gereğince Türkiye'ye ithaline mü
saade edilen Fransız mallarının listesi 

Türk 
Gümrük tarife 

No. Maddenin adı 

65/v Balmumundan mamul maske ve manken 
75/c işlenmiş deri (yılan, lezar, Timsah ve saire) 
75/c Kabartmalı işlenmiş deriler (yılan, aligator, ve saire) 
76 Tirşe ve ince şeffaf deriler 
95/b Her nevi koyun postları 
95/b Her nevi kuzu postları (oğlak ve keçi postları parça tahta, tulum ve eklenmiş) 
96/b-l-5 Kürk imaline mahsus postlar (parça, tulum ve eklenmiş) 
105/1) Safi veya mahlut kadife pelüş astragan lütur ve sair kürk taklidi olan mensucat ve 

bunların kordelâları (yüzde elliye kadar ipeğin gayrilifi mevad ile mahlut olanlar) 

( S. Sayısı : 117 ) 



Türk 
Gümrük tarife 

No. Maddenin adı 

110 

118 
125 
131 
133/b 
134 
136 
187 
223/h 
236 
246 
252 
258 
262 
263 
281 
286 
288 
289 
291 
297 
299 
302 
307/d - 4 
310 
315 
321 
338 
343 

350 
400/b 
414/a 
433/b 
433/b 
455 
471 
474 
505 
512/b, c, d 
539 
545/b 
545/b 
553/b 

Yün dantelli ve dantelâ nevinden örgüleri bulunan harçlar ve kumaşlar (Madenî 
tüllerle mürettep olanlar da dâhildir.) 
Yün fanila, boyun atkısı ve çorap 
Silindir şapka 
Buret ve emsali iplikler 
Perdelik tül 
Kravatlık kumaş 
ipek ve suni ipekten kadife, pelüş ve kordelâları 
Sütlü hindistan cevizi 
Çiçek soğanları (Tarım Bakanlığının müsaadesi ile) 
Yeni bahar 
Zerdeçal 
Diğer baharat 
Fidan ve aşı kalemi (Tarım Bakanlığının müsaadesi ile) 
Kanape otu kren vejetal 
Hazaren kumaşı 
Plâstikler (genel listede bülunmıyanlar) 
Parke tahtası 
Talaş (Yumurta ambalajına mahsus) 
Fıçı tahtası, fıçı çemberi 
Jaluzi 
Ağaçtan pipo 
Ağaçtan düğme ve toka 
Kama ve diş hiılâld (kürdan) 
Tuvalet ve tırnak fırçası 
Bilardo 
Hasır şapka ve hasır şerit 
Panama hasırlardan şapka taslağı 
Duvar kâğıdı mukavvası ve şeritleri 
Sair mukavvalar (yaldızlı iki veya daha ziyade renkli deri, fildişi ve temsaü taklit edil
miş veyahut taş ile nateşolanmuş veya matbu mukavvalar) 
Mücessem küreler v. s. 
Pamuk mendil (ajurlu işlemeli, ipek işlemeli olanlar da dâhildir.) 
Sicim, ip 
Mendil ajurlu işlemeli (işlemesi ipek olanlar da dâhil) 
Sair elâstiki mensucat 
Muşamba mamulâtı 
Tebeşir tozu 
Tebeşir mamulâtı 
Fluorescent lâmbaları 
Sofra ve yazıhane için kesme eşyayı züccaciye 
Kâğıt bıçağı 
Saç tokası, firkete 
Toplu iğne, çengel iğne, tığ, çorap şişi 
Kalem raptiyesi 

( S, Sayısı : 117 ) 
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Tfirk 

Gümrük tarife 
No. Maddenin adı 

567 Düğme, üniforma yıldızı, toka, kopça, yüksük fileler (pul) sigara kutusu ve emsali 
(Mevaddı saire ile mürefctep veya gayrimürettep) 

582/b Nikel ve halitasından sair mamulât (mevaddı sair ile mürette veya gayrimürettep) 
595 Makinesinden gayri mevaddı tamamen veya kısmen gümüşten, bağadan, sedeften, 

akikten, mermerden veya gümüş ve altın kaplamalı ve yaldızlı masa ve duvar sa
atleri 

595 Makinesinden gayrisi diğer mevaddan olan masa ve duvar saatleri 
600 Manivelâlı orglar 
601 Piyano, armonik,harp 
602 Telli musiki aletleri 
603 Nefesli musiki aletleri 
604 Darbe ile çalman musiki aletleri 
606 Gramafon ve pikap 
607/h Gramafon iğnesi (Zikıymet madenle mürettep) 
607/z Gramafon ve pikap yedek aksamı 
615 Fotoğraf eîhazı 
676 Çocuk arabaları, puset 
683/b Motorlu gemiler (Demirden veya çelikten) 
683 Motorlu tekne 
861 Bulaşık teli 

Apareyli sifon şişeleri 
Çocuk oyuncağı 
Gözlük camı (ithalât listesinde olmıyanlar) 
Tasarruf kumbaraları 
Bozet 
Saat zincirleri ve sair zincirler 
Sırmacılık eşyası 
Termos (ithalât listesinde olmıyanlar) 
Yün ve ipek kaşkol (atkı) 

49/b Boynuz tarak 
75/b - 3 At ve tay derisi 
87 , 90 - 93 Deri ve kösele mamulâtı (Maroquinerie) ayakkaplar hariç 
95/a, b Terbiye görmüş ve görmemiş kuzu postları 
96/a, b Kürk imaline mahsus sair postlar 
115 Keçe (Feutres) 
119 Her nevi korse 
141 Sıhhi baldırlık, pantolon ve çorap askıları 
120 Sair şallar 
132/b Suni ipek ipliği, ibrişim 
133/a Düz tül ve gaz (Safi ipekten olanlar hariç) 
134 Kordelâ halis ve suni ipek 
135 ipek işlemeli madenin telle mahlut kumaş ve kordelâlar 
137 İpek veya suni ipekten dantelâ 
140 Çorap safi ve suni ipekten 
146/a, b Kravat 
149 Pudra ponponu 

( S. Sayısı : 117 ) 



— g — 
Türk 

Gümrük tarife 
No. Maddenin adı 

162 
215, 216, 
219 
264 
266 
286 
309 
312 
321 
329 
333 
354 
357 
362 
380 
385 
473 den 
481 
484 
487 
494 den 
503,504 
528 den 
535 den 
537/b 
539/l> 
559 den 

• 564/a,b 
565 
582/b.e 
607 
587 
— 

51 l /a 
512 
384 

Tapioka, i'renk arpası 
218 Şarap ve likör 

Şarap ve likör 
içki için saman çöpü 
Roten 
Kontrplâk tahtası 
Mobilya 
Spor aletleri t 

Sazdan ve saireden mamul şapkalar 
Mektupluk zarf kâğıt (uçak zarf kâğıtları) 
Oanı kâğıdı 
Musiki notası ve kâğıdı 
Kâğıt torba ve keseler 
Kâğıt ve karton mamulleri etiket hariç 
Elbiselik pamuktan tül 
Pamuk kordela 
Alçı ve çimento tuamulâtı (Manken ve biblo) 
Pişmiş kilden ve topraktan mamul ât 
Çini ve porselenden soba ve aksamı 
Oini ve porselenden eşya 
Şişe ve emsali 
Camdan lâmba karpuzu ve fenerler 
Demirden zincirler 
Havagazı sobaları 
Karyola, somya ve aksamı 
Gümüş veya gümüş kaplama sofra takımı 
Sırmacılık eşyası (bakırdan maadası) 
Bakır mamulleri 
Zincirler (saat köstekleri) 
Nikel ve halitasından sair mamûlat 
Gramofon plâkları (klâsik olmıyaular da dâhil) 
İrtiyat 
Pipodan maada sigara levazımı 
Züccaciye eşyası 
Sofra ve salon için züccaciye eşyası 
Pamuk dantela 

> • < 
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S.Sayısı: ||8 
Türkiye ile Polonya arasında imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaş* 
malariyle eklerinin onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 

ve Ticaret Komisyonları raporları (1/415) 

T.C. 
Başbakanlık 22. X. 1948 

Mvamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 1144, 6 - 3490 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Polonya arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması 
hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 18 .X . 1948 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesinin ve ilişikleri bağlı olarak sunul
muştur. 

Sözü geçen anlaşmaların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayıl Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 3/8103 sayılı kararla onanmış olduğunu saygılarımla arzede-
rim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Memleketimiz ile Polonya arasındaki ticari münasebetleri düzenliyen 30 Haziran 1939 tarihli 
Ticaret Anlaşması, aynı yıl içinde Polonya'nın istilâya uğraması üzerine, tatbik kabiliyeti kal
madığından, tasfiye edilmiş ve bu suretle adı geçen memleketle ticari münasebetlerimizi tanzim 
eden ahdî bağ kalmamıştır. 

Polonya'nın yeniden kuruluşundan sonra memleketimizle ticari münasebetleri düzenliyecek ah
dî bağları yeniden kurmak maksadiyle Polonya Hükümeti yeni Anlaşmalar akdi teklifinde bulun
muş ve bu teklif taraf nidan kabul edilerek Ankara'da 24 Haziran 1948 tarihinde Polonya Tica
ret Heyetiyle görüşmelere başlanmıştı. 

Bir ay kadar süren müzakereler neticesinde iki memleketin halen içinde bulundukları ekono
mik ve malî şartlara en uygun bir metin üzerinde mutabakat hâsıl olmuştur. 18 Temmuz 1948 ta
rihinde imzalanan Türkiye - Polonya Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile iki Hükümet, ithalât ve 
ihracatlarını karşılıklı finasman ve dolar veya ingiliz lirası röporunu derpiş eden bir nevi kli
ring sistemine istinat ettirmeğe çalışmış ve serbest dövizle tediyeyi Anlaşmaların sona ermesin
den altı ay sonraya bırakacak şekilde muvazeneli bir mal mübadelesi esasını tatbika karar vermiş 
bulunmaktadır. 

Bu itibarla, karşılıklı mal mübadelelerini kolaylaştırmak maksadiyle her iki taraf Merkez 
Bankaları, karşılıklı olarak kendi memleketleri ihtiyacını 500 000 A. B. D. dolarına kadar fi
nanse edeceklerdir. Bu kâfi gelmediği takdirde, mukabilinde karşı taraf Merkez Bankası adına 
üç ay vadeli dolar veya sterlin yatırmak suretiyle iki taraf Merkez Babalarının bu hesabı 500 000 
A. B. D. dolarına veya îngiliz lirasiyle bu meblâğın eşidine kadar besleyebilmeleri kabul edilmiş
tir. 

Ticar9t Anlaşmasının altıncı maddesinde derpiş edilen ve sözü geçen Anlaşmaların uygulanma-



sına nezaret etmek ve ticari münasebetlerin gelişmesini sağlıyacak tekliflerde bulunmak üzere teş
kil edilecek olan Karma Komisyon, Anlaşmaların ilk yılı sonunda kalacak bakiyenin tasfiyesini te
min için bir ay içinde bir hal çaresi teklifinde bulunacaktır. Bir neticeye yarılamadığı takdirde, 
hesap bakiyesi borçlu tarafça en geç 31 Ocak 1950 tarihine kadar serbest dövizle tasfiye -olunacak' 
tır. 

iki Hükümet, genel ithalât ve ihracat rejimleri çerçevesi içinde iki memleket arasındaki ticari 
mübadeleleri kolaylaştırmak üzere karşılıklı olarak ithal ve ihraç müsaade ve lisansları itasında 
birbirine mümkün olduğu kadar müsait bir muamele uygulayacaktır. 

Diğer taraftan, her iki memleketin genel rejimleri çerçevesi içinde karşılıklı mübadelelerin hac
mini genişletmek amaciyle iki Hükümet, birinci derecede ehemmiyeti haiz bâzı mallarmı Ticaret 
Anlaşmasına bağlı Protokole ek listeler halinde tesbit etmiştir. Böylece, Türk ihraç malları arasın
da tütün, kuru yemişler, tiftik, ham deriler, yıkanmamış yün, yağlı tohumlar, pamuk ve tanen 
bilhassa zikredilmiştir. Polonya ihraç malları arasında da bilhassa ziraat makine
leri, elektrik makine ve motörleri, ray, elektrik kabloları, kimyevi maddeler, 
kâğıt, şeker, demiryolu malzemesi ve elektroteknik malzeme, pencere camı, çimento, fırın mal
zemesi, orak ve tırpan bulunmaktadır. Bununla beraber, iki Hükümet, bu listelerin, bunların dışın
da kalan malların mübadelesine hiçbir suretle halel vermiyeceği hususunda mutabık kalmıştır. 
Mezkûr malların ithal ve ihracı kontenjanlı listelere bağlı bulunmamaktadır. Bu itibarla, iki mem
leket arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki bir yıl içinde 30 milyon Türk lirasına baliğ olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Yukarda sözü geçen Anlaşmalar ile eklerinde mevcut esasların memleketimizin menfaatlerine 
uygun ve Polonya ile olan ekonomik münasebetlerimizi gereği gibi düzenliyeeek mahiyette bulun
duğu mütalâa edilmektedir. 

Bu düşünce ile anlaşmalar ve eklerinin onanması İçin ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. R. M. M. 
Dışişleri Komisyonu S . XII. 1948 

Esas No. 1/415 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Polonya arasında imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onan
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca 18 . X . 1948 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
Kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleriyle mun
zam protokol ve tasfiye protokolü Komisyonu
muza havale buyrulmuş olmakla 6 . XII . 1948 
gününde Komisyonumuzda Dışişleri Bakanlığı 
temsilcisi hazır olduğu halde incelendi. 

Hükümet gerekçesinde de görüldüğü veçhile 
memleketimiz ile Polonya arasında 30 Haziran 
1939 tarihinde akdedilmiş olan Ticaret Anlaş
ması İkine i Dünya Harbi üzerine tatbik kabili

yetini kaybetmiş ve tasfiye edilmiştir. Polon
ya'nın yeniden kuruluşundan sonra iki memle
ket arasında ticari münasebetlerin ahdî bağlar
la yeniden kurulması memleketimiz menfaat
lerine uygun görüldüğünden yeni Anlaşmaya 
dair olan Kanun tasarısı ilişikleriyle ve munzam 
protokol ve tasfiye protokoliyle beraber aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Y. 
Sözcü 

Gazİanteb 
Dr. A. Melek 

( S. Sayısı ; 118 ) 



3 — 
Sözcü 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Bundur D 
F. Altay F. 

yarbakır 
.1. Ayka 

Kâtip 
Malatya 

İzmir 
(• Yücel 

Kütahya Sdnab 
Orgl. A. Gündüz Y. K. Tengir§enk 

Manisa 
.1. R. Artunkal 

Samsun 
O. Bilse! 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/415 
Karar No. 22 

31 .1 . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Polonya arasında imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onan
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp 
Bakanlar Kurulunca 18 . X . 1948 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve ha
valesi gereğince Komisyonumuza gönderilen Ka
nun tasarısı ile gerekçesi ve ekleri Ticaret Ba
kanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde in
celendi. 

18 . VII . 1948 tarihinde Polonya ile memle
ketimiz arasında - Konetnjansız, fakat listeli 
olarak - yapılmış olan işbu anlaşma gereğince 
memleketimizden Polonya'ya bugüne kadar 
4 700 000 Türk liralık ihracat ve buna mukabil 
2 295 000 Türk liralık ithalât yapılmış olduğu 
anlaşılmakla memleketimiz menfaatine uygun 
olduğu görülen mezkûr anlaşmaya dair Kanun 

tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Komisyonu Bask. 

Ankara 
A, Çubukçu 

Kâtip 
Niğde 

H. Ulusoy 
Kayseri 

//. Ürkün 
Trabzon 

.1. R. Işıl 

Sözcü 
Gazianteb 
C, Alevli 

Aydın 
Dr. S. Alan 
Kırklareli 
S. ödül 

Van 
M. Koçak 

İmzada bulunamadı 

Kars 
A. Sürmen 

Tokad 
R. Önder 

Trabzon 
M. Yarımbıyık 

İmzada bulunamadı 
Yozgad 

Z. Arkant 
{mzada bulunamadı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Polonya arasında imzalanan Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması 

hakkında Kanan tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Polonya arasında 
18 . Temmuz . 1948 tarihinde Ankara 'da imza
lanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle ekleri 
kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
Başbakaı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcısı 

&&rutçM> . 
Adalet Bakanı Millî Savunma Bakana 
Fwd Sirmen 

içişleri Bakanı 
M. H. Gök 

Maliye Bakanı 
Ş. Adatan 

Bayındırlık Bakanı 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakam 
CavidOral 

Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Dışişleri Bakam V. 
7Y B. Balta 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi Bakam 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
E. Erişirgil 

Ulaştırma. Bakanı 
. Wlek 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

(S. Sayısı . 118 \ 
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TÜRKİYE ÎLE POLONYA ARASNDA TİCARET ANLAŞMASI 

Türkiye Hükümeti ile Polonya Hükümeti, ticari mübadelelerini geliştirmek isteğiyle ve 29 . Ağus
tos . 1.931 tarihli Türkiye - Polonya Ticaret ve Seyrisefain Sözleşmesi hükümlerini göz önünde tuta
rak, aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardı)*. 

Madde — 1. 

Türkiye Hükümeti ile Polonya Hükükmeti, genel ithalât ve ihracat rejimleri çerçevesi içinde iki 
memleket arasındaki ticari mübadeleleri kolaylaştırmak üzere karşılıklı olarak ithal vq ihraç, mü
saade ve lisasları itasında birbirlerine mümkün olduğu kadar müsait bir muamele uygulıyacak-
lardn*. 

Madde — 2. 

İşbu anlaşma hükümleri gereğince yapılacak ticari mübadelelere ait ödemeler, bugünkü tarih
te imzalanan ödeme Anlaşması hükümlerine göre tesviye edilecektir. 

Madde — 3. 

İşbu anlaşmanın yürülüğe konmasından evvel iki memleketin yetkili makamlarınca onanmış bu
lunan işlemler, bunların onanması anında her iki memlekette yürürlükte bulunan genel rejim hü
kümlerine göre tasfiye olunacaktır. 

Madde — 4. 

İşbu Anlaşmanın yürürlükte bulunduğu sırada onanmış ve başlamış ve Anlaşmanın sona erdiği 
tarihte henüz bitirilmemiş bulunan işlemler, işbu Anlaşma hükümleri gereğince tasfiye olunacak
tır. 

Madde — 5. • 

işbu Anlaşmanın yürürlüğe konmasından sonra her iki taraftan sevkedilen mallara, ihraç eden 
tarafın yetkili makamlarınca verilmiş ve ilişik örneğe uygun bir menşe şahadetnamesi katılacak
tır. 

Bedeli 100 Türk lirasını veya 35 Amerikan Birleşik Devletleri dolarını veya başka bir para ile 
İm meblâğın eşitini aşmıyan göndermeler için menşe şahadetnamesi aranılmaz. 

Madde — 6. 

İki memleket arasındaki ticari mübadeleleri kolaylaştırmak maksadiyle. Türk ve Polonyalı tem
silcilerden mürekkep bir Karma Komisyon kurulacaktır. 

Bu komisyon işbu Anlaşmanın uygulanmasını murakebe etmek ve Türkiye ile Polonya arasında 
ticari münasebetleri iyileştinne yolundaki her türlü tekliflerini iki Hükümete arzetmek yetkisini haiz 
olacaktı?. 

Madde — 7. 

işbu Anlaşma 1 . Ağustos . 1948 tarihinde yürürlüğe girecek ve bir sene müddetle yürürlükte kala
caktır. 

Süre şonn tarihinden iki ay önce haber verilerek feshedilmediği takdirde» senelik süreler için ay-

(S Sayısı .118) 
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nı şartlarla kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. 

Ankara'da 18 . Temmuz . 1948 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti adına Polonya Hükümeti adına 
Fuad Can m Jan Druto Anteni Roman 

Gönderen 

Menşe Şahadetnamesi 

Gönderilen; 

İsim . . . 
İkametgâh . . 
Sokak 
Malın cinsi , 
Ambalaj tarzı 
Koli adedi 
Marka numarası 
Malın gönderileceği yol 

îsim . . 
İkametgâh 
Sokak 

Ağırlık gayrisâfi 
Kilo 
Kıymet . . . . 

., Türkiye ile Polonya arasındaki 18 Temmuz 1948 tarihli Ticaret Anlaş» 
Türk 

ması hükümlerine uyarak, vasıfları yukarda yazılı emtianın menşeli olduğunu tasdik eder. 
Polonya 

Tarih 

PROTOKOL 

Türkiye ile Polonya arasında bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasının 1 nci maddesi
ni uygulamak üzere, iki âkıd taraf aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır: 

'. — Yukarda anılan Ticaret Anlaşmasının yürürlükte bulunduğu birinci yıl zarfında Türkiye 
ile Polonya arasındaki ticari mübadeleler,, sırasiyle A ve B listeleri diye anılan Türk ve Polon
ya mal listeleri gereğince yapılacaktır. 

2. — Şurası mukarrerdir ki, böylece tanzim edilen listeler bunların dışında kalan malların 
mübadelesine hiçbir suretle halel vermiyecektir. 

İşbu Protokol bugünkü tarihte Türkiye ile Polonya arasında imzalanan Ticaret Anlaşmasının 
ayrılmaz bir cüzünü teşkil eder. 

Ankara'da 18 Temmuz 1948 tarihinde fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti adına 
Fuad Carım 

Polonya Hükümeti adma 
Jan Druto 

Antoni Roman 

(S-Sayıs* Vİ18-) 



A • Listesi 

Türkiye'den Polonya'ca ihraç edilecek mallar 

Afyon 
Süngerler 
Küçük baş hayvan derileri ve yan işlenmiş 

deriler 
Av hayvanları derileri 
Balmumu 
Erimemiş domuz yağı 
Yer fıstığı 
Tütün 
Kum meyveler (Badem, Anteb fıstığı, ceviz, 

fındık, üzüm, incir ve saire) 
Amyaıii 
Antimuan 
Bakır 
Civa 
Manyezit 
Zımpara 
Tiftik 
Kendir elyafı 
Keten elyafı 
Pamuk 
Yapak 
Bezir ya KI 

Fındık yağı 
Defne yağı 
Kolza yağı 
Sıgala yağı 
Keten tohumu 
Kendir tohumu 
Mavi haşhaş tohumu 
Rapitsa (Kolza tohumu) 
Hint yağı tohumu 
Küspe 
Palamut 
Palamut hülâsası 
Çam kabuğu 
Çam kabuğu hulâsanı 
Meyan kökü 
Meyan kökü hülâsası 
Cehri 
Kitre 
Kök boya 
Mazı 
Sumak 
Tıbbi nebatat 
Meyan balı 

B - Listesi 

Polonya'dan Türkiye'ye ihraç edilecek inallar 

$ekt;r 
Pencere camı 
Dökme cam 
Porselen ve fayans sofra takımı 
Sıhhi fayans mamuiâtı 
Fırınlanmış kil plâkalar 
Banyo için vernikli tuğlalar 
Gazete kâğıdı 
Ambalaj kâğıdı 
Sigara kâğıdı 
Yazı makineleri 
Keys tipi 0,25-0,35-0,75 litrelik şişe 
Çeşitli yağdanlıklar 
Stanffer sistemi kaim yağlama cihazı 
Garaj lövyeîeri 

Kurşun borular 
Sandal motörleri 
Taksimi arazi aletleri 
Çeşitli tenvir elemanları 
Madenî dikiş eşyası (Fermuar, çıtçıt düğme, 

demir düğmeler) 
Petrol lambası makineleri 
Amonyakh krom şapı 
Arsenik 
Antiklor 
Tutya çiçeği (Hunızu tutya) 
Bikromat desud 
Kömür elektrotları 
Asîd nitrik 
Karbonat damonyak 

(&. Sayısı 118) 
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Hüli'at dalüminyom j *Szwabe markalı, yarı otomatik dokuma 
Anti korozif (Aşındırmaya karşı) müstah- | tezgâhlan 

salât 
Eczayi tıbbiye 
Ziraat makineleri (Saban, tırmık, ekim ma

kinesi, sabandemiri) 
Galvanizli kovalar ve emaye mutfak leva-

zımatı 
Yer elektrik ve telefon kabloları 
Ziraat aletleri (Bel, kürek, kazma, orak ve 

tırpan) 
Trasforraatörler ve elektrik makineleri 
Kanatlı küçük tulumbalar 
Elektroteknik malzeme 
Bergman boruları 
Su sayacı 
Demiryolları müteharrik malzemesi 
Çinko halitası; çinko levhalar 
Dökme sıhhi tesisat malzemesi 

TÜRKİYE ÎLE POLONYA ABASINDA ÖDEME ANLAŞMASI 

Türkiye ile Polonya arasında bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşması gereğince yapıla
cak ticari mübadelelerden mütevellit ödemelerle işbu Anlaşmada derpiş edilen ödemeleri düzenle
mek raaksadiyle, Türk ve Polonya Hükümetleri aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde - 1. 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince Türkiye'ye ithal edilmiş 
veya edilecek Polonya mallarının bedellerine ait ödemeler ile, Kambiyo kontrolü hakkında yü
rürlükte bulunan Türk Kanunlarınca müsaade edilen Türkiye'den Polonya'ya yapılacak diğer 
her türlü ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Narodowy Bank Polski adına 
açılan faizsiz ve bir gûna tekâlife tâbi olmıyan bir dolar hesabına para yatırımları suretiyle 
yapılacaktır. 

Madde - 2. 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasi hükümleri gereğince Polonya'ya ithal edilmiş 
veya edilecek Türk mallarının bedellerine ait ödemelerle Kambiyo Kontorolü hakkında yürürlükte 
bulunan Polonya Kanunlarınca müsaade edilen Polonya'dan Türkiye'ye yapılacak diğer her tür
lü ödemeler, Natt>dowy Bank Polski nezdinde Türkrye Cumhuriyet Merkez Bankası adma açı
lacak faizsiz ve bir gûna tekâlife tâbi olmıyan bir dolar hesabı para yatırımları suretiyle yapı
lacaktır. 

Madde ~ 3. 

Yukardaki maddeler hükümleri gereğince hak sahiplerine ödemeler yapılmasını sağlamak için 

Dökme kanalizasyon boruları 
Kalıp çeliği 
Kalıp dökmesi 
Bisiklet ve yedek parçalan 
Madenî kepenk ve panjurlar 
Yün ipliği 
Suni ipek ipliği 
Keten ipliği 
Keten mensucatı 
Yün keçe 
Pamuk mensucat 
Yün mensucat 
Tomofan (Selofan) 
Ray 
Ekmek furunu 
Çimento 
Dekstrin 
Kapı ve pencere kilit ve menteşeleri. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Narodowy Bank Polski ödeme emirlerini, lüzumlu bil
cümle malûmatı muhtevi olarak, günü gününe ve karşılıklı olarak birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde — 4. 

Para yatırımları ve ödemeler her memleketin kendi Millî parası ile yapılacaktır. 

Madde — 5, 

Her iki Banka tarafından hak sahiplerine yapılacak ödemeler, işbu Anlaşmanın bir ve ikinci 
maddelerinde derpiş edilen para yatırımlarının tarih sırasına göre yapılacaktır. 

Madde — 6. • 

Yukardaki birinci maddede derpiş edilen hesabın alacak bakiyesi Narodowy Bank Polskinin 
Türkiye'deki ödemelerini karşılamıya yetmediği takdirde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 
Narodowy Bank Polski'nin ödeme emirleri üzerine, anılan hesabın zimmetiyle 500 000 B. B. D. 
dolarına kadar olan ödemeleri ifaya devam edecektir. 

Narodowy Bank Polskinin ödeme emirleri birinci fıkrada derpiş edilen borç bakiyesini te
cavüz ettiği takdirde bu müessese Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabını 
500 000 A. B. D. dolarına veya İngiliz Lirasiyle bu meblâğın eşidine kadar, peşin satış ve üç ay 
vadeli alışlı rapor muameleleriyle besliyebilecektir. 

Madde — 7. 

Yukardaki ikinci maddede derpiş edilen hesabın alacak bakiyesi Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının Polonya'daki ödemelerini karşılamaya yetmediği takdirde Narodowy Bank Polski, Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ödeme emirleri üzerine anılan hesabın zimmetiyle 500 000 A. 
B. D. dolarına kadar olan ödemeleri ifaya devam edecektir. •, • 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ödeme emirleri birinci fıkrada derpiş edilen borç ba
kiyesini tecavüz ettiği takdirde bu müesesese, Narodowy Bank Polski nezdindeki hesabını 500 000 
A. B. D. dolarına veya İngiliz lirasiyle bu meblâğın eşitine kadar, peşin satış ve üç ay vadeli alışlı 
röpor muameleleri ile besleyebilecektir, 

Madde — 8 . 

işbu Anlaşmanın iyi işlemesi için uygulanacak teknik esasları tesbit etmek üzere, yukarda mez
kûr iki Merkez Bankası aralarında anlaşacaklardır. 

Madde — 9 . 

Türkiye Hükümeti ile Polonya Hükümeti, işbu Anlaşmanın iyi işlemesini sağlıyacak gerekli ted
birleri, kendi mevzuatlarına uygun olarak ittihaz edeceklerdir. 

Madde — 10. 

îşbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında başlamış ve Anlaşmanın sona erdiği tarihte henüz bi
tirilmemiş bulunan ticari işlemlere ait ödemeler, »bıı Anlaşma hükümleri gereğince yapılmaya de
vam edilecektir. 

Madde —11. 

işbu Anlaşmanın sona erdiği tarihte, bir ve ikinci maddelerde derpiş edilen hesaplar 
iki âkıd taraftan biri lehine bir bakiye gösterirse bu bakiye borçlu tarafça Anlaşmanın sona erme-

( S. Sayısı : 118 ) 



- d -
sinden itibaren altı ay zarfında mal ihracı suretiyle tasfiye edilecektir. 

Madde —12. 

Mezkûr altı aylık müddetin sonunda kalacak bakiye serbest dövizle tasfiye edilecektir. 
îşbu Anlaşma bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle aynı günde yürürlüğe girecek 

ve aynı müddetle yürürlükte kalacaktır. 

Ankara'da, 1^Temmuz 1948 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türk Hükümeti adına Polonya Hükümeti adına 
Fuad Carım Jan Druto 

Anteni Roman 

Ank&ra^ 18Temmuz 1948 

Bay Büyük Elçi, 

Türkiye ile Polonya arasında bugünkü tarihte imzalanan Ödeme Anlaşmasına atfen, mezkûr 
Anlaşmanın 1 ve 2 nci maddelerinde derpiş edilen ödemelerin başlıcalarmın aşağıda zikredilen iş
lemlerden mütevellit bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanırım: 

a) Türkiye'den Polonya'ya, ve Polonya'dan Türkiye'ye mal tesliminden mütevellit ödemeleri 
b) Tamir, inşa ve tamamlama ameliyelerinden mütevellit ödemeler; 
o Türkiye ile Polonya arasında kara. deniz. hava ve nehir nakliyatına nıütaallik her türlü 

masraflardan mütevellit ödemeler; 
<l) Mal mübadelesine mütoferri masraflardan mütevellit ödemeler: liman, antrepo ve gümrük 

masraflariyk deniz nakliye acentelerinin mas-rafları; 
e) a fıkrasında zikredilen mal mübadelelerinin sigorta masraflarından mütevellit ödemeler, 

prim, tazminat gibi; 
f) Ticari mübadelelerden mütevellit faiz, kondisyon, provizyon, tellâliyev temsil masrafları; 
g) Hizmet akidlerinden mütevellit ödemeler (maaşlar, ücretler); 
h) Fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarından mütevellit ödemeler, (teklif hakkı, lisans, be

rat, patent): 
i) Seyahat, etüd, tahsil, yardım, irat masraflarından mütevellit ödemeler; 
İ) îki Hükümet yetkili makamlarınca kabul edilen diğer her türlü muamele ve vecibelerden 

mütevellit ödemeler; 
Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Bay Fuad Carını Polonya Ticaret Heyeti Başkanı 
Büyük Elçi Antoni Bonum 

Dışişleri Bakanlığı Umumî Kâtibi 
Ankara 

'Ankara, 18 Temmuz 1948 

Bay Baş&tn; 

Meali aşağıda naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
« Türkiye ile Polonya arasında bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasına atfen, mezkûr 

{S. Sayısı: 118 ). 
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Anlaşmanın 1 ve 2 nci maddelerinde derpiş edilen ödemelerin başlıcalarının aşağıda zikredilen işlem
lerden mütevellit bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanırım : 

a) Türkiye'den Polonya'ya ve Polonya'dan Türkiye'ye mal tesliminden mütevellit ödemeler; 
b) Tamir, inşa ve tamamlama ameliyelerinden mütevellit ödemeler; 
e) Türkiye ile Polonya arasında kara, deniz, hava ve nehir nakliyatına mütaallik her türlü 

masraflardan mütevellit ödemeler; 
d) Mal mübadelesine müteferri masraflardan mütevellit ödemeler : 

liman, antrepo ve gümrük masraflariyle deniz nakliye acentelerinin masrafları; 
e) a fıkrasında zikredilen mal mübadelerinin sigorta masraflarından mütevellit ödemeler : 

prim, tazminat gibi; 
D Ticari mübadelelerden mütevellit faiz, komüsyon, provizyon, tellaliye, temsil masrafları; 
g) Hizmet akitlerinden mütevellit ödemeler (maaşlar, ücretler); 
h> Fikrî sınai ve ticari mülkiyet haklarından mütevellit ödemeler (telif hakkı, lisans, berat, 

patent); 
i) Seyahat, etüd, tahsil, yardım, irat masraflarından mütevellit, ödemeler; 
j) İki Hükümet yetkili makamlarınca kabul edilen diğer her türlü muamele ve vecibelerden 

mütevellit ödemeler». 
Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Ekselans 
Bay Antoni Boman 

Polonya Ticaret Heyeti Başkanı 
Ankara 

Türk Ticaret Heyeti Başkam 
F-uad Carmı 

Ankara, 18 Temmuz 1948 

Bay Büyük Elçi, 

Aşağıdaki husus üzerinde Hükümetimin mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanırım. 
Türkiye ile Polonya arasında bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının birinci yürürlük 

senesinin sonunda, mezkûr Anlaşmanın 1 ve 2 nci maddelerinde derpiş edilen hesapların mütekabi-
len mahsup edilmesinden sonra taraflardan biri lehine bir bakiye kalacak olursa, bugünkü tarihte 
imzalanan Ticaret Anlaşmasının 6 ncı maddesi gereğince teşekkül edecek olan Karma Komisyon 
mezkûr bakiyenin tasfiyesini sağlamak üzere bir hal çaresi teklifinde bulunmakla ödevlendirile-
cektir, 

Bu Komisyon .1. Eylül 1949 tarihine kadar bir hal çaresi teklifinde bulunamazsa* bahis konusu 
bakiye en geç 31 Ocak 1950 tarihine kadar serbest dövizle tasfiye edilmiş bulunacaktır. 

Yukardaki hususlar üzerinde Türk Hükümetinin mutabakatını teyit eylemento rica ederim. 
Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Ekselans 
Bay Fuad Carım 

Büyük Elçi 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 

Ankara 

Polonya Ticaret Heyeti Başkana 
Antoni Roman 

( S. Sayısı : }18 ) 



Ankara, 18 fmmm İM 
Bay Başkan, 

Meali aşağıda naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım ; 
«Aşağıdaki husus üzerinde Hükümetimin mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanı* 

rım :» 
«Türkiye ile Polonya arasında bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının yürürlük sene

sinin sonunda, mezkûr Anlaşmanm 1 ve 2 nci maddelerinde derpiş edilen hesaplarm mûtekabilen 
mahsup edilmesinden sonra taraflardan biri lehüie bir bakiye kalacak olursa, bugünkü tarihte im
zalanan Ticaret Anlaşmasının 6 ncı maddesi gereğince teşekkül edecek olan Karma Komisyon mez
kûr bakiyenin tasfiyesini sağlamak üzere bir hal çaresi teklifinde bulunmakla odevlendirilecek-
tirj» 

«Bu Komisyon 1 Eylül 1949 tarihine kadar bir hal çaresi teklifinde bulunamaaa, bahis konusu 
bakiye en geç 31 Ocak 1950 tarihine kadar serbest dövizle tasfiye edilmiş bulunacaktır.» 

Hükümetimin ynkardaki hususlar üzerinde mutabık bulunduğunu arza müsaraat eylerim. 
Derin saygılarımı kabul buyurunua Bay Başkan. 

Ekselans Türk Tiearet Heyeti Başkanı 
Bay Antoni Boman Fva&Cûrm 

Polonya Ticaret Heyeti Başkanı 
Ankara 

TASFİYE PROTOKOLÜ 

Eski Türk ve Polonya alacaklarını tasfiye etmek maksadiyle, Türkiye Hükümeti ile Polonya 
Hükümeti aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır. 

Madde ~ 1. 

12. Ekim . 1940 tarihli Protokol hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nez-
dinde Polski înstitüt Rozrachunkowy adına açılmış bulunan hususi hesabın Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası taraf nidan 1 Ağustos 1948 tarihinde tesbit edilecek bakiyesi, Türkiye ile Polonya 
arasında bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 1 nci maddesi gereğince Türkiye Cumhu
riyet Merket Bankası nezdinde Narodowy Bank Polski adına açılan hesabın matlubuna para ya
tırımı yapılmak suuretiyle tasfiye edilecektir. 

Madde — 2. 
• 

Eski Türk - Polonya Kliring hesabından tevellüt edip işbu Protokolün yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra her iki banka tarafından müştereken tesbit edilecek diğer bütün Türk ve Polonya alacak
ları, yukarda anılan ödeme Anlaşması hükümlerine göre tasfiye edilecektir. 

Ankara'da 18 Temmuz 1948 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türk Hükümeti adına Polonya Hükümeti adına 
Fvad Cartan Jan Druto Antoni Bomm 

(S. Sarısı : U8) 





S.Sayısı: 119 
Türkiye ile İsveç arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşma-
lariyle eklerinin onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 

Ticaret Komisyonları raporları (1/412) 

Başbakanlık M. VII. 1948 
Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı : 71/1128, 6/2546 
Buviik Mület Meclisi Yiiksek Baak*nh|ıift 

Türkiye ile İsveç arasında 7 Haziran 1948 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret Tt ödeme 
Anlaşmalariyle Eklerinin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hasırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca 12.VII . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçe. 
ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Sözü geçen Anlaşmaların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 12.VII. 1948 tarihli ve 3/7767 sayılı Kararla onanmış oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Basan Saka 

G e r e k ç e 

24 Nisan 1946 tarihinde memleketimiz ile İsveç arasında Stokholmde akdedilmiş,bulunan Ticaret 
ve ödeme Anlaşmaları, İsveç Hükümetinin 194G yılı sonlarından itibaren mâruz kaldığı döviz sı
kıntısı ve altm stokunun erimesi gibi sebepler doiayısiyle ithalâtını mühim miktarda kısmaya meebur 
kalması yüzünden, işliyemez bir hale gelmiş bulunmakta idi. 

1946 Nisanında Hükümetimizle imzaladığı Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının lehimize serbest döviz 
iktisabmı sağlıyan hükümlerini göz önünde tutan bu memleket, Türkiye'yi kuvvetli paralı memle
ketler meyanmda talâkki ettiğinden, ticaretimiz bahis konusu tahdidi tedbirlerden müteessir ol
muştum 

Filhakika, yukarda sözü geçen Anlaşmaların yürürlükte bulunduğu ilk yıl yani 1946 yılı zarfında 
isveç'e ihracatımız 23 578 125 İsveç Kuronuna baliğ olduğu halde 1947 yılında bu rakam 
13 594 278 isveç Kuronuna düşmüş ve içinde bulunduğumuz yılın ilk aylarında ise mezkûr memle
ketle olan ticaretimizin hacmi, yukarda anılan sebepler doiayısiyle, bir yıl evvelkine nazaran yan 
yaııya azalmıştır. Meselâ, 1947 yılının ilk iki ayında İsveç'e ihracatımız 7 338 000 Kuron ve ithalâ
tımız 4 629 000 Kuronu bulduğu halde 1948 yılının aynı iki ayında bu rakamlar 4 629 000 ve 
4 278 000 e düşmüştür. 

Bu durum karşısında isveç Hükümeti, 1946 Anlaşmalarının akdi tarihindeki şartların değişmiş 
olması doiayısiyle iki memleket arasındaki ticaretin gelişmesini Bağlıyacak yeni Anlaşmalar akdi tek
lifinde bulunmuş ve bu teklif kabul edilerek Ankara'da 13 Nisan 1948 tarihinde isveç Ticaret Heye
tiyle görüşmelere başlanmıştır. 

Bir ay süren müzakereler neticesmde iki memleketin halen içinde bulundukları iktisadi ve malî 
şartlara en uygun bir metin üzerinde mutabakat hâsıl olmuştur. 7 Haziranda imzalanan Türkiye -
isveç Ticaret ve ödeme Anlaşmaları, ana hatları itibarîyle, yürürlükten kalkmış anlaşmalara benze-



mekte ise de tatbikatta yeni anlaşmalara hâkim olan ruh, mal mübadelelerinde karşılıklı olarak 
ödeme kolaylığını sağlamak esasına dayanmaktadır. Bu maksatla, Anlaşmanın yürürlükte kalacağı 
süre içinde iki Âkıd Taraf birbirlerinden satınalacakları mallar için derhal serbest döviz tediyesine 
mecbur kalmayıp bir miktar İngiliz Lirası kullanılması suretiyle teessüs edecek bir finansmandan is
tifade ve mal bedellerini ve karşılıklı borçları Anlaşmanın sona ennesinden altı ay sonraya kadar 
yine mal ihracı suretiyle tasfiye edebileceklerdir. 

Diğer taraftan isveç Hükümeti Türk mallarının isveç'e ithalini tahdide tâbi tutmamak ve ithal 
lisansı taleplerini is'af etmek hususunda gerekli tedbirleri almayı yadetmiş ve isveç'ten satınala-
cağımız emtia için de ihraç lisansı vermek taahhüdünde bulunmuştur. 

isveç'ten ithal edeceğimiz mallar arasında bilhassa maden direği, selüloz, makina ve aletler, de
mir ve çelik mamulleri ve telefon malzemesi bulunmaktadır. Buna mukabil tütün, barsak, kuru üzüm, 
kuru incir, iç fıstık, kepek, keten tohumu, yağlı tohumlar, küsbe, deri ve pamuk gibi maddelerimiz 
mezkûr memlekete ihraç edilebilecektir. Bu malların ithal ve ihracı kontenjanlı listelere bağlı bulun
madığından, iki memleket arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki aylarda genişlemesi ve yıllık 
mübadele yekûnunun 50 - 60 milyon isveç Kuronuna yükselmesi beklenmektedir. 

Yukarda sözü geçen Anlaşmalar île eklerinde mevcut esasların memleketimizin menfaatlerine uy
gun ve isveç ile olan iktisadi münasebetlerimizi gereği gibi düzenliyecek mahiyette bulunduğu 
mütalâa edilmektedir. 

Bu düşünce ile Anlaşmalar ve eklerinin kabul ve onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 10 . XII . 1948 

Esas No. 1/412 
Karar No. 19 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile isveç arasında 7 Haziran 1948 
tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve ö-
deme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 12 . VII . 1948 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun ta
sarısı ile gerekçesi ve ekleri Yüksek Başkan
lığınızdan Komisyonumuza havale edilmiş ol
makla 8 . XII . 1948 tarihinde Komisyonumuz
da Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de hazır oldu
ğu halde incelendi 

Verilen izahlardan ve Hükümet gerekçesin
den anlaşıldığı üzere Hükümetimizle isveç Hü
kümeti arasında 24 Nisan 1946 tarihinde ak
dedilmiş olan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 
isveç Hükümetinin mâruz kaldığı döviz sıkın
tısı ve altın stoklarının erimesi gibi güçlükler 
dolayısiyle işlemez bir hale gelmiş ve karşılıklı 
mübadele miktarları çok düşmüştür. Bu durum 
karşısında iki memleket arasındaki ticaretin 

genişlemesini sağlıyan yeni şartlarla karşılıklı 
mübadele hacmim artırmak maksadiyle 7 Ha
ziran 1948 tarihinde Ankara'da iki. Hükümet 
arasında yeni Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ya
pılmıştır. Heyeti umumiyesi ile bu Anlaşmalar 
memleketimiz menfaatlerine uygundur. Ancak 
tütünlerimizden İsveç'te halen alınmakta olan 
verginin bu maddenin isveç'e ithalini imkân
sız kılacak nispetlerde olduğu Dışişleri Bakan
lığımızla isveç Elçisi arasında teati edilen 
ve Anlaşmaya ilişik bulunan mektuplardan an
laşılmıştır. Bu verginin azaltılması için isveç 
yetkili makamları nezdinde gereğini yapması 
ricasiyle isveç Elçisine Dışişleri Bakanlığımız 
tarafından 7 Haziran 1948 tarihinde ve An
laşmaya ilişik bulunan bir mektup gönderil
miştir. Şimdiye kadar isveç Hükümetinden bu 
hususta katı müspet cevap alınmamış olmasına 
göre Hükümetimizin keyfiyeti tekit ettirmesi 
temenni olunur. 

( S. Sayısı: 119) 



Sözü geçen Anlaşmaların ve eklerinin onan
masına dair olan Kanun tasarısı Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Y. 

SÖzcü Sözcü 
Dr. A. Melek Dr. A. Melek 

TürMye ile isveç arasında imzalanan Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalariyle teklerinin onanması 
hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunca 12 . VII . 1948 tarihinde Yük-
sek Meclise sunulması kararlaştırılarak havalesi 
gereğince Komisyonumuza gönderilen Kanun 
tasarısı, gerekçe ve ekleri Ticaret Bakanlığı tem-

* silcisi de hazır bulunduğu halde incelendi. 
7 . VI . 1948 tarihinde isveç Hükümeti ile 

Türkiye arasında yapılan işbu yeni Anlaşma 
Ikomtenjansız, fakat (A) ve (B) üstelerini ihtiva 
etmıektedir. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
15 . VI . 1948 tarihinden Kasım 1948 sonuna 
kadar memleketimizden isveç'e 11 680 000 Türk 
liralık ihracat, buna mukabil 8 912 000 Türk li
ralık ithalât yapılmıştır. 

Memleketimiz lehine olduğu görülen işbu Ti-

Kâtip 
Malatya Bolu Burdur 

A. Esenbel H. C. Çankh F. Altan 

Diyarbakır izmir Kütahya 
F. A. Ay kaç Yücel Asvm Gündüz 

Manisa Sinob Sivas 
A. B. Artunkal Y. Kemal Tengirşenk R. Ş. Sirer 

caret ve ödeme Anlaşması ile eklerinin onanması 
Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunular. 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
Ankara 

A. Çubukâu 
Sözcü Kâtip 

(Jazianteb Niğde 
C. Alevli H. Vlusoy 

Aydın Kars Kayseri 
Dr. S. Akın A. Sürmen H. Ürkün 
Kırklareli Tokad Trabzon 

Ş. ödül R. önder A. R. Işd 
Trabzon Van 

imzada bulunamadı imzada bulunamadı 
M. Yanmbıyık M. Koçak 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 31.1.1949 
Esas No. 1/412 
Karar No. 26 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 119 ) 
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HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Türkiye üe İsveç arasında 7 Haziran 1948 tari
hinde Ankarafda imzalanan ticaret ve Ödeme 
Anlaşmalariyle eklerinin onanmam hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile İsveç arasında 
7 Haziran 1948 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle ekleri kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
Fuad Sirmen H. Çalar 

İçişleri Bakanı 
M. H. Göle 

Maliye Bakanı 
Ş. Adalan 

Bayındırlık Bakanı 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K, Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
E. Erisirgü 

Ulaştırma Bakanı 
Gvlek 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

(S. Sayısı .119) 
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TÜRKİYE ÎLE ÎSTOÇ ARASSI^DA TİGABET ANLAŞMASI 

Madde — 1. 

Türkiye le isveç arasındaki ticari mübadeleler her iki memlekette yürürlükte bulunan genel itha
lât ve ihracat rejimlerine uygun olarak yapılacaktır. 

Madde — 2. 

işbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında yapılacak ticari mübadelelerden mütevellit ödemeler,, bu
günkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşması hükümlerine göre tesviye edilecektir. 

Madde — 3. 

işbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından sonra her iki taraf tam sevkedilen mallar için Âkidler, 
ihraç eden taTafm yetkili makamlarınca ve ilişik örneğe uygun bir menşe şehadetnamesi istiyebile-
eekâerdir. 

Bedeli (100) Türk lirasını veya başka bir para ile bu meblâğın eşitini aşmıyan göndermeler için 
menşe şahadetnamesi aranılmıyacaktır. 

Madde — 4. 

işbu Anlaşmamın yürürlükte bulunduğu sırada iki memleketin yetkili makamları tarafından ona
nan ve Anlaşmanın sona erdiği tarihte henüz bitirilmemiş bulunan işlemler işbu Anlaşma hükümleri 
gereğince tasfiye olunacaklardır. 

Madde — 5. 

Türk ve isveç makamları karşılıklı olarak birbirlerine, iki memleket arasındaki normal ve ana
nevi ticaret münasebetlerinin devamını ve kolaylaştırılmasını sağlıyacak mahiyette bir ithal ve ihraç li
sansı rejimi uygulamaya gayret edeceklerdir. 

Madde — 6. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden evvel başlamış olan hususi takaslı ve serbest dövizli 
işlemler, bu işlemlerin iki taraf yetkili makamları tarafından onanması anında her iki memlekette yü
rürlükte bulunan genel rejim hükümlerine göre tasfiye olunacaktır. 

Madde — 7. 

İşbu Anlaşma, iki memleket yasama makamlarının tasvibi kaydiyie, 15 Haziran 1948 de yürürlüğe 
girecek ve yürürlük süresi bir sene olaeaktır. 

Sözü geçen tasvipler 15 Haziran 1948 e kadar yapılamazsa, işbu Anlaşma aynı tarihte geçici ola
rak yürürlüğe girecektir. 

Süre sonu tarihinden iki ay önce haber verilmek suretiyle yürürlükten kaldırılmadığı takdirde, bi
rer senelik süreler için kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. 

Ankara'da 7 Haziran 1948 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti adına İsveç Hükümeti adına 
tnsa Imzaı 

Fmt Conm Ene Yon Post 

( S. Sayısı : 119 ) 
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Mence Şahadetnamesi 

Gönderen : Gönderilen : 

İsim « Tfrfrn 
İkametgâh İkametgâh . . . . . . 
Sokak . , Sokak 
Malın cinsi 
Ambalaj tarzı Ağırlık gayıisâfi 
Koli adedi Kilo 
Marka numarası . Kıymet 
Malın gönderileceği yol : 

. . . . . Ticaret Odası, Türkiye ile İsveç arasındaki 7 Haziran 1948 tarihli Ticaret Anlaş-
Türk 

ması hükümlerine uyarak vasıfları yukarda yazılı emtianın menseli olduğunu tasdik eder. 
İsveç 

Tarih 

TÜRKİYE İLE İSVEÇ ARASINDA ÖDEME ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile îsveq Kırallığı Hükümeti, iki memleket arasında cari öde
melerin düzenlenmesini kolaylaştırmak maksadiyle aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1. 

İsveç'e ithal edilen veya edilecek olan Türk menşeli malların hedeflerinin karşılığı ve kambi
yo kontrolü hakkında yürürlükte bulunan İsveç mevzuatının müsaade edeceği İsveç'ten Türki
ye'ye yapılacak diğer her türlü ödemeler, Sveriges Riksbank'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası adına İsveç Kuronu olarak tutulan hesaba yapılacak para yatırımları ile ödenecektir. 

Madde — 2. 

Türkiye'ye ithal edilen veya edilecek olan İsveç menşeli malların bedellerinin karşılığı ve 
kambiyo kontrolü hakkında yürürlükte bulunan Türk mevznatınm müsaade edeceği Türkiye,-
den İsveç'e yapılacak diğer her türlü ödemeler, 1 nci maddede sözü geçen hesabın zimmetiyle 
ödenecektir. 

~ T T " I " _ \ Madde — 3. ~ 
Sveriges Riksbank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, işbu Banka 'nın talebi üzerine 

ve intihabı gereğince, yukarda sözü geçen hesabın zimmeti ile, ister Stokholm'de serbestçe nakli ka
bil altın, ister İM banfaa arasında Anlaşma sonunda, başka bir yerde altın veya herhangi bir para 
satacaktır. 

Altının veya paraların satonalış şartları, iki banka anasında müştereken tâyin edilecektir, 

T " " '"'"' •*'"•*""-" Madde — 4. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ba Anlaşmanın çerçevesi içinde kullanılabilir ödeme va-

( S. Sayısı : m) 
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sjftaları elde etmek maksadiyle lüaumhı göreceği meblâğa kadar aütın veya Sverîges Riksbank tara
fından feabııl edilecek diğer her türlü parayı satmak bafekma malik olacalktır. 

Altının veya paraların satış şartları iki bank* arasında müştereken tâyin edilecektir. 

Madde — 5. 

Sveriges Riksbank İsveçli borçluların yukarda sözü geçen hesaba yapacakları bütün ödemeleri 
günü gününe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirecektir. 

-Sveriges Rüksbank, Türkiye (>ım!huriyet Merkez Bankasından ödeme emirleri aldfeça, bu emir
leri işbu Anlaşmanın hükümlerine göre yerine getirecektir. 

Madde — 6. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Sveriges Rükabank işbu Anlaşmanın iyi işlenmesi için 
alınacak tedbirler üzerinde anlaşılacakttır. 

Madde — 7. 

Bu Anlaşmanın yürürlük süresi içinde her iki memleketini yetkili makamları tarafından tasvip 
edilen ve fakat Anlaşmanın sona ermesinde tamamlanmamış bulunan işlemler işbu Aalaşmanın hü
kümlerine göre tasfiye edilecektir. 

Madde — 8. 

işbu Anlaşma bugünkü tarihte imzalaman Ticaret Anlaşması ile aynı gün yüı*ürlüğe girecek ve 
aynı müddet yürürlükte kalacaktır. 

Ankara'da 7 Haziran 1948 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti adına İsveç Hükümeti adına 
(İmza) (İmza) 

Fuad Canm Ene Vön Post 

Ankara, 7 Haziran 1948 

Bay Elçi, 

Bugünkü tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının imzalanması sonucuna varan göraşmelerimiz 
esnasmda, tütün üzerinden halen alman verginin Türk tütünü için bu maddenin ithalini hemen 
hemen imkânsız kılacak nispetlere vardığına ve bundan dolayı iki memleket arasındaki ticari mü
badelelerin hacmini daraltığına dikkat nazarınızı çekmeye cesaret ve bu sebeple, sözü geçen mad
denin ithalini çoğaltabilmek için bu verginin değiştirilmesini sağlamak üzere yetkili makamlarınız 
nezdinde gerekenin tarafınızdan lütfen yapılmasını rica ettim. Yetkili makamlarmızm bu işi iyi 
niyetle incelemeye başladıklarını büyük memnunlukla öğrendim. 

Türkiye ile isveç arasındaki bugünkü tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarını imza ederken, 
isveç Hükümetinin Türk tütünlerinden alınan bugünkü resmin men edici karakterini ortadan 

(S. Sayı»: 119) 
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kaldıracak memnunluk verici bir bal çaresini, mümkün olduğu kadar çabuk, bulacağına olan 
kesin ümidimle, talebimi tekrarlamaya cesaret ediyorum, 

Saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Elçi. 

Bay Eric Von Post 
isveç Elçisi 

tsveç Ticaret Heyeti Başkam 
Ankara 

(İmza) 
Fuad Canm 

Ankara, 7 Haziran 1948 

Bay Büyük Elçi 

Meali aşağıda na kokman bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«Btfgünkü talihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının imzalanması sonucuna varan görüşmeleri

miz esnasında, tütün üzerinden halen alman verginin Türk tütünü için bu maddenin ithalini he
men hemen imkânsız kılacak nispetlere vardığına ve bundan dolayı iki memleket arasındaki ticari 
mübadelelerin hacmim daralttığına dikkat nazarınızı çekmeye cesaret ve bu sebeple, sözü geçen 
maddenin ithalini çoğaltabilmek için bu verginin değiştirilmesini sağlamak üzere yetkili makamla
rınız nezdinde gerekenin tarafınızdan lütfen yapılmasını rica ettim. Yetkili makamlarınızın bu 
işi iyi niyetle incelemeye başladıklarını büyük memnunlukla öğrendim.» 

«Türkiye ile isveç arasındaki bugünkü tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarını imza ederken, 
isveç Hükümetinin Türk tütünlerinden abnan bugünkü resmin menedicl karakterini ortadan kaldı
racak memnunluk verici bir hal çaresini, mümkün olduğu kadar çabuk, bulacağına olan kesin ümi
dimle, talebini, tekrarlamaya cesaret ediyorum.» 

Hükümetimin, görüşünü itibara alark, âdilâne bir hal tarzı bulmak için meseleyi daha şimdiden 
yetkili makamların tetkikma sunmuş olduğunu size bildirmekle zevk duyuyorum. 

Derîn saygılarımı kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Ekselans 
Bay Fuat Carım 

Büyük Elçi 
Dışişleri' Bakanlığı Umumi Kâtibi 

Ankara. 

isveç Ticaret Heyeti Başkanı 
(imza) 

Eric Von Post 

(S.^£feywı : 119) 



S. Sayısı: 120 
Gümrük Tarifesi Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair Kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları ra

porları (1/436) 

T. C. . 
Başbakanlık 26.Xl.194S 

Muamelât Genel Müdürlüğü t^ 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 1178, 6 . 3880 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 22. XI . 1948 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan, 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanununun 6 ncı 
maddesine eklenecek fıkra hakkındaki kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğu
nu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 
Cumhuriyet Hükümeti nezdindeki yabancı Elçiliklerin inşa ettirdikleri Elçilik binalarının ekse

risi ikmal edilmiş, ancak Amerika, Kanada gibi bâzı Devletlerin binaları yapılmış bulunmaktadır. 
İnşaat hususunda Cumhuriyet Hükümeti yabancı Elçiliklere büyük kolaylık göstermiş ve 1341 yı
lı Bütçe Kanununa eklemiş olduğu bir madde ile kendilerine meccanen arsalar teffizini gerek bu 
arsalar gerekse binaların harçsız ve rüsumsuz tapuya kaydını kabul etmiş olduğu gibi, Hükümet 
merkezinde yapacakları binalar için yabancı memleketlerden getirecekleri her türlü yapı malzeme
sinin de Gümrük Vergisinden muafiyetini temin eylemiştir. 

Ancak 1938 senesine kadar Bütçe kanunlarında mevcut bulunan bu hüküm ayrı bir kanun ha
linde tedvin edilmek üzere Bütçe Kanunundan çıkarılmış fakat, bugüne kadar ayrı ve müstakil 
bir kanun halinde Büyük Millet Meclisine şevke dilmemiştir. 

Bu fasıla içinde Polonya, ttalya, Sovyet Rusya ve Almanya Elçiliklerinin binalarını ikmal 
edebilmek üzere yukarda belirtilen muafiyete güvenilerek getirilen malzemeye Gümrük Vergi
si muaflığı tesis edilmemiştir. 

Bir taraftan bilûmum Elçilikler için evvelce tanınmış olan muafiyetin yeniden yapılacak plan bi
nalara da teşmili, diğer taraftan da evvelce getirilmiş bulunup muaflık uygulanmasına imkân ol-
mıyan bu nevi yapı malzemesinin de muaflıktan faydalandırmasını sağlamak maksadiyle ilişik-
ka?ım tasarısı hazırlanmıştır. 

http://26.Xl.194S


(JSmrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümük ve Tekti Kam&ymui 8 . XII . 1948 

Esas No. 1/43& 
karar No. 6 , 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunun 22 . XI . 1948 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise sunulması karar-
leştırılam 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanu
nunun 6 ncı maddesine eklenecek fıkra hakkın
daki kanun tasarısı Yüksıek Başkanlıkça Komis
yonumuza havale edilmekle 3 . XII . 1948 tari
hinde Gümrük ve Tekel Bakanı ve" Maliye Ba
kanlığı temsilcisi huzuriyle toplanıp konuşul
du: 

Hükümet gerekçesinde de bildirdiği gibi, 
Ankara'da inşa edilecek Elçilik binaları için 
yabancı memleketlerden getirilip * gümrüklerde 
bulunan her türlü inşa malzemesinin gümrük 
resimlerinden muafiyeti 1938 senesine kadar 
bütçe kanunlarına konulan bir fıkra ile temin 
ve tatbik edildiği halde, bu tarihten itibaren 
bu muafiyetin ayrı bir kanun halinde tedvini 
düşünülerek bütçe kanunundan çıkarılmıştır. 
Ancak bugüne kadar ayrı bir kanun halinde 
Büyük Millet Meclisine sevkedilemediğinden 
gümrüklere gelen bu türlü inşa malzemelerinin 
gümrük resimlerinden muafiyeti tesis edileme
miştir. Hükümetimizle diğer Devletler arasın
da mütekabiliyet esasına dayanan bir nezaket 
ve mücameleden ibaret olan bu muafiyetten 
bir kısım devletler istifade ettiği halde diğer
lerinin istisnası tensip ve tecviz edilemiyeeeğin-
den 1 . VI . 1929 tarihli ve 1499 sayılı Gümrük 
Tarifesi Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra 
ilâvesiyle bu muafiyetin temini ve 1 Haziran 
1939 tarihinden beri getirilen bu türlü yapı 
malzemesine de teşmili istenmiştir. 

Komisyonumu* esas itibariyle Hükümetin 
teklifini kabul etmekte ise de, aradan geçen 10 
senelik müddet zarfında Gümrüklere gelen inşa 
malzemeleri için tahakkuk ettirilip de tahsili ci
hetine gidilmiyen resimler zaman aşımına tâ
bi bulunmuş olduğu cihetle bunun bir kanun ta
sarısının şümulüne sokulmasını uygun bulmamış, 
bu resimlerin Bakanlar Kurulunca verilecek ay-

ri bir kararla terkin ve tenzilini muvafık gör
müştür. 

Bu bakımdan tasarının.: 
« işbu muaflık 1 Haziran 1938 tarihinden 

beri getirilip de Gümrük vergileri henüz öden
memiş bulunan yapı malzemesine de şâmildir *. 

Fıkrası, zaman aşımına girmiyen bir meb
de alınarak (tşbu muaflık 1 Ağustos 1943 tari
hinden beri getirilen yapı malzemesine de şâmil
dir) . yolunda tadil edilmiştir. 

Sayın Gümrük ve Tekel Balçanmm da izal* et
tiği veçhile bu kanunun biran evvel çıkarılması 
bu muafiyete dayanılarak Gümrüklere getirilen 
iöşa malzemesinin resimsiz geçirilmesine ve bu 
husustaki müracaatların kabul ve intacına imkân 
vereceği için ivedilikle müzakeresi teklif edil
miş ve Komisyonumuzca da oy birliğiyle kabul 

. edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Gümrük ve Tekel Ko. Başkam Sözcü 
Mardin Zonguldak 

Gl. 8. Düzgören O. 8. Orhon, 
Kâtip 

Malatya Ağrı Hatay 
O. Taner A. Alpsar < S. & Uluç 

imzada bulunmadı. 
Çanakale içel îçel 

H. Bingül H. Aslan 8. Inanhtr 
imzada bulunmadı. 

Kastamonu Kırşehir Kocaeli 
F. Mağara N. Erde». A. Dikmen 

tmzada bulunmadı. 
Konya Mardin Samsun 

H. Ulusan î. F. Alpaya H. Berk * 
Samsun Tekirdağ Tokad 

M. Köprülü . E. Pekel E, Eken 
İmzada bulunmadı imzada bulunmadı. 

Trabzon , Urfa 
D. Eyupoğht O. Ağam, 

( S. Sayısı : 120 ) 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. îj/436 
Karar No. 77 

Yüksek 

Gümrük tarifesi kanununun 6 neı maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 26 . XI -
1948 tarih ve 6/3880 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı, Gümrük ve 
Tekel Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonu
muza havale buyurulmakla, Maliye, Gümrük-ve 
Tekel Bakanlıkları yetkili temsilcileri hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı, Ankara'da yapılacak elçilik binaları 
için yabancı memleketlerden getirilmiş ve geti
rilecek olan her türlü yapı malzemesinin Güm
rük Vergilerinden muafiyeti istihdaf, etmekte
dir. 

1341 - 1938 yılma kadar bu muafiyet Bütçe 
kanunlarına eklenen hükümlerle sağlanmakta idi. 
Bütçe kanunlarına yalnız bir yıla maksur olan 
hükümlerin konulması prensipine dayanılarak 
1938 yılında muafiyete dair hükümler Bütçe ka
nunundan çıkarıldığı, halde, tasarı Yüksek Mec
lise on yıl sonra sevk edilmiş bulunmakta olup 
arada geçen bu müddet zarfında gümrüklere 
gelen bu kabîl inşa malzemesinin gümrük resim
lerinden muafiyeti sağlanamamış ve Gümrük 
resimleri tahakkuk ettirildiği halde tahsil edi-
lemiyerek malzemeyi getirenler borçlandırılmış 
bulunmaktadır. 

1341 yılından 1938 yılma kadar Bütçe ka
nunlarında devamedegelen bu muaflığın 1938 
den sonra kaldırılması yukarda arz edildiği veç
hile sırf bütçede.devamlı bir hükmün yer al
maması noktasından ileri geldiği, devletler ara
sında cari mütekabiliyet kaidelerine tamamiyle 
uygun olan bu muaflığın kaldırılması Hükü* 
metçe de düşünülmediği vâki izahlardan anla* 
solmaktadır. 

Tasarı esas itibariyle Komisyonumuzca da 
kabule değer gölrülmüstür. 

Ancak Hükümetin birinci maddesinin son fık
rasında 1938 den bugüne kadar geçen on yıllık 
bir süre için4e bu yolda memlekete girmiş bu» 
İtmen malzemenin de bu muaflıktan faydalan-

3.11.194* 

Başkanlığa 

maları derpiş edilmiştir. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu- iae 1943 yılma 

kadar gelen malzemenin Gümrük Resimlerinde 
zamanaşımı olduğunu kabul ederek muaflığın 
idari bir kararla yapılmasını mümkün görmüş 
ve bu tarihten sonrakiler için muaf hk hükmünü 
tesis etmiştir. 

Komisyonumuz, 1938 tarikinden bugüne ka
dar muaflığa ait hiçbir hüküm mevcut olmadığı 
halde tahakkuk eden Gümrük Resimlerinin tan 
sil edilmeyip borçlandırılmak suretiyle bırakıl
masını muvafık bulmamakla beraber bunun dü
veli mücamelenin bir zarureti olarak kabulünü 
ve ancak hâdisenin bir vergi muafiyeti mahiye
tinde bulunması itibariyle idari bir kararla ya
pılmasına imkân olmadığından lîükümet tekli
finin buna dair fıkrasının geçici bir- madde oku» 
rak tasarıda yer almasını uygun görmüş ve 
tasarıda bu değişikliği yapmış bulunmaktadır. 

Bu değişiklikle hazırlanan tasarı Kamutayın 
onayına arzedüraek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Bütçe Ko. Başkanı Başkanvekili 
Mardin Diyarbakır 

/. H. Tiğrel 
Sözcü Kâtip 

Ankara 
M: Eriş 

Amasya Ankara Ankara 
A. K. Tiğitoğlu N. C. Akkerman Ç.'GSfot 

Ankara Buna İsparta 
Dr. A.H.Selgü F. Bük K. Turan 

İstanbul îzmir îzmir 
S. Bekter M. Birsel 8. IHhmen 

İzmir Kastamonu Konya 
8. Odyak T* Coskan MrA.Binal 

Kütahya Malatya Niğde 
Muhalifim M.S.tii R. Gürsoy 
E. Gedik 

Samsun Urfa 
M. A. Yürüter E, Tekeli 

( S Sayısi : Î2fr) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanununun 6 ncı 
maddesine eklenecek fıkra hakkındaki kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1. VI . 1929 tarihli ve 1499 
sayılı Gümrük Tarifesi Kanununun 6 ncı madde
sine aşağıdaki 4 neti fıkra eklenmiştir. . 

*4. — Ankara'da inşa edilecek Elçilik bina
ları için yabancı memleketlerden getirilip güm
rükte bulunan ve bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten başlıyarak 5 yıl içinde getirilecek olan 
her türlü yapı malzemesi gümrük vergisinden 
muaftır. 

İşbu muaflık 1 Haziran 1938 tarihindenberi 
getirilip de gümrük vergileri henüz ödenmemiş 
bulunan yapı malzemesine de şâmildir. •» 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanununun . 6 ncı 
maddesine eklenecek fıkra hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1 . VI . 1929 tarihli ve 1499 
sayılı Gümrük Tarifesi Kanununun 6 ncı mad
desine aşağıdaki 4 ncü fıkra eklenmiştir: 

«4 , Ankara'da inşa edilecek Eliçlik bina« 
lan için yabancı memleketlerden getirilip güm
rükte bulunan ve bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten başlıyarak beş yıl içinde getiri» 
lecek olan her türlü yapı malzemesi Gümrük 
Vergisinden muaftır. 

îşbu muaflık 1 Ağustos 1943 tarihinden beri 
getirilen yapı malzemesine de şâmildir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
Bakanı yürütür. 

Bu kanunu Gümrük ve Tekel 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
// . Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakam 

M. H. Göle 
Maliye Bakanı 
8. Adalan 

Bayındırlık Bakanı 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Ticaret Bakanı 
C. 8. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı V. 
T. B. Balta 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
E. Erişirgü 

Ulaştırma Bakanı 
Gülek 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S.. Sayı* : 120) 



BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTlRİŞİ 

1499 soyut Gümrük Tarifesi Kanununum 6 nen 
maddesin* eklenecek ftkra hakkmdaki Kanun 

tatarttt 
MADDE 1. — 1 . VI . 1929 tarihli ve 1499 

sayıh Gümrük Tarifesi Kanununun 6 ncı mad
desine aşağıdaki 4 neü fıkra eklenmiştir. 

«4. Ankara'da inşa edilecek Elçilik binala
rı için yabanca memleketlerden getirilip güm* 
rükte bulunan ve bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten basuyarak 5 yıl içinde getirilecek 
olan her türlü yapı malzemesi Gümrük Vergi* 
sinden muaftır.» 

GEÇİCİ MADDE — 1 . VI . 1938 tarihin
den bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
getirilip de Gümrük Vergileri henüz ödenmemi? 
bulunan yapı malzemesi K*MHWifa da bu kanu
nun hükümleri uygulanır, 

MADDE 2. «- Hükümetin 2 nci maddesi ay-
niyie kabul edilmiştir. 

MADDE a. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

(9. Say» c UO) 




