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rürl'ük sürelerinin uzatılması 'hakkında 
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Fikri Düşünsel'in, Ordu Dahilî Hizmet 

Sayfa 
Kanununun 66 ncı maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair Kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/144) 307:310 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sayın Üyelerden bâzılarına izin verilmesine 
ve; 

Bu Toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 
alan Erzurum Milletvekili Mesut Çankaya'nın 

ödeneğine dair olan Başkanlık tezkereleri oku
narak, onandı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
1331 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin yorum 
talebine ve metruk emlâke dair olan sözlü soru
su ile; 

Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, 
Metruk emlâkten Matosyan Matbaasının kira* 
lanma ve satın alınma işlemleri hakkındaki söz--
lü sorusuna Maliye Bakanı cevap verdi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Emekli Kanununun 39 ncu maddesinin (B); fık
rasının uygulanma şekli ile hayat pahalılığı için 
alman önleyici tedbirlere ve hamur ekmek çı
karan fırınlara dair olan sözlü sorusuna. Mali
ye, Ekonomi ve Ticaret Bakanları ile Başbakan 
cevap verdiler. 

Türkiye - isveç ödeme Anlaşmasına ek ola
rak imzalanan Protokol ve eklerinin onanması 
hakkındaki Kanun tasarısının birinci görüşül
mesi bitirildi. 

Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan 
ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanmasına 
dair olan Kanun tasarısının birinci görüşülmesi 
tamamlandı. 

Türkiye ile Macaristan arasında. imzalanan 
Ticaret ve ödeme anlaşmalriyle eklerinin onan
ması hakkındaki Kanun tasarısının birinci görü
şülmesi, bitirildi. 

Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan 
Ticaret Anlaşmasiyle eklerinin onanmasına dair 

olan Kanun tasarısının brinci görüşülmesi, ta
mamlandı. 

Türkiye ile Norveç arasında imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onan
ması hakkındaki Kanun tasarısının birinci gö
rüşülmesi, bitirildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Alman
ya'daki Amerika Birleşik Devletleri, Birleşjk Kı-
rallık ve Fransız İşgal bölgeleri Askerî Hükü
metleri arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme An
laşmalarının onanmasına dair olan Kanun tasa
rısının birinci görüşülmesi, tamamlandı. 

Türkiye ile Çekoslovakya Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalariyle eklerinin yürürlük sürelerinin 
bir ay uzatılması hakkındaki Kanun tasarısının 
birinci görüşülmesi, bitirildi. 

Türkiye ile Çekoslovakya Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalariyle eklerinin yürürlük sürelerinin 
bir ay daha uzatılması hakkındaki Kanun tasa
rısının birinci görüşülmesi, tamamlandı. 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme 
anlaşmalariyle -eklerinin bir ay daha uzatılması
na dair olan Kanun tasarısının birinci görüşül
mesi, tamamlandı. 

Almanlara ait ihtira beratlarının kamunun 
faydalanmasına konması hakkındaki Anlaşmaya 
ek protokolün onanmasına dair Kanun tasarı
sının birinci görüşülmesi, tamamlandı 

19 . X I I . 1949 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

C. K. încedayı Dr. A. ZIras 
Kâtip 

Kocaeli Milletvekili 
C. Aksu ' 
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Sorular 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala-
kant 'm tütünlere konulan fiatlarla % 5 lorien 
biriken 30 milyon liranın durumu ve hangi böl
ge tütünlerinin kalite itibariyle düşük olduğu ve 
bu yıl ki rekoltenin tahminî durumuna dair olan 
sözlü sorusu, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/413). 

Tasarılar 
1. — Erzincan'da yaptırılacak meskenler hak

kındaki 5243 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 
(1/641) (Bayındırlık ve Bütçe Komisyonlarına); 

2. — Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısı 
(1/642) (içişleri Komisyonuna); 

Teklifler 
3. — Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzioğ-

lu'nun, 1 Kasım 1339 tarihli ve 367 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
Arkadaşlar; mevcudiyetlerini lütfen yüksek 

sesle haber versinler. 
Yoklama sırasında bulunmayıp da sonradan 

iltihak eden arkadaşlar lütfen isimlerini kaydet-

1. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yü-
r eğir'in, İsviçre'de ölen Abhas Hilmi Paşanın 
dış memleketlerdeki hukuki duruı>ıu ile intikal 
eden emvalinden alınacak Veraset Vergisi hak
kında Dışişleri, İçişleri ve Maliye Bakanlıkların
dan sözlü sorusu (6/360) 

BAŞKAN — Ahmet Remzi Yüregir burada 

Bitlis Milletvekili Ziya (Tebeoğlu'nun, Bitlis 
Orman işletmesinin durumu hakkındaki sözlü 
soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/414) 

Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Dinçer'-
in, Kabe örtüsü hakkındaki sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/415) 

teklifi (2/201) (Adalet Komisyonuna); 
4. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Bo

ran'm, Avukatlık Kanununun 5 nci maddesinin 
kaldırılması hakkında Kanun teklifi (2/202' 
(Adalet Komisyonuna); 

Rapor 
5. — Türkiye ile Çekoslovakya arasında im

zalanan Ticaret ve ödeme Aıılaşmasiyle ekleri
nin onanması hakkında Kanun tasarısı ve Tica
ret Komisyonu raporu (1/590) (Gündeme). 

tirsinler. 
(Afyon seçim çevresinden başlanarak yok

lama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluk hâsıl olmuştur mü

zakereye başlıyoruz. 

mı? (Yok sesleri). Gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

2. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, 
askerî uçak kazaları ile askerî pilotların yetişti-

ı rilmesi ve askerî uçak merkezlerinin durumu 
hakkında ki sorusuna Millî Savunma Bakanı Hüs
nü Çakvr'ın sözlü cevabı (6/404) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15.15 

BAŞKAN — Başkanvekili Radf Karadeniz 

KATİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Hilmi Öztarhan (Manisa). 

3.— YOKLAMA 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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BAŞKAN — Doktor Fahri Kurtuluş burada 

mı? 
Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Bura

dayım, 
BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Ba

kanı tarafından, sözlü olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla rica ederim. 

Rize Milletvekili 
Dr. Fahri Kurtuluş 

1. Beş sene zarfındaki askerî uçak kazala
rının mahiyet ve sebepleri nelerdir?, 

2. Dünyada ve bizde, tâlim uçuş saatleri 
nedir ve bir askerî pilot bir uçağa (Hâkim ola
rak kullanabilmek için) ne kadar müddet çalış
tırılmak mecburiyetindedir? 

3. Askerî uçak merkezleriyle, haberleşme ve 
uçuş emniyet vasıtaları modern cihazlarla mı 
yapılmaktadır? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Muhterem arkadaş1 ar; arka
daşım1 zm birinci sorusu; beş sene zarfında as
kerî uçak kazazlarının mahiyet ve sebepleri ne
lerdir? 

Son beş senelik uçak kazalarını gösterir res
mî istatistikleri okuyorum; bu rakamlarda en 
ufak bir hasarın veya yaralanmanın da yer al-
nrş olduğu göz önünde tutulmalıdır. 

1945 yılında, 152 (kaza - kırım) olmuştur. 
Bunun yüzde 62 si hafif ve orta hasarlı (21) i 
ölümlü kazadır. 

1946 yılmda, yine 152 (Kaza - kırım) olmuş
tur. Bunun da % 57 si hafif ve orta hasarlı 14 ü 
ölümlü kazadır. 1946 yılındaki uçuş saatleri 
1945 yılma nazaran % 25 arttığı halde (kaza -
kırım) sayısı aynı miktarda kalmıştır. 

1947 yılında, 178 (kaza - kırım) olmuştur. 
Bunun % 76 sı hafif ve orta hasarlı, 10 nu ölüm
lü kazadır. Umumi uçuş saatleri ise 1945 yılma 
nazaran % 35 artmıştır. 

1948 yılının 10 ayında, 228 (kaza - kırım) 
olmuştur. Bunun % de 60 şı hafif ve ortahasarlı, 
23 ü ölümlü kazadır. 1948 yılında uçuş saatleri 
ise 1945 yılma nazaran % 75 artmıştır. 

1949 yılurn 10 ayında, 167 (kaza - kırım) 
olmuştur. Bunun % 56 sı hafif ve orta hasarlı, 
15 i ölümlü kazadır. Bu zaman zarfında da uçuş 

. 1949 0 : 1 
saatları ise 1945 e nazaran >% 100 çoğalmış bu
lunmaktadır. 

Kazalar hakkında mukayeseli bir fikir edine
bilmek için bilhassa ölümlü kazaların uçuş saat
leri ile nispetini yapmak lâzımdır. Bizim hava 
kuvvetlerimizde bu nispetin müsait bir şekilde 
inkişaf ettiği görülür. 

Filhakika 1945 senesinde 1914 uçuş saatine 
bir ölümlü kaza isabet ederken mütaakıp sene
lerde gittikçe azalmış 1949 senesinde 3136 saat 
uçuşa bir ölümlü kaza isabet etmiştir. 

Diğer taraftan, tek olarak ve düz uçuşlar ha
linde bir meydandan kalkıp diğer meydana in
mekte olan sivil tayyare uçuşları ile askerî tay
yarecilik arasında çok farklar vardır. 

Gece ve gündüz, fena havalarda da çok defa 
toplu olarak uçan, uçuş sırasında talim manevra
ları, atış ve bombardıman gibi vazifeler yapan 
irtifa değiştiren ve alçaktan da uçmaya mecbur 
olan askerî pilotlar, bu hareketler esnasında ba-
zan yorgunluktan, bazan en küçük dikkatsiz
likten kaza meydana getirmektedirler. 

Uçak kazalarının en önemli sebepleri pilot ve
ya malzeme hatalarıdır. Diğer memleketlerde ol
duğu gibi bizde de (kaza - kırım) ların % 70 
kadarı pilot hatalarından meydana gelmektedir. 
Bütün gayretlere rağmen yukarda sayılan şart
lar askerî tayyarecilikte kazaların tamamiyle 
önüne geçilmesine imkân vermemektedir. 

Dünyanın diğer memleketlerinde de askerî 
tayyarecilikte ölümlü kazalar vasati olarak 5000-
7000 uçuş saatinde bir tane olmaktadır. Bizdeki 
nispet te buna yakın bulunmaktadır. 

2. Soru : 
Dünyada ve bizde, talim uçuş saatleri nedir? 

Ve bir askerî pilot bir uçağa (hâkim olarak kul
lanabilmek için) ne kadar müddet çalıştırılmak 
mecburiyetidedir. ? 

Karşılığı : 
Dünyanın üç büyük devletinde, bir askerî 

pilotun uçağa hâkim olabilmesi için yeter görü
len ve tatbik edilen uçuş saatleri şöyledir: 

A) Amerika'da: Av ve bombardıman pilotla
r ı : 270 saat, 

B) İngiltere'de: Av ve bombardıman pi
lotları 250 saat, 

C) Fransa 'da: Av pilotları 295 saat, hafif 
bombardıman pilotları 270 saat. 

Bu uçuşlarda pilotlar evvelâ eğitim tayya
releri ile sonra da harb tayyareleri ile uçarlar 
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ve yukardakî- saatlere her iki uçuş müddeti dâ
hildir. 

Türk Hava Okulunda ise, yalnız eğitim tay
yareleri >ile uçulur ve harb tayyarelerine inti
bak uçuşları birliklerinde yaptırılır. 

Bu okuldaki eğitim uçuş saatleri: 
A) Av pilotları için 207 saat, 
B) Bombardıman pilotları için 213 saattir. 
Askerî pilotlarımız ayrıca harb tayyarelerine 

intibak için birliklerinde: 
A) Av pilotları 130 saat, 
B) Bombardıman pilotları 148 saat, 
C) Nakile pilotları 185 saat kendi tayyare

leri ile uçundurlar. 
Bunlardan başka her yıl hava harbi birlik

lerinde yapılan eğitim uçuşlarında pilotların 
devamlı olarak uçuş kudretleri muhafaza edilir. 
Bu müddetler şöyledir : 

A) Amerika'da: Av ve bombardıman pi
lotları 240 saat, 

B) İngiltere'de: Av pilotları 252 saat, ke
şif pilotları 232. saat, 

C) Fransa'dan Av pilotları 190 saat, bom
bardıman' pilotları 210 saat. 

Bizde ise, av pilotları 130 saat, bombardıman 
pilotları 148 saat ve nakliye pilotları 185 saat 
uçarlar. 

3. Soru: Askerî uçak merkezleri ile, haber
leşme ve uçuş emniyet vasıtaları modern cihaz
la mı yapılmaktadır? 

Karşılığı: Askerî meydanlarda tayyarelerin 
uçuşlarıı(kontrol kuleleri) nden idare edilir. 
Bu kuleler tayyarelerle meydanlar arasında ve 
meydanların birbirleri arasındaki irtibatlarını 
telsiz ile sağlarlar ve meteoroloijk durumdan 
uçakları haberdar ederler. 

Her meydan civarında bulunan radyofar is
tasyonları fena havalarda tayyarelerin emniyet
le meydanlara gelmesini ve inmesini sağlamak
tadır. 

Halen devam etmekte olan kurslar tamam
landıktan sonra, Amerika'lılarca verilmekte 
olan modern cihazlar ile meydanlara görmeden 
iniş yapmak da mümkün olacaktır. 

Ayrıca hava komutanlığının bütün meydan
lar ile telsiz ve telefon irtibatı da vardır. 

BAŞKAN — Dr. Fahri Kurtuluş. 
Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Muhte

rem arkadaşlar; Askerî uçak kazaknnın, son 
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yıllarda nazarı dikkati celbedeeek derecede ol
ması, beni bu mesele üzerinde ciddî çalışmaya 
şevketti. 

Askerî tatbikat ve manevralardan bu bakım
dan edindiğim faydalar yanında ayrıca da ça
lışmak fırstmı elde ettiğim için, yüksek Heyeti
nize hkikate uygun maruzatta bulunabileceğimi 
zannediyorum. Şu sual daima kafamı kurcaladı: 

Acaba, diğer milletlerin bu kabîl teşkilâtında 
çalışan elemanlarına verilen haklar, tekâmül im
kânları yanında, bizim elemanlarımıza verilen 
imkân ve haklar nelerdir? 

Tekâmül şartlarımız, dünyaya nazaran ne 
haldedir? 

Bizdeki kazalar, ne gibi şartlarm neticesinde 
oluyor? 

Çocuklarımıza, diğer milletlerin hava kuvvet
lerinde olduğu gibi müsavi imkân ve ;şerait bahş 
olunuyor da, buna rağmen mi kazalar meyadasıa 
geliyor? 

Bu sorular içinde, epeyce zamandanberi ka
fam bunaldı, kaldı. Yaptığım tetkikatla şu ne
ticeye vardım : 

Beş senedenberi hava kuvvetlerimiz ilk za
mandaki haline nazaran; cidden büyük bir him
met ve gayretin, ciddî bir eğitim faaliyetinin 
tekâmülü içindedir. Ancak; diğer milletlerin bu 
kabîl kuvvetlerinden fazlasiyle mevcut olan mal
zeme ve para kudretinden ve sair bâzı şahsi ta
nınmış haklardan bizim havacılarımız mahrum
durlar. 

Askerî uçak kazalarında eğitim mesaisinin 
çok mükemmel olması ve pilot olacak olan şahsın 
hayatı üzerinde hiçbir noktanın ihmal edilmeme
si iktiza eder. Meselâ, bir askerî pilotun evinde
ki hayatından, kıtadaki, iş başındaki hayatına 
kadar geçen zaman ve bilhassa sağlık ve piskolo-
jik durumu çok ciddî nezaret ve kontrol altmda 
bulundurulmalıdır. 

Bir askerî pilot uçağına binmeden evvel, 
mutlaka sağlık ve ahvali nıhiyesi bakımından 
uçak doktoru tarafından tetkik edilmelidir. 

Pilotun dalgınlığı olmamak lâzımdır. Pilot 
maişet derdi içinde bulunmamalıdır. Pilotun 
uçağını idare ederken aldığı vazifesinden gayri 
bir şey düşünmemesi lâzımdır. Tekerlek açma
mak, kanat ve dümen; muayenesini yapmadan 
binmek neticesi meydana gelen uçak kazaları 
hep, pjotnn dalgınlığına ve vazifesinden başka 
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şejdfir tdüşündüğüne 

Bu itibarla; 

Sene 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

delildir. 
birbiriyle çok ciddî.ve 

Kaza adedi 

152 
152 
178 
228 
167 

>• yakından 

Kaç saatte bir ölümlü 
kaza olduğu 

1914 
3583 
5400 
3034 
5136 .Ekim ayma K. 

alâkası olan bu se 
uçak kazaları beş 

Şehit 
adedi 

23 
25 
16 
24 
31 

Öl. 
kazası 

21 
14 
10 
23 
15 

bepler dol lyısiyle bizdeki askerî 
sene zarfında şöyledir: 

Uçuş 
saati 

40197 
50167 
54000 
69775 
77051 

• v . s . 

272 
272 
320 
328 
328 

Uçuş Km. 

10 933 584 
13 645 124 
17 280 000 
22 886 200 
25 272 728 

Bu. izahattan da anlaşılacağı veçhile bizde 
meydana gelen kazalar - hiç istenmediği halde -
îzam edilecek mahiyet ve mânada değildir. 

Nihayet gece ve gündüz havada uçan, tatbikat 
yapan, sadece malzeme ve uçak sağlamlığına da
yanan bir vazife, ehliyete de ihtiyaç gösterir. 

Pilotluk elbette ki bir kahramanlık bir cesaret 
meselesidir. Türk çocuğunun cesaret ve kahra
manlıkta hiçbir milletten ders almaya ihtiyacı 
yoktur. Türk çocuğuna nerede olursa olsun çar
pışacakları milletlerin çocukları ile müsavi şartı 
Meclis, olarak, Hükümet olarakrihazırlamamız, te
min? etmemiz lâzımdır. 

-Milletçe menfaatimiz, harb olacakmış gibi 
sistemli, plânlı, muntazam mesaili bir çalışma ile 
hazırlanmamızdadır. 

Muhterem arkadaşlar. 
Askerî pilotun iyi hava şartlarında ol

duğu gibi fena hava şartlarında da vukuflu 
yetiştirilmesi esastır. Bir pilot uçağını ne şe
raitte . olursa olsun lâyikıyle sevkedebilmeli-
dir. Atışları tam manasiyle isabetli yapmak 
mecburiyeti vardır. Biz fakir bir milletiz. Pi
lotumuzdan en yüksek kademedeki bir memu
rumuza kadar hep bu milletin bu haline, bu 
mahrumiyetine lâyik olarak çalışmamız ve üze
rimize :düşen vazifeyi lâyikıyle yapmamız lâzım
dır. Meselâ Ibir piîot fiyaka yapacağım diye 
çocukça hevese kapılıp asla canına ve bu fakir 
milletin bin müşkülâtla alabildiği uçağına kıy
mamalıdır. Bizde can da, mal da> çok kıymetli
dir. Her-şeyi anında yerine koyamadığımız gibi 
bir adamı da keflay kolay yetiştiremiyoruz. 

Su noktaya, asker olsun, sivil olsun bütün 
pilot elemanlârıOMzın,dikkat nazarlarını bu kür
süden çekmek vazifemdir. 

'Merttiğimizin v?e gösteriş zaafımızın haricin
de, m ©«tor ânzasajıdan, çarpışmadan, pilotun 
yorgunluk ve ruh bozukluğundan meydana ge

len kaza ve kırımların beş sene içndeki % nis
petleri şöyledir : 

% 40,5 hafif kazalar; 
°/o 21,5 orta kazalar; 
% 24 ağır kazalar; 
% 14 küllî kazalar. 
Uçak Okulundaki eğitim faaliyetinin göster

diği büyük inkişafa nazaran bu nispet kanaa
timce pek büyük bir rakam değildir. 

Soru 2 — 
Dünyada ve bizde talim uçuş saatleri nedir % 

Ve bir askerî pilot bir uçağa hâkim olarak kul
lanabilmek için ne kadar müddet çalıştırılmak 
mecburiyetindedir? 

Evvelâ şu değişik memleketlerdeki eğitim 
saatlerini görelim: 

Amerika İngiltere Fransa Biz 

1949-1950 
270 250 295 240-207 Av 
270 250 270 240-213 H. Bom

bardıman 
Bu izahattan da anlaşılacağı üzeer, eğitim 

müddeti için şart olan fazla uçuş saatinden bizim 
hava kuvvetlerimiz bütçe imkânı ve malzeme 
noksanı ve bir de memleketimizde hava sanayii 
ve ağır sanayi olmaması yüzünden mahrumdur
lar. Bir askerî pilot bütün bunlardan sonra bir 
de ha,rb birlikleriyle de temas ve eğitim yapmak 
mecburiyetindedir ki, adamakıllı pissin ve tam 
manasiyle yetişmiş olsun. 

Yine meselâ diğer memleektlerde harb bir
liklerinde taıtbik edilen, eğitim uçuşları şöyledir: 

Amerika : Av 4- H. Bombardıman pilotları, 
210 saat, 

İngiltere : Av + pilotları : 502 saat 
Fransa'da : Av + pilotları 485 saat 
Bizde : Av pilotları : 337 saat. 
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H. Bombardıman pilotları 361 saat 
Keşif pilotlar : 348 » 
Nakliye > 398 » 
Bundan da şu anlaşılmaktadır ki muhtelif 

dünya memleektlerinde vasati olarak bir askerî 
pilot için 480 : 510 saat, 

Bizde : 337 : 398 saat mesai yaptırılmakta
dır. 

Soru 3. — 
Askerî hava üsleriyle haberleşme ve emniyet 

vasıtaları modern cihazlarla mı yapılmaktadır? 
Bir iki askerî tatbikatta hava haberleşmesi

nin modern âletlerle olduğuna şahit oldum. 
Meydanlarımızla olan fennî vasıta irtibatı ve 
hava raporları haberleşmesi iyidir ve kısa bir 
zamanda en uzak yerimizle irtibat tesis etmek 
kabildir. Esasen şurasını da sırası gelmişken 
söyliyeyim ki, bu çeşit haberleşme sivil havacı
lığımızda da iyidir ve memleket dışına olan se
yahatlerde bütün merkezlerle telsiz irtibatı çok 
iyidir. 

Bâzı uçak kabalarına bakıp da, nevmidiye 
kapılmanın asla yerinde bir hareket olduğuna 
kani değilim. 

Havacılık bütün dünyada kolay ve kazasız 
bir meslek değildir. 

Her millette ve her yerde sırasına göre mü
him, az mühim uçak kazaları olmaktadır. Bir 
hava subayı da, erbaşı da kaza yapa yapa, ha
yatı ile ve uçakla kazasını faciaya çevirmemek 
şartiyle, tekâmül edecek ve uçağına adamakıllı 
hâkim olacaktır. Havacılık can ve mal riskini 
göze alanların mesleğidir. 

Türk çocukları, Türk subayları bu yolda as
la korku nedir bilmeden ve aklına hiçbir şey 
getirmeden uçaklarımızda çalışmak ve muvaf
fak olmak için birbirleriyle yarış etmektedirler. 

Bir millet için, ölümden bile kormıyan ev
lâtlar yetiştirmek az bahtiyarlık değildir. Hu
lâsa : 

Hava kuvvetlerimizin iyi bir inkişaf yolu 
üzerinde olduklarını ve başındaki en yüksek 
rütbeli subaylardan en küçük elemanına kadar 
memleket dâvasının emrinde adamlar oldukla
rını ve eğitim için ellerinden geleni yaptıkları
nı ve Amerikalı dostlarımızın bu husustaki en 
ufak yardımlarını bile heder etmediklerini yük
sek huzurunuzda kendi anlayışım ve tetkikatım 
eseri olarak arzeder, şehit hava kahramanları-
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mızın mânevi huzurlarında hürmet ve tazim 
hisleriyle eğiliriz. 

3. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koca-
güney'in, Yolluk Karmmunda bir değişiklik ya
pılıp yapılmıyacağma dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna Maliye Bakanı İsmail Rüştü AksaVın 
sözlü cevabı (6/405) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Büyük Millet Mecisi Yüksek Başkanlığına 
özeti : Yolluk Kanununda bir de
ğişiklik yapılıp yapılmıyacağı hak
kında. 

Sayın Başbakanımızın aşağıdaki soruma söz
lü olarak cevap vermelerini dilediğimi saygı
larımla arzederim. 

Erzurum Milletvekili 
Emekli 

Gl. V. Kocagüney 

S. — Mevki değiştiren memurlarla ordu 
mensupları için demir ve deniz yollarında mu
ayyen hadlerde eşya nakliye muafiyeti tesisini 
ve karayolları için taşıma ücretini sağlıyacak su
rette Yolluk Kanununda değişiklik yapılması 
teemmül edilmekte midir? Ediliyorsa bu deği
şikliği ihtiva eden tasarı Yüksek Meclisin bu 
toplantısına sunulabilecek midir? 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim; Erzurum Milletve
kili sayın Kocagüney'in sorduğu bu suale Baş
bakan namına bendeniz cevap vereceğim: 

Biliyorsunuz ki, halen meriyette bulunan 
Harcirah hükümleri 1335 tarihli kararnameye 
dayanmaktadır. Bu tarihten sonra bu hüküm
lerde birçok tadiller yapılmış ve bâzı ekler ilâ
ve edilmiştir. Bugünkü va^iyetiyle harcirah ka
rarnamesi bizi tatmin etmekten uzaktır. Nite
kim muhtelif vesilelerle bendeniz bunları arzet-
miş bulunuyorum. Necmeddin Sahir Sılan arka
daşımızın aynı mevzuda sorduğu suale yine 
bu yolda cevap vermiştim ve bu kanunun üze
rinde çalıştığımızı, yabancı mevzuattan da fay
dalanarak yeni ihtiyaçları karşılıyacak şekilde 
bir kanun teklifi hazırlamay uğraştığımızı ve 
fakat bu kanunun içinde bulunduğumuz malî 
sene zarfında tatbik mevkiine konmasının im
kânı olmadığını arzetmiştim. Maalesef şurasını 
ifade edeyim ki Harcirah Kanunun bugünkü 
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şartlara göre tadili ve ıslahı her şeyden evvel 
bütçeye yeni bir külfet getirecek mahiyette ola
cak ve bu külfet bizim tahminimize göre, 
yalnız umumi bütçe için, 6 - 7 milyon lira civa
rında bulunacaktır. Bu yoldaki çalışmalarımız 
hemen hemen bitmiştir. 

Harcirah Kanununun yeni esaslar dairesin
de Meclise sunulması nihayet bir ay mevzuu 
olabilir. Ancak Bütçeye tahmil ettiği bu 6 - 7 
milyonluk külfeti karşılama imkânını bulmuş 
değiliz. Bu itibarla şimdiden katî ve sarih bir 
cevap veremiyeceğim için üzülüyorum. 

ikinci suale gelince; arkadaşım diyorlar ki 
Devlet Demiryolları ve Devlet Denizyolları va
sıtalarında subay ve memurların eşyaları için 
bir muafiyet tesis edilemez mi? Aşağı yukarı 
bu mahiyettedir. 

Biz bu yolda bir muafiyet tesisini doğru 
bulmuyoruz zira bu yolda bir muafiyet sözü ge
çen müesseselerin işletmecilik zihniyeti ile ka-
bilitelif değildir. 

En doğru yol, demin de arzettiğim gibi, 
Harcirah Kanununda tadilat yapmak ve külfe
ti bütçeye yüklemek şeklindedir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 

Sayın arkadaşlarım, Maliye Bakanı arkadaşı
mın verdiği izahatı dinledim. Kendilerine teşek
kür ederim. Harcırah Kararnamesinde değişik
lik yapılmasının lüzumuna kanaat getirmişler
dir. Ancak 1950 yılı Bütçesi dolayısiyle tatbik 
edemedik diyorlar. 

Fakat ben her halde Sayın Başbakanın ve 
Hükümet erkânının, memurlarımızın sık sık 
yerlerinin değiştirilmesi dolayısiyle ve harcırah-
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larının da az olması hasebiyle uğradıkları sıkın
tıyı çok iyi bilmiş olduklarına inanıyorum. 
Kendilerinden istiyorum, bir an evvel kanun-
laştırsmlar, kanuna bir iki madde eklesinler. 
Bu, 1950 Bütçesi için bir külfettir dediler. Evet 
bir külfettir, ama bir de bu külfetin mukabilin
de memurların çektiği sıkıntı vardır. 

Arkadaşlarım biz hiçbir memura memuriyet 
mahalline gittiği zaman ne bir tek oda ve ne 
de medeni ihtiyaçlarına yetecek eşya veriyoruz. 
Mevkiini sık sık değiştiren memurlar eşyasını 
getiremiyor, elinden her yer değiştirişte çıkarı
yor, veya bir yere koyuyor, orada çürüyor. Za
ten sattığı zaman da ucuz fiyata gidiyor, gitti
ği yerde ise çok pahalıya temin ediyor veya hiç 
bulamıyor. Elbette irtersiniz k i ; memurlarımız 
gittikleri yerde medeni şekilde oturacak bir 
meskene ve az çok ev malzemesine sahip olsun
lar. Buna sahip olmak için de getireceği eşyayı 
kolay nakletmesi, nakil vasıtalarında muafiyet 
temin edilmesi lâzımdır. 

Memurlarımız, hele "subaylarımız çok sık 
mevki değiştiriyorlar. Subaylarımız kıtasının 
değişmesi, kıtasının yer değiştirmesi, ken
disinin kıta vaziyeti, geri hizmet, ter-
filer dolayısiyle sık sık mevki değişti
riyorlar. Ve bu yer değiştirmeler bilhassa çok 
pahalıya mal oluyor. Bunun için Maliye Baka
nımızdan rica ederim bu sıkıntıyı defetsinler. 
Memurlarımızın refah ve huzurunu temin etme
yi Hükümet kendisine mal etmiştir. Fakat bu
nu bilfiil göstermek lâzımdır. Hükümet bu ka
rarnameyi 1951 e bırakmaktansa 1950 ye alma
sında büyük fayda vardır. Sayın Maliye Baka
nından bunu beklemek hakkımdır. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1943 Büt
çe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
siyle Vakıflar Genel Müdürlüğü 1943 yılı Ke-
sinhesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/391, 1/610) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
m i l Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

[1] 58 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1043 Bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1943 Bütçe yılı giderleri ilişik (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği gibi 4 270 679 lira 23 ku
ruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf. 
Yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte oynuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 'Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
aynı yıl tahsilatı ilişik (B) işaretli cetvelde gös-
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terildiği gibi 4 480 429 lira 74 kuruştur. 

BAŞKAN —. Söz istiyen?. Yoktur. Maddeyi 
cetveli ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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2. — Hukuk Usulü Muhakemeleri hakkında

ki 1086 sayılı Kanunun bâpı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/599) [1] 

MADDE 3. — Ödeneklerden 1943 Bütçe yılı 
içinde harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen 190 784 lira 54 kuruş yok-
edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir, 

MADDE 4. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1943 
Bütçe yılı tahsilatı geçen yıldan devriyle birlik
te, ilişik (C) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
4 629 307 lira 86 kuruş ve hayrat vakıflara ait 
satış hâsılatı geçen yıldan devriyle birlikte 
165 226 lira 16 kuruştur. 

BAŞKAN'— Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Mazbut ve mülhak vaakiflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1943 Bütçe 
yılında yapılan giderler ilişik (D) işaretli cet
velde gösterildiği gibi 295 929 lira 30 kuruş ve 
hayrat vakıflara ait satış bedellerinden aynı 
yıl içinde yapılan giderler 72 850 lira 83 ku
ruştur. 

B A Ş K A N — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1943 
Bütçe yılı içinde harcanmıyan ve (D) cetvelinin 
ayrı bir sütununda gösterilen 4 333 378 lira 56 
kuruş ve hayrat vakıflara ait satış hasılatın
dan aynı yıl içinde harcanmıyan 92 375 lira 33 
kuruş gelir ve ödenek bakiyesi 1944 Bütçe yı
lına devrölunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. -— Bu kanunu Başbakan yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et 

miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tümünü açık oya sunuyorum. 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesi-
dir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri hakkındaki 1086 
sayılı Kanunun 81 ve 427 noi maddeleriyle aynı 
Kanunun 2606 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 
8 ve 438 nci maddelerinin değiştirilmesi hak

kında kanun 

BİRİNCİ MADDE — 18 Haziran 1927 ta
rih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 81 ve 427 nci maddeleriyle aynı 
Kanunun 13 . XII . 1934 tarihli ve 2606 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan 8 ve 438 nci madde
leri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 8.. — Sulh Yargıçları : 
I - Tesis ve İflâs dâvaları hariç olmak üzere 

değer veya miktarı bin lirayı geçmiyen alacak 
ve menkul ve gayrimenkul ayın; 

I I - Kanunu Medeninin 315 nci maddesinde 
yazılı nafaka; 

I I I - Evlenmeye izin verme. 
IV - İcra ve İflâs Kanununun 272 ve ondan 

sonra gelen maddeleri hükmü yarinde kakmak 
şartiyle gayrimenkulun tahliyo>i dâvalarını; 

V - Bu ve başka kanunlarım kendilerine v r i -
len dâvaları.; 

Görürler. 

Madde 81. — Yargıç tarafından esbabı mu
cibe gösterilerek müstaceliyet kararı verilen 
hallerden maadasında aleyhine muamele yapıla
cak kimselerin muvaffakati olmaksızın güneş bat
tıktan doğuncaya kadar millî ve dinî bayram ta-
tilleriyle adlî tatilde, tebligat işleri müstesna ol
mak üzere hiçbir muamelei adliye yapılamaz. 

Madde 427. — Asliye ve sulh mahkemelerin
den verilen nihai kararlar aleyhine temyiz yo
luna müracaat edilebilir. Şu kadar ki; sulh yar
gıçlarında verilen ve değeri elli lirayı geçmiyen 
alacak dâvalarına mütaallik kararlar kesindir. 

[1] Birinci görüşülmesi 15 ve 16 nci Birle
şim tutanağındadır. 
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Kesin olarak verilen ve nihai kararlarla mahiyeti 
itibariyle mer'i hukuka aykırı bir hukuki neti
ceyi hüküm altına alan ve Yargıtayca tetkik 
edilmeksizin kesinleşmiş bulunan ilâmlar C. Baş
savcısı tarafından kanun nef'ine olarak temyiz 
olunabilir. 

Bu suretle kararın bozulması hükmün huku
ki neticelerini kaldırmaz. 

Başsavcılığın temyiz talebi Yargıtayca ye
rinde görüldüğü takdirde kararın kanun nef'i-
ne bozulmasiyle iktifa olunur. 

Bozma kararının bir sureti Adalet Bakanlığı
na gönderilir ve bu karar Bakanlıkça yayınla
nır ve mahkemelere tamim olunur. 

Madde 438. — Yargıtay, dâvayı evrak üze
rinde tetkik ve rüyet eder. Ancak boşanmaya ve 
ayrılmaya ve hacir ve nesebe taallûk eden dâva
larla miktar veya kıymeti iki bin lirayı aşan 
alacak ve ayın dâvalarında iki taraftan her han
gisi dilekçe veya lâyihasında mahkemeye çeğrıl-
masını isterse gün gösterilerek o günde iki tara
fın veya vekillerinin mahkemede bulunmasını 
ve bulunmazlarsa temyiz tetkikatı yapılacağı
nı gösterir bir davetiye tebliğ olunur. 

Görev ve yetkiye ait kararların tetkikında 
duruşma yapılmaz. 

Yargıtay yukardaki .fıkra hükmü ile bağlı 
olmaksızın izahat almak üzere iki tarafı kendili
ğinden de duruşmaya çağırabilir. 

Duruşma günü tâyin edilen hallerde Yargı
tay tarafları veya gelen tarafı dinledikten sonra 
taraflardan hiçbiri gelmemişse dosya üzerinde 
inceleme yaparak temyiz olunan ilâmın tasdikı-
na veya bozulmasına karar verip o gün tefhim 
edeı. 

Duruşma günü kararı verilmiyen işler en 
geç on b?$ gün içinde karara bağlanır. 

Temyiz olunan karar, esas yönünden kanu
na uygun olup da kanunu tatbikte bir yanlışlık 
yapılmış veya kanuna uymıyan husus hakkında 
yeniden tahkikat ve muhakeme yapılmasına 
temyiz mahkemesince lüzum görülmemiş olursa 
bundan ötürü temyiz olunan kararı bozmayıp 
bu cihetleri değiştirerek ve düzelterek tasdik 
eder. 

Temyiz kararlarına karşı, tefhim veya teb
liği gününden itibaren on beş gün içinde tashih 
istenebilir. 
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[ Tashihi karar isteği aynı dairede tetkik olu

ma . 
Sulh mahkemelerine ait dâvalar hakkında 

temyiz mahkemetsinden verilen kararlara karşı 
tashih istenemez, 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Reyinize sunuyorum: Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

Şimdi değiştirge mahiyetinde olmak üzere bu 
tasarıya bir geçici madde konması teklif edil
mektedir. Bu hususta üç tane değiştirge vardır. 
Okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşulmakta bulunan (Hukuk Usulü Mu

hakemeleri hakkındaki 1086 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun tasa
rısına geçici olarak aşağıdaki yazılı maddenin ekr 
lenmesini arz ve teklif ederim: > ..»•• ( 

Manisa Milletvekili 
Kâmil Coşkunoğlu 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yukarda yazılı'oldu-, 
ğu şekilde 8, 427 ve 438 nci maddelerde yapılan 
değişikliklerin mahkemelerin görevine ve Yargı-
tayda yapılacak duruşmaya ve Yargıtaya başvur
maya ait hükümleri bu kanunun yayımı tarihine 
kadar açılmış olan Yargıtaya başvurma dilekçesi 
verilmiş bulunan dâvalara tatbik olunmaz). 

Yüksek Başkanlığa 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanuna 
aşağıdaki geçici maddenin ilâvesini arz ve teklif 
eylerim. 

Bingöl Milletvekili 
F. F. Düşünsel 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşri tari
hinde asliye mahkemelerinde kayıtlı bulunup da 
yukardaki hükümlere göre sulh mahkemelerinin 
vazifelerine girmiş bulunan dâvaların asliye mafr-
kemelerince bakılmasına devam olunur ve hükme 
bağlanır. 

Yüksek Başkanlığa 
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun tadi

line dair olan tasarıya eklenmek üzere Adalet 
Komisyonunca teklif olunan geçici madde: , 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı ., 
gününde asliye mahkemelerinde görülmekte olup 
da değiştirilen hükümlere göre sulh mahkemele-

| rinin görevi içine giren dâvalarda görevsizlik 
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kararı verilemez. 

Adalet Komisyonu adına 
Sözcü 

Ankara Milletvekili 
Emin Halim Ergun 

BAŞKAN — Kâmil Coşkunoğlu 'nun değiş
tirgesi, diğerlerinden daha geniş mahiyettedir. 
Bu hususta Adalet Komisyonunun fikri nedir? 

KÂMÎL ÇOŞKUNĞLOU (Manisa) — Müsa
ade ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Komisyon sonra mı cevap ver
sin! 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Evet, 
BAŞKAN — Şimdi izahat versin. Bu tekli

finize bir şey mi ilâve edeceksiniz ? 
KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Manisa) — tzah 

edeceğim, kendileri ondan sonra cevap verirler. 
;> BAŞKAN —• Komisyon" sözcüsünden sonra 
izah edersiniz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 
HALÎM ERGUN (Ankara) — Efendim, yaptı
ğımız tadilâtı ihtiva eden tasarı kanuniyet kes-
bettikten sonra bir kısım dâvaların Asliye Mah
kemesinin görevinden çıkararak Sulh Mahke
meleri görevine girmesi itibariyle görülmekte 
olan işlerin dosyalarının o mahkemeden öbür 
mahkemelere aktarmak gibi tatbikatta hâsıl ol
ması melhuz zor bir durumu önlemek maksadiy-
le gerek Kâmil Coşkunoğlu ve gerekse Feridun 
Fikri Düşünsel arkadaşlarımızın teklifleriyle, 
komisyonun hazırlayıp şimdi takdim ettiği ge
çici madde esas itibariyle birdir. Yalnız, Kâmil 
Coşkunoğlu arkadaşımız, Temyiz Mahkemesinin 
vazifesine taallûk eden kısımları da kendi tek
lifleri içine almış bulunmaktadır. Halbuki bu 
kanunun müzakeresinden sonra ele alınacak 
olan Temyiz mahkemesi Teşkilâtı Kanununda 
ayni mahiyette geçici bir madde de komisyonu
muzca tesbit edilerek riyasete takdim edilmiş 
bulunmaktadır. Bu itibarla bir karışıklığa mey
dan vermemek için, Hükümetle de mutabık ka
lınmış olarak hazırlanan komisyon teklifini na
zarı itibara almanızı arz ve istirham ediyorum. 

KÂMÎL COŞKUNOŞLU (Manisa) — Efen
dim. bendenizin teklifim diğer arkadaşlardan 
ayrı olarak üç noktayı ihtiva etmektedir. Eli
mizdeki. tasarı, bir kısım dâvaların Asliye Mah
kemesinden alınarak Sulh Mahkemesine veril
mesini derpiş etmektedjr. Bir de, Yargıtaya baş 
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vurma hakkı evvelce 25 liraya kadarken şimdi 
bu miktar 50 liraya çıkarılmıştır. Yani 50 liraya 
kadar olan alacak dâvalarının Yargıtaya gitme
sine mâni olunuyor. 

Diğer bir esaslı tadil de Yargıtaydaki mura
faaya taallûk etmektedir. Evvelce kıymeti bin 
liraya kadar olan dâvalar Yargıtay da duruşma
ya tâbi iken şimdi bu miktar iki bin liraya çı
karılmış bulunmaktadır. Arkadaşların verdiği 
âdil teklifinde yalnız Asliye mahkemelerinde 
bakılan dâvalar şimdi Asliye mahkemelerinde 
bakılsın tadil sebebiyle Sulh Mahkemesine ve
rilmesin denilmektedir. Bu önergeler hem yal
nız bir mahdut kısmı nazara almakta hem de 
hangi tarihe kadar açılan dâvaların bu kanuna 
tâbi olacağını aydınlatmamaktadır. 

Ben ise, takririmde, hangi tarihten itibaren 
açılan dâvaların bulunduğu mahkemede bakıla
cağı ve yargıtayda bulunan dâvaların ne olaca
ğını ayrı ayrı derpiş ederek arzettim. 50 liraya 
kadar olan meselâ 49 liralk dâvalara şimdi 
Yargıtay bakmıyacaktır. Ama Temyize gelmiş 
veya dilekçesi verilmiş olanlar ne olacaktır? 
Hüküm konmazsa Temyiz bu gibi dâvalar için 
temyiz kabiliyeti kalmamıştır artık bakılamaz 
diyecektir. Ayrıca şimdiki kanuna uygun ola
rak bin liralık bir dâva için murafaa kabul et
miş ve taraflara tebligat yapılmıştır. Şimdi ta
sarı bunların murafaa hakkını kaldırdığına gö
re bunların durumu ne olacaktır. Eski hüküm 
dairesinde taraflara tebligat yapılmış onlar da 
vekilleriyle mukavele yapıp bağlanmışlardır. 
Hattâ duruşma için yola çıkmış ve gelmişlerdir. 
Bunlar ne olacaktır? Bunların halli birtakım 
karışıklıkları mucip olacağı için ben her üç ha
li de ihtiva edecek şekilde önergemi verdim. 

Sayın sözcü dediler ki, Teşkilât Kanununda 
bunu tesbit edelim. Arkadaşlar bu noktaları tes
bit edecek Usul Kanunudur. Nitekim tadil ta
sarısı da Usul Kanunu hakkındadır. Teşkilât 
Kanunu Yargıtaym bakacağı işleri daireler ara
sındaki taksimini ve hangi işlerin hangi dairede 
görüleceğini tesbit etmektedir. Binaenaleyh bun
lar Usul Kanununun tesbit ettiği hususlardır. 
Ve Usul Kanununun şümulüne girer. Teklifi
min bu kanunun içinde yer alması lâzımdır. 
önergemin aynen kabulünü rica ederim. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, bendenizin teklifim, elyevm asliye mah
kemelerinin elinde bulunup bu kanunla sulh mah-
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kemelerine, miktar bakımından intikali lâzımge-
len hususların asliye mahkemelerinde bakılma
sına devam edilmesi ve bunların sulh mahkeme
lerine gönderilmesi suretiyle vakit izaasına mey
dan verilmesi yolundadır. 

Arkadaşımız Coşkunoğlu 'nun dediği nokta
ları, zannederim, komisyon temyiz hakkındaki 
Teşkilât Kanununda nazarı itibare almış. Bende
nizin onun hakkında bir mütalâam yok. Komis
yon benim kasdettiğim noktayı temin etmektedir. 

BAŞKAN — önergenizi geri mi alıyorsunuz! 
FERÎDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Hayır, ben de komisyonun teklifine iltihak edi
yorum. 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize) 
— Hükümet, komisyonun teklifine muvafakat 
etmektedir. 

BAŞKAN — Kâmil Coşkunoğlu 'nun teklifine 
mi? 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize) 
Hayır. 

BAŞKAN — Kâmil Coşkunoğlu'nun teklifi 
daha geniş mahiyette olduğundan evvelâ onu 
oyunuza arzedeceğim. 
(Kâmil Coşkunoğlu'nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibare alanlar... 
Almıyanlar... önerge nazarı itibare alındı. 

Komisyon değiştirgeyi istiyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ADINA EMİN HA

LİM ERGUN (Ankara) — İstiyoruz. 
BAŞKAN — Maddeyi komisyona veriyoruz. 

Temyiz Mahkemesi Teşkilât Kanununun görü
şülmesine geçiyoruz. 

3. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 
olan 1221 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/600) [1] 

BAŞKAN —• Tasarının ikinci görüşülmesidir, 
maddeleri okutuyorum. 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair olan 1221 
sayılı Kanunun 2020 sayılı Kanunla değişen 
3 ncü maddesi ile 1221 sayılı Kanunun 4 ncü 

maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

BİRİNCİ MADDE — Temyiz Mahkemesi 

[1] Birinci görüşülmesi 16 ncı Birleşim tuta-
•nağtndadır, r ! L * 
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Teşkilâtına dair olan 7 Nisan 1928 tarihli ve 1221 
sayılı Kanunun 25 Haziran 1932 tarihli ve 2020 
sayılı Kanunla değişen 3 ncü maddesiyle 1221 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıda yazılı ge-
kilde değiştirilmiştir: 

Madde 3. — Hukuk dairelerinin birincisi; te
sis hükümleriyle gayrimenkule mütaallik aynı 
haklara ait asliye mahkemelerinden verilen hü
kümleri ve kadastro mahkemelerinden sâdır olan 
kararları; 

İkincisi; yaş, ad düzeltilmesi ve soyadı değiş
tirilmesi ve nişan bozmadan doğan dâvalar hariç 
olmak üzere şahıs ve aile hukukuna, nafakaya 
vesayet, kayyımlık ve müşavirliğe, mirasa ve 
ölüme bağlı tasarruflara ait asliye ve sulh mah
kemelerinde görülen dâvaları; 

Üçüncüsü; sulh mahkemelerince görülüp ikin
ci, beşinci hukuk ve ticaret dairelerinin vazife
leri dışında kalan hukuk dâvaları ile yaş, ad dü
zeltilmesi ve soyadı değiştirilmesi ve nişan boz
madan doğan dâvalara ait hüküm ve kararları; 

Dördüncüsü; menkule ait aynı haklara ve 
borçlar hukukuna ait dâvalarla Damga Kanu
nuna tevfikan alınacak para cezalarına mütaal
lik dâvaları ve nakli dâva ve hukuk ve ticaret 
ve iflâs dâvalarına ve icra takiplerine ait tâyini 
merci hususlarını ve asliye mahkemelerinden ve
rilen ve diğer dairelerin vazifeleri dışında kalan 
hukuk dâvalarını; 

Beşincisi; 4784 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi hükmü saklı kalmak üzere gayrimenkule 
mütaallik olarak sulh mahkemelerinden verilecek 
oîan hüküm ve kararları; 

Ticaret Dairesi, asliye ve sulh mahkemelerin
den ticarete mütaallik verilmiş olan hüküm ve 
kararları; 

İcra ve İflâs Dairesi icra takipleri hukukuna 
ve iflâsa dair ticaret mahkemeleriyle tetkik mer-
cilerinden verilecek hüküm ve kararlarla tetkik 
mercilerinin verecekleri cezai hükümleri; 

Tetkik ve rüyet eder. 
BAŞKAN — Bu üçüncü madde başlı başına 

bir madde olduğu için ayrıca oyunuza sunaca
ğım. 

Değiştirge yoktur. 3 ncü maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Üçün
cü madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Ceza daireleriden birincisi; Ce
za Kanununda ölüm ve müebbet ve muvakkat 
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ağır hapis ve müebbet sürgün ve beş seneden faz
la hapis ve âmme hizmetlerinden müebbet mem-
nuiyet cezalarını müstelzim cürümlere ait hü
küm ve kararları; 

İkincisi; Sulh mahkemelerince Ceza Kanu
nuna tevfikan görülen ceza dâvalarını ve hır
sızlık suçlarından dolayı Asliye Ceza mahkeme
lerince verilen hüküm ve kararlarla çalınmış 
mala mütaallik olmak üzere Ceza Kanununun 
512 nci maddesindeki suçlardan dolayı yine bu 
mahkemelerden verilen hüküm ve kararları; 

Üçüncüsü; hususi kanunlara tevfikan asliye 
ve sulh ceza mahkemelerince görülen ceza dâ-
valariyle cezada dâva nakli ve Ceza Kanununun 
mevkii meriyete vaz'ma mütaallik Kanunun 36 
ncı maddesinde yazılı ve Yargıtaya mevdu kısv 
ma mütaallik merci tâyini hususlarını; 

Dördüncüsü; Birinci, İkinci ve Üçüncü Ceza 
Daireleriyle 5162 sayılı Kanun'a Yargıtay kuru
luşuna katılmış olan Beşinci Ceza Dairesinin gö
revleri dışında kalan ceza dâvalarını; 

Beşincisi; 5162 sayılı Kanunun ikinci madde
si uyarınca görevlendirildiği hususlara ait hü
küm ve kararları; 

Tetkik ve rüyet eder. 
Yargılanmaları. Yargıtaya ait olan yargıç ve 

memurların yargılanmaları, fiilin mahiyetine gö
re benzeri, fiillerin temyiz mercii olan daireye 
ve bu daireden sâdır olacak kararların temyiz 
yoliyle tetkiki Ceza Genel Kuruluna aittir. Şu 
kadar kiı asıl dâvayı görmüş olan daire heyeti 
genel kurulda bulunamazlar. Ceza Genel Kuru
lunda içtima nisabının sağlanması kabil olmaz
sa hukuk kısmından âza alınabilir. Bu suretle 
temyiz tetkikatım yapan Genel Kurul kararla
rına karşı hükmü veren dairenin ısrar hakkı 
vardır. Israr üzerine Genel Kuruldan ikinci de
fa aynı. surette verilen karara uymak mecburi
dir. 

BAŞKAN -•'• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN -— Şimdi birinci maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi Adalet Komisyonu sözcüsü Emin Ha
lim Ergun tarafından teklif edilen geçici mad
deyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Temyiz Teşkilâtı hakkındaki Kanunun, tadili

ne dair olan tasarıya eklenmek üzere Adalet 
Komisyonunca teklif olunan geçici maddeyi 
yüksek tasvibinize arzediyorum. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımın
dan evvel Yargıtaya intikal etmiş olan dâvalar 
bulundukları Yargıtay dairelerinde incelenerek 
karara bağlanır. 

Adalet Komisyonu adına sözcü 
Ankara Milletvekili 

E. H. Ergun 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Bu değiş
tirge hakkında söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Geçici madde olarak kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini Adalet Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu! Bu kanun Usul Kanu
nundan evvel çıkarsa bir mahzur var mı? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMlN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Yoktur efendim. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oyunuza su
nuyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Tasarı
nın tümü kabul edilmiştir. 

4. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısı ve Ta
rım ve Bütçe komisyonları raporları (1/506) \1\ 

BAŞKAN — Tasarının ikinci müzakeresidir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında deği

şiklik yapılmasna dair Kanun 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülü hakkındaki 30.VI.1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Tarım Bakanlığı kısmından, bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılarak ye

li] Birinci görüşülmesi 17 nci dirleşimdedir. 
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rine bağlı (2) 
konulmuştur. 

BAŞKAN -
bağlı cetveliyle 
Kabul edenler.. 
mistir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 
Kabul edenler.. 
mistir. 
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sayılı cetvelde yazılı kadrolar 

Değiştirge yoktur. Maddeyi 
birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edil-

— Bu kanun yayımı tarihinde 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edil-

-• Bu kanunu Bakanlar Kurulu MADDE 3. 
yürütül*. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Vakıflar kesinhesabı hakkındaki tasarıya 
oy vermiyen var mı? Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

5. — Avrupa memleketleri arasında ödeme 
ve Takas Anlaşması ile eki (1) sayılı Protoko
lün onanması hakkındaki 5358 sayılı Kanuna ek 
olarak imzalanan (2) sayılı ek Protokolün onan
masına dair Kanun tasarısı ve Ticaret Komis
yonu raporu (î/576) [1] 

BAŞKAN —- Tasarının ikinci müzakeresidir. 

Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, 
Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, İtalya, 
Lüksemburg, Norveç, Holânda, Portekiz, Birle
şik Kırallık, İsveç, İsviçre, ve Almanya'nın 
Fransa, Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik 
Devletleri işgali altındaki Bölgeler Başkomu
tanları ve Serbest Tiryeste Ülkesi İngiliz ve 
Amerikan Bölgesi Komutanı arasında Paris'te 
16 Ekim 1948 tarihinde imzalanan «Avrupa 
memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaş
ması̂  nı değiştiren 28 Mart 1949 tarihli Paris'te 
imzalanmış bulunan 2 sayılı ek Protokolün 

onanmasına dair kanun 

MADDE 1. — 5358 sayılı Kanunla onanmış 

[1] Birinci görüşülmesi 17 nci Birleşim tuta-
nağındadır. 
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bulunan Türkiye, Avusturya, Belçiç.ka, Dani
marka». Fransa,- Yunanistan, îrlânda, İzlanda, 
İtalya, Lüksemburg, Norveç, Holânda, Portekiz, 
Birleşik Kırallık, İsveç, İsviçre, ve Almanya'nın 
Fransa, Birleşik Kıralhk ve Amerika Birleşik 
Devletleri işgali altındaki Bölgeler Başkomutan
ları ve Serbest Triyeste Ülkesi İngiliz ve Ame
rikan Bölgesi Komutanı arasında Paris'te 16 E-
kim 1948 tarihinde imzalanan «Avrupa mem
leketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşması» 
nı değiştiren 28 Mart 1949 tarihli 2 sayılı ek 
Protokol onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yapımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
mişti! 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

6. — Türkiye - Yugoslavya Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin uza
tılması hakkında kanun tasarısı ve Ticaret Ko
misyonu raporu (1/615) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşül'meslidir. 

Türkiye - Yugoslavya Ticaret ve ödeme An
laşmalarının yürürlük sürelerinin uzatılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Yugoslavya Fede
ratif Halk Cumhuriyeti arasında 18 Eylül 1947 
tarihinde akdedilmiş olan Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile eklerinin yürürllük sürelerinin, 
Ankara'da iki taraf yetkili heyetleri arasında 
yapılacak müzakereler sonucunda akdedilecek 
Anlaşmaların yürürlüğe girmesine kadar uzatıl
masını sağlamak üzere 13 Eylül 1949 tarihinde 
Belgrad'da Büyük Elçiliğimiz ile Yugooslavya 

[1] Birinci görüşülmesi 17 nci Birleşim tuta-
nağmdadır. 
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I Tasarının tümünü açık oya koyuyorum. 
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Dışişleri Bakanlığı arasında mektup teatisi su
retiyle yapılan Anlaşma kabul edilmiş ve onan
mıştı!. 

BAŞKAN — Değiştirge 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 
yürütül. 

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

Tasarının tümü açık oyunuza sunulacaktır. 

7. — Türkiye - İsveç Ticaret Anlaşmasının 
7 nci maddesindeki fesih ihbarı süresinin bir 
aya indirilmesi hususunda teati olunan mektup
ların onanması hakkında kanun tasarısı ve Ti
caret Komisyonu raporu (1/593) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmeğidir. 

Türkiye - îsveç Ticaret Anlaşmasının 7 nci 
maddesindeki fesih ihbarı süresinin bir aya in
dirilmesi hususunda teati olunan mektupların 

onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihli Tür
kiye - îsveç Ticaret Anlaşmasının 7 nci madde
sindeki fesih ihbarı süresinin bir aya indiril
mesi hususunda îsveç Elçiliği ile 14 Nisan 1949 
tarihinde Ankara'da teati olunan mektuplar 
kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge 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. 

[1] Birinci görüşülmesi 17 nci Birleşim tu-
tomğındadır. 

8. — Bursa Milletvekili Abdürrahman Ko
nuksun, Belediye Gelirleri Kanununun 37 nci 
maddesinin değiştirilmesine, 51 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine ve 5 Nisan 1298 tarihli 
îcaru Akaar Nizamnamesi ile bu nizamnameyi 
tadil eden 1 Şubat 1329 tarihli Kanunun kaldı
rılmasına dair Kanun teklifi ve içişleri Komis
yonu raporu (2/164) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen? 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar, bu kanun teklifi ile îcaru 
Akaar Nizamnamesinin meriyetten 'kaldırılma
sı istenilmektedir. Bendeniz bunun esas itiba
riyle ne lehinde ne de aleyhinde bulunacak de
ğilim. Yalnız îcaru Akaar Nizamnamesi yürür
lükten kaldırılacaksa bunun Belediye Gelirleri 
Kanununa ek bir kanunla değil,, müstakil bir 
kanunla kaldırılması icabeder. Çünkü îcar ve 
Akaar Nizamnamesinin mevzuu sadece 'beledi
yelere gelir sağlamak değildir. Ve daha ziyade 
bu nizamnamenin mevzuu, kiracı ile, kiralıyan 
arasındaki hukuki münasebetleri tanzim eden 
hükümleri muhtevi bulunmaktadır. Bu nizam
namede maddî, yani esâsa taallûk eden, kirala
ma hükümleri şekil, yani kira akdinin ispatına 
taallûk eden hükümler mevcuttur. 

Bu hakımdan kiracı ile, kiralıyan arasında
ki çeşitli münasebetleri, çeşitli mevzular bakı
mından nizamlıyan böyle bir tüzüğün yürür
lükten kaldırılması lâzımgeldiği takdirde 
bunun Belediye Gelirleri Kanunu gibi mevzu 
ve karakteri mahallî gelirlerin çeşidini, tahak
kuk ve cibayet usullerini tesbit eden bir kanu
na ek bir kanun yapmak doğru olmaz. Böyle 
olunca ve mevzuun Medeni Kanunumuza, Borç
lar Kanununa olan ilgisi o kanunlar karşısın
da bu nizamnamenin kaldırılması bir güçlük 
iras edip etmiyeceğinin tesbiti ve her bakımdan 
bu nizamnamenin ortadan kaldırılması mevzu-
unun hukuki mevzuatımızla taarruz teşkil edip 
etmiyeeeği meselesinin huzurunuza getirilmiş 
olan kanun teklifinde olduğu gibi sadece İçiş
leri Komisyonunun inceliyeceği, karara bağlı
yacağı bir mevzu olmadığı kanaatindeyim. Bu se
beple böyle bir nizamnamenin yürürlükten kaldı-

[1] 51 sayılı basmayazı tutanağın sönundadtr. 
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rılması için Kamutaya gelecek bir kanun teklifi
nin Adalet Komisyonundan geçmesini usul ba
kımından zaruri görmekteyim. Bu sebeple ka
nun teklifinin Adalet Komisyonuna havalesi 
için bi rteklif takdim ediyorum kabulünü yük
sek takdirinize arzederim. 

ABDÜRRATTMAN KONUK (Bursa) — Be
lediye Gelirleri Kanununun 37 nci maddesinde 
bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu münase
betle yine belediye gelirleriyle ilgili olmak üze
re evvelce tanzim edilmiş olan ve yalnız buna 
dair oan îcarı Akar Nizamnamesinin meriyet
ten kaldırılmasına dair olan kanun teklifini 
yapmış bulunuyorum. İçişleri Komisyonunda 
bu teklifim, küçük bir değişiklikle kabul edil
miştir. 

Vaziyeti lâyikı veçhile izah etmek ve orta
ya sermek güç değildir, mevzu üzerinde durul
duğu kadar da karışık değildir; gayet vazıhtır. 

Bu mevzuda üç noktanın izah edilmesi ve 
ortaya serilmesini icabettirmektedir. Bunlardan 
birincisi, kira akdinin mevcudiyeti ve bu mev
cudiyetle kira aktinin kiralayanla kiracıya tah
mil ettiği bâzı mecburiyetler ve bunlara dair 
hükümler. Bu hükümler doğrudan doğruya; 
Borçlar Kanununda ve muvakkat mahiyette ol
mak üzere Millî Korunma Kanununda yalnız 
tahliyeye münhasır olmak üzere mevcuttur. Ki
ra akdi nasıl mevcut olur; onun mevcudiyeti 
şartları nelerdir? Karşılıklı olmak üzere kiralı-
yanla kiacınm hukuki durumları nasıl tesbit 
edilir? Kira akdi tahriri mi yapılmalıdır, şifahi 
mi? Yoksa resmî mi olmalıdır? Bu mevzu esas 
itibariyle Borçlar Kanunu hükümlerine tâbidir'. 

İkinci ele alman nokta, kira akdi, ihtilâf vu
kuunda nasıl ispat edilir? Bunda doğrudan doğ
ruya her akdin nasıl ispat edildiğine dair Hu- I 
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hüküm
lere göre hareket lâzımdır. 

Kiraya mütaallik bir üçüncü mevzu da ya
pılmış olan kira akitlerinden belediyelere resim 
alınması işidir. Bu da Belediye Gelirleri Kanu
niyle tesbit edilmiştir. Belediye Gelirleri Ka
nununun 37 nci maddesinde yalnız resme müta
allik olmak üzere hükümler bulunması lâzım
dır. 

Şimdi esas olmak üzere önümüzde üç mevzu 
vardır: 

Bir tanesi akdit* mevcudiyeti, sıhhati ve ak
din esaslı hükümlere mütaallik mevzulardır. | 
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I Bunlar Borçlar Kanununun ve Millî Korunma 

Kanununun hükümlerinde mevcuttur. 
Akdin ispatı bakımından, ihtilâf vukuunda 

akdin ispatı bakımından hükümler her akitte 
olduğu gibi Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda mevcuttur. Belediyelerin gelir mev
zuu Belediye Gelirler Kanununun 37 nci madde
sinde mevcuttur. Nizamnamenin yeri nerede? 
Bu nizamname ya Borçlar Kanununa, ya Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununa yahut Be
lediye Gelirleri Kanununun mevzuuyla tearuz 
edecektir. Üç konu üç kanunda ayrı ayrı mev-
zuubahis edildiğine göre, eski nizamnamenin ye
ri kalmamıştır. Bunu takviye makamında sunu
da arzedeyim ki nizamname ne akdin sıhhatine, 

I mevcudiyetine mütaallik hükümleri taşır, ne 
akdin ispatına ait hükümleri taşır. Ama yalnız 
gelire dair hükümleri taşır. Tatbikatta Borçlar 
Kanunu 1926 da kabul edildikten sonra tevhidi 
içtihatla teşekkül eden tatbikat şu mahiyette
dir; 

İcar ve Akar Nizamnamesinin kira muka
velelerinin mevcudiyetine mütaallik, sıhhatine 
mütaallik, varlığına mütaallik hükümleri Borç
lar Kanunu ile kaldırılmıştır. Kira akdinin is
patına mütaallik olan hüküm, bir Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanunu sonra neşredildiği 
için kaldırılmıştır. 

Belediye Gelirler Kanunu neşredildiği za
man, gelire mütaallik olan hükümleri de bu 
kanunla kaldırılması lâzım idi. Ama kaldırılma
mıştır. Vaziyeti böyle ortaya koyduğumuza gö
re, yapılmak istenen değişiklik hususunda, tek
lif edilen maddeye mütaallik olmak üzere ma
ruzatım şu olacaktır. Kira akdi, kanunun em
rine göre şifahi dahi yapılsa sahih olarak kabul 
edilir. Yani istiyen yazılı veya resmî, istiyen 
şifahi dahi yapmış olsa akit muteber olur, Borç
lar Kanununun hükmü budur. 

Biz bir Gelir Kanununda sırf gelir temin 
etmek için, Borçlar Kanununun bu ana esasına 
aykırı olmak üzere şifahi olarak: yapılmış o1 an 
akitlerden, yazılı olarak yapılmış akitlerden, 
noterlerce tanzim ve tasdik edilmiş kira akitle
rinden, hepsinden vergi alalım, ama tarafeynin, 
yani kira akdini yapan; kiralıyan ve kiracıyı 
bu vesile ile bir yazılı mukavele yapmaya mec
bur etmiyelim. Ettiğimiz takdirde Borçlar Ka
nununun esasları kaybolur. 

Ana kanun burada müzakere edilirken bu fi-

aw-
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kir hâkim olmuş ve kira akdinin tarafları ara
sında, kiralıyanla kiracı arasında yazılı akit 
yapılması mecburiyeti esas itibariyle kaldırıl
mış. 

NAZIM POROY (Tokad) — Kanunu Mede-
nido öyle o'duğuria göre neden tekrar kaldırıl
masına ihtiyaç görülüyor? Anlıyamadım. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Devamla) — 
Madde Hükümetten geldiği ve geçici komisyon 
tarafından kabul edildiği şekilde şöyledir : Metin 
diyor ki; 

«Kira sözleşmesi yapılmadığı veya yapılmış 
oludpa süresi bitmiş olduğu halde iki ay içinde 
yenilenmediği, yahut sözleşmelerde kira bedeli 
düşük gösterildiği veya hiç kira bedeli gösteril
mediği veya eksik kontrat pulu yapıştırıldığı an
laşılırsa resimden başka bir misli ceza alınır.» 

Bu cezayı almak maksadiyle tarafeyni yazı
lı akit yapmaya mecbur eden bir madde halinde 
geçen defa kanun müzakere edilirken böylece gel
mişti. Vehbi Sandal arakadşımız o zaman kür
süye gelmişler ve bir takrir vermişlerdi. Takrir
lerinde demişlerdi ki; (Tasarının 37 nci madde
sinde kira sözleşmeleri yapılması mecburi olduğu 
ve yapmıyanlardan tasdik resminden başka bir 
misli de ceza alınacağı hakkındaki fıkraları 
Borçlar Kanununa aykırıdır. Bu sebeple 37 nci 
maddenin metninden mukavele mecburiyetine ve 
yapmıyanlardan ceza alınacağına dair olan hü
kümlerin çıkarılmasını teklif ederim). 

Meclis bu teklifi kabul etmiş, madde komis
yona iade edilmiş, yeniden bir metin hazırlana
rak madde o metin üzerine gelmiştir. 

Şimdi bugün mer'i olan, ve tadilini teklif 
ettiğim maddeye göre vaziyet şöyle oluyor : 

Takrir mukavele yapma mecburiyetini kal
dırıyor. Yapmıyanlardan ceza almak mecburiye
tini de kaldırıyor. Ama vergi almak, re
sim almak mecburiyeti baki kalıyor.. Madde
nin metnine göre «Şifahi olarak yapılmış olan 
akitlerden bu resim; şu nispetler dâhilinde ol
mak üzere alınır.» 

îkinci fıkra : 
«Şayet bu mukavele noterde yapılmışsa bu 

takdirde resim noter vasıtasiyle alınır.» 
îkinci fıkraya bunu koymakla; birinci fıkra 

yalnız şifahi akitlere şâmil olmak üzere telâkki 
ediliyor; tatbikatta birinci fıkraya göre şifahide 
yapılmış olsa kira akitlerinden bu resmî alıyor. 
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ikinci fıkrada; noterlerce yapılmış olduğu 

takdirde noterler vasıtasiyle alınır yolunda mü
talâa ediliyor. Fakat takririn kelime olarak met
ni böyle olmakla beraber o zamanki müzakere
lerden anladığımız maksat şudur : 

Birincisi kira akdi vesilesi ile tarafları yazılı 
akit yapmaya mecbur etmiyelim, bu tahakkuk et
miş, yani bugün yazılı akit yapmak mecburiye
ti yoktur. 

İkincisi, bu akdi yapmıyanlardan ceza almı-
yalım. Bu da tahakkuk etmiştir. Fakat yazılı 
mukavele yapmıyanlardan, birinci fıkra hükmü
ne göre resim alınır. Çünkü Kanunun metni, 
birinci fıkrada şifahi, ikinci fıkrada ise resmî 
akitlere şâmil mânada yazılmış ve tatbikatta da 
bâzı yerlerde kanunun bu fıkrası hükmü, ka
nundan çıkarılmak suretiyle bir ilga mânasına 
alınmış bâzı yerlerde metin üzerinden hareket 
edilmiş ve şifahi ve yazılı akitlerden harç, yani, 
resim alınır, şekilndedir. 

Esas itibariyle icarı Akar Nizamnamesiyle 
bize gelmiş olan bu mesele, belediyelerin kiralar
dan resim alması mevzuu bir Fransız kanunu 
sistemidir. 

Fransa'da kira akdi, şifahi akitlerden 
değildir. Şifahi akit yapılırsa muteber olmaz. 
Muhakkak yazılı olacaktır, icarı Akar Nizam
namesi oradan alınmıştır. Bizim B.orçlar Kanu
nu isviçre'den alınmıştır. Onun sistemi de kira, 
akitlerini şifahi akit saymaktır. Hem şifahi, hem 
yazılı iki kanun sistemi ayrılığından doğan bir 
güçlük karşısında bulunuyoruz. Bu itibarla şi
fahi olarak yapılmış olan kira mukavelelerin
den de belediye resmi alınıyor. Bu ;o kadar güç 
bir iştir ki, ev ev dolaşacaksınız akitli mi akit-
siz mi oturuyor, hibe suretiyle mi verilmiştir ne 
şekilde verilmiştir, bedeli kaç liradır, akit ya
zılı olmadığı ve buna da mecbur tutulmadığı için 
bunu tahkik halkı izaç etmekten başka bir işe' 
yaramaz. Noterlerde yapılmış mukavelelerde 
malûm olan harcı almak mümkündür. Bu iti
barla bu şifahi akitlerle, yine Meclisin evvelce 
maddeyi tedvin ederken heyeti umumiyesi itiba
riyle beliren kanaatine uymak suretiyle, mad
deyi, yalnız noterler tarafından yapılan veya 
tasdik ettirilen kira akitlerinden noterler vasıta
siyle bir Belediye Resmi alınmasına inhisar et
tirilmesini, şifahi olarak yapılan mukavelelerin 
bu resimden muaf tutulmasını esas olarak ka:-
bul ediyor. Bu mesele böylece halledildikten 
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sonra İcar ve Akar Nizamnamesinin ortadan 
kaldırılması mevzuuna geliyorum. 

Her ne kadar Belediye Gelirleri Kanunu
nun 51 nci maddesi; bu kanuna aykırı olan 
mevzuat kaldırılmıştır gibi bir umumi hüküm ih
tiva etmekte ise de icarı Akaar Nizamnamesi Me
deni Kanunla kaldırılmıştır, Noter Kanuniyle kal
dırılmıştır. Vakıflar Kanuniyle kaldırılmıştır, 
Borçlar Kanuniyle kaldırılmıştır, nihayet Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanuniyle kaldırılmıştır. 
Kala kala belediye gelirleriyle ilgili maddesi 
mer'i kalmıştır. Bunlar acaba niçin mer'i kaldı? 
Belediye Gelirleri Kanunu nizamlarına aykırı de
ğil midir ki, bunu tatbikattan kaldırmaya çalışıyo
ruz. icarı Akaar Nizamnamesinin bir 24 ncü 
maddesi vardır, bunda deniliyor ki, ihtilâf vuku
unda mahkemeye arzedilecek kira akitlerinde, 
mahkemeler harem yatırıldığına dair vesika ge
tirilmedikçe dâvaya bakamaz. Evvelâ gidecek, 
belediyeye harcını verecek, ondan sonra gelecek 
dâvaya bakacak. 

Şimdi icarı Akaar Nizamnamesinin esas iti
bariyle mer 'i kalan ana hükmü bu oluyor. Bugün 
tatbikatta mahkemeye gidiyorsunuz, icardan bir 
dâvanız var, yazılı bir akdiniz falan yok, dâvayı 
açıyorsunuz. Hâkim diyor ki, bunun resmini be
lediyeye yatır, gel, ondan sonra senin dâvanı yü
rüteyim. Dâvaya bakmak için yazılı akit aramı
yor, şifahi akit muteber, Borçlar Kanununa gö
re, doğru; yalnız resmi yatır, senin dâvanı göre
yim diyor. Bundan ne anlaşılır Bundan şu an
laşılır ki, icarı Akaar Nizamnamesinin bu hükmü 
Borçlar Kanunu hükümlerine aykırı değildir. 
Akdin muteberiyetine ve tatbikatına mütaallik 
değildir. Sadece gelir temini içindir. Ve ispata 
mütaallik değildir, sadece gelir temini için; bu 
hüküm yalnız bunun için konulmuştur. 

Tevhidi içtihat kararı bunu iki satırla hallet
mektedir, arzedeyim: 

«icar akdinin sıhhati ve inikadı kanunda bir 
şekli mahsusa tâbi bulunmaması ve Borçlar Ka
nunu hükümlerine göre şifahi surette ve hattâ 
delâletten icar akdi vücut bulabileceğine ve İcar 
Akdi Nizamnamesinde mukavelenin tahriri olması 
lüzumu hakkındaki kayıtlar resim ve saire temini 
hususuna ait olup akdin tamamiyetine müessir 
değildir.» 

Bugün akit yapmak hususundaki hükümler 
gelir almaya mürailik, olup, ne akdin ispatı ve 
ne de sıhhatine taallûk etmiyen hükümlerdir. 
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Şimdi buna nazaran icar akdi var mı yok mü 
ihtilâfı Borçlar Kanunu hükümlerine göre icar 
akdinin mevcudiyetini nasıl ispat edelim? Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 287, 288, 289 
ncu maddelerine göre. Belediye Resmini nasıl 
alalım? Belediye Kanununun 37 nci maddesine 
göre. O halde, icar ve Akaar Nizamnamesinin ar
tık yeri kalmamıştır. 

Burada hatıra gelen diğer bir nokta, bu icar 
ve Akaar Nizamnamesinin hükümlerinin, biraz 
evvel Muzaffer Akalın arkadaşımızın belirttiği 
şekilde yalnız resme ait değil, aynı zamanda is
pata mütaallik olduğuna dair bir tereddütleri 
vardır. Yani bunun Komisyona iadesini arzu et
tiklerinin esbabı mucibesi, olan nizamname hü
kümlerinin değişip, değişmediği hakkındaki te
reddütleridir. 

Eğer hususi bir kanun olarak bu icar ve 
Akaar Nizamnamesi ve onu tadil eden muvak
kat kanun Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nundan sonra neşredilmiş bir kanun olsaydı o 
vakit Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu isr 
pata mütaallik ana hükümleri kira kısmına 
mahsus olmak üzere tadil etmiştir derdik. Fa
kat H. U. Muhakemeleri Kanunu bu XIX ncu 
asırdan kalan nizamnameyi zaten ispat bakı
mından ortadan kaldırmış bulunuyor. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287 
nci maddesi ispat bakımından esastır : Ne di
yor? Hususi bir kanunla sahih olması, muteber 
olması; mahsus bir şekle tâbi kılınmış olan 
akitler ancak o şekle riayet halinde sahih ola
cağı gibi ancak o şekilde ispat edilebilir. Bilâ-
hara şifahi akitlerde ihtilâf vukuunda 287 nci 
madde bu işi halletmiye kâfidir. Binaenaleyh 
arzettiğim sebeplerle icar ve Akaar Nizamna
mesinin kaldırılması icabetmektedir. Tatbikat
taki birçok güçlükleri bu şekilde ortadan kal
dırmış olacağız. Bu maruzatıma nazaran mad
denin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — ihsan Olgun buyurun. 
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar, mevzu, teklif sahibi arkadaşımızın 
izah ettiği kadar basit değildir. Her ne kadar 
Borçlar Kanunu kira akdini şekle tâbi tutma
mışsa da, bu, memleketimiz için bir intizamı 
âmme meselesidir. 

Şahsi görüşüme göre, icaru Akaar Nizamna
mesinin kalkması tatbikatta birçok mahzurlar 
doğuracaktır. Meselâ arkadaşlar Millî Korun-

• 
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ma Kanununun tatbikatını ele alalım. Şimdi, 
Millî Korunma Kanununun yegâne işliyen, 
canlı maddesi kira akitlerine taallûk eden hü
kümleridir. Kira akdini ve Icaru Akaar Nizam
namesini ortadan kaldırdığımız zaman, Millî 
Korunma Kanununun bu maddesi ne suretle iş-
liyecektir? Bu mekanizmayı nasıl yürüteceğiz? 
Millî Korunma Kanununa göre yargıç, savcı, 
hangi cihaz bu mevzuu inceliyorsa evvelâ bir 
mukavele aramaktadır, ve mukavelenin tasdik
li örneğidir ki, ancak her hangi bir suretle 'ka
nuni tatbikata ve bu mekanizmanın işlemesine 
imkân vermektedir. 

Şimdi arkadaşlar, acaba 1926 dan beri muh
telif tarihlerde meriyet mevkiine giren gerek 
Medeni Kanun, gerek Borçlar Kanunu ve onu 
takibeden Vakıflar Kanunu ve diğer mevzuat 
ayakta durduğu halde neden şimdiye kadar 
icarı Akar Nizamnamesi ayakta durmuştur, ni
çin bu mülgadır diye sarahaten, gerek Medeni 
Kanunda gerek mütaaddit kanunlarda sarih ola-

•i rak ifade edilmemiştir ve bugün dahi meriyet 
mevkiindedir1? 

Arkdaşlar, bu bence Millî Korunma Kanu
nunun icara taallûk eden maddesini, hukukan 
değil, fiilen kaldıran bir maddedir. 

Ey sahibi ile kiracı mekanizmasının işleme
sini tamamiyle durduracak ve felce uğratacak 
bir hükümdür. 

Bundan başka geçenlerde Yüksek Meclisçe 
kabul buyurulan Gelir Vergisi Kanuniyle, gay
rimenkul sermaye iratlarını, yani bina ve tesi
sat kiralarını vergi mevzuuna aldık. Şimdi gay
rimenkul sermaye iratlarını Gelir Vergisiyle, 
bir gelir kaynağı olarak kabul buyurduktan 
sonra, bunu gelir memuru ne suretle alacak, el
de bir mukavele hükmü olmadığına göre serma
ye iratlarını ne suretle tesbit edecek? Gelir Ver
gisi mekanizması, ve hükümleri ne suretle yü
rütülecek ? 

Sonra bir mükellef mülk sahibi olduğuna 
göre, kira üzerinden bir vergi verecektir, bu 
verginin alınması şeklini nasıl halledeceğiz ? 

Yine arkadaşlar; geçenlerde kabul buyur
duğunuz, Gelir Vergisinin bir cüzü olan Esnaf 
Vergisi vardır ki, bu vergide esas, iş yerlerinin 
kirası üzerinden vergi almaktır. Bu Gelir Vergisi 
1951 yılından itibaren tatbik sahasını geçecek
tir. Binaenaleyh Esnaf Vergisinde esas iş yerleri 

.1949 O : î 
olduğuna göre, icarı Akar Nizamnamesi kaldı
rıldığı takdirde, gerek Millî Korunma Kanunu
nun, icarlara mütaallik hükmünü gerek gayri
menkul sermaye iratlarını, gerekse Esnaf Ver
gisini ne süetle tahakkuk ettireceğiz, ne suretle 
işleteceğiz? Konturatolar münasebetiyle alman 
bir vergi vardır. Bu, konturat vergisi değil, ki
ra üzerinden alman bir esimdi. Bundan başka 
belediyelerin gelir kaynağı olan ve Bina Vergi
si matrahı üzerinden alman Tenvirat, Tanzifat 
Vergisi vardır. Bu vergi, heyetlerce takdir edi
len gayrisâfi iratlar üzerinden alınır, icarı Akar 
Nizamnamesine bağlı kalmadığımız takdirde, 
Bina Vergisi ve bina matrahı üzerinden alman 
Tenvirat ve Tanzifat vergisini almaktaki müş
külâtı kendisini açıkça gösterecektir. Hülâsa ar
kadaşlar, icarı Akar Nizamnamesi kalkarsa şu 
mahzurlar doğar: Yürürlükte bulunan Millî Ko
runma Kanununun kiraya taallûk eden madde
leri işliyemez, fiilen felce uğrar, sonra bu yüz
den bir çok ihtilâflar doğar, mahkemelerin işi 
artar, ispat külfeti gayet genişler, Devletin, 
Gelir Vergisi ve Esnaf Vergisi kanunlariyle 
gayrimenkul sermaye ve iratlara koymuş oldu
ğu malî mekanizması işliyemez ve bu suretle 
gerek Devletin ve gerekse mahallî idarelerin 
gelirleri durur ve tahakkuk ve tahsil işleri müş
külât arzeder. Binaenaleyh, Belediyeler Kanu
nunun bir maddesinin tadili suretiyle, uzun za
manlardan beri içtimai hayatımıza girmiş ve 
tatbik edilmiş olan ve âmme intizamını temin 
ve tesis eden bir nizamnameyi, böyle gelişi gü
zel ortadan kaldırmak, cemiyet hayatımızda 
birtakım boşluklar hâsıl edecektir. Eğer arka
daşımız; icarı Akar Nizamnamesi eskimiştir, 
bugünkü ihtiyaçlara cevap veremez, bir hale 
gelmiştir, bu sebeple bugünkü ihtiyaçlarımıza 
bünyemize göre yeni mevzuat tedvin edilsin gi
bi bir noktayı nazara gidiyorlarsa ben de yeni 
ihtiyaçlara göre bu mevzuun ele alınmasına ta
raftarım. Yoksa icarı Akar Nizamnamesi orta
dan kaldırılırsa, Millî Korunma Kanunu yürü
mez, Gelir ve Esnaf vergileri kanunu yürümez 
ve işlemez bir hale gelir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüsane) — Yan
lış, yanlış... 

İHSAN OLGUN (Devamla) — Zatiâliniz de 
çıkar doğrusunu söylersiniz. > 

BAŞKAN — Tasarılara oy vermiyen arka
daşlar varsa oylarını kullansınlar, 
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VEHBİ SARÎDAL (Niğde) — Geçen sene 

Belediye Resimleri Kanunu Kamutayda müza
kere edilirken 37 nci maddesindeki kira muka
velelerinden alınacak Belediye Resmine gelince, 
Mclis bu işin üzerinde durdu. Demin bu tadil 
tasarısının sahibi olan Abdurrahman Konuk ar
kadaşımın izah ettiği gibi, 37 nci maddede 
(Kontrat yapmak mecburidir, hu mecburiyete 
riayet etmiyenlerden Kontrat Resmi bir misli 
cezasiyle beraber alınır diye bir hüküm vardı. 
O münasebetle söz almış olan arkadaşlar arasın
da ben de bu bahse temas etmiş ve huzurunuzda 
konuşmuştum. O zamanki, arzım şu idi : Gerçi 
1298 tarihli îcarı Akaar Nizamnamesiyle mem
leketimizde kira akitlerinin yazılı bir mukave
leye raptedilmesi hükmü de konulmuş idiyse de 
1926 senesinde kabul edilmiş olan Borçlar Ka
nuniyle, bu ana kanunla bu hüküm ortadan 
kaldırılmıştır. Borçlar Kanununun maddei mah-
ussasına göre, ki, o maddenin numarası şimdi 
hatırımda değildir, kira akdi yazılı olması lâ-
zımgelen akitlerden değildi. Kira hususunda 
şifahi akitler de muteberdir. Arkadaşımın dedi
ği gibi, şu halde kira akdinin tekevvünü bakı
mından bizim Borçlar Kanunu ile kabul ettiği
miz esasa göre, yazılı mukavele mecburiyeti 
yoktur. Şifahi olarak da kira akdi tahakkuk eder. 
îcap ve kabul tahakkuk ettiği vakit kira akdi 
mevcuttur. Demek ki, Borçlar Kanunu 1298 
tarihli îcarı Akaar Nizamnamesi hükmünü bu 
bakımdan ortadan kaldırmıştır. 

Akdin ispatına dair hükümlere gelince; Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunu akdin ispatı 
hususunda da, muayyen miktarı geçmediği tak
dirde, mutlaka yazılı delil talep etmez, şifahi 
delilleri de kabul eder. Şu halde Konuk arka
daşımın da izah ettiği gibi îcarı Akaar Nizam
namesinin hükümlerinden kala, kala yalnız bu 
mukavelelerden bir Beylediye Resmi alınıp alın
maması hükmü kalmış oluyor. Gçen sene Bele
diye Gelirleri Kanununun 37 nci maddesinin 
müzakeresi sırasında verdiğim bir önerge Kamu
tayda büyük bir çoğunlukla kabul edilmiş ve 
mecburiyet kaldırılmış idi. Bu suretle Hükümet 
tasarısındaki 37 nci maddenin ikinci fıkrası kal
dırılınca bu madde de sadece yazılı kira muka
velelerinden alınması lâzımgelen Belediye Res
mine ait hükümler kanunda kaldı. Fakat arka
daşlar, belediyelerimiz bti kanunu anlamakta ve 
tatbik etmekte ihtilâfa 'düştüler. Meselâ Bursa'-
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dan geçen sene aldığım bir mektupta, -Bursa 
Belediyesinin mahza, îcarı Akaar Nizamnamesi 
Belediye Gelirleri Kanunu ila sarih bir surette 
kaldırılmış olmadığı için Be'ediye Resmi bakı
mından bu nizamnamenin me *'i olduğuna l:arar 
vererek bina sahiplerine ve k'racılardan cezalı 
Kontrat Resmi talep ettiği bildiriliyordu. Hal 
buki vazıı kanun burada nokt.ıi nazarını sarih 
surette göstermişti. Bursa Belediyesi bu husus
taki Meclis tutanaklarını okum aş olsaydı, bura
da cereyan eden müzakereleri {*'6z önüne almış 
olsaydı, görecekti ki, B. M. Mee'isi bu husısta 
katî kararını vermiştir. Fakat on har sadece met
ne baktılar; bu metinde, icarı Akaar Nizam
namesinin kaldırıldığına dair sar>h bir hükıim 
göremedik diye kiracıları, ev sahipleri tazyike 
başladılar. 

İstanbul Belediyesi de aynı yola gitmiştir. İs
tanbul Belediyesi mahza bu yüzden kaybedeceği 
varidatı düşünerek kontrat aramak yoluna de
vam etmek istedi. 

Şayanı şükrandır ki, Ankara Belediyesi bu 
yola gitmedi. Ankara Belediyesi Kanunun yal
nız metnini değil Mecliste geçen müzakereleri de 
takip ederek vazıı kanunun maksadını anlamış 
ve kontrat mecburiyeti yoktur, şifahi ıkit varca 

'resim alınmaz, kira akdi noter tarafından tan
zim veya tasdik edilmiş yazılı mukaveleye isi i-
nat ediyorsa resim alınır demiş ve bu yola git
miştir. 

Bir misal daha arzedeyim : Bu yaz vatili es
nasında seçim dairem olan Niğde'nin Aksaray 
ilcesine gitmiştim, orada Belediye Meclisi yeni 
çıkan Belediye Resimleri Kanunun 37 nci mad 
desinde madamki mecburiyet hakkında bîr ] lüküm 
yoktur, artık belediyece kontorato aramak mec
buriyetini tatbik etmeye ve belediye resmi ılmak 
cihetine gidilmesin, diye bir karar veriyor. Şeh
rin belediye reisi ayrı bir noktayı nazarda bulu
nuyor. îcarı Akar Nizamnamesi vardır, bıı ni
zamnameyi tatbik etmek benim görevimdir \ e ben 
bu nizamnameyi kaldırılmış telâkki etmiyorum 
diyor. Vilâyete müracaat ediyorlar, vilâyet idare 
heyeti belediye reisinin noktai nazarını daha 
uygun buluyor. 

Görüyorsunuz ki, memlekette bir teşettütü ef
kâr vardır. Bazıları kibul ediyorlar b8zıls.ı 
kabul etmiyorlar. Arkadaşım bu hususta çok gü
zel konuşmuştur. Akdin mutlaka yazılı olmasını 
mucip bir hüküm yoktur. Bor^idi- îianunu es&-



B : 19 
sen bu mecburiyeti kaldırmıştır. Akdin ispatı 
için mutlaka bir mukavele mecburiyeti yoktur, 
Usul Kanunuda bunu kaldırmıştır. Esasen Mec
lîs kararını vermiştir. Arkadaşımızın teklifi bu 
Büyük Millet Meclisince verilen kararın, beledi
yelerce tereddüdü mucip olmıyacak şekilde ve sa
rih surette ifadesinden ibarettir, öyle sanıyo
rum ki, Adalet Komisyonu da vaziyet sarihtir 
diyecektir. Adalet Komisyonu ve Başkanını bu 
mütalâada bulunacağını sanıyorum. Konuk arka
daşımızın teklif ettiği bu kanunun kabulü çok 
yerinde olacaktır. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Efendim; bendeniz bu kanun teklifinin bir kere 
de Adalet Komisyonunda incelenmesini arzettim. 
Dikkat Duyurulmuştur tabiî; gerek Vehbi Sandal 
arkadaşımız, gerek teklif sahibi arkadaşımız işin 
bu noktasına yani benim teklifime temas buyur-
mıyarak esas itibariyle kanun teklifinin yerinde 
olduğu mütalâasiyle izahatta bulundular ve bil
hassa teklif sahibi arkadaşımız adlî kanunlarımı
zın hükümleriyle meriyetten kaldırılması mevzuu-
bahis olan İcarı Akar Nizamnamesinin hükümle
rini mukayese etmek suretiyle uzun ve etraflı 
izahatta bulundular. Basit olduğunu ve bu se
beple Adalet Komisyonuna gitmesine mahal bu
lunmadığını söylemek, belirtmek maksadiyle bu 
kadar uzun izahat vermeye lüzum görmelerini 
dahi işin bir kere de Adalet Komisyonundan geç
mesi lâzımgeldiğinin delilidir arkadaşlar. 

Bendeniz kaldırılması teklif edilen İcarı Akar 
Nizamnamesinin sadece belediyelere gelir temi
nine ait hükümleri ihtiva eden bir nizamname ol-
madığmı, kiracı ile kiralıyan arasındaki müna
sebetleri ve şekilleri, hukuki münasebet şekille
rini tesbit eden bir kaideler manzumesi tesis et
miş bulunması bakımından bunun İçişleri Komis
yonunun rapurîyle Yüksek Kamutayın takdirine, 
oyuna arzedilmesinin prensip ve usul bakımın 
dan caiz olmadığını belirttim arkadaşlar. 

Sonra arkadaşlr; Belediye Gelirleri Kanunu
nun, kaldırılan maddeleri gösteren hükmü içinde 
bu nizamnamenin gösterilmemiş bulunması, unu
tulmuş olmasından, tesadüfen konmamasından 
ileri gelmemektedir. Belediye Gelirleri Kanunu 
gibi, mevzuu münhasıran, gelirlere taallûk 
eden bir bahiste, muhteviyatı, maksadı tanzim 
ettiği ihtiyaçları daha geniş bulunan bir nizam
namenin kaldırılması, uygun görülmediğinden, 
şimdi bu talebi münhasıran, mevzuun mahiyeti 

— 292 

19.12 .194Ö 6 : 1 
itibariyle mütehassıs komisyona gitmesini teklif 
etmiş bulunuyorum. Bu itibarla, işin esası hak
kında, Yüksek Kamutayı rahatsız etmek isteme
miştim. Şimdi mecbur oluyorum, birkaç cümle 
ile maksadımı iyice açıklamak durumundayım. 

Ben bu kanun teklifinin Kamutayın günde
mine alındığını görünce bu işte, mütehassıslara, 
bu. bahisleri okutan bir profesörün mütalâasına 
müracaat ettim. Bu profesörün mütalâasından 
müsaadenizle birkaç satırını okuyacağım; 

(İcarı Akar Nizamnamesi sadece belediye ge
lir mevzuunu tanzim eden bir metin değildir. 
Gayrimenkul kiralarının iktisadi ve hukuki ha
yatta oynadığı mühim rolden dolayı bu mukave
leden doğan ihtilâfların hal şeklini kolaylaştır
mayı amaç tutan bir ispat şekli hukukudur. Fil
hakika tecrübe göstermiştir ki, kira hukukunun 
da dâvaların kolay ve masrafsızca halli için bu 
alanda yazılı değil usulün kabulü zaruridir. 
(Bakınız Juliot de la Morandiere, adı geçen eser, 
No. 828) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
bu nizamnameden sonra çıkmış olmakla beraber 
nizamname hususi bir hükmü, yani ancak akar 
kiralarının ispatına ait kaideleri ihtiva ettiğin
den bu kanun ile ilga edilmiş değildir. Bu iti
barla bilfarz Usul Kanununa göre 500 kuruştan 
yukarı kıymetteki hakların yazılı şekille ispatı 
mecburiyeti varken nizamnameye göre bu kıy
metten dun bir kira akdinin dahi yazılı şekille 
ispatı icabeder. Tasarıda ve gerekçesinde bu mü
him nokta göz önünde tutulmamış, üzerinde du
rulmamıştır. Eğer Hükümet ve Meclis ispat hu
kukuna ait olan bu kaideyi değiştirmek istiyorsa 
meselenin adlî bir mevzua taallûku hasabiyle Ad
liye Encümeni tarafından tetkiki faideli olurdu. 

2. İcarı Akar Nizamnamesinin bir takım 
hükümlerinin Borçlar Kanunu ve diğer kanun
larla zımmen mülga olduğu doğrudur. Fakat bu 
nizamnamenin yaşıyan ve diğer kanunlarca kai-
dırılmıyan hükümleri de vardır. Bu hükümler 
halen uzun bir taamülden de kuvvet alarak tat
bik ediliyor. Şu halde bu yaşıyan hükümlerin tet
kiki ile bunların diğer kanunlara ilâvesi temin 
edildikten sonra nizamnameyi ilga etmek daha 
doğru olur. 

Şimdi soruyorum arkadaşlar, neden Adalet 
Komisyonuna gitmesine karşı bu kadar hassasi
yet gösteriyorlar. Bir kere de oradan geçmesi oy
larımızı daha salim şekilde kullanmamıza imkân 
vermek noktasından daha uygun olmaz mı?, 
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SÖZCÜ FAHRETTİN TÎRÎTOĞLU (Ba

lıkesir) — Arkadaşımız Abdurrahman Konuk'-
un teklifleri mütahassıs komisyon olması hasabiy-
le İçişleri Komisyonuna gelmiştir. İçişleri Komis
yonunuz lâzım gelen tetkikatı yapmış ve size su
nulan metni hazırlamıştır. Eğer Adalet Komis
yonu ayrıca bir tetkik yapmak isterse buna mu
arız değiliz. Ancak gerek teklif sahibi Abdurrah-
maan Konuk ve gerekse Niğde Milletvekili Vehbi 
Sandal arkadaşımızın çok güzel izah ettikleri 
veçhile, Kira Akdi Borçlar Kanunu hükmüne gö
re, şekle tâbi akitlerden olmadığı için, bu mad
denin Yüksek Kamutayınızda müzakeresi sırasın
da kontrat mecburiyetine ve kontrat yapmıyan-
lardan ceza alınmasına dair olan hüküm kaldırıl
mış olduğu gibi, kira akdinin ve kira bedelinin 
ispatı cihetleri de Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununa tâbi olacağı gösterilmiş ve bu husus
ta komisyona izahat verilmiştir. Belediye gelir
leri bakımından İçişleri Komisyonunuz kontrat 
resmi alınmasını ancak noterler huzurunda re'-
sen tanzim olunan veya noterlere tasdik edilmek 
üzere verilen sözleşmelere hasır ve bununla ikti
fa etmiş, şifahi akitlerde bu resmin alınması 
müşkülâtını görmüş ve 37 nci maddenin tadilini 
o yolda yapmıştır. 

İhsan Olgun arkadaşımız İcarı Akaar Ni
zamnamesi kaldırılırsa Millî Korunma Kanunu
nun kiralara taallûk eden hükümleri işlemez, 
G-elir ve Esnaf Vergisi Kanununun kiralara 
mütaallik hükümleri kezalik işlemez, aydınlat
ma, temizleme resimleri güçleşir, buyurdular. 
Bunlar doğru değildir, arkadaşlar. Millî Ko
runma Kanununun kiralara mütaallik hüküm
leri 1939 yılı kiralarını esas tutar. Binaenaleyh, 
1939 yılı kiralarının tespiti o zamana ait olan 
mevcut ise kira sözleşmeleri, değilse, şifahi şe
kilde ise yine Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununa göre tevsik edilir. Gelir ve Esnaf Ver
gilerine gelince; gerçi verginin matrahını tâyi
ninde gerçek kirayı esası kaimi edilmiştir, ama. 
Esnaf Vergisi Kanunu gerçek kirayı şu şekilde 
tarif eder : Gerçek 'kira, kira mukavelenamesi 
veya başka belgelerle tevsik olunmadığı tak
dirde vergi tarhında mükellefin 'beyanını esas 
tutulur. Yani Esnaf Vergisi Kanunu kira ak
dini yazılı bir akit olarak 'kalbul etmiş değildir. 
Mükellefin beyanını da şifahi akit olarak ele 
almış ve bunu kâfi görmüştür. Yani Esnaf ve 
Gelir Vergileri bundan mutazarrır olmıyacak-
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tır. Esasen orada 'kanul edilen prensip Borçlar 
Kanunumuzun koyduğu ana prensipin aynıdır. 
Şifahi veya yazılı veya resmî de olsa sıhhat ba
kımından aynı olduğu prensipini ifade etmiş
tir. 

Şimdiki halde mâruzâtımız 'bundan ibaret
tir. Adalet Komisyonuna havalesine muarız 
değiliz. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Re
is Bey evvelâ usul meselesi halledilsin, eğer 
Adalet Komisyonuna gidecekse heyeti umumi-
yesi hakkında şimdi 'burada söz söylenmesini 
bendeniz zait addederim, yok, gitmiyecekse hen 
de söz söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonuna gidip git
memesi heyeti umumiyenin bileceği bir şeydir, 
önergeyi oya koyduğumuz zaman belli olacak
tır. Şimdi tasarının heyeti umumiyesi hakkın
da müzakere açılmıştır, (bir mütalâanız varsa 
size de söz vereyim. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — O 
halde müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar

kadaşlar, Belediye Gelirleri Kanunu Geçici Ko-
mis^yonda müzakere edildi, o komisyonda Ada
let Komisyonundan da üç arkadaşımız mevcut
tu, bendeniz de dâhildim. 

Biz o zaman, intizamı âmme için, kiralarda 
mukavele mecburiyeti olmasını ve bunun 
noterden tasdikli obas ın ı huzuruâlinize teklif 
ettik. Yüksek Kamutay, Vehbi Sarada! arkadaşı-
nrzm izah ettiği sebep^ri nazarı dikkate alarak, 
ev ev, kapu kapu dolaşıp ta mukaveleyi noterden 
tasdik ettirdiniz mi, ettirmediniz mi diye bir ta
kım huzursuzluklar yaratmasın, fikrini müdafaa 
ett^er. Bunun ihtiyari olması hakkındaki takriri, 
burada fevren o komisyonun raportörü kabul edi-
voruz dedi ve (mecburiyet) çıktı, (ihtiyari) cüm
lesi girmekle fıkralar birbirine az çok karıştı. 
Bundan evvel müta^alarını yüksek huzurunuza 
arzeden arkadaşlar işi o kadar büyüttüler ki, yani 
keenne nizamname ortadan kalkarsa bu Devletin 
mevzuatı altüst olacaktır gibi bir fikir ileriye 
sürüldü, Bendeniz o kanaatte değilim. Müsaade
nizle birer birer söyliyeyim : 

Burada mevzııubahis olan şey zaten kanunda 
mukavelelerin noterde tasdiki keyfiyeti ihtiyari 
olduğuna göre, bu tasdik sırasında noter nasıl 

— 295 — 



B : 19 19. 
ols ı hen noter harcını, htm de belediye resmini 
alacaktır, mukavele yap^p ta notere göstermiyen-
ler, tabi) hiçbir harç veı miyeceklerdir, yalnız 
dan ga pulu ile iktifa edeı ektir. 

Bugün mevcut olan 37 i ci maddenin taşıdığı 
hükim bıdur . 

t ;arı akar nizamnamesi Tanzimatta yapıl
mış tır. Oıdan sonra Kanunu Medeni, Borçlar 
Kamnu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
çıktı. Bu üç ana kanunun a ede taallûk eden hü
kümleriyle tearuz eden Ica *ı Akar nizamname
sinin bükünleri yaşıyor denek çok müşkül bir 
meseledir. Hangisi yaşar? Belediye resmine ta
allûk eden madde yaşıyabi'.ir, diye içtihat edi
lebilir. Fak.ıt Belediye Gelirleri Kanununun 
son maddesinde, ilga maddesinde icarı akar ni-
zan ınaı nesini len bahsedilin emesi, komisyonun 
meehuıi olarak yapmasından mütevellittir. Ko
misyonda; Kamutayın nol.tai nazarının, ihti-
yaıi olduğun'ı bilseydi o da yapmazdı. Mecbu
riyet ihtiyari!iğe çevrilince aşağıda «bu kanu
na muhalif hükümler» de-dr. 

Gelir Verg si Kanununda yazılı mukavele 
mecburiyeti vardır. Fakal burada mesele, yazılı 
mukavelename olsun olmasın değildir. Noterde 
tasdik mecburiyeti Gelir Vergisinde yoktur. 

Belediye Kanunun 37 nci maddesinde de no
terde tasdiki mecburiyetini Yüksek Kamutay 
kaldırmıştır. 

Tanzifat, Teı virat resimlerinde, arkadaşım 
zühul etti Om n matrahı iradı gayrisâfi üze
rinden değil, iradı üzerinden vergi alınır. Akar
lardan % 5, konutlardan % 2,5 olarak alınır. 

Keza noterden mukavelelerin tasdik mecburi-
yelinin bulurması veya bulunmaması, Millî Ko
ru ima Kanuı unur; 30 ncu maddesi ile, veya 
5020 numaralı Kanımla hiçbir alâka ve münase
beti yoktur. 

Şimdi biraz da 'şin realitesi üzerinde dura
lım; gönül ister di ki, mukavele mecburiyeti o 
zıman komisyon,ı a veklif ettiği şekilde kabul 
edilmeli idi. Ve noterlerce alman harçlar Ko
misyonca yüksek hadde çıkarılmamalı ve bü
tün vatandaşlar, y, ip tıkları muamelelerde no
tere gidip tasdik e'tirmeli ve bütün ihtilâflar 
ortadan kalkmalı id', halbuki bu yola gidilme
di. En hayırlısı v e en doğru olan bu yola gidil
medi. Bundan so ıra ay rı bir kanunla bu yola gi
dilebilir. Tasdiksiz mukavele, akit olmaz, 
her akdini bir mukavelesi vardır. Mukavelenin 
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noterden tasdik edilip edilmemesi meselesidir. 
Yoksa yazısız akit olursa, Hukuk Usulü böyle bir 
şey kabul etmiş amma o istisna teşkil eder, no
terden tasdiksiz mukaveleden şimdiye kadar 
yaptığımız masraflar ve mahkemeleri işgal et
meler yanında tasdik için noterin -alacağı harç
lar cüzi kalır. 

Şimdi mesele nedir? Noterde bu mukavele
lerin tasdiki işinde iki kanun tearuz ediyor. 
Birisi; Belediye Gelirleri Kanununun 37 nci 
maddesi bu mecburiyeti kaldırmıştır. Diğeri 
de, îcarı Akar Nizamnamesinin filân maddesin
de bu mecburiyet yaşıyor. Bunu ister Adalet 
Komisyonuna tetkik ettirin, ister daha başka 
salahiyetli bir komisyona tetkik ettirin. Hal
ledilecek nokta; Kamutay bir taraftan tasdik 
mecburiyetini kaldırmıştır, diğer taraftan da 
İcarı Akar Nizamnamesinde bu mecburiyet ba
kidir, bu olsun mu, olmasın mı? Bendenizce 
bunun başka şeylerle münasebeti yoktur. Gelir 
Vergisindeki akit mecburiyeti ise tasdik mecbu
riyeti değildir. Orada, herkes bir mukavele 
yapsın mecburiyetinden ibarettir. Zannediyo
rum ki, lüzumu kadar arzettim. Bendenizce 
Adalet Komisyonuna! da giderse hiçbir şey ol
maz. Gitsin bir de onlar baksın. Yok gitmesin, 
Kamutay kararını versin, derseniz o da sizin 
takdirinize aittir. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Arka
daşlar, mukavelenamenin mecburi olmaması, 
geçen sene Belediye Gelirleri Kanununun mü
zakeresi sırasında Yüksek Kamutayın kararma 
iktiran etmiş, mecburi değildir denilmişti. Şim
di müzakere edilen tasarının teklifinden gaye 
de, bunun izahından ibaret bulunmaktadır, ve 
bu mihrak da esasen mahlül bulunmaktadır. Ada
let Komisyonuna gitmesinde bendeniz mâna 
görmüyorum. Esasen mahmul bulunan bu ko
misyonun işlerini bir az daha artırmış olmaktan 
başka faydası olmıyacağı mülâhazasmdayım. 
Esasen Kamutay hâdisenin mihrakı üzerinde 
rey ve kararını da izhar etmiş bulunmaktadır. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim, bu ko
nunun konuşulması uzun sürdü. Bendeniz kısa
ca bir iki noktasına temas etmekle iktifa edece
ğim. 

Arkadaşlarımın etraflı olarak izah ettiği gi
bi, Belediye Gelirleri hakkındaki Kanun konu
şulduğu vakit, burada Vehbi Sandal arkadaşı
mızın teklifi üzerinedir ki icar mukavelelerinin 
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noterlerce tasdiki, hattâ mukavelenin yapılıp 
yapılmaması, serbest bırakılmış kontrolü ber
taraf edilmiş oldu., Eğer bunu komisyona ver
seydik veyahut komisyon bu maddeyi bu şekil
de hazırlamış olsaydı, pek tabiî olarak İcarı 
Akar Nizamnamesinin kaldırılmasına temas 
edecekti. 

Mevcut kanunun bugünkü hükümleri İcarı 
Akar Nizamnamesiyle tezat halindedir. Çünkü 
icarı Akar Nizamnamesinin kurulduğuna dair 
hüküm olmadığından îcar ve Akar Nizamna
mesi yaşamaktadır. Son kanunun tedvininden 
bugüne kadar aklımıza gelmiyen bin türlü müş
külâtla karşılaştık. 

Bi r kısım vatandaşlar, hattâ bütün vatan
daşlar böyle bir mecburiyet olmadığını düşüne
rek noterden tasdikli mukavele yapmak tara
fına gitmemiştir. Bir kısım belediyeler İcarı 
Akar Nizamnamesi vardır diyerek ceza almak
tadır. Mahkemeler, tevhidi içtihat kararma uy
maktadır. Bir taraftan da bâzı belediyeler, ez
cümle Ankara Belediyesi Meclisin bu kanuna 
ait bütün müzakerelerini tetkik etmek suretiy
le İcarı Akar Nizamnamesinin mevcut olmadı
ğını nazara almış ve bu rüsumu muhtemel ge
lirler saymıştır. Adliye Komisyonuna gitmesi 
lâzım mı değil mi hususuna Adliye Komisyonu 
adına arkadaşımız Hulki Karagülle temas etti
ler. Şimdi kaldı M bu, Meclisin karar verdiği bir 
şeydir. Bugün Meclis altı ay evvel verdiği bir 
kararın zıddma bir karar verirse, vâzıı kanun ken
dine yakışmıyan bir vaziyete düşmüş olur. Bu 
kanun tatbikattaki hataları, tereddütleri gidere
cektir. Çünkü vâzıı kanunun sarih kastı bu ka
nunla anlaşılmamış bulunacaklar. Binaenaleyh, 
vâzıı kanun bu husustaki kararını katî olarak 
ve derhal vermeli ve tatbikattaki aksaklığı iza
le etmelidir. 

Şayet arkadaşlardan her hangi birisi ana 
hükümlere dayanan bu hükümler yerine yeni 
hükümler tesisini ve noterlerce tasdikinin ihtiya
ri veya mecburi olması gibi birtakım teklifler 
olursa bu husustaki tekliflerini ayrıca Meclise 
getirsinler. Bunun üzerinde daha fazla konu
şulmaması doğru olur. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim set^lerXe, fbu kanun teklifinin 

bir kere de ,Adalet Komisyonunca incelenmesi-
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ni teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 

Yükstek Başkanlığa 
Şifahen arzetmiş olduğum sebepler dolayı-

siyle tasarının bir defa da Adalet ve Maliye Ko
misyonlarına havale buyurulmasmı arz ve tek
lif ederim. 

Yozgad Milletvekili 
İhsan Olgun 

BAŞKAN — önergelerden birisi yalnız Ada
let Komisyonuna havalesini, diğeri, hem Adalet 
hem de Maliye Komisyonuna havalesini iste
mektedir. Evvelâ bu şekli halledelim. 

Evvelâ tasarının Adalet Komisyonuna hava
lesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Adalet Ko
misyonuna havalesini istiyen önerge kabul edil
memiştir. 

Maliye Komisyonuna havalesini kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Maliye Komisyonuna havale
sini istiyen önerge de kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Belediye Gelirleri Kanununun (37) nci madde
sinin değiştirilmesine ve 51 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5237 sayılı ve 1 . VII . 1948 
tarihli Belediye Gelirleri Kanununun 37 nci 
maddesi aşağıda gösterildiği şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 37. — Belediye sınırları içindeki-
gayrimenkullere ait noterlerce re'sen tanzim ve
ya tasdik olunan kira sözleşmelerinden yıllık 
kira bedellerinin ve müddeti bir yıldan az olan 
kira sözleşmelerinden belli kira müddetine gö
re hesaplanan kira tutarının yüzde birinden az 
ve ikisinden çok olmamak üzere belediye mec
lislerince kararlaştırılacak nispet üzerinden 
Kontrat Resmi alınır. 

Toptan kiralanan bir gayrimenkul p»rça 
parça kiraya verildiği veya kira bakiyesi baş
kasına devredildiği hallerde dahi birinci fık
rada yazılı olduğu surette Kontrat Resmi alınır. 
Resmi, taraflardan hangisinin ödiyeceği kira 
sözleşmesinde yazılı kayda bağ'ıdır. Sözleşme 
de bir kayıt yoksa mükellef % a l sahibidir. 
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Kontrat Resmi, belediyeler tarafından hazır

lanan pulların noterlerce kontratlara yapıştırıl
ması suretiyle tahsil edilir. Noterler, kontrat 
pulları için belediyeden % 5 beyiye alırlar. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar
kadaşlar, maddede, ifadede ufak bir hata gö
rüyorum. 

Birinci fıkrada ihtiyarîdir diyoruz. îkinei 
fıkranın son cümlesinde mükellefiyet tesis edi
yoruz. Burada ufacık bir hata var, zannediyo
rum. 

Malûmuâlileri muamele sırasında alman re
sim1 ere mükellefiyet veya mecburiyet diye bir 
tesis konulamaz. Zaten noter parayı almadan 
tasdik muamelesini yapmaz, yapmaması asıldır 
ve yapmaz. Burada vadeli veya taksitli bir ver
gi mevzuubahis değildir ki burada mükellefiyet 
mevzuubahis olsun. 

Bu itibarla ikinci fıkranın son kısmında bir 
ufak değişiklik yapılması lâzımgelir. 

«Sözleşmelerde mevcut kayda göre» dendik
ten sonra «eğer sözleşmede hiçbir kayıt mevcut 
değişe taraflar yarı yarıya öder» denmek lâzım
gelir. Çünkü bir tarafın imzasının tasdiki mas
rafını. diğer tarafın ödemesi için burada tesis 
yapmak doğru değfdir. Sadece muamele sıra
sında alman bir resim olduğu için en tabiîsi, 
bunlar aralarında nasıl anlaşmışlarsa öyle ol
malıdır. Parayı vermeden esasen noter tasdik 
etmez. Ancak mukavelede sarahat vardır, sara
hate göre parayı alır, yahut sarahat yoktur, 
mademki akit en az iki imza ile oluyor, imza sa-
h'pleri yarı yarıya öderler. Ve (mükellefiyet) 
tâbirinin burada yeri yoktur Muame'e sırasın
da alman para mükellefiyet olamaz. Ufak bir 
takrir veriyorum kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Fahrettin Tiritoğ'u buyurun. 
S^ZOÜ FAHRETTİN TÎRÎTOĞLU (Balıke

sir) — Arkadaşım Hasan Fehmi Ataç'm tekli
fine komisyon iştirak ediyor. Metnin bu yolda 
tadilini kabul ed:yoruz. Esasen ödeme şekli böy
ledir mükellefler yarı yarıya ödemektedirler. 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen yoktur. 
önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
37 nci maddenin 2 nci fıkrasının son kısmı

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim. j 

«Resmî taraflardan hangisinin ödiyeceği ki-
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ra sözleşmesinde yazılı kayda bağlıdır. Sözleş
mede bir kayıt yoksa, bu resmî taraflar yarı 
yarıya öderler.» 

Gümüşane Milletvekili 
Hasan Fehmi Ataç 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar lütfen işaret buyursunlar... Nazarı itibara 
almıyanlar... Nazarı itibara alınmıştır. 

Komisyon da aynı kelimelerle kalıul ediyor 
mu? 

SÖZCÜ FAHRETTİN TÎRÎTOĞLU (Balık
esir) — Ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu değişiklikle beraber mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kahul edenler... Et-
miyenler... 'Kalbtıl edilmiştir. 

Üç tasarı için oy toplama muamelesi bit
miştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 51 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 5 Nisan 1298 
tarihli icarı Akaar Nizamnamesiyle bu nizam
nameyi değiştiren 1 Şubat 1329 tarihli muvak
kat kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var -mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında mı? 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Kanuna bir 

geçici madde konulması hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Arkadaşımı

zın teklif ettiği yeni 37 nci maddenin kafouliy-
le Kamutay Belediye Resimleri Kanununun 37 
nci maddesi metnini bundan beş altı ay evvel 
vermiş olduğu karar dâhilinde tadil etmiş ve 
bu maddeye vuzuh vermiştir. 

Aradan geçen beş altı ay içinde, tereddüt
lü zaman içinde bâzı 'belediyelerimiz mecburi
yet esasının tatbiki lâzımgeldiğini nazarı iti
bara alarak kiracılara ve ev sahiplerine ceza 
ihükümleri tatbik etmek istemişler ve hattâ bâ
zı muayyen miktarlardaki cezaları da tahsil et
mişlerdir, tahsil edilenler için 'bir şey demiye-
lim. Fakat, henüz tahsil edilmiyen ceza karar
ları için bu kanunda, da bir sarih hüküm koy
mak lâzımgelir. Onun için Necmettin Sahir Sı
lan arkadaşımla birlikte geçici bir madde arz-
ediyoruz, kabulünü rica ederiz. 

-m-
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BAŞKAN — Vehbi Sandal ve Necmettin 

Sahir Sılan'in, önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki geçici maddenin tasarıya eklen

mesini teklif ederiz. 
Tunceli Milletvekili Niğde Milletvekili 

N. S. Sılan V. Sandal 

«Geçici madde — 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununun yayımından sonra, kira akit-
lerinden, ceza aranılmaz.» 
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rinde ve doğru bir maddedir. Bunun için ka
bulünü rica ederim, ve (Hükmen) şeklinde tas
rih edilecek olursa, metin de düzeltilmiş olacak
tır. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Efendim, af buyurun, çok tasdi ediyorum, fa
kat vereceğimiz kararın hatasız olmasını temin 
etmek için gayret sarfetmek mecburiyetindeyiz. 

Teklif sahibi arkadaşımız buyurdular ki, 
'biz bu kabul buyurduğunuz kanunla icar akit-
lerinden dolayı mukavele yapılmaması sebebiy
le ceza alınmasını kaldırmıyoruz, ceza alınması 
esasen belediye kanuniyle kaldırılmıştır. Arka
daşlar, bu böyle değildir. Bu izah, beni mazur 
görsünler, benim anlayışıma göre mevcut mev
zuatımızla tearuz eder. Biz şimdi kabul ettiği
miz kanunla icar akitlerinden dolayı ceza alın
mamasını kabul etmiş oluyoruz. Çünkü, yapıl
madığı takdirde, bu mukavelelerden ceza alın
ması hükmünü tesis eden İcarı Akaar Nizamna-
mesidir. icarı Akaar Nizamnamesini ise biz şim
di kabul buyurduğunuz kanunla kaldırıyoruz. 
Böyle iken nasıl denebilir ki, biz mukavele ya-
pıLmamasmdan dolayı ceza alınmasını bu ka
nunla değil, Belediye Gelirleri Kanuniyle kal
dırmıştık ve onun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren hükmedilen eezalann kaldırılması 
icabeder. Eğer mevzu fbu olsaydı mesele bir ka
nun mevzuu olarak değil, yorumlama mevzuu 
olarak gelmesi icabederdi. Yüksek Meclis Bele
diye Gelirleri Kanuniyle İcar Akaar Nizamna
mesinin hükümlerinin kalkmış olduğuna karar 
verirdi. Halbuki biz yorumlama yapmıyoruz, 
tesis yapıyoruz. Hem tesis yaparız, hem de te
sis yapmamıza rağmen bu tesisle kabul edece
ğimiz hükmü bu tesis tarihinden itibaren değil, 
belediye gelirleri hükümlerinin tatbiki tarihin
den itibaren tatibikı lâzmugelir şekline gidersek 
yanlış bir hukuki neticeye varmış oluruz. Be
nim kanaatime göre, Belediye Gelirleri Kanunu 
yürürlüğe konduktan sonra î can Akaar Nizam
namesinin bu 37 nci maddesi muvacehesinde 
yürürlükte olup olmadığı temyiz mahkemesi ta
rafından tetkik mevzuu olmuş ve nihayet tev
hidi içtihat kararı ile yürürlükte bulunduğu 
tesbit edilmiştir. 

Binaenaleyh, arkadaşlar, bu kira akitlerin
den dolayı alınmaması mevzuubahis olan ceza
lar îcan Akaar Nizamnamesine müstenittir ve 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Efendim, benim bildiğime göre, îcaru Akaar 
Nizamnamesine tevfikan yapılmamış ve bu iti
barla noter harcı verilmemiş bulunan akitler
den dolayı alınacak olan cezaları belediyeler 
kararlaştıramaz. Bu teklifte bu bakımdan mad
di hata olur kanaatindeyim. Bu kararları mah
kemeler verir ve mahkemelere müracaat edi
lir. icar ve isticar münasebetiyle ihtilâf çıktığı 
takdirde mahkemeye gidilir. Mahkeme, evvelâ 
mukavele ister, ibraz edilemezse mukavele bu
lunmadığından dolayı cezasiyle birlikte noter 
harcının yatırılmasına karar verir. Mahkeme
lerce kararlaştırılmış olan cezaların affını mı 
istiyorlar? Bu doğru değildir. Tekliflerini izah 
etsinler. Bunu iyice düşünmek lâzımgelir. Gö
rülüyor ki, flbenim önce Adalet Komisyonuna 
gitmesi hakkındaki teklifimde bir kere daha 
isabet vardır. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Ar
kadaşlar, şimdi kabul buyurduğunuz madde ile 
bonturat yapmıyanlardan ceza alınması kaldı
rılmış değildir. Şimdiye kadar mer'i olan 37 
nci madde kabul edilirden verilmiş olan bir 
takrirle mukavele yapmıyanlardan ceza alına
cağına dair fıkranın çıkanlması dolayısiyle za
ten ceza almamaları lâzımdı. Fakat iki türlü il
ga vardır (birisi sarih ilgadır diğeri zımni ilga
dır. Sarih ilga, madde yazılarak yapılan ilga
dır. Burada fıkra çıkarılmak suretiyle ilga ya
pılmıştır. Tatbikatta, maddenin içinde cezanın 
kaldırıldığı yazılmadı ki, zaten yazılamazdı, 
bunu bilmedikleri ve zabıtları da okumadıkla
rı için, cezanın kaldırıldığından haberleri ol
madığı için arada böyle tatbikat oldu, Şimdi 
teklif edilen geçici madde esasen mevcut olan, 
ceza alınmaması lâzımgelirken hükmedilmiş 
olanları kaldırmaktadır. Bu itibarla tam ye-
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onun da halen yürürlükte olduğu Temyiz Mah
kemesinin îçtihad Kararı ile sabittir. Bundan 
dolayıdır ki, teklif sahibi arkadaşlar *bu şekilde 
îbir kanun teklif etmek lüzumunu duymuşlar
dır. 

SÖZCÜ FAHRETTİN TİRİTOĞLU (Balıke
sir) — Komisyonumuz, takrir sahibi arkadaşlarla 
beraberdir, aynı kanaattedir. Esasen Yüksek 
Kamutayın malûmu olduğu üzere kontrat mecbu
riyetinin kaldırılması ve müeyyide olarak konmuş 
olan cezanın kaldırılması, kanunun heyeti umu-
miyesi konuşulurken takarrür etmiş ve Geçici Ko
misyonda hazırlanan metindeki bu fıkra, Yüksek 
Kamutayın ozaman tasdikma iktiran etmiştir. 
Daha o tarihlerde kira akitleri için, resmî kontrat 
yapmak mecburiyeti kaldırılmıştır. Mecburiyet 
kalkınca bunun müeyyidesi olan cezanın da kal
dırılması lâzımdır. Binaenaleyh biz de teklif olu
nan bu geçici maddenin kabulünü rica ediyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Niğde Milletvekili Vehbi Sarıdal'm önergesi 

tekrar okundu). 
BAŞKAN — Ceza alınmaz şekli tesbit edil

miştir. Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... 
Nazarı itibara alınmıştır. Bunu muvakkat mad
de olarak oyunuza sunuyorum. Tasarıya geçme
sini kabul edenler... Etmiyenler... Tasarıya ek
lenmesi kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yemler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

9. — Türkiye, Avusturya, Belçika, Dani
marka, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, 
İtalya, Lük'semburg, Norveç, Holânda, Portekiz, 
Birleşik Kırattık, İsveç, İsviçre ve Fransa, Birle
şik Kırattık ve Amerika Birleşik Devletlerinin Ah 
manya'daki işgal bölgeleri komutanları ve Tri-
yeste Serbest Ülkesi İngiliz, Amerikan Bölge Ko
mutanı arasında Paris'te 7 Eylül 1949 tarihinde 
imzalanan (1949 -1950 için Avrupa memleketl&ri 
arasında ödeme ve Takas Anlaşması) ve ekleriy
le bu Anlaşmanın geçici olarak uygulanmasına 
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ait Protokolün onanması hakkında Kanun tasarısı 
ve Ticaret Komisyonu raporu (1/614) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz is-
tiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fran
sa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Lük-
semburg, Norveç, Kolanda, Portekiz, Birleşik 
Kıralhk, İsveç, İsviçre ve Fransa, Birleşik Kı-
rallık ve Amerika Birleşik Devletlerinin Alman
ya'daki İşgal Bölgeleri Baş komutanları ve Tri-
yeste serbest Ülkesi İngiliz Amerikan Bölge Ko
mutanı arasında imzalanan «1949 - 1950 için 
Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas 
Anlaşması» ve ekleriyle bu Anlaşmanın geçici 
olarak uygulanmasına ait Protokolün onanması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye, Avusturya, Belçika, 
Danimarka, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İz
landa, İtalya Lüksemburg, Norveç, Felemenk, 
Portekiz, Birleşik Kıralhk, İsveç, İsviçre ve 
Fransa, Birleşik Kıralhk ve Amerika Birleşik 
Devletlerinin Almanya'daki İşgal Bölgesi Baş
komutanları ve Triyeste Serbest Ülkesi İngiliz 
Amerikan, Bölge Komutanı arasında Paris'te 
7 Eylül 1949 tarihinde imzalanan «1949 - 1950 
için Avrupa memleketleri arasında ödeme ve 
Takas Anlaşması» ve ekleriyle bu Anlaşmanın 
geçici olarak uygulanmasına ait Protokol onan
mıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Anlaşmanın uygulanması 
sırasında lüzumlu görülecek bu Anlaşma çerçe
vesi içindeki bilûmum tedbirlerin ittihazı ve 
tahaddüs edecek vecibelerin ifası hususunda Hü
kümet yetkili kılınmıştır". 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

[1] 67 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

— 398 — 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

10. — Türkiye ile İtalya arasında Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 
1 Kasım 1948 tarihinden itibaren bir ay daha 
uzatılması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ticaret Komisyonları raporları (1/481) [1] 

BAŞKAN — Tasarınm tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Maddeiere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin bir ay daha 

uzatılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile İtalya arasında 12 
Nisan 1947 tarihinde imzalanan Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 1 Ka
sım 1948 den 30 Kasım 1948 tarihine kadar bir 
ay daha uzatılması hakkında Ankara 'daki İtalya 
Büyük Elçiliği ile 30 Ekim 1948 tarihinde kar
şılıklı mektup yazmak suretiyle yapılan Anlaş
ma onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum... 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 

11. — Türkiye ile İtalya arasında 10 Kasım 
1948 tarihinde Roma'da imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalarının onanması hakkında Ka

il] 71 şayılmbasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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nun tasarısı ve Dışişleri ve Ticarei Komisyon* 
lan raporları (1/482) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile İtalya arasında imzalanan Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalarının onanması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile İtalya arasında 
10 Kasım 1948 tarihinde Roma'da imzalanan Ti
caret Anlaşması ile ödeme Anlaşması ve ekleri 
onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihînde 
yürüılüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 

12. — Ankara Milletvekili Avni Refik Bek-
man ve iki arkadaşının, Bilûmum Askerî Malûl
lerin Terfihi hakkındaki 551 sayılı Kanuna 
bağlı emraz cetveline bir madde eklenmesi hak
kında Kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonu raporu (2/170) [2] 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen var mı? 

Dr. HİKMET FRAT (Malatya) — Ben de 
istiyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş
lar; bilûmum Askerî Malûllerin Terfihi hakkın-

[1] 69 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[2] 74 sayılı basmayazı £utanağm sonunda-
I dır. 
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daki 551 sayılı ve 23 . XI . 1341 tarihli Kanun
daki emraz cetveline bir madde ekleniyor. Biz bu 
eklemeye muarız değiliz. Fakat 551 sayılı Ka
nun vaktiyle Millî Savunma Komisyonundan 
geçmiştir. Bu sefer Millî Savunma Komisyo
nundan geçmediği gibi, Millî Savunma Komis
yonunun bu hususta mütalâası da alınmamıştır. 
Ben Millî Savunma Komisyonu adına bu tasarı
nın bir defa da Millî Savunma Komisyonunda 
görüşülmesini arz ve teklif ediyorum. Çünkü 
bilûmum askerî malûlleri ilgilendiren bir mad
dedir. Millî Savunma Komisyonunun da bunun 
üzerinde durup meşgul olmasının çok isabetli ola
cağı kanaatindeyim. Bunun Millî Savunma Ko
misyonuna havale edilmesini arz ve rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Hikmet Fırat. 
Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Aynı mü

talâada bulunacaktım. 
BAŞKAN — Önerge var mı Paşa:' 
Ol. EYÜP DURUK AN (Hatay) — Takdim 

edeyim. 
(Komisyon adına sesleri). 
BAŞKAN — Teklif Komisyondan geçmemiş

tir. Millî Savunma Komisyonu Heyeti Umumîyeye 
tasarıyı arzeden Komisyon olmadığı için ayrıca 
Heyeti Umumiyeden bir önerge ile Komisyona 
istenebilir, önerge olmadan reye konulamaz. 

Tasarıyı arzeden Komisyon olsaydı şifahi ta
lebe istinaden verilebilirdi. Teamül budur. 

Yüksek Başkanlığa 
551 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısının Millî 

Savunma Komisyonuna verilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Hatay Milletvekili 
Gl. Eyüp Durukan 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Et
in iyeni er... Kabul olunmuştur. 

Tasarıyı Millî Savunma Komisyonuna veri
yoruz. 

13 — Amerika Birleşik Devletleri Ekono
mik İş Birliği İdaresinin Türkiye'ye tahsis ey
lediği şartlara bağlı dolar yardımı mukabilinde 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde 
Türk Lirası ile açılacak karşılık hesabına dair 
E C A İdaresi Türkiye Temsilcisi Elçi Russel 
Dorr ile teati olunan mektupların onanması 
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hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu 
raporu (1/574) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz is-
tiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri E C A (Ekonomik 
îş Birliği) İdaresinin Türkiye'ye 'tahsis eylediği 
şarta bağlı dolar yardımı mukabilinde Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk li
rası ile açılacak karşılık hesaba dair E O A İda
resi Türkiye Temsilcisi ile mektup teatisi sure
tiyle yapılan Anlaşmanın onanması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1948 - 1949 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri E C A (Ekonomik îş Birliği) 
İdaresinin Türkiye'ye tahsis eylediği şarta bağlı 
dolar yardımı mukabilinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası nezdinde Türk lirası ile açılacak 
karşılık hesaba dair E C A İdaresi Türkiye Tem
silcisi ile 26 Temmuz 1949 tarihinde mektup tea
tisi suretiyle yapılan Anlaşma onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

14. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata 
ve Denizli Milletvekili Kemal Cemal öncel'in, 
Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle Köy Sağ
lık memurlarının geçimlerini düzenlemek üzere 
3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek 5129 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilme
sine dair Kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Büt
çe Komisyonları raporları (2/175) 

BAŞKAN — Bu tasarının tatbikma memur 
olacak ilgili Millî Eğitim Bakanı burada yok-

1] 75 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 

m 
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tur. Dil Kurultayında meşguldür o olmadığı 
için şimdi müzakereyi yapamıyacağız, talik edi
yoruz. 

15. — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı ve 
Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, Tapu 
Kanununun 15 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçişleri, Tarım, Ada
let ve Maliye Komisyonlam raporları (2/6) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU BAŞKANI 
KÂZİM AYDAR (İsparta) — Efendim; kanun 
teklifi Tapu Kanununun 15 nci maddesinden 
bahsediyor. Fakat mesele bataklıkların kurutul
ması hakkındadır, faideli bir mevzudur, Bayın
dırlık Komisyonu bununla çok alâkadardır. Bir 
defa da Bayındırlık Komisyonunda incelenmesi
nin faideli olacağını düşünüyoruz. Bendeniz 
Komisyon namına bunun Bayındırlık Komisyo
nuna verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bir 
önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şimdi izah ettiğim sebeplerle nıevzuubahis ta

sarının Bayındırlık Komisyonuna verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

tsparta Milletvekili 
Kâzım Aydar 

BAŞKAN — Bu tasarının Bayındırlık Ko
misyonuna verilmesini kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Tasarının Bayındırlık Komisyonuna 
verilmesi kabul edilmiştir. Tasarı Bayındırlık 
Komisyonuna gönderilecektir. 

16. — Türkiye ile Danimarka arasında, An
kara'da imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşma-
lariyle eklerinin onanması hakkında Kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/490) [2] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz is
tiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

[1] 77 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[2]; 78 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onan

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Danimarka arasın
da 15 Aralık 1948 tarihinde Ankara'da imzala
nan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle ekleri 
onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

17. — Ordu kıyafet ve alâmetlerinin iltibasa 
yer verecek şekilde benzerlerinin giyilmesinin 
ve takılmasının yasaklığı hakkında Kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları mütalâ-
alariyle Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/510) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

HULÛSt ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar, bu tasarının iki cepheden reddedilmesi ica-
beder, noktai nazarıma göre... 

Çünkü bir defa Adalet Komisyonunun dediği 
gibi, Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesi 
sarahaten (Her kim bir rütbe veya memuriyetin 
veya bir meslekin resmî elbisesini salâhiyeti ol
maksızın alenen giyer ve haiz olmadığı nişan ve 
madalyaları talik ederse bir seneye Kadar hapse 
ve 250 liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm 
olur.) diye bir müeyyide koymuştu. îşte evvelâ 
bu şekilde memnu bir fiili ika edenler hakkında 
umumi hükümlere göre ceza verilecek ve bu umu
mi hükümler tatbik edilecektir. Binnetiee böyle 
bir hükmün tevsii icabediyorsa, benzeri şu veya 
bu şekilde elbise giyenlere ordu kıyafetine ben-
ziyen bu elbisesinden dolayı ceza vermek lâzımdır 
diye bir noktai nazar varsa bu Ceza Kanununda
ki maddenin tadili ve oraya bir hükmün konması 

111 79 sayılı basmayazı tutanağın sonundadar. 
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icabeder. Yeni bir kanun gelmesi, kanun tekniğine 
uymaz. 

İkincisi de, bugün gelmiş olan tasarıda tetkik 
buyurduğunuz veçhile, bu kadar ağır iltibasa 
meydan veren ve sivil vatandaşları mahkemelere 
sürükleyici hüküm vardır ki, bu hüküm, (Renk, 
aynı zamanda şekil itibariyle iltibasa yer bıraka
cak surette tamamen benzerini giymek) şeklin
dedir. Eenk, bu şu demektir ki, artık siviller hakî 
elbise giyemiyeceklerdir. Askerî subay veya eratın 
elbise şekillerine benzer vaziyette her hangi bir 
elbise giyeni tutup mahkemeye sürükliyeceğiz 
demektir ki, işi mahkeme temizlesin, ona ceza ver
sin demektir. 

Sonra tayyare subaylarının lâcivert elbiseleri 
renginde elbise de giyilmiyecektir. Renk ve aynı 
zamanda şekil itibariyle son zamanlarda sivillerce 
de giyilmekte olan Montgomeri şekilleri ve ku
şağı da memnu olacak demektir. 

Yalnız hüküm bununla kalmıyor. Trençkot 
gibi birçok elbiseler gerek askerde ve gerek sivilde 
vardır, bunlar da giyilmiyecektir. Dahası var; 
bütün siviller askerî kıyafet talimatnamesini oku
yup öğrenecekler ve kıyafetlerini ona göre ayar-
lıyaeaklar demektir. Bu, vatandaşa öyle külfet 
tahmil etmektedir ki bir müddet sonra vatandaş
ların hepsini mahkemelere sevkedilmiş görmek 
kabildir. Bugün hemen hepimizde, her köylü, 
her şehirlide ve her mimar veya mühendis gibi iş 
adamlarında hakî renkte Montgomerivari elbi
seler vardır. Çünkü bu elbiseler kullanışlı olması 
ve yıkanıp, temizlenip tekrar giyilebilmesi bakı
mından herkes tarafından tercih edilmektedir. 

Giyim hürüyetini bu kadar bağlayıcı olan hü
kümle, bugün giyilmekte veya elbise mağazala
rında bu çeşit bir milyon takım elbise bulundu
ğunu farzetmek, takımı 30 liradan olsa 30 mil
yon lirayı bir anda imha yoluna gitmek lâzım ge
lir. 

Bu fakir durumumuzda, iktisadi kalkınma 
henüz sağlanmıyan bir «zamanda, fabrikaların 
çıkardığı kumaşları yalnız askerî sahaya hasret
mek doğru olmasa gerektir. 

Subay ve sairenin, eskimiş ve artık şerefine 
yakışmıyacak hale gelmiş olan elbiseleri dahi sa-
tılamıyacak ve çürümeye • mahkûm edilecektir. 

Şu hale göre ekonomik olmıyan ve giyinme 
hüriyetini takyit eder mahiyette olan ve kokardla-
rmı, apoletlerini i;|akmıyacağı için, kasketi giy-
miyeceği için, hiçbir mâni teşkil etmiyen ve or-
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dunun şerefine hiçbir nakîsa vermiyen bu hal 
karşısında böyle bir hüküm getirilerek vatandaş
ların elini kolunu bağlar vaziyette bir kanun ka
bul etmek, bu cepheden de zararlı olduğundan 
bu tasarının reddi lâzımdır. 

Eğer, bâzı müeyyide koymak lâzımgeliyor-
sa Adalet Komisyonu kabul ettiği gibi, Ceza Ka
nununun 253 ncü maddesine daha keskin şekil
de hükümler koymak suretiyle ordu alâmetleri
nin taşmması yasak edilir. Binaenaleyh, bu tasa
rının reddi için bir önerge takdim ediyorum, tak
dir Yüksek Heyetindir. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlarım; ordu: kara, hava ve deniz 
subayları için yep yeni bir kıyafet kabul etmiş
tir. Bu kıyafeti hariçten kimsenin giymemesi için 
böyle bir tasarı getirmiştir, ben buna komisyon
da muhalif kaldım, böyle bir kanuna lüzum ol
madığı kanaatindeyim. 

Bundan evvelki elbise nizamnamelerinde aynı 
elbiseyi hariçte kimsenin giymemesi için Ceza 
Kanununa bir madde konmutur, bu da 253 ncü 
maddedir. Bu maddeyi iyi tatbik edersek, kana
atimce yeni bir tasarıya lüzum yoktur. 

253 ncü madde önümüzdedir. Bu madde di
yor ki, her kim bir rütbenin resmî elbisesini ha
riçte giyenler bir sene hapis, 250 lira cezaya 
mahkûm olur. 

Askerî elbisenin rengi, biçimi, ve alâmetleri 
vardır. Karada hakî, havada lâcivert, denizde 
siyah. 

Şu halde bu üç renkten vatandaşları ne hakla 
mahrum edeceğiz?. 

Biçime gelince; arkadaşlar, bugün sporcu
lar, avcılar kilot giyiyorlar. Hakî olursa bunu 
menetmeye ne hakkımız vardır. Onun ceketini 
de giyerler. Bizim Dahilî Hizmet nizamnamesi 
gayet sarihtir. Bunun 33 ncü maddesini okuyo
rum. «Askerî şahıslar üniforma giyerler. Hiz
met esnasında üniforma giymek mecburidir. 
Ünifoma şekilleri hususi kıyafet kararnamesiy
le tâyin ve tesbit olunur.» 

Arkadaşlar; üniforma yalnız bir elbise de
ğildir. Şapkanın üzerine kokart konur. Bu şap
kaları hiçbir sivil giymez. Caketin omuzuna apo
let takmak suretiyle üniforma olur, bunlar kon
madığı takdirde üniforma olmaz. 

Biliyorsunuz ordum^^da„^ki 10, 15, 20, bin 
belki daha fazla subayımız vardır, hakiki mik-
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tarım bilmiyorum. Her subaya verilen bir kat 
•elbise iki sene giyildikten sonra artık ferdude-
leşir, bunları o subay evinde sandığında mı sak
layıp duracak. Bunlar ne olacak, eskimiştir işi
ne yaramaz, kilotunu, caketini, paltosunu ilele
bet saklıyacak mı? Bunların kokartmı, apole
tini çıkaracak ve satacak, memleketin iktisadi 
durumu itibriyle de faydalı olur, bunu da işçi 
veya köylü alacak. Bunlar üniformalı değildir, 
çünkü alâmetleri sökülmüştür. Şimdi eğer bu 
kanun kabul edilirse bu kilotu, bu eaketi giyen 
köylü işçi, çok sevdiğimiz ve koruduğumuz bu 
vatandaşlar yarın köyden kasabaya geldiği va
kit inzibatlar, polisler yakalıyacak, karakola, 
oradan mahkemeye götürecek. 253 ncü madde 
gereğince bir seneye kadar hapis. Bence bu 
kanunun kabulü doğru değildir. Sayın Hulusi 
Oral'm dediği gibi vatandaşlar bir kilot pan
tolon yüzünden birçok zorluklara mâruz kala
caklardır. îşini görmeye şehre gelen kimselerin 
yakasından yapışıp mahkemeye sürükliyecek-
lerdir, buna hiç lüzum yoktur. Bu ceza elbisenin 
rengi dolay isiyle yapılıyorsa Millî Savunma Ba
kanlığı bir tamim yayınlar, eğer subay elbise
sini kendisi yaptırmışsa rengini boyatır öyle 
satar. Fakat subaya parasiyle aldığı ve eskimiş 
olan elbiseni satamazsın diyemeyiz. Bu tasarı
nın kabulü değil reddi lâzımdır. 

BAŞKAN — Emin Halim Ergun. 
EMÎN HALÎM ERGUN (Ankara) — Efen

dim, Adalet Komisyonu adına yüksek huzuru
nuzda maruzatta bulunacağım; Millî Savunma 
Komisyonunun tetkikından geçen bu tasarı, 
mütalâamızın alınması için Komisyonumuza tev
di edilmiştir. Komisyonda keyfiyet görüşülmüş 
ve şimdi huzurunuza takdim edilen tasarıdaki 
esbabı mucibeli mütalâamıza istinaden, Komis
yonumuzun ittifakı ile bu tasarının reddi kara
rına varılmıştır. 

Efendim, Ceza Kanunumuzun halen mevcut 
olan 253 ncü maddesi gösterilen mahzurları iza
le edecek durumdadır. Bununla beraber bu mad
deyi kanuniyenin hükümleri kâfi gelmediği 
takdirde, müeyyide bakımından onun üzerinde 
ayrıca düşünülebilir. Fakat şimdi'teklif edilen 
tasarıda benzerlerinin dahi memnu addedilmesi 
vatandaşın giyinme hürriyetini ihlâl eder bir 
durumdadır. Ve birçok vatandaşları sebepsiz 
yere mahkemelere sevketmek gibi büyük bir 
külfet de tahmil edilmiş olacaktır. | 
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Zaten noktai nazarımızı gerekçede uzun uza-

dıya arzetmiş olmamız itibariyle gerek hukuka 
gerek hürriyet telâkkisine aykırı olan bu tasa
rının kabul edilmemesini istirham ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ 01. EUP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş
lar; benden evvel bu kanun hakkında, beyanı 
mütalâa eden arkadaşlarım, bâzı noktalarda ifra
ta vardılar. Bunu yüksek huzurunuzda belirtmek 
isterim. 

Arkadaşlar; 2771 sayılı Kanunun 33 ncü mad
desi aynen şöyledir : 

«Askerî şahıslar üniforma giyerler.» 
Hizmet esnasında üniformayı giymek mecbu

ridir. Herkes üniformanın şeref ve haysiyetini 
korumaya mecburdur. 

Barlar, meyhaneler ve bunlara mümasil yer
lere askerî üniforma ile girilemez. 

Mevcut ve yürürlükte olan 2771 sayılı Kanu
nun 33 ncü maddesi budur. Hükümet harb-
lerden ve bilhassa son Cihan Harbinden alman 
tecrübeler üzerine ve 2771 sayılı Kanunun şim
di okuduğum 33 ncü maddesinin verdiği salâhi
yete dayanarak yani bir elbise kararnamesi çı
karmış ve bugün bu elbiseyi ordumuz giymekte
dir. Elbise hakikaten cazip bir şekilde ve hassaten 
işçiler için daha pratik bir vaziyettedir. Bununla 
beraber öteden beri askerî elbise ve üniformaya 
karşı milletin bir arzusu ve bir sevgisi vardır. 
Aşağı yukarı ona benzer kıyafetler giyilmektedir. 
Bugün bu elbisenin şekli itibariyle daha cazip 
olduğu için buna daha büyük bir hücum vardır. 
Teklif edilen kanunda yalınız renk veyahut yal
nız şekil değildir. Her hangi bir adam istediği 
renkte bir kilot giyebilir. İstediği şekilde bir ce
ket giyebilir. Buna kanunun hiçbir şey dediği 
yoktur. Bunda tamamiyle serbesttir. Kanun di
yor ki: Renk ve Şekil itibariyle tamamiyle ben
zerini giymek yasaktır. Rengi, şekli ve evsafı or
du zâbitanma, ordu mensubuna mahsus olan el
biseyi kastediyor. Yoksa bir avcı kilot giyecek-
miş, ceketini şöyle takacakmış buna kanunun hiç
bir diyeceği yoktur. Kanunun birinci maddesin
de göreceksiniz ki, rengi ve şekli itibariyle tama
miyle benzeri olanlar yasaktır. Yoksa, ufacık bir 
tarafı benzemesin diye birşey yoktur. Bunu yap
maktan gaye arkadaşlar, birincisi ordunun disipli
nidir. Her şahıs her hangi bir subayın giymekte 
olduğu elbiseyi giyerse ki, 33 ncü madde elbiseyi 
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giyenin de şu ve şu şekilde hareket etmesini âmir- I 
dir. Ve bunun subay olup olmadığını tefrik ede
mezse, bunun hareketinden doğacak kötü kanaat
ler orduya gelecektir, orduyu rencide edecektir. 
Ordu bundan münezzehtir arkadaşlar. Renk ve 
şekil itibariyle ayni elbiseyi giymiş bara, şuraya 
buraya gitmiş birtakım münasebetsizlikler yap
mış olursa, bunu farkedemiyenler yapılanları or
duya atfedebilirler. Binaenaleyh orduyu bundan 
kurtarmak lâzımdır. Renk, ve şekil itibariyle ta
mamen ordu mensuplarının elbisesini giymek ya
saktır. Yoksa rengi şöyle olmuş, biçimi böyle ol
muş, bununla alâkalı değildir. 

Adalet Komisyonumuz esasa muhalif değiller, 
yalnız bunun için Türk Ceza Kanununun 253 ncü 
maddesinde zaten bu gibiler için ceza müeyyide
leri vardır, icabediyorsa bunu tadil edelim. Yeni
den bir kanun yapmaya lüzum yoktur, diyorlar. 
Bu madde şöyle diyor: (Her kim, bir rütbe veya 
memuriyetin veya bir meslekin resmî elbisesini 
salahiyetli olmaksızın aynen giyer ve haiz olma
dığı nişan ve madalyaları talik ederse bir seneye 
kadar hapse ve 250 liraya kadar ağır hapse mah
kûm olur) Kanun da zaten yaşıyor ve mevcuttur. 
Eğer böyle bir elbiseyi giymek suretiyle o elbise
nin delâlet ettiği meslek ve memuriyete müteferri 
mevaddı icra ederse üç aydan aşağı olmamak 
üzere hapsedilir, diyor. 

Adalet Komisyonu böyle bir müeyyide vardır, 
icabederse Hükümet bunda bir tadilât yapsın 
diyor. 

Arkadaşlar, burada görüyorsunuz ki, aynen 
giymesi şarttır. Faraza bir subay elbisesinin ta-
mamiyle aynını giymiş kepini de başına geçirmiş 
fakat kokartmı takmamış olursa. Mahkemeye git
tiği vakit de hâkimler bunun üzerine ceza vermi
yorlar. Çünkü kanun aynı olacaktır, kokardı ola
cak, sınıfına ait alâmeti de takacaktır diyor. Bu 
suretle bunu yapanlara bir şey yapmak imkânı 
yoktur. Ondan başka bu madde yani Türk Ceza 
Kanununun 253 ncü maddesinde bir önleyici va
sıf da yoktur. Burada istenilen bir önleyici va
sıf da vermektir. Onun için Hükümetçe teklif 
edilen ve komisyonumuzca ve İçişleri Komisyo
nunca kabul edilen metinde renk ve şekil itiba
riyle tamamiyle benzerini giymeyi yasak ediyo
ruz. Bu yasağı yapanlar Türk Ceza Kanununun 
253 ncü maddesi mucibince ceza görecek demek
tir. Binaenaleyh komisyonumuz Hükümetin bu 
teklifini çok yerinde bulmuştur. Çünkü bunda 
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demin de arzettiğim gibi, evvelâ ordunun disipli
ni, ikincisi de ordu mensuplarına bu kıyafete gi
rip ve o kıyafetin icabettirdiği hallerde bulun-
mıyan ve aksini yapanların orduya nispet edil
mesi, orduya isnat edilmesi gibi, endişelerden va
reste kalınmak lâzımdır. Bununla beraber umumi 
emniyeti de rencide edebilir arkadaşlar. Onun 
için Millî Savunma Komisyonunuz Hükümetin bu 
teklifini kabul etmiş, yalnız kanun maddelerinde 
ufak, tefek tadilât yapmış ve sarahaten demiştir 
ki, renk ve şekil itibariyle tamamiyle benzeri olan 
yasaktır, Binaenalyeh, Millî Savunma Komisyo
nunun teklifi budur, aşağı yukarı Adalet Komis
yonunun da teklifi budur. Ben komisyon namına 
bunun kabul edilmesini arz ve teklif ediyoruz. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Bir sual 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun! 
MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşımızın dediği, vazıh değildir. Hem ta
mamen benzeri, hem de iltibasa mahal verecek 
şekilde - bu ne demek? Hukuk ıstılahında böyle 
bir şey yoktur. Halbuki madde, « iltibasa ma
hal verecek şekilde > dediğine göre, arkadaşı
mızın dediği gibi tamamen kıyafeti askeriyeyi 
giymiş olanlara münhasır değildir. Bu iltibasa 
mahal verecek tâbirinde, hâkimin vukufu da mües
sirdir, takdiri vardır, isterse kanunen mes'ul 
edebilir. Binaenaleyh, madde buyurdukları gibi 
değildir; iltibasa mahal verecek şekilde diyor. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Devamla) — Müsa
ade ederseniz okuyayım: 

Madde 1 : « Türkiye Cumhuriyeti ordusu için 
yeni kararname ile kabul edilmiş olan kıyafetin, 
renk ve aynı zamanda şekil itibariyle iltibasa 
yer bırakacak surette tamamen benzerini giy
mek, giydirmek ve ordunun kullandığı alâmet 
ve işaretlerin iltibasa yer bırakacak şekilde kıs
men veya tamamen benzerlerini, takmak, veya 
taktırmak yasaktır ». 

Maamafih takdir Yüksek Heyetindir. 
BAŞKAN — Hasene İlgaz. 
HASENE İLGAZ (Çorum) — Efendim, ben 

de bu kanun teklifinin reddedilmesini istiyen 
arkadaşların, kafilesine katılmak istiyorum. 

Çünkü bir kere sözcü arkadaşımız da söyle
diği gibi tamamiyle benzeri deniyor şekil ve renk 
itibariyle benzerlik ... Millî SavAuıma Bakanlığı 
her halde bir ihtiyaç duyarak bu kanunu Yük-
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sek Meclise getirilmiş oluyor. Yalnız ben Cum
huriyet Hükümeti kurulduğundanberi değişik 
üniformalar yüzünden 5 - 1 0 kişinin mahke
melere intikal ettiğini, sen elbise taklit etmişsin 
diye cezalandırıldığım hatırlamıyorum ve böyle 
bir şey duymadım. 

Arkadaşlar, bir genç subay eskimiş olan el
bisesini babasına verir, !o daı oğluna verir, bu el
bise toruna kadar giyilir. Memleektin iktisadi 
vaziyeti bu durumda iken, böyle rengi benziyor, 
şekli benziyor diye bir tahdit yapmak ayrıca 
hürriyetini baltalamak bu kış gününde vatanda
şın sırtındaki paltoyu, ayağındaki getiri çıkar
mak demek olur ki, ben buna iştirak etmiyor ve 
kanunun geri alınmasını rica ediyorum. 

SAKİR ÎBRAHÎMHAKKIOĞLU (Erzurum) 
— Efendim kısaca söyliyeceğim, vaziyet de tavaz
zuh etti. Tasarının Adalet Komisyonunda itti
fakla reddi kabul edilirken ben bunu giyim 
hürriyetine, ve tüccarların batıldır es dedikleri 
şeyleri yaptırıp sattıkları için bunu ticaret hür
riyetlerine de muhalif gördüğüm için reyimi 
ret için kullandım, işaret etmek istediğim; ben
zeri giydirmek düşüncesine muhalifim. 

Arkadaşlar; hepiniz bilirsiniz ki ; Türk Mil
leti öteden beri ordusuna, askerlere çok muhab
beti olan bir millettir. Şimdi burada «Giydi
renler» tâbiri içine, 7 yaşındaki çocuğuna bah
riyeli elbisesi giydirenlerin girmiyeceğini Söz
cü arkadaş söyliyebilir mi! Çocuğuna bu elbise
yi giydirdiği vakit babu suçlu olarak tutulacak
tır. Gerek bahriyeli gerek kara ordusu kıyafe
tinde olsun, bu suretle elbise giydirenlerin hep
si mahkemeye gideceker ve mahkûm olacaklardır. 

Şimdi Millî Savunma Komisyonumuz bu mu
habbeti küçüklerimizden, gençlerimizden esirge
mek mi, istiyorlar da giydirmeyi de bunun içine 
kaymuşlardır.f Maksatları bâzı kurumların oda
cılarının, mensuplarının bu şekilde elbise giy
melerini önlemekse, hiç olmazsa bunu tasrih et
melidirler. Bu, tasarı ile istihdaf edilen gayeden 
uzaktır. Çünkü Ceza Kanunumuzun 253 ncü 
maddesi bugünkü askerî elbiselerin alâmetleri
nin takılmasını yasak etmiştir. 

Hasene Hanım giden var mı, yok mu dedi
ler. Bu ayrı bir meseledir. Suç olarak işlendiği 
takdirde pekâlâ mahkûm olurlar. Askerlere ben
zemekten maksat, onların rütbesini kullanmak
tır, rütbesi olmayınca asker değildir. Bugün 
avcılar meselâ^ü kıyafettedirler. Toptancı tüc-
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: carların depoları batıldıreslerle doludur. Her^ 

kese de satmıştır. Binlerce lira vererek depola
rına koymuşlardır. Satmak için almışlardır ve 
depo etmişlerdir. Giymekten menedeceğiz; bu 
doğru değildir. Tasarının reddini teklif ederim. 

BAŞKAN — Tezer Taşkıran. 
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, ben de benden evvel söz alan arka
daşların ve bu meyanda Adalet Komisyonunun 
mütalâasına tamamiyle iştirak ediyorum. 

Şimdi sayın generalin bir az evvel okuduk
ları maddeyi müsaade ederseniz ben de başka 
bir cihetten ele alarak tekrar üzerinde duraca
ğım. 

253 ncü maddede deniliyor ki (Her kim bir 
rütbe ve memuriyetin veya meslekin resmî el
bisesini salâhiyeti olmaksızın aynen giyer veya 
haiz olmadığı nişan ve madalyaları talik ederse 
şu, şu cezaları görür.) 

Elimizde böyle bir madde varken niçin şim
di başka bir madde tedvinine lüzum görüyoruz? 

Sayın raportör dedi ki bu gibi elbiseyi gi
yenler mahkemeye gittikleri zaman lâzımgelen 
cezaya çarpmıyor ve askerî şerefimiz bakımın
dan müşkül sahneler hâsıl oluyor. Eğer durum 
böyle ise, bizzat maddenin içerisinde bir tadil 
yapmamız daha doğru olmazmı? Buraya hangi 
fıkranın eklenmesi lazımsa onu ekliyelim, fakat 
yenaiden bir knuna lüzum yoktur. Ezcümle sa
yın Mümtaz ökmen'in buyurdukları gibi, ben
zeri kelimesini maddeye koymak gayet tehlike
li bir şey olur. Bu, vatandaşların giyim hürri
yetini tahdit eder ki, buna hakkımız yoktur. 
Aynı zamanda iktisadi sebeplerle de vatandaş
ların sırtlarından böyle bir zamanda, benzeri 
kelimesine dayanarak elbiselerini almaya salâ
hiyetimiz yoktur. Onun için bu kanunun red
dini, muhterem arkadaşlarımıza katılarak ben 
de rica ediyorum. (Reye sesleri) 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ EYÜP DURUKAN (Hatay) — Bir arkada
şım giydirenlere temas ettiler. Şüphesiz bu giy
dirme meselesi, böyle çocuklara yapılan şey 
değildir. Bugün resmî teşekküllerden dahi as
kerî kıyafeti aynen giydirenler vardır. Faraza, 
Gümrük muhafaza memurları bir elbise giydir
diler. Tıpkı bir subay gibi manevra kayışı takı
yorlar, kokartları vardır. Bâzı müesseselerin de 
bando teşkilâtları varciır. Bunlardan askeri kı
yafette olanlar mevoûttur;1 Sayın Mümtaz ök-
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men arkadaşımız iltibasa mahal verir kaydım 
çok şümullü buldular. Eğer tensip ederseniz bu 
kanunu Adalet Komisyonu ile müştereken bir 
komisyon yaparak tekrar etüd edelim. Ve daha 
pratik bir şekle sokmaya çalışalım. Teklifim 
budur: Adalet Komisyonu ile müştereken bir 
komisyon kurduktan sonra ya Türk Ceza Ka
nununun 253 ncü maddesini veyahutta bu tasa
rıyı tâdil ederek bir şekli halle varalım. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Tasa
rının metninde: «yeni kararname» diyor. Bu 
kararname ilerde değiştiği zaman yenilik vasfı 
kalmıyacaktır. O halde bu kanun ne suretle tat
bik edilecektir? Binaenaleyh bu bakımdan dahi 
bn kanunun kabiliyeti tatbikıyesi yoktur. 

M. SAVUNMA K. ADINA Gl. EYÜP DU-
RUKAN (Devamla) — Müsaade ederseniz de
min arzettiğim 2771 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesinin son fıkrası: Askerî kıyafet için bir 
kararname çıkar. Her kararname çıktığı vakit 
de eskisi ilga edilir, yeni kararname mucibince 
hareket olunur. Şimdi bu kararname çıkmıştır, 
eskisinin hükmü yoktur. Yarın her hangi bir 
ihtiyaca müsteniden bir diğeri yapılmak istenir
se 2771 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin Ba
kanlar Kuruluna verdiği salâhiyeti yeni bir ka
rarname çıkar ve bugünkünün hükmü kalmaz. 

(Reye reye sesleri) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle tasarının red

dini teklif ve rica ederim. 
Denizli Milletvekili 

Hulusi Oral 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Efendim, komisyon tasarıyı 
geri istemektedir. (Gürültüler, geriye istiyemez 
sesleri, tasarı Kamutaya mal olmuştur sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Ko
misyon tasarıyı Kamutaya sunmuştur. Fakat 
şimdi geriye istemektedir. Onu geriye alıp ya 
yeniden bir şekle sokup getirecek veya orada 
ret edecektir. Binaenaleyh usulümüz budur. 
Tasarıyı geriye veriyorum. 

18. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği avazında 2 Arahk 1948 tari-
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hinde, imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 
ile eklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/484) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasında imzalanan Ticaret Anlaşmasiy-
le Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının onan

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bel
çika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında 
2 Aralık 1948 tarihinde Roma'da imzalanan Ti
caret Anlaşması ve Türkiye Hükümeti ile Bel
çika Hükümeti arasında aynı tarihte Roma'da 
imza edilen ödeme Anlaşması ve ekleri onan
mıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştşir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştşir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir.. 

19. —• Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile eklerinin yürürlük sürelerinin uza
tılması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Ko
misyonu raporu (1/587) [2] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 81 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 58 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Tür
kiye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük 

sürelerinin uzatılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasında 2 Aralık 1948 
tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşması ile aynı 
tarihli Türkiye - Belçika ödeme Anlaşması ile 
eklerinin yürürlük sürelerinin 31 Temmuz 1949 
tarihine kadar uzatılması için Belçika Elçiliği 
ile mektup teatisi suretiyle yapılan anlaşma ka
bul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yaymıı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

20. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü
şünsel 'in, Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 66 net 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair Kanun teklifi ve 
Millî Savunma ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (2/144) [ 1 | 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz is
tiyen var mı? 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar; bu tasarı, orduda hastalanan ordu mensup
lar iyle subay arkadaşların tedavilerine mütaallik 
olan hükmün tadilini tazammun ediyor. Eski 
hüküm şöyledir: 

Ordu mensupları hastalanırsa, askerî hastane 
varsa orada, yoksa resmî müesseselerde yahut da 
sıhhi müesseselerde parası Millî Savunma Bakan
lığı tarafından ödenmek üzere tedavi ettirilir. 
Bunlar ordu mensubudur, topyekûn orduya men
sup olanlar içindir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Buna erat da 
dâhil midir? 

[1] 83 sayılı batmayazt tutanağın sonundadır. 
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HULUSİ ORAL (Devamla) — Bu memleket 

dahilindeki tedavidir ve buna erat da dâhildir. 
îkincisi; ikinci hüküm, memleket dâhüinde 

tedavisine imkân olmadığı müşahit tabiplerin ra
porları ile sabit olur ve dış memleketlerde teda
visi lâzımdır denirse, yalnız subaylar için, ordu 
mensupları dâhil değil, tedavi edilsin, mahiye
tindedir. 

Sayın Feridun Fikri Düşünsel üstadım, bura
da teadülü icabettirecek şekilde bir teklif yapı
yor, yalnız subaylar değil, bütün ordu mensup
ları, bilhassa bugünkü teknik ordu kadrosu kar-
sısmda birçok kazalar falan oluyor, hepsi gitsin, 
diyor. 

Bu teklif, Millî Savunma Komisyonunca ikiye 
ayrılarak kabul edilmiştir. 

Birinci kısım; ordu mensupları, bu şekilde 
tedavi edilsinler, fakat ecnebi memleketlere bir 
takım kayıt ve şart altmda gönderilmesinler. 

öğrencilerle erat için de ayrı hüküm koymuş, 
onlar için kayıt, şart koymuş. Bütçe Komisyonu 
da malî durumu ele almış, demiş ki; prensip iti
bariyle ordu mensupları kül halinde mütalâa 
edilsin, gerek dahilî ve gerek haricî, yani dış 
memleketlere tedavi için gidiş meselesi bir hükme 
raptedilsin. İşi bu yönden mütalâa eden komis
yon, bunlar vazifede, vazifeden mütevellit bir 
kazaya uğrar ve bu da tanı teşkilâtlı bir sağ
lık kurumunca raporla tevsik edilir ve Bakanlık
ça tasvip edilirse ve aynı zamanda bu hastalığın 
mütehassıs iki profesör dışarda tedavisi lâzım-
gelir derse gitsin, demiş. Mutlak olarak kabul 
keyfiyetine birtakım kayıtlar koymuş. Evinde 
otururken hasta olursa gitmesin. Arkadaşı ile 
tavla oynarken böyle bir arıza olursa gitmesin de
miştir. 

Bu teadül prensipi doğrudur. Yalnız arka
daşlar, benim ricam; bir adalet teadül kaidesini 
bir grup içerisinde yerleştirirken, tevsi ederken 
yalnız malî cepheden değil, bir de sosyal bakım
dan Devlet bünyesini ele almak mecburiyeti var
dır. 379 - 380 bin memur istihdam eden bu Hü
kümet; bu Devlet, bugün adlî, idari, siyasi, fen
nî alanlarda bu memlekete hizmette birçok Dev
let memuru ve müstahdemi ile karşı karşıyadır. 

Bir taraftan vazife başında her hangi bir su
rette kabili tedavi olmıyan bir hastalığa uğrıyan 
erin Devlet bütçesinden ecnebi memleketlere gön
derilerek tedavisi için Devlet, mali bir külfet içe
risine girerken, dünyayı üzerinden geçirecek olan 
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köprüyü yapmakta olan bir mühendis veya mi- I 
marın böyle bir hastalık ve kaza ile karşılaştığı 
takdirde onun için düşünülmüş tek bir hükmün 
mevcut olmadığını görüyoruz. Mesele gayet mü
him ve esaslıdır. 

Biz bugünkü malî, iktisadi durumumuzla o 
cihetten bir teadülü düşünürken diğer taraftan 
da bu Devletin bünyesini düşünmek mecburiye
tindeyiz. Onun için aslen teadülü kabul eden bu 
Devletin, bu teklifle hakikaten bu şekilde adale
tin tesisi için bir adım daha atmasını isterken, 
diğer memurlar cephesinden bir adalete değil ada
letsizliğe doğru gitmekte olduğunu unutmama
mız lâzımdır. 

îşte bu cihettendir ki, tasarıyı Yüksek Mecli
se getirerek teadülü temin ederken diğer tarafı 
göz önünde tutmak mecburiyeti karşısında bunun 
kabul edilmeden iadesi, reddi ve yeni bir tasarı 
ile Hükümetin bugünkü konuşmalarımızdan el
de edeceği hususları da nazarı itibara alarak, yal
nız ordudaki subayları, ordu mensuplarını değil 
Devlet bünyesinde bugünkü aldığımız istikamet 
ve hamlelerde bu memleketin çok faydasına ola
cağından şüphe olmıyan memlekete hizmet eden 
diğer vatandaşları da toplu olarak camiasına 
alacağı bir tasarı ile gelmesi doğru olacaktır. Bu 
meselede netice itibariyle bütün Devlet umuruna 
hizmete vakfmefis eylemiş kültürlü, bilgili fera
gatli memurları bırakarak tek cepheden ileri git
mek hatasına düşmemek için tasarıyı reddetmek 
zaruretindeyiz. Bendeniz bunun tek taraflı tev
siine taraftar değilim. Bu tasarının reddi fikrin
deyim, takdir Yüksek Meclisindir. Bu sebepler
den dolayı tasarının âdemi kabulünü ve reddini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN F lKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, bir kere meselenin mahiyetini tesbit 
edelim. Yüksek malûmunuz, Ordu Dâhili Hiz
metler Kanununun 66 ncı maddesinde bir esa^ 
prensip vardır. O da askerî mensuplar, yani za-
bitan (Bunda gedikli ve erler dâhil değildir). 
Memlekette tedavi edilemezlerse, uğramış olduk
ları bir arızadan dolayı memlekette tedavileri 
kabil olmazsa ve bunların her hangi bir ecnebi 
memlekette tedavilerinin kabil olduğu anlaşılır
sa; oraya gönderilmelerine kanuni bir imkân 
bahsedilmesini muhtevi bir maddedir. Mevcut ve 
fiilen işlemekte olan madde budur. 

Benim teklifim budur. 
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Gedikliler ve erler her hangi bir hâdiseden do

layı, her hangi bir kaza ve arızadan dolayı bu va
ziyete uğradıkları zaman, subayları ecnebi mem
leketlere gönderdiğimiz halde gedikli ve erleri 
gönderememkteyiz. Bendeniz; gedikli ve erle
rin memlekette tedavileri kabil olmaz ve ecnebi 
memlekette bunların tedavileri kabil olursa gön
dermeyi tazammun eden bir teklifte bulundum. 

Bütçe Encümeni bunu tetkik ederken, mev
cut, şimdiki maddede yalnız subayların değil, 
Millî Savunma Bakanlığına mensup olan diğer 
memurinin de bundan istifade etmekte olduğu 
halde erlerin ve gediklilerin bundan istifade 
edememekte olduğunu gördü ve bu suretle Mil
lî Savunma memurlarının, diğer Devlet memur
larından ayrı bir muameleye tâbi tutulmasının 
doğru olamıyacağmı çünkü onların da askerî 
vazifeden dolayı, askerî hâdiseden doalyı böyle 
bir vaziyet karşısında kalmalarının, pek de muh
temel olmadığını derpiş ederek, tanzim ettikleri 
metinden, Millî Savunma memurlarını, yani as
kerî memurları çıkarmış bulunuyorlar. 

Yani hâdiseyi, yalnız ve yalnız, bir askerî 
hâdise olarak kazaya uğramış ve memlekette 
tedavileri kabil olmıyan kimselere hasretti. Fa
kat diğer taraftan aynı hizmeti gören subay, 
gedikli ve er, bunların her üçü de mensubini 
askeriyeden olduğu halde, bunu yalnız subay
lara teşmil edip, diğer gedikli ve eratı bundan 
mahrum etmenin adaletli bir iş olmıyacağını 
düşünerek maddeyi bu esaslar dairesinde tan
zim ederek ve bendenizin de doğru bulduğum 
şekilde huzurunuza sevketmiş bulunuyorlar. 

Arkadaşımızın dedikleri büsbütün başkadır. 
Bu, bütün sivil memurlara da teşmil edilsin, 
sivillere teşmil etmek, bu hâdiselerle alâkalı bir 
keyfiyet değildir. Bunu sivillere teşmil etmek, 
370 000 memura teşmil etmek mevzuubahis ola
maz. Yarın bir hâdise olursa, 66 ncı madde tat
bik edilecek, yalnız subaylar gönderilecek. Fa
kat gedikli ile eri göndermiyeceğiz. 370 000 me
mura bunu teşmil etmek milyonlara muhtaçtır. 
Şimdi müzakere edilen tasarı eski vaziyeti artı-
ramıyacaktır. Bir taraftan tenkisat vardır, çün
kü Millî Savunma memurları artık bu haktan 
istifade edemiyeceklerdir. Meselâ her hangi bir 
kansere duçar olmuş, her hangi bir hâdiseye 
uğramış askerî memurlar diğer sivil memurlar
dan farklı olmıyarak bundan istifade edemiye
ceklerdir. Mesele gayet baMİfc Bunu 370 bin me-
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nıura teşmil etmek asla mevzuubahis olamaz. O 
zaman iş, gedikli ve eratın bundan istifade et
tirilmemeleri neticesine müntehi olur ki buna 
vicdanlarımız razı olamaz. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim, Bütçe 
Komisyonu adına mâruzâtta bulunacağım. 

Sayın Hulusi Oral arkadaşımız, bu kanunun 
kabul edilmemesi için teklifte bulundular. Göŝ  
terdikleri mucip sebep de; bu kanun teklifiyle 
Devlet memurlariyle ordu mensupları arasında 
bir fark ve bundan dolayı da bir adaletsizliğin 
ortaya çıkacağı mülâhazasıdır. 

Her şeyden evvel şunu tebellür ettireyim-
ki sayın arkadaşımızın tekliflerinin kabulü bi
le bu adaletsizliği ortadan kaldırmıyacaktır. 
Çünki, huzurunuza gelmiş olan kanun teklfi, 
ordu mensuplarına memleket dışında tedavi im
kânını tanımamaktadır. Bugün yaşıyan mevzu
atımızda ordu mensuplarının hariçte tedavisi 
imkânlarını kabul eden hükümler vardır. Ar
kadaşımızın teklif ettikleri şey kabul edilecek 
o7ursa güttükleri maksatla tearuz eder. Çünkü 
mevcut kanundaki imkânları ne daraltmakta ne 
de genişletmektedir. Sakat subaylarımız için 
tanınmış olan haktan çavuşlar ve erbaşların da 
istifadesi düşünülmüştür. Fakat arkadaşların 
teklifi kanunu genişletmekten ziyade bir daralt
ma mahiyetini haizdir. Çünkü subay1 arın haiz 
oldukları memleket dışında, tedavisini mutazam-
mın olan hükme bunların hastalıklarının vazife
den mütevellit olup olmamasını ayırt etmemek
tedir. Bu kanun teklifiyle bir defa dışarda te
davileri mevzuubahsolan ordu mensupları için 
hastalıklarının behemahal vazifeden mütevellit 
olması şartı ortaya konmaktadır. Arkadaşımın 
misâl olarak gösterdiği gibi, meselâ bir kanser
liyi bundan sonra, bu hastalık vazifeden müte
vellit olmadığına göre, hariçte tedavisi için gön-
deremiyeceğiz. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Vazife
den mütevellit de olsa memlekette tedavi edile-
bilecği için göndermiyeceğiz. 

MUZAFFER AKALIN (Devamla) — Hem 
vazifeden mütevellit olacak, hem de memleket 
dâhilinde tedavi edilmesine imkân bulunmıya-
cak. Memleket haricinde tedavi edilebilmeleri 
hakkını tanımak için Bütçe Komisyonu hasta
lıkların vazifeden mütevellit olması kaydını ka-
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nun teklifine eklemiştir. Üstelik de bir vazife
den mütevellit olması ve bilhassa dâhilde tedavi 
edilmesi imkânının bulunmayışı tereddütten, 
şüpheden vareste olacak bir şekilde tesbit edil
mesi için gayet emniyetbahş bir tedbir de düşün
müştür. Bunu tesbit edecek mütehassıslardan 
mürekkep hastane raporundan başka ayrıca 
mevzuubahsolan hastalığın alâkalı olduğu branş
ta mütehassıs olan, birisi Ankara ve diğeri is
tanbul Tıp Fakültesinden olmak üzere iki pro
fesörün de tasdikini şart koşmuştur. 

Bu şekilde dışarda tedavinin gayet zaruri 
vaziyetlere inhisar etmesi sağlanmış oluyor. Bu 
bakımdan kanunun şümulüne giren kimselerin 
arasında erbaşların ve erlerin de ilâve edilmesi 
suretiyle, zahiren artmış gibi görünmesine rağ
men, hakikatte daraltılmakta ve bütçeye tahmil 
edeceği külfet de azalmakta bulunduğu kanaa
tindeyiz. 

Şimdi bunun memurlara da teşmili. Bir defa 
arkadaşlar mevzuubahsolan kanun, ordu Da
hilî Hizmet Kanununu değiştiren bir madde ol
ması itibariyle, burada sivil memurların bun
dan istifade etmeleri mevzuubahs olamaz. Sivil 
memurların hariçte hangi şartlarla tedavileri
nin matlup ve lâzım olduğu hakkında bir hü
küm tesisi îâzımgeliyirsa, bunun yeri malûmn 
âliniz Memurin kanunudur. Memurin Kanunu 
orduyu çerçevesi dışında bırakşmıştır. Huzuru
nuza gelen hüküm, münhasıran, orluyu alâka
landıran bir kanundur. Eğer sivil memurların 
da bundan istifade etmeleri istemiyorsa, arkada
şımız tarafından, bunun Memurin-Kanununa ek 
bir teklifle yapılması lâzımgelir. Benim Bütçe 
Komisyonu adına söyliyeceklerim bunlardır. 

Hülâsatan arzediyorum ki; bu kanunla bir 
adaletsizlik yaratılmakta değildir. Bu kanunla, 
subaylarımıza tanınmış olan bir hakkın ordu 
içindeki mümasil ihtiyaçlar karşısındaki kimse
lerin de bundan âdilâne istifade etmesi bakı
mından kendi bünyesi içinde adalet tesis eden 
bir kanundur ve vazifeden mütevellit olması kay
dı da konduğuna göre daha çok şayanı kabul 
bir hale geldiği kanaatindeyim» 

Başkaca emirleriniz olursa onlara da arzı ce
vap ederim. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Sayın 
Başkan, ekseriyet yoktur, nazari dikkatinizi cel-
bederim, kanun müzakere ediyoruz. 
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GENERAL EYÜP DURUKAN (Hatay) — 

Arkadaşlar, benden evvel izahatta bulunan ar
kadaşlarım, vaziyeti tamamiyle izah ettiler. Esa
sen yeniden bir şey yapmıyoruz. 2771 sayılı Or
du Dahilî Hizmet Kanununun 66 ncı maddesin
de subaylar için bu hak tanınmıştır. Fakat bu
gün ordunun vaziyeti eski şekilde değildir. Bi
naenaleyh, subaylarla beraber birçok tehlikeli 
hizmetlerde askerî memurlar, gedikliler ve er
ler de beraber bulunmaktadır. Askerî memur
lar deynce, yanlış bir kanaat sahibi olmamak 
için Millî Savunma Bakanlığında çalışan kâtip
ler, askerî memurlar kanunu vardır, bu kanun 
mucibince askerî mühendis, askerî makinist, 
askerî radarcı varsa bunların hepsi askerî me
murdur. Bir tayyare farzedelim, tayyarenin 
içinde bir subay, bir radarcı, bir askerî mühen
dis, bir tarassut memuru, bir gedikli ve bir de 
er bulunabilir. Bu tayyare bir kazaya uğradı, 
bunun için de şimdi yaptığımız kanunla subay, 
ile gedikliyi göndereceğiz. Fakat onların yanın
da bir de askerî memur vardır, yani mühendis 
vardır. Bir tahtelbahirde geminin süvarisi subay
dır, fakat gemide torpil atmak için bir askerî 
mühendis vardır, bu, askerî memurdur, binaena
leyh biz fıkraya yalnız subay, gedikli ve er di
ye yazarsak bu arzettiğim askerî memurları bu 
haktan mahrum ederiz. Binaenaleyh fıkranın 
subay, askerî memur, gedikli ve er denmesi 
doğru olur, çünkü bugün askerî memurlar, ar
zettiğim gibi, subay kadar, subay gibi ayni teh
likeye mâruzdur. Burada askerî memurlardan 
bahsedilmiyor, Sayın Feridun Fikri Düşünsel 
arkadaşımız askerî memurdan yalnız Millî Sa
vunmadaki memurları anlıyor, askerî memurlar 
yalnız bunlar değildir, arzettiğim gibi tahtelba
hir içindeki makinist, yahut tayyaredeki radar
cı, mühendis, askerî memur bunlardır. Bunun 
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için fıkranın bu şekilde tesis ve tedvin edilmesi 
yerinde olur, aksi takdirde bu gibi askerî me
murlar mağdur kalırlar. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanununa tasarıyı kabul etmek 
suretiyle (266) oy verilmiştir. Muamele tamam
dır. Kanun (266) oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, 
Fransa, Yunanistan, irlanda, İzlanda, İtalya, 
Lüksemburg, Norveç, Holânda, Portekiz, Birle
şik Kırallık, İsveç, İsviçre, ve Almanya 'nın Fran
sa, Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devlet
leri işgali altmdaki Bölgeler Başkomutanları ve 
Serbest Triyeste Ülkesi İngiliz ve Amerikan Böl
gesi Komutanı arasında Paris'te 16 Ekim 1948 
tarihinde imzalanan «Avrupa memleketleri ara
sında ödeme ve Takas Anlaşması» nı de
ğiştiren 28 Mart 1949 tarihli 2 sayılı ek Proto
kol'ün onanmasına dair Kanun tasarısına, kabul 
etmek suretiyle (253) oy verilmiştir. 

Muamele tamamdır. Kanun (253) oyla kabul 
edilmiştir. 

Türkiye - Yugoslavya Ticaret ve ödeme An
laşmalarının yürürlük sürelerinin uzatılması 
hakkındaki Kanun tasarısma, kabul etmek sure
tiyle (264) oy verilmiştir. Muamele tamamdır. 
Kanun, (264) oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye - İsveç Ticaret Anlaşmasının 7 nei 
maddesindeki fesih ihbarı süresinin bir aya in
dirilmesi hususunda teati olunan mektupların 
onanması hakkındaki Kanun tasarısına, tasarıyı 
kabul etmek suretiyle (264) oy verilmiştir. Mu
amele tamamdır, Kanun (264) oyla kabul edil
miştir. 

Vakit geçmiştir. Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,45 
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Vakıflar Genel Müdüflüğünün 1948 Bütçe yılı Kesinhesap Kanununa verilen oylarm aöntÖSn 

(Kanun kabul üâö»«#ti*;) 
Üye sayısı : 4Ö5 

Oy verenler : 266 
Kabul edenler : 266 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmryanlar : 1^3 
Açık Milletvekillikleri : 6 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AÖEI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğıtoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz ©ekata 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDÜf 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Aikor 
Nuri !Xî?öktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat BÜal 
Osman Niyazi Burcu 

[Kabul 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzımçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Oemil Ç&mbel 
Cemil Ozçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

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

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali .Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

edenler] 
ÇORUM 

Edip Alpsar 
Naim At'alay 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi KalfagM 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 

Gl. Vehbi ıKooagtiney 
ESKİŞEHİR 

Emin Saaak 
GAZİANTEB 

Ömer Asım A4öw*y 
Oemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Gemil Sam <B«rl«& 
Dr. Abdöf r«femalı*î«lek 

GİRESUN 
Celâl iE**d &mmen 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabttttcu 
Fikret Yüzaih 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket âMöğttn 
Şükrü ŜokBoseriBÜer 
Tahsin Türiün 
Ahmet Kemal V«*ÖMÎÛ 

HAKKARİ 
Selim :Ssveîı 

HATAY 
Gl. Uyup Dsrdkftn 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Dr. Aziz Kökssl 

ISBARttA 
Kftaım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ekrem Amaç 



Oelâi Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 

ÎZMÎR 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Dr. Kâmdan örs 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürfs 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
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Cenap Aksu 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çamrah 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Za'b'cı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztajrhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
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Dr. Kâmil İdil 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
A'bidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Bifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Sinan Tekelioğlu 

SltRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

Cevdet Kerim Incedayı 
SİVAS 

Şemsettin Günaltay 
Muttalip Oker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tara'kçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirğil 
Naim Krom er 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 
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[Oya katılmıyanlar] 

AFYON KARAHlSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras (1.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Avni Refik Bekman 
Râşit Börekçi 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz öktoen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Tayfur Sökmen (I.) 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz (t.) 

Hilmi Şeremetli 
BİLECİK 

Memduh Şevket Esendal 
BİTLİS 

Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
îhsan Yalcın 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

ÇORUM 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli (Bakan) 
Cavit Ekin 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 
Şahit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Nazif Dumlu (î.) 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
tsmail Hakkı Çevik 
(i.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Dr. Muzaffer Can'bolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar (î.) 
Ahmed Ulus 
Dr, Galip K. Zaimoğlu 

GÜMUŞANE 
Edip Tör 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Refik Koraltan (I.) 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Gl. Refet Bele (I.) 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Recep Peker (î.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçm 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 
Fetfhi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut ': 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül (î.) 
Dr. Fuad Ûmay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Fatin Gökmen (î.) 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankııt 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem (1.) 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer (1.) 
İbrahim Refik Soyer 
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ORDU 

Mehmet Furtun 
Arif Hifenet; Onart 
Yusuf Ziy<& Qrta§ 

EÎZÎ: 
Tahsin B e t e Balta 
Hasan Oavid< Belftl (t) 
Dr. Sniıra; Aâi Ditemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin, Berk ( t ) 
Rıra Isıtan 
Ömer Karata? (1.) 
Muin Köprâilü ( t ) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 

Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satif 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif ? Yegena* 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÜRD 
p]tem izzet Benice 

SINOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Mitat Şükrü Bleda (î.) 
Nazif Ergin 

Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı (I.) 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezraroglu 
Fayık öatrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uy/badın 

TOKAD 
Mustafa Lâtifoğlu 
Mustafa özden 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyîboğlu 

[Açth Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

UKPA 
Osman Ağan (I.) 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger, (î.) 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arva» 

ZONGULDAK 
tsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Ali R. încealemdfcroğitı 
(t.): 
Sahri Koçer 
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Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Lüksem-
burg, Norveç; Holânda, Portekiz, Birleşik Kırallık, İsveç, İsviçre ve Almanya'nın Fransa, Birle* 
şik Kırallık ve Amerika Birleşik Devletleri işgali altındaki Bölgeler Başkomutanları ve Serbest 
Triyeste Ülkesi İngiliz ve Amerikan Bölgesi Komutanı arasında Paris 'te 16 Ekim 1948 tar ihindi 
imzalanan «Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşması» nı değiştiren 28 Mart 1949 

tarihli 2 sayılı ek Protokolünün onanmasına dair Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 253 

Kabul edenler : 253 
Reddedenler : o 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 206 

Açık Milletvekillikleri : 6 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
JR-aşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Dr. Mazhar Germen 

Nuri Göktepe 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar^lı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGjÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Hasan Cemil Çambel 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Abdurrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Di-. Akif Arkan 

Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynrloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tuzun 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Haindi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu. 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir İbrahimhakkıoğJu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Ath 
Cemil SaidBarlas 
Dr. Abdurrahman Mele>c 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
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Talisin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

ÎÇEL 
Halil Atalay 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Celâl Bayar 
Fuad Hulusi Demircili 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Sedat Dikmen 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 

B : 19 19.İİ 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Oebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Tevfik Fikret Sıhy 

KÜTAHYA 
Orgl. Asım Gündüz 
Ömer özdek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylf 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Ooşkunoğlu 
îsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 

.1949 O : 1 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 

MARDİN 
İrfan Ferid Alp aya 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Nuri Özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Ulus'oy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. FaTıri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi ar, 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Teikelioğlu 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 

Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TOKAD 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Sırrı D ay 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Kocat 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbök 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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[Oya katılmıyarilar] 
AFYON KARAHİSAR I 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad.Uras (î.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
ismet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen (I.). 

Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen , 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz (î.) 
Süreyya örgeevren 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğltı 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
İhsan Yalçın 

BURSA 
Atıf Ak güç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
a.) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
(t.) 
Mahmut N. Gündüzalp 

ERZİNCAN 
Nahit Pekcan 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu (t.) 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
îsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GÎRESUN 
Eşref Dizdar (t.) 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

Dr. Galip K. Zaimoğlu 
GÜMÜŞANE 

Edip Tör 
HATAY 

Abdullah Çilli (I.) 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Salih înankur 
Refik Koraltan (î.) 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Gl. Refet Bele (î.) 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faru'k Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Güleüoğhı 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktenı 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 

Şerafettin Karacan 
KASTAMONU 

Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül (I.) 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Sedad Pek 

KONYA 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen (î.) 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Memduh Ispartalıgil 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Dr. Lûtfi Kırdar (1.) 
Faik Kurdoğlu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 
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MARDİN 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abisin Çakır 
Necati Erdem (î.) 
Asım Gürsu 
Dr. Mitaıt Sakâroğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer (1.) 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Mehmet Fur tan 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Carid Belûl 

B : 19 19.12 
Dr. Saim Ali Dilemre 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (î.) 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (1.) 
Muin Köprülü (I.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Gülek 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Gev de t Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 

. 1949 0 : 1 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (1.) 
Şemsettin Günaltay (Baş
bakan) 
Kâmil.Kitapçı (1.) 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık Öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Mustafa Lâtifoğiu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Dani§ Eyiboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan (1.) 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger (t.) 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel (1.) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
(1.) 
Sabrı Koçer 
Nuri Tarhan 

[Açtk Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 

rosgau 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 



5 : $ &. 12-. 1949 O : 1 
Türkiye - Yugoslavya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının yürürdü^ sürelerinin uzatılmasi-ba^kınrJftHi 

AFYON KARAHİSAR 
Ğl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Haüd Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Tiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Me'brure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
thsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe Öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahruaaan 
Rasih Kaplan. 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Gl. Refet Alpmem 
Dr. Mazhar Germe a 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 

Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kaıı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

405 
26 A 
264 

0 
a. 

195 
6 

[Kabul edenler] 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar' 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Cemil Özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz-

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI . 
Dr. Akif Açkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet thsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 

Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

tun kabul edilmiştir.) 

ERZURUM 
Eyüp Saıbri Ajkgöl 

;i Salim Alfcu& 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir IbrahâmhakJşjoğl» 
Gl. Vehbi Kocagüney 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Afeaoy 
Gl. Aşir Atlı, 
Cemil Said Barlas 
Dr. Abdürrahman MeleK 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
îsmail Sabuncu 

,: Fikret Yüzatlı 
GÜMÜŞANE 

Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

. Tahsin Tüzün 
i Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
i Selim Seven 

5ASAY 
İGl. Eyupt BTitrufe&n 

tÇML 
Halil Afcalay 
Salih Inanfcu? 

LDr. Aziz Kplçsal 
İSPARTA 

Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
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Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Osman Nuri Koni 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Tagçıoğlu 
Hayrullalı Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Değan 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
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Dr. Fazıl Ş. Bürge 
AH Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş, 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Ce-besoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazım Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

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

MALATYA 
Esat Doğan 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
MaJhmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
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MARDİN 

İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalay 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekeli oğlu 

StîRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikrî Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Sırrı D ay 
Zekiye Dramız 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoglu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Malhmut Tan 

URPA 
Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarban 
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[Oya kattlmty anlar] 
AFYON KARAHISAR 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras (t.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
ismet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen (î.) 
Nurullah Esat Sümer 
(î.) 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz (I.) 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendi 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
İhsan Yalçın 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
d.) 

Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
(I.) 
Mahmut N. Gündüzalp 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Nazif Dumlu (1.) 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar (1.) 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Refik Koraltan (1.) 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele (1.) 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(D 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demireili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr. Kâmran ör§ 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül (1.) 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Fuad Balkan 
Nihat Erim < Bakan) 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Fatin Gökmen (1.) 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Dr. Aziz Uras 
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MUĞLA 
Necati Erdem (î.) 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroglu 

NtÖDE 
Ferit Ecer (î.) 
îbrahim Refik Söyer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Yalman 

RÎZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (t.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (I.) 
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StVAS 

Mitat Şükrü Bleda (î.) 
Kâmil Kitapçı (î.) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan?) 

Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (î.) 
Muin Köprülü (I.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Gülek 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SttRD 
Etem İzzet Benice 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık Öztrak 
Ekrem Pe^kel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Mustafa Lâtifoğlu 
Mustafa özden 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

Da/niş Eyiboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan (î.) 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger (t.) 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
tbrahim Arvas 

ZONGULDAK 
îsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Ali R. încealemdaroğiu 
(î.) 
Sabri Koçer 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Yozgad 
Zonguldak 
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Türkiye - İsveç Ticaret Anlaşmasının 7 nci maddesindeki fesih ihbarı süresinin bir aya smdirilmosi 

hususunda teati olunan mektupların onanm ası hakkmda kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 4{j5 
Oy verenler 264 

Kabul edenler 264 
Reddedenler 0 
Çekinserler o 

Oya katılmıyanlar 145 
Açık Milletvekillikleri 6 

AFYON KAEAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çhibukcu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galüp Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 

[Kabul 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Hasan Cemil Çambel 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Abdürrahman Konuk 
Pemil öz 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan ZeyneloğHı 

edenler] 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazanc^oğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Namı Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eker 
Hasene Ugaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi >0»al 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat DieteM 
Cavit Ekin 
Feyzi iKöMagü 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağdalı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

Sabit Sağıroğhı 
ERZURUM 

Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Cevat Dureunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir lbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Abdurra(hn>an Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arsevon 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan sFehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Gl. Eyüp DuTrukan 

İÇEt 
Halil Atalay 
Salih Injtakur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
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Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demircili 
Osman Nuri Koni 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 

tZMÎR 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Faik Seter 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
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KOCAELİ 

Ahmet Faik Abasıyamk 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Dr. Fazıl Ş. Bünge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
01. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Dr Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

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

MALATYA 
Esat Doğan 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Za'bcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
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Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. VehTDİ Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmçd Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Sırrı D ay 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlü 
Mustafa R. Tarakçı oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 
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[Oya katılmıyanlar] 

AFYON KARAHİSAR ı 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
F,sad Uras (t.) 

ANKARA 
Falîh Rıfkı Atay 
İsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmfcn 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu | 
Tayfur Sökmen (î.) 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Hacim Çarıklı 

BİLECİK 
Eminittin Çeliköz (î.) 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan | 
Ziya Geboloğlu I 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
ihsan Yalçın 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t> 
Muhittin Baha Pars | 

Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öneei. 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Ulufc 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
(t.) 
^ethi Erim çağ 
Mahmut N. Gündü^alp 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu (1.) 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
tsraail Hakkı Çevik 
(t.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Can'bolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar (î.) 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Edip Tor 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülganî Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Refik Koraltan 
Dr. Ali Menteşeoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fnad Köprülü 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrı över 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Atıf inan 
Sait Odyak 
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S. Sayısı: 51 
Bursa Milletvekili Abdürrahman Konuk'un, Belediye Gelirleri Ka
nununun 37 nci maddesinin değiştirilmesine, 51 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ve 5 Nisan 1298 tarihli Akar Nizamnamesi ile 
bu nizamnameyi tadil eden 1 Şubat 1929 tarihli kanunun kaldırıl

masınadâir Kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/164) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Belediye Gelirleri Kanununun 37 nci maddesinin^ değiştirilmesine, 51 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine ve 5 Nisan 1298 tarihli îcarı Akar Nizamnamesi ile bu nizamnameyi tadil eden 1 Şu
bat 1329 tarihli Kanunun kaldırılmasına dair kanun teklifi gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arzederim. 
Bursa Milletvekili 

A. Konuk 

Teklif olunan kanunun özü: 
1. Belediyelerce alınan kira sözleşmeleri resminin, ancak noterler tarafından yapılacak kont

ratlardan alınması; 
2. Bir yıldan az müddetle yapılan sözleşmelerde kontrat resminin yıllık kira bedeli üzerin

den değil, kira bedeli tutarı üzerinden alınması; 
3. îcarı Akar Nizamnamesinin yürürlükten kaldırılması; 
4. Konturat resminin tahsil şekline ait gerekli hükümlerin eklenmesi; 

Belediye Gelirleri Kanununun 37 nci maddesinin değiştirilmesine ve 51 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun teklifinin gerekçesi. 

I - Giriş : . 

I - Belediye Gelirleri Kanununun kiralamalara ait sözleşme resmi hakkındaki 37 nci maddesi 
ile 5 Nisan 1298 tarihli îcarı Akar Nizamnamesi ve bu nizamnamenin tadiline dair 1 Şubat 1329 
tarihli Kanun hükümlerinin karşılıklı olarak uygulanmalarında bâzı güçlüklerin belirdiği görül
mektedir. Belediye Gelirleri Kanununun, kaldırılan kanunları açıklıyan 51 nci maddesinin 1 - 10 
ncu bentlerinde îcarı Akar Nizamnamesi ile tadilleri yazılmamıştır. Aynı maddenin 11 nci bendin
de «Bu kanun hükümlerine aykırı hükümler kaldırılmıştır» şeklindeki geniş ve müphem ifade 
karşısında; nizamname ve tadilindeki hangi hükümlerinin Belediye Gelirleri Kanununun 37 nci 
maddesine aykırı olduğunu ayrı ayrı tesbit ederek öylece uygulamak gerektiği anlaşılmaktadır. 
Bilhassa, 37 nci maddenin Kamutaydaki müzakeresi sırasında «Mukavele mecburiyetine ve yap-
mıyanlardan ceza alınacağına dair» hükmün tasarıdan çıkarılmasına rağmen, nizamnamedeki bu 
hususlara ait hükümlerin yürürlükte kaldığı mülâhazası ile uygulamaya devam edildiği görülmek
tedir. ' " *?* :* ! v -

II - Çira sözleşmesinin mevcudiyetine, ispatına, resim ve harcına ait mevzuat: 
A) Kira sözleşmesinin mevcudiyetine ait hükümler, Borçlar Kanununun 248 ve mütaakıp mad-

delerindedir; bu hükümlere göre kira akdi hiçbir şekle tâbi olmıyan akillerdendir. Kiralanan şeyin 
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kiracı tarafından "bir ücret karşılığında kullanılması üzerinde kiracı ile kiralıyanm şifahi anlaşmala
rı akdin teşekkülü için kâfidir. Ancak taraflar isterlerse kira akdini aralarında yazılı olarak, hat
ta noter önünde resmî olarak da yapabilirler. Akdin; şifahi, yazılı veya resmî şekilde yapılması; 
mevcudiyet ve muteberiyet bakmından hiçbir fark ifade etmez. 

Borçlar Kanununun bu prensip hükmü karşısında icarı Akar Nizamnamesinin kira mukavelesi 
yapma mecburiyetine dair hükümlerinin yürürlükte kalabilmeleri için başka bir mâna taşımaları 
gerekir. Çünkü, İcarı Akar Nizamnamesinin; Noter huzurunda mukavelename yapma mecburiye
tini koyan hükümleri, eğer kira akdinin mevcudiyet ve mutetmeadyetine mütaallik olsalardı, çok 
sonra yürürlüğe giren Borçlar Kanununun, kira akdinde şekil serbestliği prensipine dair hüküm
leri karşısında yürürlükten çıkmış olurlardı. 

Burada iki noktayı tesbit ediyoruz : 
1. Halen kira akdi şekle tâbi değildir. Şifahi rai olarak yapılması halinde de akid mevcut ve 

muteberdir. 
2. İcarı Akar Nizamnamesinin; kira mukavelenamesi yapma mecburiyetine dair hükümleri 

yürürlükte kalabilmek için akdin mevcudiyet ve muteberiyetinden ayrı bir mâna taşımalıdırlar. 
B) Kira akdinin ispatı bakımından bir şekil mecburiyeti Mlunup bulunmadığı tatbikat ta ih

tilâfları mucip olmuştur : 
1. Yargıtay tatbikatına göre : icarı Akar Nizamnamesi; kira akdinin ispatını yazılı şekle tâbi 

tuttuğu için, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 287 nci maddesine göre kira akdi, kira 
müddeti, kira ücreti gibi hususlar « Başka suretle ispat olunamaz »; şahit dinlenmez; ancak mu
kavelename ile ispat olunabilir. Âkit şifahi de olsa sahih ve muteber sayılacağı için, mukavelena
me mevcut olmaması halinde akdi ispat için ancak yemin verdirilebilir. 

2. Tatbikattaki diğer bir fikre göre : Kira akdinin mevcudiyet ve sıhhati gibi ispatı da bir şek
le tâbi değildir, icarı Akar Nizamnamesinin mukavelename yapma mecburiyetine dair hükmü, 
akdin ispatı bakımından bir mecburiyet ifade etmez, ancak/konturat resminin alınmasını temin 
maksadını istihdaf eder. Nizamname hükümleri Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Kanuniyle beraber mütalâa edilirse, akdin ispatı bakımmdam mevzu aşağıdaki tarzda telâkki edil
mektedir : 

a) Kira akdi şifahi olarak yapılmışsa; ispatı da şekle tâbi değildir. 
b) Kira akdini yazılı şekilde yapmayı kabul etmişler veya yapmışlarsa Borçlar Kanununun 

16 nci ve Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 287; 290 ve 292 nci maddelerine göre taraflar 
akdi ve şartlarını ancak yazılı şekilde ispat edebilirler. 

Buna göre, icarı Akar Nizamnamesinin kira /mukavelesi yapma mecburiyetine dair.(hükümleri
nin, kira akdinin ispatı (bakımından da bir tesiri yoktur. 

C) Nizamnameye göre Belediye Resmînin tahsilini temin maksadını istihdaf eden hükümler : 
1. Nizamnamenin 22 nci maddesi şifahi olarak yapılan kira akitlerinden alınacak para cezası 

ile kontrat harcını (belirtmektedir. 
2. Nizamnamenin 23 ncü maddesi, yazılı olarak yapılmış olduğu halde, foontrat pulu yapıştı

rılmamış veya noksan yapıştırılmış, veya iptal edilmemiş kira mukavelenamelerinden alınacak pa
ra cezasını ve kontrat resmini beyan etmektedir. 

3. Gerek şifahi ve gerekse yazılı kira akitleri resmî daire ve mahkemelerde para cezası 
ödenmedikçe dâva olarak bakılamıyacağı da nizamnamenin 24'ncü maddesinde açıklanmıştır. 

III - Belediye Gelirleri Kanununun 37 nci maddesinin tahlili : 
Bu maddenin Yüksek Kamutayda müzakeresi sırasında beliren iki ana fikir vardır : 
A) Mukavele yapmak mecburiyeti ve yapmıyanlardan para cezası alınması hususları redde

dilmiştir ; 
B) Belediye resmi ancak noter huzurunda yapılan'kira amitlerinden alınmalıdır. 
Bu iki esastan hirineisi tahakkuk etmiştir. Gerçekten, tasarının «Mukavele memuriyetine ve 

yapmıyanlardan ceza alınacağına dair hükümlerinin çıkarılması» hakkındaki önerge kabul edilmiş 
ve madde mer' i olan şekli almıştır. Ancak* hu meehuriyeti ve para/cezam alınmasını ifâde «denni -

(.& Sayısı: 51) 
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zamnamenin yine yürürlükte kaldığı yûlıuxdar ihir anlayış ve im anlayışa göre bir uygulamaya yine 
devam etmektedir. 

İkinci esasa gelince : 
B e l i y e resminin ancak noter önünde yapılan kira akülerinden alınması, şifaîhi akitlerin *hu 

resme tâbi olmaması hakkındaki temenni maddenin sarahati karşısında gerçekleşmemiş 'bulunu
yor. Çünkü 37 nci madde 1 nci fıkrası ile şifahi ve yazılı kira akitlerinden resim alınacağını ifa
de eder (mahiyettedir. 3 ncü fıkrasında : «Kira sözleşmesi noterlerce yapıldığı takdirde» demek 
suretiyle, 1 nci fıkranın noterlerce yapılmıyan kira sözleşmelerine ait olduğunu açıklamaktadır. 
Bu yüzden? AaDbikatta; şMafci ve yazılı kira sözleşmelerinden de bu resim alınmaktadır. 

W - Teklif olufcan değişiklikler : 
A) 87 ticî maddenin tadili : 
1. Şüafei ve yazılı kira akitlerinden de bu resmin alınması,'belediye gelirleri'bakımından ge-

rekîiı-öîduğu kadar ; ntrter (huzurunda yapılan akitlere kıyasen âdilâne de sayılabilir. Ancak, %u 
yolda devam etmek dâima şikâyeti mucip olan tacizleri idame ettirmek «lacak ve aynı sarmanda 
tahsil için gerçekten foir imkânsızlıkla karşılaşılacaktır. Belediye kira resmini alabilmek için ya ev, 
ev ve dükkân, dükkânı gezip kiracılardan akit şartlarını saracak, yahut resmî dairelere yapılan 
müracaat ve mahkemelere akseden ihtilâflardan kira 'bedeli ve müddeti hakkında bilgi edinecektir. 
Bu resmin mükellefi esas itibariyle mal sahibi olacağı için, kiracının' (beyanı bir kıymet ifade etmi-
yecek ve çok kere mal sahibini bultoak güç olacaktır. 

Kira akdinden bir resim almak fikri, bu akdin şekle tâbi bir akit sayılması prensipinin neticesi 
olarak doğmuştur. Gerçekten Fransız Medeni Kanunu bu akdi şekle tâbi tuttuğu için,, akitten bir 
belediye resmi almak da mümkün ve mantıkidir. Fakat bizim sistemimiz bu akdi şekle tâbi tutmak 
olunca, belediye resminin de ancak taraflar kendi malariyle resmî bir akit yaparlarsa tahsil ile 
iktifa etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu yüzden maddede Belediye Kira Resminm, ancak noter 
önünde akit yapılmışsa alınacağı bildirilmiştir. 

"2. Belediye resminin, «yıllık kira bedeli» üzerinden alınacağına dair hükmü âdilâne değildir. 
Bir yıldan az müddetli kira sözleşmelerinden de yıllık tutarı hesap edilerek buna göre resim alın
ması doğru görülemez. Bu sebeple bu resmin kira bedelinin tutarı üzerinden alınması daha doğru 
olur. Gayrimuayyen müddetli kira sözleşmelerinde kira bedelinin tutarını bulmak mümkün olmıya-
cağı için bu hallerde yıllık kira bedeli üzerinden resim almak zarureti vardır. 

3. Resmin tahsiline ait hükümler : 
Belediye Gelirleri hakkındaki Kanun; 37 nci maddedeki kiralamalara ait sözleşme resminin nasıl 

tahsil edileceğini belirtmediği için, tcarı Akar Nizamnamesinin bu konuya ait hükümleri yürürlükte 
kalmıştır. 

Bu resmin sadece noter huzurunda yapılan konturatlardan alınması kabul edilince, resmin de 
noter vasıtasiyle tahsil edilmesi ve bunun da belediyelerden alınacak pulları konturatlara yapıştır
mak suretiyle yapılması gerektiğine dair bir hükmün 37 nci maddeye konulması zaruri görülmüştür. 

B) icarı Akar Nizamnamesi ile onu tadil eden Kanunun yürürlükten kaldırılması : 
Kira akdinin hukuki mahiyeti Borçlar Kanunu ile; ispatı hususları Hukuk Muhakeme Usulü Ka

nunu ile ve kira sözleşmelerinden alınacak resim de Belediye Gelirleri Kanunu ile tanzim edildiğine 
göre îcarı Akar Nizamnamesi mevzuatımız içinde fuzuli ve köhnemiş bir kanun olarak kalmaktadır. 
Bu sebeple Belediye Gelirleri Kanununun 51 nci maddesine eklenen bir fıkra ile bu nizamname ve ta
dili de kaldırılmıştır. 

( S.j .Şahısı, ı .51;) 
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İçişleri Komisyoşra rapora 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu S , XII . 1949 

Esas No. 2/164 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

Belediye Gelirleri Kanununun (37) maddesi
nin coğiştirilmesine, (51) nci maddesine bir fık
ra eklenmesine ve 5 Nisan 1298 tarihli icarı 
Akar Nizamnamesiyle bu nizamnameyi tadil 
eden 1 Şubat 1329 tarihli Muvakkat Kanunun 
kaldırılmasına dair Bursa Milletvekili Abdür-
rahman Konuk tarafından Büyük Meclis Baş
kanlığına verilmiş olan Kanun tasarısı, kendi
leri ve İçişleri Bakanlığı Mahallî idareler 
Umum Müdürü Sıddık Tümerkant hazır olduğu 
halde komisyonumuzca tetkik ve müzakere 
olundu : 

Filhakika Belediye Gelirleri Kanununun ki
ralamalara ait Sözleşme Resmi hakkındaki (37) 
nci maddesinin Kamutaydaki müzakeresi sıra
sında uzun münakaşalar cereyan etmiş ve çok 
kıymetli ilmî mütalâalar dermeyan olunmuş ve 
neticede kira akdinin hiçbir şekle tâbi olmıyan 
akitlerden olması sebebiyle mukavele mecbu
riyetine ve yapmıyanlardan ceza alınmasına da
ir hüküm tasarıdan çıkarılmış ve yalnız taraf
ların rızalariyle yapacakları yazılı ve resmî söz
leşmelerden belediyelerin resim almaları esası 
kabul olunarak bu madde metni Geçici Komis
yon tarafından yeniden hazırlanmış ve Yüksek 
Kamutayın tasvibine iktiran eylemişti. Kanu
nun, ilga edilen kanun hükümlerini gösteren 
(51) nci maddesinde, 37 nci maddede kabul 
edilen ana prensipe göre hükümden kaldırılması 
tabiî ve zaruri olan 5 Nisan 1298 tarihli icarı 
Akar Nizamnamesiyle bu nizamnameyi tadil 
eden 1 Şubat 1329 tarihli Muvakkat Kanunun 
sarih olarak zikredilmemesi ve 11 nci fıkrasında 
bu kanun hükümlerine aykırı hükümler kaldı
rılmıştır şeklindeki müphem ifade karşısında, 
tatbikatta güçlükler ve başka, başka anlayış 
farkları husule geldiği görülmüştür. Bâzı yer
lerde belediyelerce icarı Akar Nizamnamesi 
hükümleri eskisi gibi tatbik edilmeye devam 
edildiği gibi mahkemelere intikal eden ihtilaflı 
meselelerde de bu nizamname hükümlerine göre 

tatbikat yapılmakta olduğu anlatılmıştır. Hal
buki İcarı Akar Nizamnamesinin tatbik mevkii
ne konduğu 1298 tarihinden çok sonra meriyete 
konmuş ve içtimai hayatımızda da mühim bir 
reform yapmış olan Borçlar Kanununun 
248 ve mütaakıp maddeleri hükümlerine göre 
kira akdi hiçbir şekle tâbi olmıyan akitlerden 
olup bu akdin şifahi, yazılı ve resmî şekilde ya
pılması, mevcudiyet ve muteberiyeti bakımın
dan hiçbir fark ifade etmiyeceği ve kira akdin
den bir belediye resmi alınması fikrinin, bu ak
din şekle tâbi bir akit sayılması prensipinin ne
ticesi olarak doğduğu ve bizim ana prensipimi-
zin ise, yukarda arzolunduğu üzere bunun aksi 
olduğu cihetle hem bu maddenin vazı ve tedvi
nindeki maksada sadık kalmak ve hem de bele
diyeleri bu gelir kaynağından tamamiyle mah
rum etmemek üzere bu resmin yalnız noterlerce 
re 'sen tanzim veya tasdik olunan resmî kira söz
leşmelerinden alınması ve tahsil şekli ve icarı 
Akar Nizamnamesinin ve tâdillerinin kaldırılma
sı esasını ihtiva eden bu kanun tasarısı nefsül-
emre uygun görülmüş ve Hükümet mümessili de 
tatbikattaki tereddüt ve ahenksizliği bertaraf 
etmek üzere mezkûr nizamnamenin meriyetten 
kaldırılması ve tasarının diğer esasları üzerinde 
mutabakatini beyan eylemiş olduğundan komis
yon üyelerinin ittifakiyle bu kanun tasarısı esas 
itibariyle kabul olunmuş ve maddeler üzerinde 
bâzı değişiklikler yapılmıştır. 

1. Teklif olunan* 37 nci madde metninde 
(noterler tarafından yapılan kira sözleşmesi) 
ibaresinden yalnız noterlerce re'sen tanzim olu
nan kontratlar anlaşıldığından bu hüküm kâfi 
görülmemiş ve noterler tarafından tasdik edilen 
diğer nevi kontratlardan da resim alınması doğ
ru ve yerinde görülmüş ve bu ibare yerine (noter
lerce re 'sen tanzim veya tasdik olunan kira söz
leşmesi) ikame ve kabul edilmiştir. Ve yine ay
ni bentte (müddeti bir yıldan az olan kira söz
leşmelerinden kira bedeli tutarının..) ifadesi 

( S. Sayısı: 51) 



müphem görülerek (müddeti bir yıldan w kira re Sayın Başkanlığa arzoİunül*. 
sözleşmelerinden belli kira müddetine göre he- İçişleri Komisyonu Başkanı Başkan V. 
«aplanan kira tutarının...) Şekline konmuştur. Tekirdağ Çoruh 

"2. îkinci maddede zikrolunan 1 Şubat 1329 C Uybadın A. Tiieün 
tarihli Kanun, teşrii Meclisçe kabul edilmiyen Bu Rapor Sözcüsü 
muvakkat bir kanun olduğundan 1 Şubat 1329 Balıkesir Afyon K. Amasya 

•tarihli denildikten sonrave kanun kelimesinden F.Tiritoğlu K. özçoban E.TJras 
evvel bir (muvakkat) kelimesinin ilâvesi yerin- Giresun Gümüşane Gümüşane 

i de bulunmuştur. T. Ekmen Ş. Sökmensüer A. K. Varınca 
3 ve 4 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. Konya Yozgad 
Kamutayın yüksek huzuruna sunulmak üze- M,Ş. Altan 8. îçöe 

(&.,Şa#m>. 51) 



belediye Gelirler Kanununun 37 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve 51 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi ve 5 Nisan 1298 tarihli îcarı Akaar Ni
zamnamesi ile bu nizamnameyi tâdil eden 1 Şu
bat 1329 tarihli Kanunun kaldırılması hakkında 

Kanun teklifi 

MADDE 1. — 5237 sayılı ve 1 . VII . 1948 
tarihli Belediye Gelirleri Kanununun 37 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 37. — Belediye sınırları içindeki gay-
rimenkullere ait noterler tarafından yapılan 
kira sözleşmelerinden yıllık kira bedelinin ve 
müddeti bir yıldan az olan kira sözleşmelerinden 
kira bedeli tutarının yüzde birinden az ve iki
sinden çok olmamak üzere Belediye Meclislerince 
kararlaştırılacak nispet üzerinden Konturat Res
mi alınır. 

Toptan kiralanan bir gayrimenkul parça 
parça kiraya verildiği veya kira bakiyesi başka
sına devredildiği hallerde dahi birinci fıkrada 
yazılı olduğu surette Konturat Resmi alınır. 

Resmî taraflardan hangisinin ödiyeceği kira 
sözleşmesinde yazılı kayda bağlıdır. Sözleşmede 
bir kayıt yoksa mükellef mal sahibidir. 

Konturat Resmi, belediyeler tarafından pul
ların noterlerce konturatlara yapıştırılması sure
tiyle tahsil edilir. Noterler konturat pulları için 
belediyeden % 5 beyiye alırlar. 

MADDE 2. — 5237 sayılı ve 1 . VII . 1948 
tarihli Belediye Gelirleri Kanununun 51 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

5 Nisan 1298 tarihli İcarı Akaar Nizamna-
mesiyle bu nizamnameyi tâdil eden 1 Şubat 1329 
tarihli kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

I ÎÇÎŞLERÎ KOMÎSYÖİsrÜÜÜN DEĞİŞTİRİR 

Belediye- Gelirleri Kanununun (37) nci madde
sinin değiştirilmesine ve 51 nci maddesine' bir 
fıkra eklenmesine ve â Nisan 1298 tarihU îcarı 
Akar nizamnamesiyle bu nizamnameyi tadil eden 
1 Şubat 1329 tarihM muvakkat kanunun kaldı

rılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5237 sayılı ve 1 . VII . 1948 
tarihli Belediye Gelirleri Kanununun 37 nci 
maddesi, aşağıda gösterildiği şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 37. — Belediye şuurları içindeki gay-
rimenkullere ait noterlerce re'sen tanzim veya 
tasdik olunan kira sözleşmelerinden yıllık kira 
bedellerinin ve müddeti bir yıldan az olan kira 
sözleşmelerinden belli kira müddetine göre he
saplanan kira tutarının yüzde birinden az ve 
ikisinden çok olmamak üzere belediye meclisle-

[ rince kararlaştırılacak nispet üzerinden kont
rat resmi alınır. 

Toptan kiralanan bir gayrimenkul parça 
parça kiraya verildiği veya kira bakiyesi baş
kasına devredildiği hallerde dahi birinci fık
rada yazılı olduğu surette kontrat resmi alınır. 
Resmi, taraflardan hangisinin ödiyeceği kira 
sözleşmelerinde yazılı kayde bağlıdır. Sözleşme 
de bir kayıt yoksa mükellef mal sahibidir. 

Kontrat resmi, belediyeler tarafından hazır-
I lanan pulların noterlerce kontratlara yapıştırıl

ması suretiyle tahsil edilir. Noterler, kontrat 
pulları için belediyeden % 5 beyiye alırlar. 

MADDE 2. — 5237 sayılı ve 1 . VII . 1948 
tarihli Belediye Gelirleri Kanununun 51 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 5 Nisan 
1298 tarihli İcarı Akar Nizamnamesiyle bu ni
zamnameyi tadil eden 1 Şubat 1329 tarihli mu
vakkat kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
I yürütür. 

| m IniiT. 
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S. Sayısı: 58 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında Tica
ret ve ödeme Anlaşması ile eklerinin yürürlük sürelerinin uzatıl

ması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1 /587) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
TetHk Müdürlüğü 

Sayı : 71-1236,6-3455 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye - Belçika Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 31 Temmuz 1949 ta
rihine kadar uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
8 . VIII . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve 
ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Anlaşma sürelerinin uzatılması hakkındaki mektupların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 
4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8 . VIII . 1949 tarihli ve 
3/9653 sayılı kararla onanmış olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
ğ. Oünaltay 

GEREKÇE 

2 Aralık 1948 tarihli Türkiye - Belçika Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının yürürlük süreleri 
30 Haziran 1949 tarihinde sona ereceğinden bahis konuşa ATI la sıvaların bir yıl süre ile uzatılması 
için Belçika makamları nezdinde gereken teşebbüsler yapılmıştı. Ancak ilk uygulanma yılından 
alman neticeler karşısında ve 1949 - 1950 devresi için memleketimizde uygulanacak genel ithalât-
ihracat rejimi açıklandıktan sonra sözü geçen anlaşmalarda bâzı değişmeler yapılması faydalı ola
bileceğinden, şimdilik Anlaşmaların 31 Temmuz 1949 tarihine kadar uzatılması ve bu süre içinde 
iki taraf arasında yapılacak temaslar neticesinde Anlaşmaların icabına göre tadilinin karar altına 
alınması hususunda mutabık kalınmıştır. 

Bu maksatla Anlaşmaların 31 Temmuz 1949 tarihine kadar uzatılması için Ankara'daki Belçi
ka Elçiliği ile mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşma menfaatlerimize uygun görüldüğünden 
onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Ticaret Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/587 
Karar No. 13 

9 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye - Belçika Ticaret ve ödeme Anlaş
malarının yürürlük sürelerinin 30 Haziran 1949 
tarihine kadar uzatılması hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca 8 . VIII . 1949 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı, ge
rekçesi ve ilişikleri Dışişleri Bakanlığı ile, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığı mümessillerinin hu-
zuriyle incelendi: 

2 Aralık 1948 tarihinde akdedilip süreleri 
30 Haziran 1948 tarihinde nihayet bulacak 
olan Türkiye - Belçika Ticaret Anlaşmasını ti 
1949 - 1950 devresi Ticaret Anlaşmaları tat
bikatından alınacak neticeler ve Türkiye'de ta
karrür edecek yeni ticaret esasları dairesinde 
mukaveleler akdine imkân vermek üzere An

laşmaların ancak 31 Temmuz 1949 tarihine ka
dar uzatılması hakkındaki Hükümet mutaba
katı komisyonumuzca tasvip edilmiş ve Kanun 
tasarısı ile eklerinin kabulüne karar verilmiş
tir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret K. Başkanı SÖzcü 
Ankara 

A. Çubukçu 
Kâtip 
Niğde 

H. Vlusoy 
Kayseri 

ff. Ürkün 

Kars 
F. Aktaş 
Tokad 

R. önder 

Gazianteb 
G. Alevli 

Kars 
A. Sümer 
Trabzan 

A. Sarıalioğlu 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Türkiye - Belçika Ticaret ve Ödeme Anlaşmala
rının yürürlük sürelerinin 31 Temmuz 1949 ta
rihine kadar uzattıİması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem-
burg Ekonomik Birliği arasında 2 Aralık 1948 
tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşması ile aynı 
tarihli Türkiye - Belçika ödeme Anlaşması ile 
eklerinin yürürlük sürelerinin 31 Temmuz 1949 
tarihine kadar uzatılması için Belçika Elçiliği 
ile mektup teatisi suretiyle yapılan anlaşma ka
bul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 

Devlet Bakanı ve 
Dışişleri B. V. 
C. 8. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedad Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. E. #. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birstl 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgü 
Maliye Bakanı 

/ . R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adalan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 

Re§at Ş. Sirer 

( S . Sayısı: 58)] 
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Belçika Elçiliği 

D. 420 Ankara, 31 Mayu 1949 
No. 432 

Bay Bakan, 

Belçika Hükümetinin, 2 Aralık 1948 tarihinde imzalanan Belçika - Lüksemburg Ekonomik Bir
liği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşmasının ve Belçika Hükümeti ile Türkiye Hü
kümeti arasında ödeme Anlaşmasının, tecditlerine mütaallik hususların iki Hükümetçe tetkikim 
mümkün kılmak maksadiyle, bir ay müddetle, yani 31 Temmuz 1949 tarihine kadar, temdit olun
malarını teklif eylediğini Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım. 

Yukardaki hususlar hakkında Türkiye Hükümetinin mutabakatım bana teyit etmenizi Ekse* 
lânsmızdan rica ederim. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Bakan. 
Belçika Maslahatgüzarı 

E. Lott 
Ekselans 

Bay Necmeddin Sadak 
Türkiye Cumhuriyeti • ; . . . * . • 

Dışişleri Bakanı 
Ankara 

Türkiye Cumhuriyet 
Dışişleri Bakanlığı Ankara, 31 Mayı* 1949 
No. 42329/21 

Bay Maslahatgüzar; 4 : . . V '•''•'" 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«Belçika Hükümetinin, 2 Aralık 1948 tarihinde imzalanan Belçika - Lüksemburg Ekonomik 

Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşmasının ve Belçika Hükümeti ile Türkiye 
Hükümeti arasında ödeme Anlaşmasının, tecditlerine mütaallik hususların iki Hükümetçe tetki
kini mümkün kılmak maksadiyle, bir ay müddetle, yani 31 Temmuz 1949 tarihine kadar, temdit 
olunmalarını teklif eylediğini Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım. 

«Yukardaki hususlar hakkında Türkiye Hükümetinin mutabakatını bana teyit etmenizi Ekse
lansınızdan rica ederim.» 

Hükümetin yukardaki hususlar hakkında mutabık bulunduğunu bildirmekle şeref kazanırım. 
Saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Maslahatgüzar. 

Dışişleri Bakam Y. 
fŞf*Ş*? .^ •• Fuad Carım 
Bay Emile Lotz 

Belçika Maslahatgüzarı 
Ankara 

• I I 

(S. Sayın 58)" 





S. Sayısı: 67 
Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İr
landa, İzlanda, italya, Lüksemburg, Norveç, Holânda, Portekiz, 
Birleşik Kırallık, isveç, isviçre, ve Fransa, Birleşik Kırallık ve 
Amerika Birleşik Devletlerinin Almanya'daki işgal Bölgeleri Ko
mutanları ve Triyeste serbest ülkesi İngiliz Amerikan Bölge Ko
mutanı arasında Paris'te 7 Eylül 1949 tarihinde imzalanan «1949-
1950 için Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaş
ması» ve ekleriyle bu Anlaşmanın geçici olarak uygulanmasına ait 
Protokolün onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyo

nu raporu (1 /614) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . XI . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: 71/1399, 6 - 4063 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca" 27 . X . 1949 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılmış olan Türkiye, Avusturya-, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İr
landa, izlanda, italya, Lüksenburg, Norveç, Holâuda, Portekiz, Birleşik Kırallık, İsveç, isviçre ve 
Fransa Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devletlerinin Almanya'daki işgal bölgeleri komutanları 
ve Triyeste Serbest ülkesi ingiliz Amerikan Bölge Komutanı arasında Paris'te 7 . IX . 1949 tarihinde 
imzalanan 1949 - 1950 için Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşması ve ekleriyb 
bu Anlaşmanın geçici olarak uygulanmasına ait protokolün onanması hakkında Kanun tasarısı ve 
gerekçe ve ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Anlaşma ile eklerinin ve bu Anlaşmanın geçici olarak uygulanmasına ait protokolün, 5217 sayılı 
Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun ver ligi yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunun 
27 . X . 1949 tarihli ve 3/10068 sayüı karariyle onanmış olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

GEREKÇE 

Paris'teki Avrupa Ekonomik işbirliği Teşkilâtının E. R. P. «Avrupa Kalkınma Programı» yar
dımlarından faydalanan memleketlerin aralarındaki altın ve döviz tediyatım mümkün mertebe 
azaltmak ve ödemeleri kolaylaştırmak için iki taraflı tediye ve hesaplaşmalar yerine çok taraflı 
tediye ve hesaplaşmaları mümkün kılacak bir sistem kurabilmek gayesiyle meydana getirdiği 16 
Ekim 1949 tarihli «Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşması» mezkûr tarihte 
diğer katılan memleketler temsilcileri meyanmda Hükümetimiz adına da Paris Büyük Elçimiz ta
rafından imzalanmış ve bilâhara bu Anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisince 25 Ağustos 1949 
tarihinde 5358 sayılı Kanunla onanmıştır. 



Mezkûr Anlaşma hükümleri, 1 Temmuz 1948 tarihinden 30 Haziran 1949 ttarihine kadar meri
yette kalmıştır. 

Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı, Marşal Plânının ikinci tatbik yılı olan 1949-1950 devresi 
için mevcut ödeme sistemini, bir senelik tatbikatın verdiği tecrübelere istinaden yaptığı gerekli 
tadillerle daha mükemmel bir şekle sokmayı hedef, tutarak «1949rl950 için Avrupa memleketleri 
arasında Ödeme ve Takas Anlaşması» nı hazırlamıştır. 

Bu Anlaşmada, geçen yılki anlaşmada olduğu gibi, umumî hükümleri mütaakıp sırası ile aylık 
takaslar, tiraj hakları, takaslardan hariç tutulacak meblâğlar ve kambiyo rayiçleri konularının 
incelenmekte ve mer'i mevcut membalarla tiraj haklarına ait tablolar tesbit edilmektedir. 

Anlaşmaya ek D Lahikasında, tiraj hakları miktarlarının hangi şartlar dahilinde tadile tâbi tu
tulabilecekleri gösterilmektedir. ' 

' Yeni Anlaşma, geçen seneki iki taraflı tiraj hakları sisteminin borçluyu alacaklısına kesin 
şekilde bağlamak ve tiraj hakkı mukabilindeki mubayaalarını bâzı ahvalde gayrimüsait şartlarla 
münhasıran alacaklısından yapmak mecburiyetinde bıraktığı mülâhazası ile yeni devreye ait iki 
taraflı tiraj haklarının yüzde yirmi beşinin borçlu tarafından, serbestçe, kendisine en müsait fi
yatları verecek, kalite ve teslim şartları bakımlarından da en tatmin edici teklifleri yapacak mem
leketlerde kullanılması imkânını sağlamaktadır. Böylelikle yeni Anlaşmanın bu husustaki hüküm
leri Avrupa memleketleri arasındaki ticarette serbest rejime doğru ileri bir hamle teşkil etmek
te ve şimdilik ufak mikyasta da olsa rekabet sisteminin yeniden teessüsünü teşvik eylemektedir. 
Diğer taraftan bu Anlaşmada, tiraj haklarının fiilî vaziyete daha uygun olmasını teminen aynı 
devre içinde iki kere tetkika tâbi tutulması esası da kabul olunmuştur. 

Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşmasına ek Protokol ise Anlaşmanın Âkıd 
Memleketler tarafından tasdikma kadar geçici olarak uygulanmasına ait bulunmaktadır. 

Menfaatlerimize tamamen uygun olan bu Ani aşma ve eki Protokol onanmak üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulmuştur. 

Ticaret Komisyonu raporu 

9 . XII. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

da kanun tasarısı ve gerekçe ve ilişikleri Ticaret 
ve Ekonomi Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı 
mümessillerinin huzuriyle incelendi : 

Gerekçeden ve Bakanlık mümessillerinin izah
larından anlaşıldığına göre, 1948 senesinde Pa
ris 'te akdedilen « Avrupa memleketleri; arasında 
ödeme ve takas anlaşması:» 1948 - 1949 tatbik 
yılını geçirmiş ve bu tatbikat, anlaşmada tadile 
muhtaç noktaların tespitine fırsat vermiştir. 

(Avrupa Ekonomik îş Birliği Teşkilâtı) bu 
tecrübelerden faydalanarak 1948 Anlaşmasında 
bâzı tadiller yapmış ve (1949 -1950 Avrupa mem
leketleri arasında ödeme ve takas anlaşması) 
projesini hazırlamıştır. Bu proje Hükümetimiz 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/614 
Karar No. 22 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 27 . X . 1949 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan Türkiye, Avusturya, 
Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İrlan
da, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Holân-
da, Portekiz, Birleşik Kırallık, İsveç, İsviçre ve 
Fransa, Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik 
Devletlerinin Almanya 'daki işgal bölgeleri ko
mutanları ve Triyeste serbest ülkesi İngiliz Ame
rikan bölge komutanı arasında Paris'te 7.IX.1949 
tarihinde imzalanan (1949 -1950 için Avrupa 
memleketleri arasında ödeme ve takas anlaşma
ları) ve ekleriyle bu anlaşmanın geçici olara !•; 
uygulanmasına ait Protokolün onanması hakkiK-

( S. Sayısı : 67 ) 
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tarafından da kabul edilmiş bulunmaktadır. Bı. 
anlaşmada, geçen yılki anlaşmada olduğu gibi, 
umumi hükümleri mütaakıp aylık takaslar, tiraj 
hakları, takaslardan hariç tutulacak meblâğlar ve 
kambiyo rayiçleri konuları incelenmekte ve tiraj 
haklarına ait tablolar tesbit edilmektedir. Bundan 
başka geçen senenin iki taraflı tiraj hakkı yerine 
tiraj hakknm % 25 i nispetinde daha elâstiki olan 
çok taraflı tiraj hakkı tanınmış bulunmaktadır. 

Filvaki iki taraflı tiraj hakkı alacaklı bulunan 
memleketi borçlu bulunan memleketin şartlarına 
inkiyada mecbur etmekte, alıcıyı satıcının inhisa
rı altına sokmaktadır. Alıcı, aynı cins mallar
dan, başka memleketlerde daha ucuz, daha mü
sait şartı haiz olanlarını bulduğu halde tiraj 
haklarının başka memleketlerde kullanılmama-
sından dolayı bu imkândan mahrum kalıyordu.. 

Anlaşmada tiraj haklarından % 25 inin çok 
tarflı bir hale getirilmesi alıcıya daha serbest 
hareket imkânını vermektedir. 

Komisyonumuz çok taraflı tiraj hakkının da
ha çok genişletilmesini faydalı bulmakla bera
ber elde edilebilen bu neticeyi de geçen anlaş
maya nispetle daha müspet olarak mütalâa et
miştir. 

Diğer taraftan tiraj haklarının fiilî vaziyete 
daha uygun olması için devre içinde iki defa 
tetkika tâbi tutulmasını da faydalı olarak müta
lâa, etmekteyiz. 

Anlaşmaya ek! «D» lahikasında tiraj hakları 

miktarlarının hangi şartlar altında tâdil edile
bileceği tesbit edilmekte, ek Protokol ise anlaş
manın âkıd memleketler tarafından tasdikına 
kadar geçiei olarak uygulanmasına ait bulun
maktadır. 

Bu meyanda Komisyonumuz tiraj haklarının 
tatbikatı üzerinde ehemmiyetle durmuş, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasında açılacak fon he
sabının sureti istinabmı gözden geçirmiştir. Hü
kümet mümessilinin bu hususta verdiği izahat 
komisyonu tatmin etmiştir. Bu şartlarla Anlaş
mayı memleket menfaatlerine uygun gören ko
misyonumuz Kanun tasarısının gerekçesini ve 
eklerini kabul ve tasvip etmiştir. 

İkinci maddeye, verilen yetkinin her sahaya 
şâmil olarak anlaşılmaması için ikinci satıra 
(Bu Anlaşma çerçevesi içindeki) kelimelerinin 
ilâvesi uygun görülmüştür. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Ticaret Komisyonu Başkanı Sözcü 

Ankara Gazianteb 
A. Çubukçu C. Alevli 

Kâtip * 
Niğde Kars Kars 

H. Ulusoy F. Aktaş A. Sürmen 
Muş Tokad 

H. Dayı R. önder 
Trabzon Van 

A. Sarıalioğlu M. Koçak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye, Avusturya,, Belçika, Danimarka, Fran
sa, Yunanistan, îrlânda, İzlanda, İtalya, Lük-
semburg, Norveç, Holânda, Portekizı Birleşik Kı
rattık, İsveç, İsviçre, ve Fransa, Birleşik Kırat
lık ve Amerika Birleşik Devletlerinin Almanya-
daki İşgal Bölgesi Komutanlari ve Triyeste Ser
best Ülkesi İngiliz Amerikan Bölge Komutanı ara
sında Paris'te 7 Eylül 1949 tarihinde imzalanan 
«1949 - 1950 için Avrupa memleketleri arasında 
ödeme ve Takas Anlaşması» ve ekleriyle bu An
laşmanın geçici olarak uygulanmasına ait Poroto-

kolün onanması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye, Avusturya, Belçika, 
Danimarka, Fransa, Yunanistan, İrlanda, Iz-

TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRÎŞt 

Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, jFran-
sa, Yunanistan, îrlânda, İzlanda, İtalya, Lük-
semburg, Norveç, Holânda, Portekiz, Mrleşik 
Kırattık, İsveç, İsviçre ve Fransa, Birleşik Kı
rattık ve Amerika Birleşik Devletlerinin Alman
ya'daki İşgal 'Bölgeleri komutanları ve Triyesh 
serbest Ülkesi İngiliz Amerikan bölge komutanı 
arasında Paris'te 7 Eylül 1949 tarihinde imzala
nan «1949 - 1950 için Avrupa memleketleri ara
sında ödeme ve takas anlaşması» ve ekleriyle bu 
anlaşmanın geçici olarak uygulanmasına ait pro

tokolün onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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landa, italya, Lüksemburg, Norveçı Felemenk, 
Portekiz, Birleşik Kırallık, îsveç, İsviçre ve 
Fransa, Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik 
Devletlerinin Almanya'daki İşgal Bölgesi Baş
komutanları ve Triyeste Serbest Ülkesi İngiliz 
Amerikan Bölge Komutanı arasında Paris'te 
7 Eylül 1949 tarihinde imzalanan «1949 - 1950 
için Avrupa memleketleri arasında Ödeme ve 
Takas Anlaşması» ve ekleriyle bu Anlaşmanın 
geçici olarak uygulanmasına ait Protokol onan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu Anlaşmanın uygulanması 
sırasında lüzumlu görülecek bilûmum tedbirlerin 
ittihazı ve tahaddüs edecek vecibelerin ifası hu
susunda Hükümet yetkili kılınmıştır. 

. MADDE 3 . -
rürlüğe girer. 

MADDE 4. -
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgîl 

Maliye Bakanı 
/ . B. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adaları 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Re§at §. Sirer 

Ti. K. 

MADDE 2. — Bu anlaşmanın uygulanması 
sırasında lüzumlu görülecek bu anlaşma çerçe
vesi içindeki bilûmum tedbirlerin ittihazı ve 
tahaddüs edecek vecibelerin ifası hususunda 
Hükümet yetkili kılınmıştır. 

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

MADDE 4. —• Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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1949 - 1950 IÇlN AVRUPA MEMLEKETLERİ ARASINDA ÖDEME VE TAKAS ANLAŞMSI 

Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, italya, Lüksemburg, 
Norveç, Felemenk, Portekiz, Birleşik Kırallık, İsveç, isviçre ve Türkiye Hükümetleri, Fransa, Bir
leşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devletlerinin Almanya'daki işgal Bölgeesi Başkomutanları 
ve Triyeste Serbest Ülkesi ingiliz - Amerikan Bölge Komutanı. 

Paris'te 16 Ekim 1948 tarihinde imzalanan Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas An
laşması ile 1948-1949 devreesi için bir ödeme ve takas sisteminin kabul edilmiş olduğunu, ve işbu 
Anlaşmanın 25 nci maddesi gereğince âkıd tarafların, Anlaşmayı yürürlükte tutmaya lüzum gö
rülüp görülmediğini inceliyecekleri hususunu göz önünde tutarak, 

Paris'te 16 Nisan' 1948 tarihinde imzalanan Avrupa Ekonomik işbirliği Sözleşmesinin 4 ncü 
maddesinde derpiş olunduğu veçhile, bilhassa Avrupalılararası mübadele ve ödemelere daha büyük 
bir serbesti vermek yolunda ilerlemek gayesiyle ödeme ve takas sistemini lüzumlu görülen tadil
lerle devam ettirmeyi arzu ederek, 

Avrupa Ekonomik işbirliği Teşkilâtı Konseyinin (aşağıda «Konsey» denilmektedir.) işbu An
laşma metnini kabul ettiği, Avrupa Ekonomik işbirliği Teşkilâtına (aşağıda «Teşkilât» denilmek
tedir) imza edilmek üzere tavsiye eylediği ve yürürlüğe girer girmez teşkilâtın işbu anlaşmada 
derpiş olunan işleri deruhde eylemesini kararlaştırdığı 2 Eylül 1949 tarihli kararını, 

1949 - 1950 yılı için Amerikan yardımının taksimine mütedair bir tavsiyenin 31 Ağustos 1949 
tarihinde Konseyce kabul edilmiş olduğunu gözönüne alarak a'şağıdaki hususlarda mutabık kal
mışlardır : 

Fasıl : I 

Umumi Hükümler 

Madde — 1. 

a) Âkıd Taraflar, işbu Anlaşmada derpiş edilen şartlar dairesinde para takasları ve tiraj 
haklarının kullanılmasına ait muameleleri (Aşağıda «muameleler» denilecektir) icra edeceklerdir. 

•b) Bu takaslardan gaye, Âkıd Tarafların kendi döviz transfer politikaları ve ödeme anlaşma
ları gereğince her zaman müsaade edebilecekleri muameleleri, kolaylaştırmaktır. 

Madde — 2. 

Konseyin 10 Eylül 1948 tarihli kararı tatbikatından olarak Avrupa Ekonomik iş Birliği Teş
kilâtı ile (Aşağıda «teşkilât» denilmektedir) aralarında akdedilen anlaşma mucibince hareket eden 
Milletlerarası ödemeler Bankası «Banque des Reglements Interna'tionaux» (Aşağıda «ajan» denil
mektedir) işbu Anlaşmada derpiş edilen takas ajanı olarak tavzif edilmiştir. 

Madde — 3. 

a) Muameleler, işbu Anlaşmanın tatfbikı için, Teşkilât tarafından ajana verilen direktiflere 
(Aşağıda «direktif» denilmektedir) göre her ay icra olunur. 

b) Ajan her ay, Teşkilâta, bir ay içinde icra edilen muameleler îhafkkmda raporlar ita eder, 

Madde — 4. 

a) Âkıd Taraflardan ikisi arasında mevcut bir ödeme anlaşmasına göre o ay içinde altın ve 
ya dövizle ifası lâzımgelen 'bir tediye bahis konusu olursa, ödeme o aya ait muamelelerin sonuna 
kadar tehir olunur. 

fo) O ayın muamelelerinin sonunda altın veya dövizle yapılması gerekecek hütün ödemeler der-
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hal ifa olunur. Bu gibi ödemeler ajana ve Teşkilâta ödemeyi yapan Âkıd Tarafça bildirilir. 

e) işbu maddenin tatbiki neticesi lehine tediye yapılacak taraf diğer tarafa bir kredi marjı 
kabul etmiş ve bu marj tecavüz edilmişse işbu maddenin hiçbir, hükmü, lehine tediye yapılacak bir 
Âkıd Tarafın diğer bir Âkıd Tarafla mutabık kalarak başkaca hükümler kabulüne mâni teşkil et-
miyecektir. 

Madde — 5. 

a) Muameleler için cari bakiye bir Merkez Bankası tarafından diğer Merkez Bankası namına 
tutulan hesaplardaki bakiyedir. 

b) İşbu Anlaşma için Merkez Bankaları, Âkıd taraflarca tâyin olunmuş Merkez Bankaları veya 
diğer Malî makamlardır. 

c) Her Âkıd taraf, Merkez Bankalarından gayri Bankalarca, diğer Âkıd taraflar paralarni-
dan anormal bakiyeler bulundurulmasına yol açacak şekilde hareket etmemeyi ve umumi olarak bu 
bakiyeleri muamelelerde gayri kabili istimal şeklinde plase etmemeyi taahhüt eder. 

Madde — 6. * 

a) Muayyen bir ayda takas muamelelerinde. kullanılacak bakiyeler Teşkilât tarafından Ajana 
verilen direktiflere göre hesaplanır. 

b) Ajan takaslarda kullanılabilecek bakiyeleri hesaplarken ek A lahikası hükümleri dairesinde 
bâzı meblâğları hariç tutabilir. 

c) îşbu maddenin b paragrafı gereğince muayyen bir aya ait takaslardan hariç tutulan bir 
meblâğ, bu hariç tutulmayı talep eylemiş olan Âkıd tarafça, bu Âkıd tarafın bir Ödeme Anlaşmasına 
tevfikan istiyebileceği ve mezkûr aya ait muamelelerin hemen akabinde bahis konusu olabilecek 
bulunan altın veya döviz ödemelerine mütaallik hesaplara ithal edilmemelidir. Bununla beraber, 
bu hüküm, A lahikasının 1 nci faslına tevfikan, bir alacaklı tarafından bir borçluya transfer edi
len altın veya dövizlerin geri mubayaası için tahsis olunan meblâğlar hakkında tatbik olunmaz. 

Madde — 7. 

Âkıd taraflardan birinin diğer bir Âkıd tarafa olan aylık açıkları Teşkilât tarafından Ajana ve
rilen direktiflere göre hesaplanır. 

Madde — 8. 

a) Her Âkıd tarafın, Ajana, aşağıdaki hususatı bildirmesi lâzımdır : 
1. Ajanın diğer Âkıd taraflarla mevcut ödeme anlaşmalarının mahiyet ve tatbikatını tam mâna-

siyie bilmesini sağlıyacak lüzumlu bütün malûmatı; 
2. Muamelelerde kabili icra hale getirilmiş olan bakiyelerle takas dışı bırakılmış bakiyelerin 

aylık bir cetveli; 
3. Raporu tevdi eden tarafın muamelelerin icrasında tatbikine âmâde bulunduğu ve kendi

siyle diğer Âkıd Tarafların her biri arasında kararlaştırılmış bulunan tek kambiyo kurunu gösterir 
aylık bir raporu; 

4. Alâkalı Âkıd Tarafça diğer Âkıd Taraflara mezkûr ay zarfında altın veya döviz ile icra edi
len tediyata ait bir cetvel; 

5. Kullanılabilecek olan tiraj haklarına tekabül eden para miktarlarının ajan tarafından tes-
bitine imkân verecek olan bütün malûmatı; 

6. Ajanın vazifesini ifaya, yarıyabilecek mahiyette ddğer bütün malûmatı; 
b) Kambiyo paritesi mütecanis olmıyan Âkıd Tarafların işbu maddenin (A) paragrafının 2 ve 

3 ncü tâli paragraflarının tatbiki gereğince bildirilen kambiyo kurları ve bakiyeler, (B) lâhikasm-
daki hükümlere tevfikan tâyin olunurlar. 
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Madde — 9. 

Âkıd Taraflardan biri bu anlaşma hükümleri dairesinde ajana bir malûmat verirken, bu malû
matı yayınlamamış bulunduğu için mahrem tutulmasını arzu eylediğini bildirirse, ajan bu malûma
tı kullanırken Âkıd Tarafın bu talebine tamamen riayetle mükelleftir. 

Fasıl : II 

Takaslar 

Madde — 10. 

a) Takaslar, birinci ve ikinci katagorilere ayrılmıştır. 
b) Birinci katagori takaslar, bir Âkıd Taraf için, bir veya birkaç borç bakiyesinin indirilmesine 

mukabil aynı miktarda bir veya birkaç alacak bakiyesinin de indirilmesini intaç eden takaslardır. 
c) İkinci katagori takaslar, takastan evvel irae ettiği vaziyete göre bir hesap bakiyesinin artma

sını veya yeni bir hesap bakiyesinin tevlidini mucip olan takaslardır. 

Madde —11. 11***** " ^ S 
a) Birinci katagori takaslar Âkıdlarm bidayeten mutabakatları alınmadan icra olunur. 
b) İkinci katagori takaslar, bu nevi takasların her biri için doğrudan doğruya alâkalı Âkıd 

Tarafların evvelden mutabakatlarının istihsaline bağlıdır. 
c) Ajan, ikinci katagori takasları icra ederken, Âkıd Taraflar arasında altın veya döviz te

diyesine ve mübadelelerin veya ödemelerin inkıtama mümkün olduğu kadar mâni olmanın mat
lûp bulunduğunu göz önünden? ayırmıyarak, en kıritik münasebetlerin düzelmesine imkân verecek 
takasların icrasını kolaylaştırmaya gayret sarfcyliyecektir.' 

d) Âkıd Taraflar, ikinci katagori takasları kabul etmek hususunda taahhüde girmemekle be
raber, Ajan tarafından, bu takaslara mütaallik bilûmum ahval nazarı itibara alınarak yapılan mâ
kûl her teklifin gerçekleşmesini kolaylaştırmak üzere tam bir iş birliğine amade olduklarını be
yan ederler. \ : - ; '%• v ' ; v 

Madde — 12. 

Yukardaki 11 nci maddenin hükümlerini nazarı itibara almıyarak: 
a) Teşkilât, bâzı tip ikinci katagori takasların icrasını Âkıd Tarafların bidayeten muvafaka

tini almadan kararlaştırabilir; 
b) Âkıd Taraflardan biri bidayeten muvafakati bulunmadan Ajana işbu maddenin A fıkra

sına girmiyen ve Ajan tarafından tesbit olunacak ikinci katagori takasların icrasını kabul ettiği
ni bildirebilir. 

" * "" Madde — 13. 

Teşkilât, tesbit edeceği şartlar dairesinde aylık açıkların takaslarda kullanabileceğini karar
laştırabilir. 

Madde — 14. 

a) İsviçre Merkez Bankasınca veya bu Banka namına tutulmakta olan bir hesap bakiyesinin 
kullanılmasını icap ettiren bütün takaslar, İsviçare'nin ve alâkalı diğer Tarafın önceden muvafa
katinin istihsaline bağlıdır. 

b) Teşkilâtın tasvibine bağlı olmak şartiyle, İsviçre Hükümeti, her zaman Âkıd Tarafların 
evvelden muvafakatinin alınmasına lüzum kalmadan, bu Anlaşma hükümleri dairesinde yapıl-
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mış olan bütün takasları veya bir kısmını Akıd Tarafların evvelden muvafakati olmadan kabul et-

vmeyi kararlaştırabilir. Bu tasvipten itibaren, işbu maddenin (A) fıkrası kendisine ve diğer ilgili 
Âkıd Taraflara tatbik olunmaz. 

Fasıl : III. 

Tiraj hakları 

Madde — 15. 

a) îşbu Anlaşma ânlarında Tiraj Hakları iki taraflı ve çok taraflı tiraj haklarıdır. 
b) İşbu Anlaşmanın (C) lahikasının I I numaralı cetvelinde alacaklı olarak österilmiş bulunan 

her Akıd Taraf (Bu Anlaşmada «alacaklı» denilmektedir) aynı lahikanın I I numaralı tablosunda 
borçlu (Bu Anlaşmada «borçlu» denilmektedir) olarak gösterilen Âkıd Tarafların herbirine 

iki taraflı tiraj hakları tesis eder. Her alacaklı tarafından borçluların herbiri lehine tanınan iki 
taraflı tiraj haklarının miktarı (C) lahikasının II numaralı cetvelinde gösterilmiştir. 

c) Her borçlu lehine çok taraflı tiraj hakları tanınmıştır. Her borçlu lehine tanınan çok ta
raflı tiraj hakları miktarı (C) lahikasının I I numaralı tablosunda gösterilmiştir. 

Madde — 16. 

Borçlu, lehine tanınmış tiraj haklari, bu Anlaşma hükümleri dairesinde ve: 
1. îki taraflı tiraj hakları hakkında bunu tanımış olan alacaklıya karşı aylık açıklarının kıs

men veya tamamen kapatılmasında, 
2. Çok taraflı tiraj hakları hakknda, Âkıd Taraflardan her hangi birine olan aylık açıklarının 

tamamen veya kısmen kapatılmasında kullanılır. 

Madde — 17. 

a) Tiraj haklarına tekabül eden para baliğleri (Aşağıda «para baliğleri» denilmektedir) işbu 
maddenin (b) paragrafı hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle, bunları emre amade kılan Âkıd Tarafın 
parasiyle veya bu Âkıd Tarafla diğer bir Âkıd Taraf arasındaki ödemelerde bir diğer para mûta-
den kullanılıyorsa, bu para ile emre amade kılınır. Âkıd Taraflardan, her biri en geç 31 Ağustos 
1949 tarihinde, tiraj haklarını, bu paragraf gereğince, hangi para ile emre amade kılınacağı Aja
na bildirecektir. 

b) ik i Âkıd Taraf tiraj haklarına tekabül eden para baliğlerinin bu maddenin (a) parag
rafı gereğince emre amade kılınması icabeden paradan başka bir para ile emre amade kılınma
sı hususunda mutabık kalabilirler. îki Âkıd Taraf, bu mahiyetteki her mutabakat hakkında, en 
geç 31 Ekim 1949 tarihinde, Ajana bir rapor göndereceklerdir. 

c) işbu maddenin (b) paragrafı mucibince iki Âkıd Taraf arasında akdolunan bir Anlaşma, 
bu Âkıd Tarafların ilerde, para baliğlerini, gerek içlerinden birinin parası ile gerek yapılacak 
yeni anlaşma sırasındaki karşılıklı ödemelerde normal olarak kullanılabilecek bir para ile kabili 
istimal hale koyacak bir anlaşma akdetmelerine bir mâni teşkil edemez. 

Madds — 18. 

a) Para baliğleri, Ajan tarafından vâki talebi mütaakıp derhal ajan emrine verilecektir, an 
cak bir Âkıd Tarak, para baliğlerine tekabül eden şarta bağlı yardım kendisine katı olarak 
tahsis edilmeden, bunları ajan emrine vaz'etmeye mecbur tutulmıyacaktır. 

b) işbu Anlaşmada, şarta bağlı yardım: 
(i) Tekabül eden para baliğlerini kabili istimal hale koyan Âkıd Taraflara, işbu Anlaşma 
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ile, Birleşik Devletler Ekonomik îş Birliği İdaresi tarafından temin olunacak mal ve hizmetlerin 
Birleşik Devletler doları kıymeti ile veya, 

(ii) Hususi Anlaşmalar gereğince Birleşik Devletler Ekonomik iş Birliği İdaresi tarafından 
diğer her şekil altında işbu Anlaşma ile yapılacak yardımı ifade etmektedir. 

c) Hiçbir borçlu, bir Âkıd Tarafça kabili istimal hale konulmuş her hangi bir para baliğini, 
bu Âkıd Taraf hiçbir geri ödeme vecibesiyle ba ğlı olmadan aynı muktarda bir şarta bağlı yar
dım almışsa, kendisine iade etmekle mükellef tutulmıyacaktır. 

Madde — 19. 

18 nci maddede derpiş olunan ve bir borçlu lehine tanınan tiraj haklarına tekabül eden ta
lepler : 

(i) Borçlunun, C lahikasında gösterildiği veçhile, bir Âkıd Tarafa karşı olan mukarrer mevcut 
membaları eritilmeden, veya, 

(ii) Çok Taraflı tiraj hakları mevzuübahis olduğu takdirde, bu Âkıd Tarafça, icabı halinde, 
borçlu lehine tanınan iki taraflı tiraj hakları genel tutarı eritilmeden, mezkûr Âkıd Tarafa karşı 
yapılamaz. 

Madde — 20. 

a) Yutardaki 18 nci maddede derpiş olunan talepler, Belçika'dan, ancak 352,5 milyon Birle
şik Devletler doları mukabili bir yekûn için yapılabilirler. 

b) Yukardaki 18 nci maddede derpiş olunan ve Fransa, Bolânda ve Birleşik Kırallık lehleri
ne tanınmış bulunan çok taraflı tiraj haklarına tekabül eden talepler Belçika'ya yapıldıkları tak
dirde, Avrupalılararası ödeme sistemine mütedair 2 Temmuz 1949 tarihli Konsey kararma tevfikan, 
bu dört memleket arasında imzalanan anlaşmalarda tesfeit edilen şartlar dâhilinde ifa olunacaklar
dır. 

Madde — 21. 

a) Bu maddenin (b) paragrafı hükümleri mahfuz tutulmak şartiyle, para baliğleri, ajan ta
rafından, Âkıd Tarafların bidayeten temin edilecek mutabakatlarına lüzum hâsıl olmadan kulla
nılabileceklerdir. 

b) Aşağıdaki hallerde; bir borçlu lehine tanınan çok taraflı tiraj haklarına tekabül eden para 
baliğleri, ancak bahis konusu borçlu tarafından yapılacak talep üzerine kullanılabileceklerdir: 

(i) Lehine iki taraflı tiraj hakları tanınmamış bulunan bir Âkıd Tarafa karşı aylık açığının ta
mamını veya bir kısmını kapamak için, 

(ii) Yukardaki 20 (b) fıkrasında zikri geçen anlaşmalarda mezkûr hususi hükümler mahfuz tu
tulmak şartiyle, bu şekilde kullanılacak para baliğlerinin, işbu Anlaşmanın imzası tarihinde alacak
lısı tarafından borçlu lehine tesis olunan iki taraflı tiraj hakları tutarının üçte birini tecavüz etme
leri nispetinde alacaklıya karşı tahassül eden aylık açığının tamamını veya bir kısmını kapamak 
için. 

Madde — 22. 

Ajan, işbu fasla tevfikan kullanılabilir hale gelen para baliğlerini muamelelerde aşağıdaki hü
kümlere uygun olarak kullanacaktır : 

a) Ajan, muayyen bir ay zarfında, bir borçlu lehine' tanınan tiraj haklarına tekabül eden bir 
meblâğı, en fazla, mezkûr ayın, bahis konusu borçlu ile diğer herhangi bir Âkıd Taraf arasındaki 
her açığı tutarına mütenasiben kullanmaya yetkilidir. 

b) Muayyen bir ay zarfında, yuka,rdaki 18 nci maddenin (a) paragrafının tatbiki neticesinde 
kullanılabilir mahiyet arzetmiyen bir meblâğın tamamı veya bir kısmı kullanılabilir hale gelince 
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ajan tarafından, işbu maddenin (a) paragrafı hükümlerince kullanılabileceği meblâğa ilâveten, mü-
taakıp ay zarfında kullanılabilecektir. 

c) İşbu maddeye uygun olarak ajanın kullanabileceği iki taraflı tiraj haklarına tekabül eden 
para tutarları, yukardaki 16 neı maddeye tevfikan aylık açıkları takaslar neticesi kapamaya lüzumlu 
olmadıkları nispette, işbu Anlaşmada takaslarda kullanılacak alacaklı bakiyeleri telâkki edilecekler
dir. 

Madde — 23. 

a) Ajan, bir borçlu tarafından yapılacak talep üzerine aşağıdaki hallerde, 221 maddeye tevfikan 
kullanabileceği meblâğlara ilâveten bu borçlu lehine tanınan iki taraflı tiraj hakları karşılığmclaki 
para tutarlarını da kullanabilecektir : 

(i) Böyle bir kullanma, borçlunun, tiraj haklarını tanımış olan alacaklı lehine altın veya döviz 
tediye etmesini önliyebilec.ek bir netice verecek ise; (ii) işbu maddenin (b) paragrafı hükümleri
ne uygun olarak alacaklı ile borçlu arasındaki normal mübadelelerin idamesini sağlamak için borç
lunun membalarının gayrikâfi olacağı istisnai ahvalde vo borçlu lehine alacaklı tarafından tanınan 
iki taraflı tiraj tutarının % 15 i nispetinde; 

b) Ajan, işbu maddenin (a) paragrafının (ii) tâli paragrafı mucibince ilâve meblâğları alacak
lının peşin muvafakati ile ve bu anlaşmanın imzasını takip edecek iki aya ait muamelelerde kullanı
labilecektir. B.ununla beraber alacaklı muvafakat etmezse, borçlu teşkilâta müracaat edecek ve ya
pılan talebin teşkilâtça kabulü halinde, ajan, ilâve meblâğları, kabulünün yapıldığı aya ait mua
melelerde kullanılabilecektir. 

e) ilâve meblâğların, Ajan tarafından, işbu maddenin (a) paragrafının (ii) tâli paragrafı mu
cibince kullanılabilmesi halinde Teşkilât, bu meblâğların ajan tarafından mütaakıp aylara ait mua
melelerde, yukardaki 22 nci madde gereğince kullanmaya elverişli meblâğlardan tenzil edilebil
meleri hususunda karar alabilecektir. 

Madde — 24. 

a) Ajanın, yukardaki 22 nci madde gereğince kullanmaya yetkili olduğu muayyen bir paranın 
umumî tutarı bir ay içinde, yukardaki 15. maddenin (a) paragrafı ile yukardaki 20 nci madde mu
cibince, bu paranın kabili istimal yekûnunu aştığı takdirde, Ajan, prensip itibariyle bu parayı, 
bu ay zarfında bu paradan açığı bulunan Âkıd Taraflar arasındaki açıklan teshil ve tevzi eder; 
ancak, bu mütesavi tevzi işinde mübadele ve ödemelerin inkıtaını, imkân, nispetinde önlemenin ve 
altın ve döviz tediyelerinden kaçınmaya gayret etmenin arzuya şayan bulunduğunu RÖZ önünde 
tutarak bâzı küçük düzeltmeler ifa eder. 

b) Ajanın, yukardaki, 22 nci maddenin tatbiki neticesi kullanmaya yetkili olduğu, bir borçlu 
lehine tanınmış bulunan çok taraflı tiraj haklarmr. tekabül eden meblâğ, muayyen bir ay zarfında, 
bu tiraj haklarının kullanılmıyan kısmını tecavüz ederse, Ajan, aşağıdaki hükümler gereğince, 
mezkûr meblâğı, borçlunun bu ay zarfındaki açıklarını kapamak için kullanır: 

(i) Kullanılmıyan meblâğın, Ajanın, 21 nci maddesinin (a) paragrafı gereğince Âkıd Tarafla
rın muvafakatlerine lüzum olmadan, kapayabileceği, arıklar yekûnundan dun olması halinde, Ajan, bu 
meblâğı, mezkûr açıklara mütenasiben tevzi eder, vo 

(ii) Kullanılmayan meblâğın, Ajanın, Akıd Tarafların peşin muvafakatlerine lüzum olmadan 
kapayabileceği açıkların fevkinde olması halinde; Ajan evvelâ bu açıkları kapar, mütaakıben ba
kiye kalan miktarı, lüzumu halinde, ol nci maddenin (b) paragrafına tevfikan kapamaya yetkili 
olduğu açıklara mütenasiben tevzi eder. 

Madde — 25. 

Ajan, bir borçlu lehine tanınmış bulunan tiraj haklarına tekabül eden meblâğları kullanmak-
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tan, bu kullanma, diğer bir Âkıd Tarafın borçlu bakiyesini ödeme Anlaşmaları ile tesbit edilen 
kredi marjının fevkinde muhafaza veya bu Âkıd Tarafa, borçlusuna bir altın veya döviz tediyesi 
yapmak külfetini yükletmek neticesini verecek ise, imtina edecektir. Bu hüküm, borçlunun Ajana, 
bu Âkıd Taraftan bir altın veya döviz tediyesinin talep edildiğinin, fakat bu tediyenin yapılmamış 
olduğunu ihbar etmesi halinde tatbik •olunmıy a çaktım. 

Madde — 26. 

Yukardaki 15 ve 23 ncü maddeler mahfuz tutulmak, ve direktiflerin hükümleri itibar nazarı
na alınmak şartiyle, yukardaki 16 ncı maddeye tevfikan bir borçlunun tylık açıklarını kapamak 
için para baliğlerinin kullanılmış olması, bu borçlunun, bu maksatla para baliğlerini kullanılabi
lir hale getiren diğer bir Âkıd Tarafa karşı olan ödeme vasıtalarını çoğaltmak veya borcunu 
azaltmak neticesini tevlit etmemelidir. 

; - - : - ' — ' • • •••'•>•• Madde — 2 7 . 

a) Gerek bir ödeme Anlaşmasına uygun olarak, gerek bir alacaklı ile münasebetlerinde ala
cak bakiyesine malik bulunmaması sebebiyle, bir borçlu, bu alacaklıya, 1.8 nci maddenin (a) pa
ragrafı hükümleri gereğince, bu alacaklı tarafından lehine tanınan iki taraflı tiraj haklarının 
tediye tarihinde ajan tarafından kullanılabilir halde olmaması sebebi ile, 1 Temmuz 1949 dan iti
baren tediyesi vacip bir altın veya döviz ödemesi ifa etmiş ise, ajan, borçlunun talebi üzerine, bu 
tiraj haklarının, mezkûr şartlarla ödenen altın ve döviz tutarlarının tamamının veya bir kısmı
nın geri mabayaasma tahsis edilmelerini sağlıyacak olan lüzumlu tedbirleri alacaktır; ancak, 18 
nci maddenin (a) paragrafı hükümlerinin tiraj haklarının kullanılmasına mâni teşkil etmekten 
çıkmış olmaları şarttır. 

b) İşbu maddenin (a) paragrafında mezkûr talep ve tedbirler 18 nci maddenin (a) paragra
fı hükümlerinin tiraj haklarının kullanılmasına mâni teşkil etmekten çıktıkları aya ait muamele
ler sırasında yapılacak Ye tatbik olunacaktır. 

c) Ajanın, işbu maddenin tatbiki icabı olarak, muayyen bir ay zarfında kullanabileceği meb
lâğ aynı ay zarfında 22 nci maddenin tatbiki icabı kullanabileceği meblâğlara ilâve olunur. 

, • "" ' Madde — 28. 

Aşağıdaki 34 ncü madde gereğince yapılan bir revizyonu mütaakıp, bir alacaklı tarafından bir 
borçlu lehine tesis olunan yeni iki taraflı tiraj hakları tutarları, borçlu tarafından alacaklıya öde
nen altın veya dövizin, geri mubayaasına, tediye tarihinde, alacaklının henüz borçlu lehine tiraj hak
ları tanımamış bulunması veya tesis olunan tiraj haklarının tamamiyle kullanılmış bulunması sea-
bebiyle, yukardaki 27 nci maddede mezkûr şartlar dâhilinde, tamamen veya kısmen tahsis oluna
bilir 

- ' • " • • : • Madde — 29. 

a) Gerek bir ödeme Anlaşmasına tevfikan, gerek lehine tiraj hakları tanıdığı bir borçlu ile 
olan münasebetlerinde alacaklı bakiyesine malik olmaması sebebiyle, bu borçluya, 1 Temmuz 1949 
dan itibaren vacibi tediye bir altın veya döviz ödemiş bulunan alacaklı, borçlu ilerde kendisine 
karşı açık gösterirse, bu şartlarla, ödenen altm ve dövizin geri mubayaasına tevessül edebilecektir. 

b) Ajan, alacaklının talebi üzerine, borçlu lehine tanınan tiraj haklarına tekabül eden meb
lâğları, geri mubayaanın yapıldığı ay veya aylara ait muamelelerde, geri mubayaa olunan altın ve
ya döviz baliği nispetinde, kullanmaktan imtina edecektir. 

* " - " " - - - - - ; ~ ^ ^ 5 Madde — 3 0 . 
İşbu Anlaşmanın III ncü faslı İsviçre'ye tatbik olunmıyacaktır. 
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Fasıl : IV 

Muhtelif hükümler 

Madde — 31. 

a) İşbu Anlaşma tatbikatına nezaret Teşkilât tarafından deruhde edilecektir. 
b) İşbu Anlaşmanın tatbiki veya tefsirinde bir mesele zuhur ettiği takdirde bu konu, her Akıd 

Tarafça, gerekli kararları alabilecek olan konsey huzuruna götürülebilir. 

Madde — 32. 

a) Teşkilât, 30 Haziran 1950 de sona erecek yıl içinde, işbu Anlaşmanın işleyişi asgari iki umu
mi tetkika tâbi tutacaktır. 

b) Teşkilât, bu umumi tetkiklerin yapılacakları tarihleri tesbit edecektir. 

Madde — 33. 

a) Borçlularından biri lehine vaz'olunan çok taraflı tiraj haklarının anormal şekilde istimali se
bebiyle kendisini zarara uğramış telâkki eden her alacaklı teşkilâta müracaat edebilir. 

b) Diğer bir Âkıd Tarafın, 
(i) Bu Âkıd Tarafça istihsal maddelerinin satışı veya hizmet akitlerinin ifası bakımından 

kendisine .anormal şartlar tahmil eden, 
(ii) Mezkûr Âkıd Tarafın görülen veya görülmiyen ithalâtını tahdit eyliyen, 
Ye böylece, gerek bu Âkıd Tarafa karşı başlangıçta tahmin olunan, açığı suni şekilde muhafaza 

veya tezyit, gerek, başlangıçta tahmin olunmıyan bir açığı tevlit edecek şekilde tesir icra eyliyecek 
mahiyette tedbirler ittihaz edilmiş olması sebebiyle kendisini zarara uğramış telâkki eden her borçlu 
Teşkilâta müracaat edebilir. 

c) Alacaklılarından biri tarafından, bu alacaklın in kendisine tanımış olduğu iki taraflı tiraj 
haklarının tamamının veya bir kısmının istimaline mâni teşkil edecek mahiyette tedbirler ittihaz 
edilmiş olması sebebi ile kendisini zarara uğramış lelâkki eden her borçlu aynı şekilde Teşkilâta mü
racaat edebilir. 

d) Teşkilât, bu maddenin (a), (b) ve (e) paragraflarına tevfikan Teşkilâta vâki müracaatlara 
mevzu teşkil eden durumların neticelerini izah için. tedbirler ittihazına lüzum olup olmadığı husu
sunu karar! aş t ıracakt ı r. 

Madde — 34. 

a) Tiraj hakları baliğlerinin revizyonu, ancak D lahikasında derpiş olunan şerait dâhilinde icra 
olunacaktır. 

b) Teşkilât, iki taraflı tiraj hakları baliğlerinde yapılacak revizyon ve bu bapta Birleşik Devlet
ler Ekonomik İş Birliği İdaresine sunulacak tavsiyeler hakkında karar alacaktır. 

e) Çok taraflı tiraj hakları, yukardaki 33 neti maddenin tatbiki dolayısiyle ittihaz olunabilecek 
bulunan tedbirler dışında, Teşkilât tarafından yapılacak bir revizyona mevzu teşkil etmezler, 

Madde — 35. 

Teşkilât, 33 ve 34 ncü maddelere tevfikan tahaddüs edecek halleri incelemek üzere takip edilecek 
usulü ve yetkili organları tesbit edecektir. 

Madde — 36. 

Teşkilât borçlu lehine tapman tiraj haklarına tekabül eden meblâğların istimalini mütaakıp 
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bir borçlunun diğer bir Âkıd Tarafa karşı olan ödeme vasıtalarının veya borcunun, işbu Anlaşma
nın yürürlüğe girdiği zamandaki durumuna nazaran, ve yukardaki 36 ncı -madde hükümlerine 
rağmen, sırasiyle çoğalmış veya azalmış olması hallerinde tedabir ittihazına lüzum olup olmadığı 
hususunu kararlaştırabilecektir. 

Madde — 37. 

a) Muamelelerde istimal ohmmıyan iki taraflı tiraj haklarına tekabül eden para tutarları, yu
kardaki 34 ncü maddeye tevfikan yapılacak olan revizyonlar hariç, 1950 Haziran ayma ait mua
melelerin tekemmülünü mütaakıp derhal Teşkilât emrine vaz'olunacaktır, ancak şu kadar ki, 
bir Âkıd Taraf, kendisine katı şekilde aynı miktarda şarta, bağlı yardım tahsisi yapılmazdan 
önce para tutarlarını Teşkilât emrine vaz'etmekle mükellef tutulamıyacaktır. 

b) Teşkilât, 31 Mayıs 1950 den evvel, bu para tutarlarının idare ve istimaline ait kaideleri 
tesbit edecektir. 

c) Teşkilât, bu maddenin (a) paragrafına tevfikan emrinde bulunan para tutarlarının tama
mını veya bir kısmını, bunları emrine vaz'eden alacaklının 31 Ağustos 1950 den evvel Teşkilâta 
müracaat etmesi ve bu müracaatının D Lahikasında derpiş olunan hallerden birine girmekte ol
duğunu tesbit ettirmesi halinde, artık emrinde tutamıyacaktır. 

d) Bu maddenin (a) paragrafında mezkûr para tutarları, bir borçlunun 31 Ağustos 1950 den 
evvel müracaat etmesi ve durumunun yukardaki 33 ncü maddenin (b) ve (c) paragraflarında der
piş olunan hallerden birine girmekte olduğunu tesbit ettirmesi halinde, Teşkilât tarafından bu 
borçlu emrine verilecektir. 

c) Teşkilât, tesbit edeceği şartlar dâhilinde, bu maddenin (a) paragrafında mezkûr para tutar
larını, bir borçlu tarafından, 31 Ağustos 1950 den evvel müracaatta bulunulduğu ve bu meblâğla
rın kendisi tarafından 1 Temmuz 1950 den evvel kaydettirilen taahhütlerin karşılanması için 
lüzumlu olduğu tesbit ettirilmesi halinde, bu borçlu emrine verebilecektir. 

Madde — 38. 

a) Teşkilâtça aksi karar alınmadıkça, kullanılmıyan çok taraflı tiraj hakları ortadan kaldı
rılacaktır. 

b) Teşkilât, kullanılmıyan çok taraflı tiraj haklarına tekabül eden şarta bağlı yardım tutar
larının tahsisi hususunda Birleşik Devletler Ekonomik îş Birliği İdaresine, 31 Mayıs 1950 den evvel 
tavsiyelerde bulunacaktır. 

Madde — 39. 

Teşkilât, alâkadar Âkıd Tarafların talebi üzerine, 16 Ekim 1948 de imzalanan Avrupa mem
leketleri arasında ödeme ve Takat Anlaşması ile tesis olunup kullanılmamış bulunan tiraj hakları 
nm, işbu Anlaşma gereğince kullanılmaları usulünü ve bu kullanmaya bağlı şartları tesbit edebi
lecektir. 

Fasıl : V 

Son hükümler 

Madde — 40. 

a) Her borçlu, işbu Anlaşmanın tatbiki sırasında, yürürlükte kalacak iki taraflı bir Anlaşma
nın alacaklılarından biri ile müzakeresi sırasında, Ajanın, yukardaki 31 nci maddeye tevfikan, bu 
alacaklıya karşı olan aylık açıklarını kapamak üzere daha evvelden mutabakata lüzum olmaksızın 

( S. Sayısı : 67 ) 



- 1 4 -
kullanmaya yetkili bulunduğu, lehine tanınmış tiraj haklarma tekabül eden paranin genel tutarını 
itibar nazarına almalıdır. 

b) Her borçlu, işbu Anlaşmanın yürürlük süresi içinde, yürürlükte olan iki taraflı Anlaş
malarla derpiş veya tesbit olunan -miktarlar fev'dııde olarak, alacaklarından birinden yapacağı 
ithalâta ait vereceği lisansları ve umumiyetle bu alacaklı lehine yapılacak ödemeler için müsaade 
edilecek kambiyo müsaadeleri yekûnunu tahdit etmek hususunda karar alabilir, ancak şu şartla ki: 

(i) Bu şekilde kararlaştırılan indirmelerin (;;e u4 tutarı, yukardaki 20 nci maddenin (b) para
grafımla mezkûr Anlaşmalarda bahis konusu huşu u hükümler mahfuz tutulmak üzere, işbu Anlaş
manın imzası sırasında borçlu lehine alacaklısı ta ahndan tanınmış olan iki taraflı tiraj hakları 
tutarının üçte birini tecavüz etmemelidir, ve 

(ii) Bu indirmeler ticari mahiyette sebeplerle kararlaştırılmış olmalıdır. 
c) Bu maddenin (b) paragrafı mucibince bir borçlu tarafından alınacak her karar, bu borçlu 

tarafından Teşkilâta ve ilgili alacaklıya yedi gün zarfında ihbar etmelidir. 
Alacaklı karar altına alman tahdidatın ticari mahiyetteki mülâhazattan gayrı sebeplerle ifa 

edilmiş olduğuna kanaat getirdiği takdirde, bu yolda bir ihbarı tebellüğ ettiği tarihten itibaren 
14 günlük bir müddet içinde keyfiyeti Teşkilâta bildirebilir. 

Madde — 41. 

Ekli A, B, C, ve D lahikaları bu Anlaşmanın ayrılmaz cüzülerini teşkil etmektedirler. 

Madde — 42. 

a) işbu Anlaşma tasdik edilecektir. 
b) Tasdiknameler, her tevdii bütün imza edenlere tebliğ edecek olan Teşkilât Umumi Kâtibi

ne tevdi olunacaktır. 
c) İşbu Anlaşma tasdiknamelerin bütün imza edenlere tevdiinden itibaren yürürlüğe girecek

tir. 

Madde — 43. 

a) Yukardaki 37 ve 38 nci maddelerin tesirlerini icra edebilmeleri için lüzumlu hükümler 
mahfuz tutulmak üzere, işbu Anlaşma, 1950 Haziran ayma ait muamelelerin tekemmülüne kadar 
yürürlükte kalacaktır. îşbu Anlaşma bundan sonra da Âkıd Tarafların mutabık kalacağı şartlar 
dairesinde yürürlükte kalabilecektir. 

Yukardaki 37 ve 38 nci maddeler, her iki maddede derpiş olunan hususların tekemmülüne kadar 
yürürlükte kalacaktır. 

b) Bu Anlaşmanın yürürlükte tutulmaması lâzımgeldiği tezahür ettiği takdirde Âkıd Taraf
lar aralarından birinin talebi üzerine aşağıdaki hususları önlemek için gerekli tedbirler hakkında 
tavsiyeler hazırlamak üzere bir veya mütaaddit komiteyi tavzif edebilirler : 

(i) Mübadele, tediyelerde inkıtaları, 
(ii) Altın veya döviz tediyeleri, 
(iii) îşbu Anlaşma hükümleri gereğince mümkün olabilecek olan altın ve dövizin tekrar mu

bayaalarını icradaki imkânsızlığı, 
(IV) îşbu Anlaşmaya tevfikan icra edilen takaslardan mütahassıl bakiye değişiklikleri neti

cesi olarak Anlaşmanın hitama ermesinden itibaren mâkul bir müddet içinde husule gelebilecek olan 
diğer mümasil neticeleri. 

( S. Sayısı : 67 ) 
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LÂHlKA (A) 

Takas dışı bırakılan bakiyeler 

1. Ajan, işbu Anlaşmanın 6 neı maddesine tevfikan bir Âkıd Taraf nezdindeki takas edilebilir 
bakiyeleri hesap ederken, bu Âkid Tarafın talebi üzerine, aşağıdaki meblâğları bundan hariç tutacak
tır : 

a) Aşağıdaki katagorilerden bir veya diğerine normal olarak giren işletme akçaları; 
1. Merkez Bankalarının normal işletme akçeleri yani cari ödeme emirlerini karşılamıya ve normal 

banka münasebetlerini muhafazaya kifayet eden akçalar; 
2. Vadeli kambiyo muamelelerinden husule gelen açıkları karşılamıya tahsis edilen bakiyeler; 
3. Kısa bir müddet sonunda vâdesi gelecek olan banka kredilerine kuvertürlük etmeye mahsus 

bakiyeler, 
b) Spesifik sermaye masraflarının finansman için sarahaten icra edilen sermaye muameleleri hâ

sılını teşkil eden bakiyeler. 
c) Altına yahut Birleşik Devletler dolarına serbestçe tahvili kabil olan ve cari ticaret mua

melelerinden veya ödeme Anlaşmalarından tahassül etmiyen bakiyeler. 
d) İşbu Anlaşmanın imzası tarihinde yürürlükte bulunan ödeme anlaşmalarında mevcut hususi 

hükümler dolayısiyle borçların mürettebatına veya diğer ahdî vecibelerin icrasına tahsis edilen bâzı 
ihracatın hâsılını teşkil eden diğer bakiyeler. 

e) Bir alacaklı tarafından bir borçluya transfer edilen altın veya dövizlerin geri satın alınma
sına tahsis olunan meblâğlar; şu şartla ki bu geri mubayaa işbu Anlaşmanın 29 ncu maddesi muci
bince yapılmış olmalıdır. 

f) Ekonomilerinin hassaten zirai olan bünyesi itibariyle Türkiye ve Yunanistan'ın, diğer Âkıd 
Taraflar parasından olan bakiyelerinin makul bir kısmı; ancak şu şartla ki, bu bakiyeler, birinci 
defa olarak takas dışı bırakıldıkları tarihi takibeden sene zarfında kabiliyetlerin sahip olundukları 
memleketlerden yapılacak ithalât bedellerinin tediyesinde kullanılacaktır. 

I I - Muamelelerde kabili istimal bakiye, iki Âkıd Taraf arasındaki münasebetlerde, Âkıd Ta
raflardan yalnız biri için Merkez Bankasınca tutulan bir hesap bakiyesini teşkil etmekte ise (Aşa
ğına «tok hesap» denilmektedir). Mezkûr Âkıd Taraf lehine olan her bakiye, işbu Anlaşmada, bu 
Âkıd Tarafın mevcut bakiyesi telâkki olunacaktır. 

III - (a) işbu lahikanın yukardaki hükümlerinden birine müsteniden bir meblâğın takas dışı bı
rakılmasını istiyen her Âkıd Taraf, bu dışarıda bırakılmanın hangi fasılda yapılmasını istediğini 
ajana bildirmeli ve bu hususta kâfi derecede tafsilâtlı malûmat vermelidir. 

(b) Ajan : 
(i) Takas dışı bırakma hususunda verilen tafsilâtın kendisini tatmin etmediğine kani bulundu

ğu takdirde, veya, 
(i i) Takas dışı bırakma talebinin bir borçlu tarafından alacaklısına karşı olan bakiyesinin he

sabı için yapılmış bulunması halinde alacaklı tarafından borçlu lehine tanınmış olan tiraj haklarının 
işbu Anlaşma gereğince tamamen kullanılmamalan ihtimali varit görülürse, 

Mütemmin malûmat talep edebilir. 
(c) Ajan kendisini tatmin edilmiş görmezse, yapılan takas dışı bırakma hakkında teşkilâta bir 

rapor verecek ve bu raporun bir nüshasını talebi yapan Âkıd Tarafa gönderecektir. 
IV - işbu lahikanın 1 nci kısmına müsteniden bir Âkıd Tarafın vâki takas dışı bırakma talebi 

Âkıd Tarafın diğer bir Âkıd Tarafa karşı olan muayyen durumunu külliyen değiştirmeye sebep olur
sa takaslarda kullanılacak bakiye mevcut değilmiş gibi telâkki edilir. 

V - Âkıd Taraflar, kredi marjı derpiş etmiyen tek hesaplı bir Tediye Anlaşması imzalamış bulu
nuyorlarsa, ajan müstacel hallerde, bu tek hesabın en çok kendisine bildirilmiş olan bakiyesi kadar 
bir meblâğı, bu bakiyenin takaslarda istimali iki Âkıd Taraftan birini diğeri karşısında nazik bir 
durumda bırakmak neticesini tevlit etmesi halinde, re'sen takas dışı bırakmaya mezundur. 

( S. Sayısı : G7 ) 
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LAHİKA (B) 

! Şanj Paritesi 

1. Mütecanis şanj paritesi bulunmıyan Âkıd Taraflarca 8 nci maddede derpiş edilmiş olan 
raporlar hsusı-rda bakiyelerinin ve kambiyo rayiçlerini.ı tâyini için aşağıdaki usulün tatbiki lâ
zımdı.'1. 

a) Mütecanis şanj paritelerine malik olan Âkıd Taraflara karşı mütecanis şanj pariteleri oi
mıyan Âkıd Taraf parasiyle olan borçlu ve alacaklı bakiyeler ajana parası mütecanis olan tarafların 
parasiyle ve iki alâkalı Âkıd Taraf arasında mukarrer kambiyo rayicinin tatbiki ile hesaplandık
tan sonra bildirilir. 

Bu suretle takarrür eden kambiyo rayicinin taraflar arasındaki cari muamelelerde hakikaten 
istimal edilen rayiçler olması lâzımdır. Rayiçler değişik veya birden fazla ise mukarrer rayiç bu 
rayiçlerin tevzin edilmiş vasatisine göre tesis edilmek lâzmıgelir. 

b) Mütecanis şanj paritesi oimıyan iki Âkıd Taraf arasındaki borçlu ve alacaklı bakiyeler, 
mütecanis şanj pariteleri olan bir Âkıd tarafın par;ısiyle ifade ediimemişlerse iki Âkıd Taraf ara
sında mukarrer kambiyo rayiçleri hesaplandıktan sonra takaslar için ajan tarfmdan istimal edi
len hesap vahidi ile ajana bildirilir. 

c) Âkıd Taraf bildirdiği bakiyelerin hesap usulünü ve kambiyo kurlarının hesaplarda ne 
veçhile tâyin edilmiş olduğunu göstermeye lüzumlu anasırı keza ajana bildirir. 

II - işbu Anlaşmanın 7 nci maddesi gereğince yapılacak aylık açıkların hesaplanmasında aşa
ğıda mezkûr usul kullanılacaktır. 

a) Ajan Âkıdler arasındaki net bakiyeleri i Ayin ve bu net bakiyeleri kendisine bildirilen 
rayiçler esası üzerinden hesap vahidine tahvil eder, bu suretle Ajan aylık açık ve fazlaları, her 
ay istimal edilmek üzere emre amade kılınacak ve istimal edilecek tiraj hakları baliğlerini tâyin 
etmeye muktedir olur. 

b) Bir Âkıd Tarafın parasının kambiyo rayiei değiştiği takdirde alâkalı Âkıd Taraflar bu 
parite değişikiğine takaddüm eden tarihte aralarında kapanışta mevcut bakiyeleri ve şanj garan
tisine mütaallik hükümlerin uygulanması ile icra edilen düzeltmelerin tafsilâtını ajana bildirir
ler. Alâkalı Âkıd Taraflar keza işbu, Anlaşmanın S nci maddenin a, (ii) paragrafı mucibinace aja
na yani kambiyo rayiçlerini gösterir bir rapor gönderirler. 

Bu malûmat ajana aylık açık ve fazlaların ve emre amade kılınacak tiraj hakları baliğlerinin he
sabında kambiyo rayici değişikliklerini göz önünde bulundurmak imkânım verir. 

III - Her hangi bir aya ait takasların icrası zımnında tiraj haklarına tekabül eden meblâğla
rın istimali de dâhil olmak üzere ajan tarafından Âkıd Taraflara hesap parasiyle veya mütecanis 
şanj paritesi olan Âkıd Taraflarca işbu Lahikanın I nci paragrafına tevfikan takarrür eden rayiç
ler esası üzerinden mütecanis şanj paritesi oimıyan Âkıd Tarafların parasına tahvil olunur. 

( S. Sayısı : 67 ) 
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Lahika (O) 

Mukarrer mevcut membalar ve tiraj hakları 
Tablo : I 

Mukarrer mevcut membalar 
Aşağıdaki tablo, işbu Anlaşmanın 19 ncu maddesinde zikri geçen mukarrer mevcut membalarm 

baliğini göstermektedir : 
Mukarrer mevcut mem- Mukarrer mevcut mem-
(balann kendilerine kar- baların baliğinin do-
şı sahip olunduğu Âkıd lârla muadili 

Âkıd Taraflar 

Danimarka 
Danimarka 

Norveç 
Norveç 

Portekiz 
Portekiz 

İsveç 
isveç 

Türkiye 
Türkiye 

Birleşik Kırallık 
Birleşik Kırallık 

Trizoıı 
Trizon 

v ' .M -

Taraflar 

Felemenk 
Norveç 

Birleşik Kırallık 

Felemenk 
Birleşik Kırallık 

Birleşik Kırallık 

Fransa 

Danimarka 

İsveç 
Danimarka 

Umumi Yekûn 

(Milyon olarak) 

5.0 
2.6 

30.0 

2.4 
28.0 

64.0 

2.0 

30.5 

10.0 
7.1 

181.6 

• S * ? ^ , ; - > • - . • - - , • I 

t \ ; ? ~ ; ; * * - ~ T a b l o : I I 
> " " " Tiraj Haklan 

I - Aşağıdaki tablo şunları göstermektedir: 
a) İşbu Anlaşmaya göre, birbirlerine karşı alacaklı ve borçlu olan Âkıd Tarafları, (bu husus. 

Âkıd Tarafların isimlerinin altındaki sütunlarda ve hizasındaki satırlarda mevcut rakamlarla ifa
de olunmaktadır). 

b) Her alacaklı tarafından borçlularından her biri lehine tesis olunan iki taraflı tiraj hakları 
yekûnu, 

c) Her alacaklı tarafından tesis olunan iki taraflı tiraj haklarının umumi yekûnu, 
d) Her borçlu lehine tesis olunan iki taraflı tiraj haklarına' tekabül eden umumî yekûnu, 
e) Her borçlu lehine tesis olunan çok taraflı tiraj hakları yekûnu, 
f) Her borçlu lehline tesis olunan tiraj haklarının umumi yekûnu, 

(Ekli tabloya müracaat.) 

( S. Sayısı: 67 ) 
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Bütün rakamlar Birleşik Devletler milyon 

Gösterilen iki taraflı tiraj haklan tutarl 

Gösterilen tiraj hakları tutarla
rının lehlerine tanındığı Âkıd 

taraflar (borçlular) 

Avusturya 
B. L. E. B. 
Danimarka 
Fransa 
Yunanistan 
italya 
Felemenk 
Norveç 
Portekiz 
fsveç 
Türkiye 
Birleşik Krallık 
Trizon 

A
vu

st
ur

ya
 

— 

— 
0 750 

— 
0 525 

0 750 

— 

B
. 

L
. 

B
. 

B
 

6 750 

10 95;0 
22 000 
14 550 

39 000 
13 200 
9 450 

5 100 
29 000 

2 

0 

2 

D
an

im
ar

ka
 

— 

— 
100 

— • 

825 

850 

— 

4 

6 

7 

5 
3 

1 

03 

125 

000 
— 
500 

100 
075 

500 

— 

Y
un

an
is

ta
n 

— 

— 
— 

— 
— 

— 

ita
ly

a 

— 

8 250 
4 500 

0 375 
1 500 

3 750 

— 

Fe
le

m
en

k 

0 225 

— 
5 250 

3 750 
2 250 

4 500 

— 

Akıd taraflarca tanınan iki taraflı 
tiraj haklan umumi tutarları 2 025 
Akıd taraflarca tanınan çok ta
raf] tiraj hakları umumi tutarları 

150 000 5 775 27 300 — 18 375 15 975 

Not : Birleşik Krallık için gösterilen makamlar, aynı zamanda Sterlin sahasına dâhil memleketleri 
Territories» vi de ihtiva etmektedir. 
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doları ve İngiliz desimali ile ifade edilmişlerdir. 
arını tanıyan Âkıd Taraflar (alacaklılar) 

£ Pu +3 Et . « W 

0 750 — — — 15 

— — —_ — 81 
1 500 0 750 6 975 6 000 20 

— — 25 725 — 
1 125 — 1 650 — 

0 375 --- 1 650 — 12 

3 750 0 750 36 000 6 000 128 

(İrlanda ve tzlânda dâhil), yani Kambiyo kontrolüne ait İngiliz mevzuatı mânasındaki «Schedııled 
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ra JTİ 
+-> T* ra 
O) rM 

e>> ra 

O 5 rH fl 

eö ra n 

S * " .s ^ 
M -r~. 
<v ra 

^ rM 

rS a 

ra 

000 37 500 64 350 21 450 85 800 

— 
000 
250 

— 
— 

000 

— 

— 
45 000 
10 350 

13 125 
9 450 

— 

7 500 

_.. 

16 950 
156 250 
80 475 

52 125 
57 600 
20 400 

39 975 
29 000 

5 650 
80 250 
26 375 

66 375 
19 200 
6 800 

13 325 
45 000 

22 600 
236 500 
107 300 

118 500 
76 800 
27 200 

53 300 
74 000 

250 122 925 517 1 5 802 000 

284 875 
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a) II - işbu tabloda gösterilen meblağlar aşağıda yazılı şartlar dâhilinde düzelme konusu ola

caktır : 
(i) Bir alacaklı tarafından bir borçlu lehim; tanınan iki taraflı tiraj hakları yekûnundan, bu 

alacaklı tarafından bahis konusu borçluya yapılan satışlardan mütevellit tediyelerde kullanılmış bu
lunan ve 1948 tarihli Ekonomik İş Birliği Kanununa tevfikan, Birleşik Devletler Ekonomik iş Birliği 
idaresi tarafından işbu Anlaşmanın yürülük süresi zarfında « off-shore » mubayaalar için tahsis oıu-
naıı meblâğlar tenzil olunacaktır. Ancak böyle h'w tenzilden bilhassa hariç tutulmuş bulunan meb
lâğlar bu esasa tâbi olmıyacaktır. 

(ii) işbu faslın (a) paragrafının (i) tâli paragrafında bahsi geçen düzeltmeler sırasında, iki ta
raflı tiraj hakları baliğinin tamamiyle kullanılmış olması veya kullanılmıyan kısmının yepılacak dü
zeltmelerden daha dun bir yekûn arzetmesi halinde, bahis konusu alacaklı tarafından bahis konusu 
borçluya yapılan satışlardan mütevellit tediyelerde kullanılmış bulunan ve Birleşik Devletler Ekono
mik iş Birliği İdaresi tarafından; işbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında « of f-shore » mubayaalar 
için tahsis olunan meblâğlar yekûnu, kullanılmıvan tiraj hakları baliğini tecavüz ettiği nispette, bu 
borçlu Lehine tanınmış olan çok taraflı tiraj hakkı yekûnundan tenzil edilecektir; ancak böyle bir 
tenzilden bilhassa hariç tutulmuş bulunan meblâğlar bu esasa tâbi olmıyacaktır. Böyle bir tenzile 
tâbi tutulan mebaliğ, 21 nci madde mucibince, alacaklı tarafından istimali serbest bırakılmış bir para 
baliği telâkki olunacaktır. 

(iii) Bir Âkıd Tarafça, bir borçlu lehine iki taraflı tiraj hakları tanınmamış bulunması halinde, 
bahis konusu Âkıd Tarafça bahis konusu borçluya yapılan satışlardan mütevellit tediyelerde kullanıl
mış bulunan ve Birleşik Devletler Ekonomik İş Birliği idaresi tarafından, işbu Anlaşmanın yürür
lük süresi zarfında, « off-shore » mubayaalar için tahsis olunan meblâğlar yekûnu, bu borçlu lehine 
tanınan çok taraflı tiraj hakları yekûnundan tenzil edilecektir; ancak, böyle bir tenzilden bilhassa 
hariç tutulmuş bulunan meblâğlar bu esasa tâbi olmıyacaktır. 

b) Teşkilât umumi kâtibi. Birleşik Devletler Ekonomik tş Birliği İdaresinden, yukardaki (a) 
paragrafının (i), (ii) ve (iii) tâli paragraflarında bahsi geeçen tahsisler tutarlarım kendisine bil
dirmesini istiyecektir. Umumî Kâtip, yukardaki fa) paragrafının (i), (ii) ve (iii) tâli paragrafla
rına, tevfikan düzeltilen yekûnları Teşkilâtın tasdikin?, arzedecektir. Teşkilâtın tasdikini mütaa-
kıp, mezkûr yekûnlar, işbu tabloda tekabül ettikleri yekûnların yerini alacaktır. 

LAHİKA (D) : -

iki taraflı tiraj haklarının revizyonu 

Aşağıdaki hükümler, tiraj hakları yekûnlarının işbu Anlaşmanın 34 ncü maddesine tevfikan. 
yapılacak revizyonuna tatbik edilecektir. Bu revizyon ancak aşağıdaki hallerde yapılabilecektir: 

I - iki taraflı tiraj hakları tutarı, revizyon bir Âkıd Tarafın diğer Âkıd Tarafla 30 Haziran 1950 
de nihayetlenen sene içindeki münasebetlerine ait tediye muvaznesinin peşinen yapılan tahminleri
ne mütedair hesapta düşülen büyük bir hatayı tashih için lüzumlu olduğu* takdirde, revizyona 
tâbi tutulabilir. Bu revizyon, 

(i) Bir ilâve veya bir tenzil maksadı ile işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk 
üç ay içinde Teşkilâta yapılacak müracaat üzerine, 

(ii) Bir tenzil maksadı ile, 30 Haziran 1950 den itibaren. Teşkilâta yapılacak müracaat üze
rine, 

(iii) Bir alacaklı tarafından bir borçlu lehine tanınan iki taraflı tiraj hakları veya barçlu 
lehine tanınan çok taraflı tiraj hakları umumî tutarının kullanılmış olması halinde, bir ilâve tale
bi maksadı ile her hangi bir anda Teşkilâta yapılacak müracaat üzerine ifa olunur, 

( S. Sayısı : 67 ) 
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II - (a) iki taraflı tiraj hakları baliği, bir ilâve veya bir tenzil istikametinde revizyona tâbi 

tutulabilirler; ancak şu kadar ki, böyle bir revizyon Avrupalılararası mübadelelerin serbestisine 
mütedair 4 Temmuz 1949 tarihli Konsey kararının veya daha sonra kabul olunabilecek aynı mahi
yetteki diğer her hangi bir kararın tatbiki icabatı olarak alacaklı veya borçlular tarafından itti
haz olunan spesifik tedbirlerin tesirleri ile haklı kılınmalıdır. 

(b) Bu faslın (a) paragrafının hiçbir hükmü, Âkıd Tarafların, derpiş olunan revizyonlara mü-
taallik meblâğlar hakkında, teşkilâtın peşinen müsaadesini talep etmelerine mâni olmıyacaktır. 

(c) iki taraflı tiraj hakları yekûnu, bir ilâve veya bir tenzili istikamette revizyona tâbi tutula
bilir, şu kadar ki, alacaklı ve borçlu böyle bir revizyonu mübadelelerin sağlam şekilde gelişmesi 
için lüzumlu olduğunda ve aksi takdirde bunun tahakkukuna imkân bulunamıyacağında mutabık kal
mış olsunlar. 

III - iki taraflı tiraj hakları tutarı, 33 ncü maddeye tevfikan teşkilâtça alınacak bir karar üze
rine, bir ilâve veya bir tenzil istikametinde yeniden gözden geçirilebilir. 

IV - iki taraflı tiraj hakkı tutarları, Âkıd Taraflardan birinin talebi üzerine, aşağıdaki husus
ların haklı kıldığı hallerde revizyona tâbi tutulabilirler : 

(i) Mücbir bir sebep, veya 
(i i) Bir âfet, veya 
(iii) Bahsi geçen Âkıd Tarafın menfaatlerini ağır şekilde ihlâl edebilecek mahiyette istisnai di

ğer her hangi bir hal. 
V - işbu lahikanın 2 nci maddesinin (c) paragrafı hükümleri nazarı itibara alınmak şartiyle : 
(a) iki taraflı tiraj hakları tutarının revizyonunun münhasıran ilgili Âkıd Taraflar arasındaki 

mübadeleler ve ödemelerin, başlangıçta tahmin edilen şekilde cereyan etmemesi sebebi ileri sürüle
rek talep edilmesi, haklı gösterilmeye çalışılması, ve sağlanması hiçbir zaman mümkün değildir. 

(b) Böyle bir revizyona, Âkıd Taraflar arasındaki serbest rekabet prensibinin tatbikim bo
zacak tesir arzefcmesi ihtimali halinde, müsaade olunmıyaeaktır. 

VI - iki taraflı tiraj hakları yekûnlarının revizyonu, yeni tiraj haklarının tanınmasını veya mev
cut haklarının ortadan kaldırılması neticesini sağlıyabilir. 

Aşağıda imzaları bulunan yetkili temsilciler işbu Anlaşmanın altına mealini tasdiken imzalarını 
koymuşlardır. Tasdikli bir sureti Avrupa Ekonomik iş Birliği Teşkilâtı Umumi Kâtibi tarafından bü
tün imza edenlere gönderilmek üzere, umumi kâtibe tevdi edilecek olan bu tek nüshalı Anlaşma 
Paris'te 7 Eylül 1949 tarihinde her ikisi de aynı derecede muteber olmak üzere Fransızca ve ingilizce 
olarak tanzim olunmuştur. 

1949 - 1950 IÇlN AVRUPA MEMLEKETLERİ ARASINDA ÖDEME VE TAKAS ANLAŞMASI
NIN GEÇÎCI UYGULAMA PROTOKOLÜ 

Bugün imzalanan, 1949 - 1950 için Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşmasını 
(Aşağıda : «Anlaşma»denilmektedir) imza etmiş olanlar, 1949 Temmuz ayına ait muamelelerde Av
rupalılararası ödeme sisteminin uygulanmasına mütaallik 29 Temmuz 1949 Tarihli Avrupa Eko
nomik İşbirliği Teşkilâtı Konseyi kararını ve 1949 - 1950 devresi için tiraj haklarının tesisine in-
tizaren Avrupalılararası ödemelerde ittihaz olunacak hükümlere mütedair 13 Ağustos 1949 ta
rihli mezkûr Konsey kararını nazarı itibara alarak, 

16 Ekim 1948 de imzalanan Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşmasının tat
biki ile bugün imza edilen Anlaşmanın tatbiki arasında bir inkıtaı önlemeyi arzu ederek aşağıdaki 
hususlarda mutabık kalmışlardır: 

1. Aşağıdaki 2, 3, 4 ve 5 nci paragraflar hükümleri mahfuz kalmak üzere, işbu Protokolün 
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tarafları, Anlaşmanın hükümlerini, Anlaşma tesirlerini 1 Temmuz 1949 dan itibaren icra etmiş 
gibi, geçici olarak tatbik edeceklerdir. 

2. Anlaşma ile derpiş olunan para takasları 1949 Temmuz ayı için icra olunmayacaklardır. 
3. 1949 Ağustos ayına ait muamelelerde, Anlaşmanın 7 nci maddesi mânasındaki aylık açıklar, 

her Âkıd Tarafın diğer her Âkıd Tarafa karşı, 1 Temmuzdan 31 Ağustos 1949 a kadar olan dev
rine ait aylık açıkları olacaktır. 

4. Bir alacaklı tarafından bir borçlu lehine tanınan iki taraflı tiraj hakları, Anlaşmanın 27 
nci maddesi ile derpiş olunan şartlar dâhilinde borçlu tarafından alacaklıya ödenen altın veya 
döviz baliğlerinin tamamen veya kısmen geri mubayaasına, ödeme devresinde Anlaşmanın henüz 
imza edilmemiş olması sebebiyle, mezkûr madde hükümleri gereğince, tahsis olunabilirler. 

5. Yukarda mezkûr 13 Ağustos 1949 tarihli Karara uygun olarak, Birleşik Devletler Ekono
mik İşbirliği İdaresi tarafından yapılan provizyon tahsisleri, Anlaşmanın 18 nci maddesi mânasın
daki şarta bağlı yardım baliğleri olarak telâkki edileceklerdir. 

6. İ şbu Protokol bugünkü tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve Anlaşmanın yürürlüğe gir
diği tarihe ve işbu Anlaşmanın 43 ncü maddesi hükümleri mahfuz tutulmak üzere en geç bu mad
de ile derpiş olunan tarihe kadar yürürlükte kalacaktır. 

7. a) İşbu protokolü imzalıyan her Taraf, Avrupa Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı Umumi 
Kâtibine (Aşağıda•: «umumi kâtip» denilmektedir) asgari üç ay evvelden yazı ile bir çekilme ih
barı yaparak protokolden çekilebilir; 

b) Bu ihbarın tevdiinden üç ay sonra veya ihbarda tesbit olunan daha sonraki bir tarihte, 
ihbarı yapan taraf işbu protokolün tarafı olmaktan çıkacaktır. 

c) Umumi Kâtip, işbu paragraf gereğince te.di olunan her ihbarı derhal bu protokolün bü
tün Taraflarına ve ajana bildirecektir. 

8. 8 nci paragraf gereğince bir çekilme ihbarının tevdii halinde, işbu protokolün Tarafları, 
Teşkilât vesatetiyle hareket ederek, taraflardan birinin talebi üzerine, bir veya birkaç komiteyi, 
aşağıdaki halleri önliyecek hükümlere mütedair tavsiyeleri hazırlamakla tavzif edeceklerdir: 

Anlaşmaya tevfikan yapılan takaslardan tahassül eden bakiye değişiklikleri sebebiyle, çe
kilme ihbarının, hüküm ifade edeceği tarihten itibaren mâkul bir müddet zarfında husule gelebi
lecek olan: 

1. Mübadele ve ödemelerdeki inkıtaları, 
2. Altın veya döviz ödemelerini, 
3. Aksi halde Anlaşma hükümleri gereğince mümkün olabilecek altın ve döviz geri mubaya

alarının ifa imkânsızlığı, 
4. Diğer mümasil neticeleri. 
Komite veya komiteler, çekilme ihbarnm hüküm ifade edeceği tarihte kullanılmamış buluna

bilecek tiraj hakları durumunu da inceliyebilecekl erdir. 
îşbu protokolün altına, gereği veçhile yetkilendirilmiş olarak tam salahiyetli temsilciler, mea

lini tasdi kan imzalarını koymuşlardır. 
Tasdikli bir sureti Avrupa Ekonomik İ ş Birliği Teşkilâtı Umumi Kâtibi tarafından bütün 

imza edenlere gönderilmek üzere Umumi Kâtip nozdinde kalacak olan bu tek nüshalı protokol, 
Paris'te, 7 Eylül 1949 tarihinde, her ikisi de aynı derecede muteber olmak üzere Fransızca ve 
İngilizce oîatak tanzim kılınmıştır. 

>'••< 
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S. Sayısı: 69 
Türkiye ile italya arasında 10 Kasım 1948 tarihinde Roma'da im
zalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının onanması hakkında Ka
nun tasarısı ile Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları (1 /482) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . XII. 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 1219, 6 - 4340 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile İtalya arasında 10 Kasım 1948 tarihinde Roma'da imzalanan Ticaret ve Ödeme An
laşmalarının onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
20 . X I I . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulman kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve 
ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Anlaşmaların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak Bakanlar Kurulunun 20 . X I I . 1948 tarihli ve 3/8422 sayılı karariyle onanmış olduğunu say
gılarımla arzederim. 

» 
Başbakan 

i" Hasan Saka 

GrEREIvÇE 

Türkiye ile İtalya arasında 12 Nisan 1947 tarihinde imzalanan ve yürürlük süreleri sona ermiş 
olan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları, imzalandıkları zamanki durum içabınca iki tarafın genel itha
lât ve ihracat rejimlerine göre serbest dövizle yapılacak işlemler esasına müstenit idi. Son zaman
larda birçok milletlerin serbest döviz temini hususunda çekmekte bulundukları zorluklar ve tatbik 
ettikleri güdümlü ekonomi sistemleri bu Anlaşmaların da uygulanmasını bir hayli güçleştirmiş ve 
yeni durumu karşılıyacak yeni anlaşmalar akdi lüzumunu hissettirmişti. 

10 Kasım 1948 de imzalanan yeni Ticaret Anlaşmasında iki memleketin karşılıklı olaark ithal 
ve ihraç edecekleri malların Türk Lirası veya ton hesabiyle hadleri ayrı ayrı listelerde tesbit edile
rek bu Anlaşma gereğince yapılacak işlemlerin düzenlenmesi temin olunmuştur. Bu listelerde iki ta
rafın mutabakati ile, icabına göre, değişiklikler yapılması da sağlanmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe 
konmasından önce onanmış bulunan eski Anlaşmaya dâhil ticari işlemlerle diğer takas veya ser
best dövizli işlemlerin onandıkları esnada iki memlekette uygulanan hükümlere göre tasfiyesi ka
rarlaştırılmıştır. Tütün ve balık ihracatımızı sağlamak için bu iki emtianın takas suretiyle de ih
racına müsaade olunmuş, ayrıca halı ve kilim ihracını teşvik mahiyetinde bâzı tedbirler alınmıştır. 

Aynı tarihte imzalanan yeni ödeme Anlaşması, Amerika yardımından istifade eden Devletler 
arasında 16 Ekim 1948 tarihinde Paris'te imzalanan çok taraflı Takas ve ödeme Anlaşması çerçe-
Vjesriçinde olup, Türkiye ile İtalya arasında yapılacak ithalât ve ihracat bedelleri ve bunlara mü-
teferri masrafların her iki memlekette millî paralarla ödenmesini ve karşılıklı hesaplaşmayı sabit 
bir akçe ile temin maksadiyle, hesaplaşmanın dolarla yapılmasını mutazammmdır. Millî paraların 
hesap akçesi olan dolara tahvili ise iki memleketin her birinde uygulanmakta olan kambiyo usul
lerine göre yapılacaktır. 

Yukarda anılan Paris Takas ve Ödeme Anlaşması gereğince İtalya'nın memleketimize vereceği 



5 000 000 dolarlık kredi tiraj hakkının kullanma tarzı da menfaatlerimize uygun bir şekilde dü
zenlenmiş ve finansman bakımından müsait şartlar temin edilmiş bulunmaktadır. 

Anlaşmalara ek imza Protokolü, müsait şartlar temin edildiği takdirde, İtalyan firmalarının 
endüstri, ulaştırma ve bayındırlık sahalarında bizimle işbirliği yapmasını derpiş eden hükümleri ih
tiva eylemektedir. 

15 Kasım 1948 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Anlaşmalar 30 Haziran 1949 tarihine kadar 
yürürlükte kalacak ve yürürlük süresi sonundan iki ay önce âkıdlerden biri tarafından feshi ihbar 
edilemediği takdirde birer yıllık süreler için kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. 

Her iki Anlaşma ve eklerinde kararlaştırılan esasların memleketimizin menfaatlerine uygun 
ve İtalya ile iktisadi münasetleri gereği gibi geliştirecek mahiyette oldukları mütalâa edilmekte
dir. 

Bu düşünce ile Anlaşmalar ve eklerinin onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 25 . III . 1949 

Esas No. 1/482 < 
Karar No. 28 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile İtalya arasında 10 Kasım 1948 
tarihinde Roma'da imzalanan Ticaret ve Öde
me Anlaşmalarının onanması hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca 20 . XI I . 1948 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılıp Yüksek Başkanlıkça Ko
misyonumuza havale buyurulan kanun tasarısı 
ile gerekçesi ve ilişikleri Hükümet temsilcisi de 
hazır olduğu halde Komisyonumuzca incelendi. 

Bu anlaşmalarda her iki Taraf karşılıklı ola
rak ithal ve ihraç edecekleri malların Türk Lirası 
veya ton hesabiyle hadleri ayrı ayrı listelerde 
tesbit edilmiştir. Listelerde iki tarafın mutaba-
katiyle değişiklikler yapılması mümkün olabi
lecektir. Yalnız tütün ve balık ihracatımızı sağ
lamak için bu iki maddenin takas suretiyle ih
racına müsaade olunmaktadır. 

Süreleri bitmiş olan eski anlaşmalar serbest 
döviz esasına dayanmakta idi. Yeni anlaşmanın 
yürürlüğe konmasından önce eski anlaşma hü
kümleri dâhilinde yapılmış ticari muamelelerin 
tasfiyesi için eski anlaşmanın onandığı esnada 
her iki memlekette cari olan hükümlere uyul
ması kararlaştırılmıştır. 

Aynı tarihte yapılmış olan yeni ödeme an
laşması da 16 Ekim 1948 tarihinde Pariste im
zalanan Avrupa milletleri arasında çok taraflı 

ödeme ve takas anlaşması çerçevesi içindedir; 
ve karşılıklı mübadele bedelleri her iki mem
lekette Millî paralarla ödenecek olup karşılıklı 
genel hesaplaşma dolar esasına dayanacaktır. 
Bunun için Millî pralarm doalâra tahvili her iki 
memlekette uygulanmakta olan kambiyo usul
lerine göre cereyan edecektir. 

Çok taraflı ödeme ve takas anlaşması gere
ğince İtalya tarafından memleketimize beş mil
yon dolarlık kredi tiraj hakkı verileceğinden 
finansman bakımından anlaşmada lehimize mü
sait şartlar temin edilmiştir. 

Bu suretle İtalya ile memleketimiz arasında 
ticari mübadelenin devamını ve genişlemesini is
tibdat eden yeni anlaşma komisyonumuzda mü
zakere edilirken anlaşmanın hâlen iyi işlemediği, 
tüccarlarımızın bundan memnun kalmadıkları 
hakkında mütalâalar ve bâzı gazetelerde buna 
dair çıkan tenkit edici yazılar ileri sürüldü. Bun
lara cevaben Dışişleri temsilcisi anlaşmanın ilerde 
daha iyi işliyeeeğinden ümitvar olduklarını, tüc
carın daha ziyade takas usulünü tercih ettikleri
ni, çünkü bu usulde istedikleri malları getirmek 
ve ellerindeki malları pahalıya satmak suretiyle 
tahassül edecek fiyat farklarını müstehliklere 
aksettirmek yoluna gidebileceklerini, bunun da 
umumi iktisadiyatımıza iyi tesir yapmıyacağmı 
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ödeme anlaşmasındaki para pariyetesinin de Mil
letlerarası fon sandığı tarafından tesbit edilmiş 
kıymet üzerinden nazara alındığını, başka mik
yasla muamele yapılmasının paramızın kıymeti 
bakımından mahzurlu olacağını tebarüz ettirdi. 

16 Kasım 1948 tarihinde yürürlüğe girmiş 
bulunan bu anlaşmalar 30 Haziran 1949 tarihine 
kadar devam edecek ve süresi bitmeden iki ay 
önce Âkıdlardan biri tarafından feshi talebedil-
medikee bir yıl için daha temdit edilmiş sayıla
caktır. Heyeti umumiyesiyle bu anlaşmalar mem
leketimiz menfaatlerine uygun görülmüş ve buna 
dair Kanun tasarısı ilişikleriyle birlikte komis

yonumuzca tasvip edilmiştir. 
Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna gön

derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü 

Bilecik Gazianteb 
M. S. Esendal Dr. A. Melek 
Kâtip 

Malatya Bolu Kocaeli 
A. Esenbel H. C. Çambel 1. 8. Yiğit 

Kütahya Manisa 
Orgl. A. Gündüz Korgl. A. R. Artunkal 

Manisa Sinob 
ASI. R. Hatıpoğlu Y. K. Tengirşenk 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/482 
Karar No. 27 

12 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile İtalya arasında 10 Kasım 1948 
tarihinde Roma'da imzalanan Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmalarının onanması hakkında Dışişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
20 . XII . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi, 
ekleri Dışişleri Bakanlığı ile Ticaret ve Ekonomi 
Bakanlığı mümessillerinin huzurlariyle ince
lendi : 

Türkiyo ile İtalya arasında 12 Nisan 1947 tari
hinde bir Ticaret ve ödeme Anlaşması imza edil
mişti. Serbest döviz ve iki tarafın genel ithal ve 
ve ihraç rejimlerine göre işliyecek olan bu anlaş
maların yürürlük süresi bitmiştir. 

Bu anlaşmaların aktedildiği zamanki umumi 
şartlar süratle değişmig, dünyada dolar ve döviz 
darlığı başlamış, milletlerin ithalât ve ihracatı o 
nispette güçleşmiştir. 

Bu cümleden olarak, Türkiye - İtalya Ticaret 
Anlaşması da yürüyememiş yeni şartlara göre 
bir ticaret ve ödeme anlaşması akdi zarureti hâ
sıl olmuştur. 

Bu maksatla 10 Kasım 1948 de Roma'da yeni 
bir ticaret'Anlaşması akdedilmiş bulunmaktadır. 
Bu anlaşmada her iki memleket arasında müba
dele edilecek mallar bir listeye ve kontenjana 

bağlanmıştır. Bu listelerde her iki Hükümetin 
anlaşması ile değişiklikler yapılacaktır. Yalnız 
tütün ve balık ihracatımızın sağlanması için ta
kasa muvafakat edilmiş, ayrıca halı ve kilimin 
ihracını teşvik edici hükümler konmuştur. 

Aynı tarihte akdedilen ödeme Anlaşması ile 
(Paris Anlaşması) hükümlerine göre karşılıklı 
tanınan tiraj haklarının sureti tatbiki tanzim 
edilmekte, karşılıklı hesaplaşma esasları bir ni
zama bağlanmaktadır. 

Ek bir protokol ile de İtalyan firmalarının 
Türk firmalariyle endüstri sahasında iş birliğini 
tanzim eden esaslar üzerinde anlaşılmıştır. An
laşmalar 15 Kasım 1948 tarihinde yürürlüğe gi
recek 30 Haziran 1949 tarihine kadar yürürlükte 
İvalacak, ve iki ay önce fesih ihbarı yapılmadıkça 
kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. Komisyo
numuz bu mukavelenin akdinden sonra Türk -
İtalyan Ticaretinin geçirdiği safhalar üzerinde 
dikkatle durmuş ve bu anlaşmalara rağmen 
Türk - İtalyan ticaretinin arzu edildiği gibi ge
lişmediği görülmüştür. 

Ticaret ve Dışişleri Bakanlıkları mümessille
rinin izahlarına nazaran ihracatımızda Triyeste'-
nin hususi durumunun uzun müddet müessir ol
duğumu o zaman ticaret mukaveleleri ile merbut 
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bulunduğumuz bölgelerin serbest limanı halinde 
bulunan Triyeste ile yapılmakta olan takas esa
sına müstenit muamelelerden faydalanmak ital
yanların da işine geldiğini, Triyeste'nin italya'
ya ilhakından sonra da italyanların işine gelen 
malları dövizle başka memleketlere sattıkları ne
ticesine varılmıştır. 

Diğer taraftarı İtalyanların bizden mal alma
dığına göre italya'dan bizim mal almamız imkâ
nı olmamış ve bu sebeple Türk - İtalyan ticareti 
bir türlü inkişaf gösterememiştir. 

Bu izahlar realiteye uymakla beraber, mem
leketimiz ticaretinin inkişafında mühim âmil ol
ması daima düşünüldülen italyanlar ile ticareti
mizin gelişmesi çarelerini araması Hükümete tav
siye edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, anlaşmaları memleket mena
f ine uygun görerek kanun tasarısının kabulüne 
karar vermiştir. 

Kam uta vm tasvibine arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Ko. Başkanı 

Ankara 
A. Çmbukcu 

Afyon K. 
Mehmet Aşkar 

imzada bulunamadı. 
Bilecik 

Reşit Bözöyük 
İmzada bulunamadı. 

Kars 
A. Sürmem 
Kırklareli 

Şevket ödül 
İmzada bulunamadı. 

Tokad 
Reşit önder 

imzada bulunamadı. 

M. 

Sözcü Kâtip 
Gaizianteb Niğde 

C. Alevli H. Ulusoy 
Aydın 

Dr. Sabri Akm 
imzada bulunamadı 

Kars 
F. Akta§ 

Kayseri 
H. Ürkün 

Niğde 
Vehbi Sandal 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

.1. Sarıalioğlu 

Van 
Koçak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile italya arasında 10 Kasım 1948 tari
hinde Roma'da imzalanan Ticaret ve ödeme 

Anlaşmalarının onanması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile italya arasında 
10 Kasım 1948 tarihinde Roma'da imzalanan Ti
caret Anlaşması ile Ödeme Anlaşması ve ekleri 
onanmıştır. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun vavımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 

MADDE 3. 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
77. Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı Millî Savunma Bakam 
Fuad Sirmen II. Çakır 

tc-isleri 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 
('. S. Bari as 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 

Ekonomi Bakanı 
C Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
E. Erişirgil 

Ulaştırma Bakanı 
Gülek 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 
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TÜRKİYE ÎLE İTALYA ARASINDA TtCARET ANLAŞMASI 

Türkiye Hükümeti ile italya Hükümeti, iki memleket arasındaki ticari mübadeleleri geliştirmek 
arzusiyle, aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1. 

Türkiye Hükümeti ve italya Hükümeti, genel ithalât ve ihracat rejimleri çerçevesi içinde, karşı
lıklı olarak ithalât ve ihracat müsaadeleri vermek hususunda birbirlerine mümkün olduğu kadar 
müsait muamele tatbik edeceklerdir. 

' • ' - - • Madde — 2. 

italya Hükümeti ilişik A listesinde yazılı malların, bu malların her biri için işbu listede tahsis 
edilmiş bulunan miktar veya kıymetler haddi dâhilinde Türkiye'ye ihraç edilmelerine müsaade 

edecektir; bunlara tekabül eden ithalât müsaadeleri Türkiye Hükümeti tarafından verilecektir. 
Türkiye Hükümeti ilişik B listesinde yazılı malların, bu malların her biri için işbu listede tah

sis edilmiş bulunan miktar veya kıymetler haddi dâhilinde, italya'ya ihracına müsaade edecektir; 
bunlara tekabül eden ihracat müsaadeleri italya Hükümeti tarafından verilecektir. 

Şurası mukarrerdir ki, A ve B listelerinde yazılı olmıyan mallarla konetnjanları tükenmiş bulu
nan mallar, işbu Anlaşmanın yürürlüğü sırasında, iki memleket yetkili makamlarının önceden mü
saadesi alınmak şartiyle, her iki tarafça ithal veya ihraç edilebileceklerdir. 

Bununla beraber, her iki memleket yetkili makamları bugünkü tarihle imzalanmış olan ödeme 
Anlaşmasının 6 ve 7 nci maddelerinde derpiş edilmiş bulunan hadler üstünde ithalât ve ihracat 
müsaadeleri vermekle mükellef tutulmayacaklardır. 

Madde — 3. 

, İşbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından sonra bir taraftan diğer tarafa sevkedilecek mal
lar için, âkid tarafların her biri, ihracatçı memleketin yetkili makamları tarafından verilecek 
ilişik modele uygun bir menşe şahadetnamesi istemek hakkını haiz olacaktır. 

Bedeli 100 Türk lirasını veya eşiti diğer bir para ile tutarını geçmiyen irsalât için menşe 
şahadetnamesi istenmiyecektir. 

Madde — 4. 

işbu Anlaşmanın yürürlüğü sırasında yapılacak ticari mübadelelere mütaallik ödemeler bugün
kü tarihle imzalanan ödeme Anlaşması hükümlerine göre tesviye edilecektir. 

Madde — 5. 

işbu Anlaşmanın iyi işlemesine nezaret etmek ve bu hususta, 2 nci maddede derpiş edilen 
kontenjan listelerinin tadilini matuf olanlar da dâhil, her türlü tekliflerde bulunmakla görevli 
olmak üzeer Türk ve italyan delegelerinden müteşekkil bir Karma Komisyon kurulacaktır. 

Karma Komisyon, bunu teşkil eden heyetlerden birinin başkanının talebi üzerine toplina
nacaktır. 

Madde — 6. 

işbu Anlaşmanın yürürlüğü sırasında iki memleket yetkili makamlarınca onanmış ve hitamın
da ikmal edilmemiş bulunan işlemler işbu Anlaşma hükümlerine tevfikan tasfiye edileceklerdir. 
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Madde — 7. 

îşbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından önce iki Hükümet tarafından 12 Nisan 1947 tarih
li Ticaret Anlaşması hükümlerine göre onanmış ticari işlemlerle iki Hükümet tarafından onanıhp 
icra halinde bulunan diğer hususi takas işlemleri ve serbest dövizli işlemler onandıkları anda 
iki memleketin her birinde bu işlemlere tatbik edilmesi gerekmekte olan hükümlere tevfikan tasfiye 
edileceklerdir. Bu işlemler işbu Anlaşmaya ilişik A ve B listelerinde tesbit edilmiş olan kon
tenjan lar haricinde icra olunacaklardır. 

Madde — 8. 

İşbu Anlaşma 15 Kasım 1!)48 tarihinde yürürlüğe girecek ve 30 Haziran 1949 tarihinde sona ere
cektir. 

Süre sonu tarihinden iki ay önce haber verilerek fesholunmadığı takdirde senelik süreler iğin 
kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. 

Koma'da fransızca iki nüsha olarak 10 Kasım 1948 tarihinde tanzim edilmiştir. 

Türkiye namına 
Cahit Zamangil 

İtalyan namına 
77. Grassi 

A - Listesi 

Türkiye'ye ihraç, edilecek İtalyan mallarının listesi 

Türk Tarife 
numarası M a l l a r 

Senelik kontenjan 
(Türk Lirası) 

102, 103 
106 
125 den 126 
132/b 
133/c 
130, 281 den, 372 den, 
391 den, 415 den, 447 
den, 545 b den 
157/a dan 
281 (a, b. d, e,) den 285 
285, 288, den, 290, 295, 
298, 302 
305 
307, a 2, 3, b, c, d - 3 
den, 4 den 
324, 328, ,335, 337, 341, 
346, d. 351 
340 
366 - 372 
377, 378, 379, 380 den, 

Her çeşit yün ipliği 
Yün mensucat 
Fötr (keçe) şapka ve keçe şepka taslakları 
Suni ipek ipliği 
Hlleklik ipek bez 
Balık avı malzemesi (Mesina), balık ağı ipliği ve 
balık ağı, lâstik çizme, balık oltası iğneleri v. s.) 

Tohumluk çeltik 
Plâstik maddeler 
Kaplamalık ağaç yaprak ve şeritler, tecrit malze
mesi, ağaç mamulâtı 
Mantar ve mantar mamulâtı 
Fırçacı mamulâtı 

Kâğıt ve mukavva 

Sigara kâğıdı 
Pamuk iplikleri 
Pamuk mensucat 

4 000 000 
500 000 
560 000 

1 500 000 
100 000 

500 000 
Ton 500 

350 000 

200 000 
100 000 
100 000 

300 000 

1 000 000 
9 000 000 
8 000 000 
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Türk Tarife 
numarası M a l l a r 

383 den, 390 
394 den. 398 den. 
412, 113, 417 / a - b, 
421, 424, den 425 
445 

440 - 444, 446, 447 den, 
448, 449 
451, 452 a - b, 453 den, 
454 
461 den, 464 den, 469 
dan, 471 den, 476, 477, 
482 
483, 485 den,487 (a - b -
c - d; den, 488, 489 a -
b - c, 490 dan 
495, 496, 497, 498 den, 
501 den, 505, 508, 513, 
514, 515 den, 
523 
529 

545 (a - b - c) den, 
524,526,528, a-b, 530,531, 
532, 533, 534, 535 den, 
536, 538, 539 d - h - v, 
541, 544 a - b, 546, 549, 
550, 551, 552, den, 553 
den 
555, 556, 557, 558, 560, 
562, 563 den, 564 den, 
565 a - b, 566 dan 
569 a, b, c, d, h, 1, 2 den, 
571 den, 573 b den, 575, 
576 (a - b -)den 
598 

613, 615, den, 616, 617. 
618, 621, 624, 625, 626, 
627 
617 
635 - 647 
648, 649, 651, 652, den, 
653, 654, 656, 657, 658, 
659, 660, 661, 665, 666, 
89 

Pamuklu mamulleri 
Keten, kendir, malilâ kendiri, jüt ve sair nebati 
nesiç maddeleri iplik, mensucat ve mamulâtı 

Taşıtlar için tekerlek, dış lâstiği, iç lâstik, dolu te
kerlek lâstiği 
Kauçuk mamulâtı 

Muşamba ve mamulâtı ve linoleum 

Taşlar, topraklar ve çimento 

Çini ve porselen mamulâtı 

Pencere camları, aynalar, müceritler ve saire 

Demir veya çelik saç veya levhalar; çemberlik 
veya şerit halinde demir veya çelik 
Fonttan, demir veya çelikten künk, boru, hernevi 
raptiyeleri ve kapakları (supapları) 
Dikiş ve makine iğneleri 
Fonttan, demir veya çelikten sair mamulât 

Bakır ve bakır halitasından yarı mamul ve mamul 
maddeler 

Alüminyum, kurşun, çinko ve bunların halitala
rından yarı mamul ve mamul maddeler 

ölçü aletleri (Barometre, taksimetre, su, gaz ve 
elektrik sayaçları ve saire) 
İlmî optik alet ve cihazları ve fennî ve cerrahlığa 
ait alet ve cihazları 

Yalnız Eadyografi filimleri 
Av mühimmatı ve infilâk maddeleri 
Fol inşaatında kullanılan makineler dâhil olmak 
üzere her nevi muharrik kuvvetlerle müteharrik 
makineler, elektrik motörleri, makine aletleri 

makine kayışları 

Senelik kontenjan 
(Türk Lirası) 

100 000 

250 000 

2500 000 

500 000 

150 000 

300 000 

500 000 

400 000 

2 500 000 

700 000 

100 000 
5 000 000 

500 000 

150 000 

250 000 

400 000 

400 000 
2 000 000 
5 000 000 
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8 
Türk Tarife 

numarası M a l l a r 

650 - 664 
662', 663 

667 
668, 669, 671 

679 dan 
700, 702, 703 den, 704, 
706, 707, 709 
710 - 853 (754 k ve 756 
d müstesna) 
105, den, 111, 139, 144, 
263 a 1 den, 271, 387 
den, 395 b den, 399, 400 
a, 433 a, 436 dan, 455 
b, den, 510 dan, 559 dan 

54 den, 75 den, 267 den, 
312 den, 326 dan, 329 a 
dan, 330, 331, 334, 336 
dan, 342, 344 den 355 
den, 409 dan, 493, 507, 
567, den, 568 (a - b) 
den, 582 a, 585 b den, 
586 dan, 593 a - b - o, 
595 b - e den, 596 dan, 
597 den, 607 a - b - h -
v-z ;614, 619, 629, 630, 
631 

Traktörler, ziraat makineleri ve aletleri 
Yazı, lıesap, kayıt makineleri, dikiş ve yazı maki
neleri masaları 
Otomobiller (1750 kiloya kadar) 
Kamyon, kamyonet, otobüs, otokar ve sair smai 
arabalar 
Bisiklet, motosiklet ve bunların aksamı 
Boyalar 

Kimyevi ve tıbbi eesam 

Tabiî veya suni ipekten, pamuktan veya yünden 
kaytancı ve şeritçi eşyası, pantolon askıları, çorap 
bağları, korseler, mendiller; örme çorapçı mamu-
lâtı ve keten, pamuk, ipek, yünden mamul diğer 
maddeler 

Musiki aletleri, spor malzemesi; suni deri, ağaç, 
sedef, kâğıt, mukavva eşya, cam, sedef düğmeler, 
fermejüp (çıtçıt), çift dürbinler, gözlükler, radyo 
ve aksamı v. s. Türk ithalât rejiminin kabul et
tiği sair sanatlar mamulâtı 

Senelik kontenjan 
(Türk Lirası) 

6 000 000 
150 000 

600 000 
2 000 000 

400 000 
500 000 

1 000 000 

2 000 000 [1] 

Diğer eşya 2 000 000 

[1] B listesinde derpiş edilen Türk halı ve kilimlerinin İtalya'ya ithaline bağlı 
Not : Yanlarında (den) yazılı tarife numaraları, mer'i Türkiye genel ithalât listesinde münde-

riç malları ifade eder 
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B - Listesi 

İtalya'ya ihraç olunan Türk mallarının listesi 

Mallar 
Senelik kontenjan 

(Ton veya Türk lirası) 

Balıklar 
Balık konserveleri [*] 
Balıkyağı ve balık ciğeri 
Balık unu 
Sünger 
Canlı domıuz 
Yumurta 
Bağırsak 
Kemik, tırnak, boynuz 
Ham küçük baş hayvan derisi (koyun ve 
Yarı işlenmiş küçük baş hayvan derisi 
Deri kazıntıları 
Ada tavşanı ve tavşan derileri 
Tiftik ve yün 
Keçi kılı, yele ve sair kıllar 
Domuz kılı 
Halı ve kilim [1] 
ipek döküntüsü 
Kuşyemi ve kumdan 
Burçak, fiğ, kaplıca 
Fasulye, Mercimek, nohut 
Meyva çekirdeği ve sair kuru meyvalar 
Kuru üzüm 
Alkol (muvakkat ithal) 
Balmumu 
Keten tohumu 
Susam, pamuk, ayçiçeği, haşhaş ve kolza 
tohumları 
Yerfıstığı, soya hintyağı tohumu yağlı 
tohumları 
Kenevir tohumu ve yonca tohumu 
Zentinyağı, susamyağı, pamukyağı, ay
çiçeği yağı, haşhaş yağı 
Yerfıstığı, soya, keten, hintyağı ve saire 
nebatî yağlar 
Tütün 
Afyon 
Kitre 
Mazı 

10 000 
50 000 
1 200 

50 
20 

1 000 
2 000 

200 
300 000 

keçi) 3 500 
100 000 

500 
50 

3 000 
200 

100 000 
2 000 000 

200 
5 000 
5 000 
5 000 

800 
1 000 

500 
200 

5 000 

1 600 

300 
400 

2 000 

100 
1 000 

15 
200 
100 

T. 
T.L. 
T. 
» 
» 
Baş 
T. 
> 
T.L. 
T. 
T. L. 
T. 
» 
» 
» 
» 
T.L. 
T. 
» 
» 
» 
» 
» 
Heptanhidr 

T. 
» 

& 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

[*] İtalya tarafından teneke veya teneke kutu teslimi imkâniyle. 
[1] A listesinde karşısında izahati hâvi İtalyan mallarının Türki
ye'ye ithaline bağlı. 
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Mallar 
Senelik kontenjan 

[Ton veya Türk lirası) 

Kereste 
Pamuk 
Pamuk döküntüsü 
Paçavra (pamuk, yün) 
Manyezit (lületaşı) ve siyah kehribar 
Krom cevheri 
Sair cevherler (Amiyant, antrasen, zım
para ve saire) 
Bakır 
Hurda demir (demir, çelik ve font hur
dalar) 
Cüruf 
Kreozot 
Sair mallar 

2 

50 
20 

2 

10 
3 

2 000 

500 
000 
500 
500 
000 
000 

500 
500 

000 
000 
50 

000 

T. 
» 
» 
» 
T. L. 
T. 

» 
» 

> 
» 
» 
T.L. 

Menşe şahadetnamesi 

Gönderen : 
isim . isim . . 
ikametgâh ikametgâh 
Sokak Sokak 

Gönderilen : 

Malın cinsi . . 
Ambalaj tarzı . 
Koli adedi . . 
Marka numarası 

Gayrisâfi ağırlık kilo 
Kıymet 

Malın gönderileceği yol 

Ticaret Odası, Türkiye ile italya arasındaki 1948 
tarihli Ticaret Anlaşması hükümlerine uyarak, vasıfları yukarda yazılı emtianın Türk / i talyan 
menşeli olduğunu tasdik eder. 

1948. 
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İtalyan Heyeti Başkanından Türk Heyeti Başkanına 

Roma, 10 Kasım 1948 

Bay Başkan: 
e r . . . * •• 

Türkiye ile İtalya arasında bugünkü tarihle imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının müza
keresi esnasında vâki görüşmelere atfen, balık ve tütüne mütaallik mübadelelerin gerek ödeme An
laşmasında derpiş olunan hesaptan gerek Ticaret Anlaşmasına ilişik, listesine dâhil italyan malla
rı veya Türk Genel ithalât rejimince kabule şayan olup iki memleketin yetkili makamları tarafın
dan aralarında mutabık kalınarak seçilecek başka mallar karşılığı olarak mütekabiliyet işlemi esası 
üzerinden ifası mümkün olabileceğini teyit ile şeref kazanırım; işbu husus bugünkü tarihle imza
lanan Ticaret Anlaşmasının 7 nci maddesindeki hükümleri ihlâl etmiyecektir. 

Mütekabiliyet işlemlerinin usulüne ve tesviyesine mütaallik hususlar Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası ve «Ufficio Italiano dei Cambi» arasında tâyin edilecektir. 

Yukardaki hususlar hakkında Türkiye Hükümetinin mutabık bulunduğunu bana lütfen teyit 
eylemenizi istirham ederim/. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Başkan. 
italyan Heyeti Başkanı 

V. Grassi 

Türk Heyeti, Başkanından İtalyan Heyeti Başkanına 

'.-/. • • Roma, 10 Kasım 1948 

Bay Başkan: ,• • : 

Bugünkü tarihle bana aşağıdaki tebligatı yapmak lûtfunda bulundunuz: 
«Türkiye ile italya arasında bugünkü tarihle imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının müza

keresi esnasında vâki görüşmelere atfen, halik ve tütüne mütaallik mübadelelerin gerek ödeme An
laşmasında derpiş olunan hesaptan gerek Ticaret Anlaşmasına ilişik, listesine dâhil italyan malla
rı veya Türk Genel ithalât rejimince kabule şayan olup iki memleketin yetkili makamları tarafın
dan aralarında mutabık kalınarak seçilecek başka mallar karşılığı olarak mütekabiliyet işlemi esası 
üzerinden ifası mümkün olabileceğini teyit ile şeref kazanırım; işbu husus bugünkü tarihle imza
lanan Ticaret Anlaşmasının 7 nci maddesindeki hükümleri ihlâl etmiyecektir. 

Mütekabiliyet işlemlerinin usulüne ve tesviyesine mütaallik hususlar Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası ve «Ufficio Italiano dei Cambi» arasında tâyin edilecektir. 

Yukardaki hususlar hakkında Türkiye Hükümetinin mutabık bulunduğunu bana lütfen teyit 
eylemenizi istirham ederim.» 

Yukardaki hususlar hakkında Türkiye Hükümetinin mutabık bulunduğunu size bildirmekle şe
ref kazanırım. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Başkan. 

Türk Heyeti Başkanı 
Cahit Zamangü 
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TÜRKIYE VE İTALYA ARASINDA ÖDEME ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve italya Cumhuriyeti Hükümeti iki memleket arasındaki ca
ri ödemeleri tanzim amaciyle aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1. 

«Ufficio Italiano dei Cambi» Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası namına faizsiz bir Bono Do
ları hesabı açacaktır. Türkiye'de mukim özel ve tüzel kişiler lehine, italya'da mukim özel ve tüzel 
kişilerin bugünkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşması gereğince yapacakları ödemeler ile italya'
da yürürlükte bulunan kambio kontrolü mevzuatına göre yapılmasına müsaade olunan her hangi 
başka bir ödemeyi tesviyeye matuf meblağların karşılığı bu hesabın matlûbuna geçirilecektir. 

Madde — 2. 

italya ?da mukim özel ve tüzel kişiler lehine Türkiye'de mukim özel ve tüzel kişilerin bugünkü 
tarihle imzalanmış olan Ticaret Anlaşması gereğince yapacakları ödemelerle Türkiye'de yürür
lükte bulunan kambio kontrolü mevzuatına göre yapılmasına müsaade olunan diğer bilcümle öde
meler, birinci maddede derpiş edilen hesabın zim ıetinden icra olunacaktır. 

Madde — 3. K ^ » * $ V > •£•"<••»!•..•!'•• ' " ^ ~" 

Yukardaki maddelerde derpiş edilen ödemeler bilhassa şunlardan mütevellittir : 
a) Bugünkü tarihli Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince yapılan emtia mübadeleleri ve onla

ra müteferrik masraflar (navlunlar, demiryolları ile nakliye ücretleri, sigorta prim ve tazminatı, 
komüsyonlar, ticaret ve banka masraf ve faizleri, kambio farkları v. s.) 

b) Seyahat masrafları; 
c) ikamet masrafları, talebelerin mektep masrafları; 
d) ihtira berat ve ruhsatnameleri gelirleri, telif hakları; 
e) Deniz ve Hava hatları işletmelerinden mütevellit ticari hasılat; 
f) Vergi ve cezalar; 
g) Yardımlar; 
h) Maaş, ücret ve emeklilik hakları; 
i) ilân masrafları; 
j) Film işletme ücretleri; 
k) Artist ücretleri; 
1) Konsolosluk hasılatı 
m) Her iki memleket yetkili makamlarının mütekaddan mutabakatleriyle sair mümasil tesvi

yelerden ; 

Madde — 4. 

ilgililer tarafından yapılacak (tevdiat ve hak sahiplerine yapılacak ödemeler iki memleketin her-
birin.de kemdi Millî pamlariyle icra (edilecektir. 

••£> • • • ; * - > * < ~ ' S ' ' * f » ! " -

Madde — 5. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve «Ufficio Italiano dei Canibi» işbu Anlaşma 'hükümleri ge-
reğince ketridilerine yapılacak bütün flediyatı, hak sahiplerine ödemede bulunulmasını temin etmek 
üzere, günü gününü birbirlerine bildireceklerdir. 

( S. Sayısri 69) 
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Madde — 6. 

işbu Anlaşmanın birinci maddesinde derpiş olunan matlup bakıyasi 1 OOO 000 B. Doları tutarı
nı geçmedikçe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası «Ufficio Îtaliano dei Canibi» tarafından verilen 
tevdiat ihbarnameleri gereğince hak sahiplerine ödemelerde bulunimaya devam edecektir. 

«Ufficio îltaliano dei Canibi» nin tevdiat ihbarnameleri yukardaki bentte derpiş edilen haddi 
geçtiği takdirde bu müessese Türkiye'deki ödemelerin icrası için gerekli karşılığı 'teşkil eylemek 
üzore 500 000 B. A. Dolarına kadar B. A. Doları veya kararlaştırılacak diğer bir parayı, pe
şin satış ve üft ay vâde ile satınalma suretiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına terkede-
rek rapor muamelelerine tevessül edebilecektir. 

Madde — 7. 

Eğer birinci maddede derpiş ©dilen hesap bakiyesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafım
dan «Ufficio îtaliano dei Canibi» ye gönderilen ödeme emirlerinin icrası için kâfi 'gelmezse, mez
kûr ofis 1 000 000 B. Dolarlık zimmet bakiyesine kadar işbu hesabın zimmetiinıden tediyelerde bulun
maya devam edecektir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ödeme amirleri yukardaki bentte derpiş edilen haddi geç
tiği takdirde, bu müessese «Ufficio îtaliano dei Calibi» ınezdindeki hesabını 500 000 B. Dolarına ka
dar B. A. Doları veya kararlaştırılacak diğer bir parayı peşin satış ve üç ay vâde ille satmalına su
retiyle miezkûr ofise terk ile rapor -muamelelerine tevessül ederek başlıyabileeektir. 

Madde — 8. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve «Ufficio îtaliano dei Canibi» işbu Anlaşmanın tatbiki 
için gereken teknik înususaıt üzerinde mutabık kalacaklardır. 

Madde — 9. 

işbu Anlaşmanın bitiminde birinci maddede derpiş edilen hesapla âkid tarafından biri lehine 
bir bakiye kaldığı takdirde bu bakiye borçlu tarafça altı aylık bir müddet zarfında, ibuıgünkü tarihli 
Ticaret Anlaşmasına ilişik A. ve B. listelerinde yazılı malların ve keza borçla tarafça teklif edilip ala
caklı tarafça kabul olunacak başka maların ihracı suretiyle tasfiye edilecektir. 

Borçlu tarafın borcundan kurtulabilmesini teminen alacaklı taraf yukarda anılan malların itha
li için elinden geleni yapacaktır. 

iki Âkid Taraf yukardaki bentlerde derpiş edilen bakiyenin aralarında anlaşarak ve ilgili mem
leketin önceden müsaadesini alarak üçüncü bir memlekette kendileri namına açılmış bir hesaba 
da naklettirebilirler. 

Yukarda sözü geçen altı aylık müddetten sonra kalabilecek bakiye alacaklı memleket ta
rafından kabul edilecek serbest dövizle tasfiye edileektir. 

Madde — 10. 

işbu anlaşma bugünkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle aynı günde yürürlüğe girecek 
ve aynı müddetle muteber olacaktır. 

Roma'da fransızca ve iki nüsha olarak 10 Kasım 1948 tarihinde tanzim edilmiştir. 

Türkiye Namına İtalya Namına 
CahAd Zamangü V. Grassi 

( S. Saj*gn~*&) 
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İtalyan Heyeti Başkanlığından Türkiye Heyeti Başkanlığına 

Roma, 10 Kasım 1948 

Bay Başkan, 
Bugünkü tarihle imzalanan ödeme Anlaşmasının dördüncü maddesinde derpiş olunan hususa 

atfen, ttalya 'da halen tatbik edilen kambio sistemi meriyette kaldığı müddetçe: 
1. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından «Ufficio îtaliano dei. Cambi» ye gönde

rilen ödeme emirlerinin Dolar tutarlarının İtalyan Liretine tahvilinin: 
a) Dolar tutarının % 50 si, «Ufficio îtaliano dei Cambi» nin ödeme emrini Banca d' İtalia'-

ya tevdi ettiği gün muteber olan, 28 Kasım 1948 tarih ve 1347 sayılı kararnameye tevfikan «Uf
ficio îtaliano dei Cambi» tarafından tesbit edilen aylık vasati ihracat B. A. Doları kursu (conti-
valutari 50 %) esası üzerinden: 

b) Geriye kalan % 50 si, «Ufficio îtaliano dei Cambi» nin ödeme emrini Banca d'l talia 'ya 
tevdi ettiği günden bir evvelki iş gününde Roma Borsasında kote edilen ihracat doları kapanış 
kursu (conti valutari 50 %) esası üzerinden, 

Yapılacağını size bildirmekte şeref kazanırım. 
I. — îtalyalı ilgililer tarafından yapılacak tevdiatta, italyan liretinin Dolara ve doların İtalyan 

liretine tahvili: 
a) % 50 si, « Ufficio Îtaliano dei Cambi » ye ödeme günü muteber olan yukardaki a bendinde 

istihdaf edilen aylık vasati dolar kursu esası üzerinden; 
b) Geriye kalan % 50 si, « Ufficio Îtaliano dei Cambi » ye ödeme gününden bir gün evvel mu

teber <olan yukardaki b bendinde istihdaf edilenA. B. D. doları kapanış kursu esası üzerinden, 
İcra olunacaktır. 
Türkiye'de doların Türk lirasına ve Türk lirasının dolara tahvili ise Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasının Türk lirası ile dolar arasında yerine göre tatbik ettiği alış ve satış resmî kursları esası 
üzerinden yapılacaktır. 

Yukarıdaki hükümler halen İtalya'da veya Türkiye'de yürürlükte bulunan kambiyo sistemlerin
de esaslı bir değişme vukubulduğu takdirde, iki müesseseden birinin talebiyle tekrar gözden geçirile
cek ve tadil olunacaktır. 

Yukarıdaki hususlar hakkında Türkiye Hükümetinin, mutabakatını bana teyit etmenizi rica ede
rim. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Başkan. 

İtalya Heyeti Başkanı 
U. Grassi 

(S. Sayısı : 69) 
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Türk Heyeti Başkanından İtalyan Heyeti Başkanına 

, . . , * Roma, 10 Kasım 1948 

Bay Başkan; 
Bugünkü tarihle bana aşağıdaki mektubu göndermek lûtfunda bulundunuz : 
«Bugünkü tarihle imzalanan ödeme Anlaşmasının dördüncü maddesinde derpiş olunan hususa 

atfen, İtalya'da halen tatbik edilen kambio sistemi meriyette kaldığ ımüddetçe : 
I - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından «Ufficio Italiano dei Cambi» ye gönderilen 

Ödeme emirlerinin dolar tutarlarının İtalyan Lire ine tahvilinin : 
â) Dolar tutarının |% 50 si, «Ufficio Italiano dei Canibi» nin ödeme emrini Bana d'Italia'ya 

tevdi ettiği gün muteber olan, 28 Kasım 1948 tarih ve 1347 sayılı Kararnameye tevfikan «Ufficio 
Italiano dei Cambi» tarafından tesbit edilen aylık vasati ihracat A. B. D. Doları kursu (Ğonti valu-
tari 50 j%) esası üzerinden; 

b) Geriye kalan % 50 si, «Ufficio Italiano dei Cambi» nin ödeme emrini Banco. d'Italia'ya tev
di ettiği günden bir evelki iş gününden Roma Borsasında kote edilen ihracat doları kapanış kursu 
(conti valutari 50 %) esası üzerinden, yapılacağını size bildirmekle şeref kazanırım. 

I I - İtalya'lı ilgililer tarafından yapılacak tevdiatta, İtalyan Liretinin Dolara ve Doların İtal
yan Liretine tahvili : 

a) % 50 si, «Ufficio Italiano dei Cambi» ye ödeme günü muteber olan yukardaki a bendinde 
istihdaf edilen aylık vasati dolar kursu esası üzerinden; 

b) Geriye kalan % 50 si, «Ufficio Italiano dei Cambi» ye ödeme gününden bir gün evvel mute
ber olan yukardaki b bendinde istihdaf edilen A. B. D. Doları kapanış kursu esası üzerinden, icra 
olunacaktır. 

Türkiye'de Doların Türk lirasına ve Türk Lirasının dolara tahvili ise Türkiye Cumhuriyet 
Merkejz Bankasının Türk Lirası ile Dolar arasında yerine göre tatbik ettiği alış ve satış resmî kurs
ları esası üzerinden yapılacaktır. 

Yukardaki hükümler hâlen İtalya'da veya Türkiye'de yürürlükte bulunan kambio sistemlerin
de esaslı bir değişme vuku bulduğu takdirde, iki müesseseden birinin talebiyle tekrar gözden geçi
rilecek ve tadil olunacaktır. 

Yukardaki hususlar hakkında Türkiye Hükümetinin mutabakatını bana teyit etmenizi rica ede
rim.» 

Türkiye Hükümetinin yukardaki hususlarda mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanı
rım. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Başkan. 

Türk Heyeti Başkanı 
, ; . Cahid Zamangil 

İtalyan Heyeti Başkanından Türk Heyeti Başkanına 

Roma, 10 Kasım 1948 

Bay Başkan, 

Aşağıdaki hususu size bildirmekle şeref kazanırım : 
İtalya Hükümeti, Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı içinde 16 Ekim 1948 tarihinde imzalan-

( S.. Sayısı : 69 ) 
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mış olan Ödeme ve Takas Anlaşması gereğince Türkiye lehine tesbit edilmiş bulunan 5 000 000 
B. A. D. Doları tutarındaki keşide hakkının, bugünkü tarihle Türkiye ile İtalya arasında imzalanan 
ödeme Anlaşmasının 7 nci maddesinde derpiş edilen finansman usuliyle, hacmen asla çoğaltılmıya-
cağı mütalâasmdadır. 

iki Heyet bu nokta üzerinde mutabık bulund aklarına göre, şurası mukarrerdir ki, 7 nci maddede 
istihdaf olunan plâfon aylık 750 000 A. B. D. Doları tutarına indirilmiş olup aşağıdaki şartlar dâ
hilinde kullanılacaktır : 

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası evvelki aylarda kullanılmamış bulunan plâfon baki
yelerini gelecek aylara nakletmek ve, icabında, gelecek bir ayın tutarını cari ay içinde kullana
bilmek hakkına malik olacaktır. 

b) Bahis konusu keşide hakkının iyi ve tam şekilde kullanılabilmesi için italya Hükümeti bu
günkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşmasının 2 nci maddesinin 4 ncü bendinde derpiş edilen 
ihracat müsaadelerini finansman plâfonu fevkinde durdurmak ihtiyacını Türkiye lehine keşide 
haklarının tükenmesine kadar kullanmıyacaktır. 

c) Eğer keşide hakkının tutarı 750 000 A. B. D. Dolarından daha aşağı bir rakama tenez
zül etmiş bulunursa yukarda anılan plâfon otomatik olarak keşide hakkının bakiyesine inmiş telâk
ki edilecektir. 

İşbu mektup hiçbir suretle keşide haklarının Paris'te 16 Ekim 1948 tarihinde imzalanan öde
me ve Takas Anlaşmasında derpiş edildiği şekilde kullanılmasını tadil veya takyit eder şekilde 
tefsir edilemiyecektir. Bu maksatla, âkıd Taraflar, Türkiye'nin keşide hakkını gereği gibi kullan
masını temin için, icabına göre, bu mektupta lüzumlu tadilleri yapmak üzere her an temasa geçe
bileceklerdir. 

Yukardaki hususlar hakkında Türkiye Hükümetinin mutabık bulunduğunu bana teyit etmenizi 
istirham ederim. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Başkan. 

italyan Heyeti Başkanı 
77. Grassi 

Türk Heyeti Başkanından İtalyan Heyeti Başkanına 

Roma, 10 Kas%m 1948 

Bay Başkan, 

Bugünkü tarihle bana aşağıdaki tebligatı göndermek lûtfunda bulundunuz : 
«italya Hükümeti, Avrupa Ekonomik işbirliği Teşkilâtı içinde 16 Ekim 1948 tarihinde imza

lanmış olan ödeme ve Takas Anlaşması gereğince Türkiye lehine tesbit edilmiş bulunan 5 000 000 
A. B. D. doları tutarındaki keşide hakkının, bugünkü tarihle Türkiye ile italya arasında imzalanan 
ödeme Anlaşmasının 7 nci maddesinde derpiş edilen finansman usuliyle, hacmen asla çoğaltılmıya-
cağı mütalâasmdadır. 

iki Heyet bu nokta üzerinde mutabık bulunduklarına göre, şurası mukarrerdir ki, 7 nci maddede 
istihdaf olunan plâfon aylık 750 000 A. B. D. Doları tutarına indirilmiş olup aşağıdaki şartlar dâhi
linde kullanılacaktır. 

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası evvelki aylarda kullanılmamış bulunan plâfon baki
yelerini gelecek aylara nakletmek ve, icabında, gelecek bir ayın tutarını cari ay içinde kullanabil
mek hakkına malik olacaktır. 

( S. Sayısı : 69 ) 
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b) Bahis konusu keşide hakkının iyi ve tam şekilde kullanılabilmesi için İtalyan Hükümeti 

bugünkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşmasının 2 nci maddesinin 4 ncü bendinde derpiş edilen 
ihracat müsaadelerini finansman plâfonu fevkinde durdurmak ihtiyacını Türkiye lehine keşide hak
larının tükenmesine kadar kullanmıyaeaktır. 

c) Eğer keşide hakkının tutarı 750 000 A. B. D. Dolarından daha aşağı bir rakama tenezzül 
etmiş bulunursa yukarda anılan plâfon otomatik olarak keşide hakkının bakiyesine inmiş telâkki 
edilecektir. 

işbu mektup hiçbir suretle keşide haklarının Paris'te 16 Ekim 1948 tarihinde imzalanan ödeme 
ve Takas Anlaşmasında derpiş edildiği şekilde ku 'anılmasını tadil veya takyit eder şekilde tefsir 
edilemiyecektir. Bu maksatla, âkıd Taraflar, Türkiye 'nin keşide hakkını gereği gibi kullanmasını te
min için, icabına göre, bu mektupta lüzumlu tadil'eri yapmak üzere her an temasa geçebilecekler
dir. 

Yukardaki hususlar hakkında Türkiye Hükümetinin mutabık bulunduğunu bana teyit etmenizi 
istirham ederim.» 

Yukardaki hususlar hakkında Türkiye Hükümetinin mutabık bulunduğunu size bildirmekle şe
ref kazanırım. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Başkan, 

Türk Heyeti Başkanı 
Cahid Zamangil 

\-.tâl\ 

İMZA PROTOKOLÜ 

Ticaret ve ödeme Anlaşmalarını imza ederken, Türkiye Hükümeti ve İtalya Hükümeti, iki mem
leket arasındaki ticari münasebetlerin gelişmesini görmek istiyerek, Türk âmme ve hususi teşek
külleri ile İtalyan firmaları arasında sınai tesisler veya bayındırlık işleri projelerinin icrasına ma
tuf mukavele ve anlaşmalar akdini mümkün olduğu kadar kolaylaştırmanın kendi menfaatleri 
cümlesinden olduğunu müşahede etmişler ve bu maksatla bu gibi mukavelelerin ta
hakkuku için gereken şartları tetkik ve icabına göre tâyin eylemek üzere, iki Hükümetten biri
sinin talebiyle, temasa geçmeyi kararlaştırmışlardı/. 

Roma, 10 Kasım 1948. 

Türkiye Namına İtalya Namına 
Cahid Zamangil JJ. Grâssi 

>&< 

( S. Sayısı : 69 ) 
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. Sayısı: /1 
Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının 
yürürlük sürelerinin 1 Kasım 1948 tarihinden itibaren bir ay daha 
uzatılması hakkında Kanun tasarısı ile Dışişleri ve Ticaret Komis

yonları raporları (1 /481) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . XII . 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-812, 6-4339 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile italya arasındaki Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin bir ay daha 
uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 1 . XII . 1948 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri bağlı ola
rak sunulmuştur. 

Yürürlük sürelerinin uzatılması hakkındaki mektupların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 
4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunun 1 . XII - 1948 tarihli ve 
3/8369 sayılı karariyle onanmış olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

GEREKÇE 

Memleketimizle İtalya arasında mevcut 12 Nisan 1947 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının 
yürürlük süreleri 31 Ekim 1948 tarihinde sona erecektir. Yeni anlaşmalar akdi için Roma'da yapıl
makta olan müzakereler henüz bitmemiş olduğundan, yeni anlaşmaların imzalanıp yürürlüğe ko
nulmasına kadar iki memleket arasındaki ticari mübadelelerin aralıksız devamını sağlamak bakı
mından mevcut anlaşmaların yeniden bir ay süre ile uzatılması lüzumlu görülmüş ve Ankara'daki 
İtalya Büyük Elçiliği ile 30 Ekim 1948 tarihinde karşılıklı mektup yazılması suretiyle bu anlaşma
ların yürürlük süresi 30 Kasım 1948 tarihine kadar uzatılmıştır. 

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



- i -
Dışişleri Komisyonu raporu 

f. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/481 
Karar No. 27 

25 . III . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin bir ay 
daha uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 1 . XII . 
1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılıp Başkanlığımız tarafından komis
yonumuza havale buyurulan Kanun tasarısı ile 
gerekçesi ve ilişikleri Hükümet temsilcisi de 
hazır olduğu halde incelendi: 

İtalya ile memleketimiz arasında yeni Tica
ret Anlaşmaları için Roma'da devam eden mü
zakerelerin neticesine intizaren 12 Nisan 1947 
tarihinde akdedilmiş olup 31 Ekim 1948 tarihin
de sona ermiş bulunan Ticaret ve ödeme An
laşmalarının iki memleket arasındaki ticaret 
mübadelelerinin fasılasız devamını sağlamak ba

kımından 30 Kasım 1948 tarihine kadar uzatıl
ması komisyonumuzca memleketimiz menfaat
lerine uygun görülmüş ve buna dair Kanun ta
sarısı ile ilişikleri tasvip edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışiş. K. Başkanı Sözcü 
Bilecik Gazianteb 

M. §. Esendal Dr. A. Melek 
Bolu 

H. C. Çarribel 
Kütahya 

Orgl. A. Gündüz 
Manisa 

Ş. B. Hatipoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Esenbel 
Kocaeli 

1. 8. Yiğit 
Manisa 

Korgl. A. B. Artunkal 
Sinob 

Y. K. Tengir§enk 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/481 
Karar No. 26 

12. XII. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile italya arasındaki Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin bir ay 
daha uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 1 . 2 H . 
1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan Kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişik
leri Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı ile Dışişleri 
Bakanlığı mümessillerinin huzurlariyle ince
lendi : 

Memleketimizle İtalya arasında mevcut 12 
Nisan 1947 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşma

larının yürürlük süreleri 31 Ekim 1948 tarihin
de sona erecektir. Bu meyanda Hükümetle İtal
ya Hükümeti arasında yeni anlaşmalar akdi için 
müzakereler cereyan etmekte olduğundan iki 
memleket arasındaki ticari münasebetlerin ni
zamsız kalmaması için mevcut anlaşmaların bir 
ay daha uzatılması hususunda İtalyan Elçiliği 
ile mektup teatisi suretiyle bir anlaşmaya varıl
masına dair Hükümet noktai nazarı tasvip edil
miş ve tasarı Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük-

( S. Sayısı: 71) 
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sek Başkanlığa sunulur. Kars 

Ticaret Ko. Başkanı Sözcü Kâtip A. Sürmen 
Ankara Gazianteb Niğde 

A. Çubukçu C. Alevli H. TJlusay Niğde 
Afyon Karahisar Aydın Bilecik Kars V. Sandal 

M. Aşkar Dr. S. Akın R. Bozöyük F. Aktaş İmzada bulunamadı 
İmzada İmzada İmzada Trabzon 

bulunamadı bulunamadı bulunamadı A. Sartalioğlu 

Kayseri Kırklareli 
H. tfrkün §. ödül 

İmzada bulunamadı 
Tokad 

R. önder 
İmzada bulunamadı 

Van 
M. Koçak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile îtalya arasındaki Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin bir ay daha 

uzatılması hakkında* Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile İtalya arasında 12 
Nisan 1947 tarihinde imzalanan Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 1 Ka
sım 1948 den 30 Kasım 1948 tarihine kadar bir 
ay daha uzatılması hakknda Ankara'daki İtalya 
Büyük Elçiliği ile 30 Ekim 1948 tarihinde kar
şılıklı mektup yazmak suretiyle yapılan Anlaş
ma onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı 
H. Saka Baş. Yardımcısı 

Barutçu 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

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 

Millî Savunma Bakanı 
ff. Çakır 

Dışişleri Bakanı V. 
T. B. Balta 
Millî Eğitim Bakanı 

T. Banguoğlu 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

E. Erisirgü 
Ulaştırma Bakanı 

Gülek 
Çalışma Bakanı 

T. B. Balta 

(S. Sayı» : 71) 



İtalya 'Büyük Elçiliği 
No. 1901 

Bay Bakan, 

Yeni ticaret ve ödeme anlaşmalarının akdi için müzakerelerin cereyan etmekte olduğunu ve 
italya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 12 Nisan 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve 
Tediye Anlaşmalarının meriyet süresinin 31 Ekim 1948 tarihinde sona ereceğini nazara alan İtalya 
Hükümetinin bu sürenin, iki Hükümete yeni anlaşmalar akdi imkânını vermek üzere, bir ay daha, 
yani 30 Kasım 1948 tarihine kadar, temdidini teklif eylediğini Ekselansınıza bildirmekle şeref kaza
nırım. Ancak, yeni anlaşmaların akdinden itibaren eski anlaşmalar yürürlükten çıkmış ola
caklardır. 

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

Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Bakan. 
Ekselansı 

Bay Tahsin Bekir Balta, Prunas 
Dışişleri Bakan Vekili. 

Ankara 

T. C. 
Dtşiğleri Bakanlığı Ankara, 30 Ekim 1948 

Bay Büyük Elçi, 

Ekselansınıza mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle şeref 
kazanırım: 

«Yeni ticaret ve ödeme anlaşmalarının akdi için müzakerelerin cereyan etmekte olduğunu 
ve İtalya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 12 Nisan 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret 
ve Tediye Anlaşmalarının meriyet süresinin 31 Ekim 1948 tarihinde sona ereceğini" nazara alan 
italya Hükümetinin, bu sürenin, iki Hükümete yeni anlaşmalar akdi imkânını vermek üzere, bir 
ay daha, yani 30 Kasım 1948 tarihine kadar, temdidini tetkik eylediğini Ekselansınıza bildirmekle 
şeref kazanırım. Ancak yeni anlaşmaların akdinden itibaren eski anlaşmalar yürürlükten kalk
mış olacaklardır. 

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

Yukardaki husus hakkında Cumhuriyet Hükümetinin mutabık bulunduğunu Ekselansınıza bil
dirmeye mtisaraat eylerim. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Dışişleri Bakan vekili Y. 
Don Renato Prunas, 

italya Büyük Elçisi 
Ankara 

« tm t 

Ankara, 30 Ekim 1948 

{ S. Sayısı: 71) 



S. Sayısı: 74 
Ankara Milletvekili Avni Refik Bekmah ve iki arkadaşının, Bilûmum 
Askerî Malûllerin terfihi hakkındaki 551 sayılı Kanuna bağlı em
raz cetveline bir madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve Sağ

lık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu (2 /170) 

16 . V . 1949 

B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

551 sayılı Kanunun Emraz cetveline bir madde eklenmesi hususundaki kanun teklifimiz ilişik 
olarak sunulmuştur. Gereken muamelenin ifasına emir Duyurulmasını saygı ile arz ve rica ederiz. 

Rize Milletvekili Ankara Milletvekili Maraş Milletvekili 
Dr. Fahri Kurtuluş A. Refik Bekman Dr. Kâmil t dil 

551 sayılı Kanuna bağlı emraz cetveline bir madde ilâvesi hakkındaki kanun tasarısına ait gerekçe 

Gülhane Hastanesinin 12 . II . 1944 tarih ve 57 sayılı raporu üzerine emekliye "çıkarılan ve 
mahkeme karariyle soy adı tashih edilen ihsan Çan'ın sıhhi durumuna göre malûl addedilmesinin 
gerektiği ve 551 sayılı Kanunun emraz cetvelinin müsait olmamasından dolayı şahsi hakkının bir 
kanun ile ihkakı Büyük Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun 4 . VI . 1946 tarih 
ve 9 sayılı karariyle uygun görülmüş ve Büyük Millet Meclisince de bu husaıs kabul edilmiş oldu
ğundan buna göre hazırlanan kanun tasarısı Yüksek Meclise sunulmuştur-

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağhk ve Sosyal Yardım, Komisyonu 

Esas No. 2/170 
Karar No. 7 

12 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

16 . V . 1949 tarihinde Maraş Milletvekili Dr. 
Kâmil İdil, Rize Milletvekili Dr. Fahri Kur
tuluş ve Ankara Milletvekili Avni Refik Bekman 
tarafından hazırlanarak Başkanlığa takdim edi
len ve 18 . V . 1949 tarihinde Komisyonumuza 
havale buyurulaıı 551 sayılı Kanunun Emraz cet
veline bir madde eklenmesine dair Kanun tasa
rısı Komisyonumuzun 23 . V . 1949 tarihli top
lantısında incelenerek Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının mütalâasının alınmasına karar ve
rildi. 

16 . XI . 1949 tarihinde toplanan komisyonu
muz kanun tasarısını ve gerekçesiyle Sağlık Ba<-
kanlığımn mütalâalarını Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı tem
silcileri huzuriyle incelendi. 

Kamun teklifi yapan milletvekili arkadaşlar 
gerekçelerinde Gülhane Hastanesinden aldığı ra
por üzerine e m e k l e çıkarılan ve sıhhi durumu
na göre malûl addedilmesinin gerektiği ve 551 
sayılı Kanunun emraz cetvelinin müsait olma
masından dolayı şahsı hakkında bir kanun ile 
ihkakı Büyük Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonunun 4 . VI . 1946 tarih ve 9 sayılı 
karariyle uygun görülmüş ve Büyük Millet Mec
lisince de bu husus kabul edilmiş olduğundan 
buna göıre kanun tasarısı hazırladıklarını izah et
mektedirler. 
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Komisyonumuz gerek kanun teklifi yapan ar

kadaşların ve gerekse Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının noktai nazarlarını göz önünde tu
tarak onların da iştirak ettikleri bir değiştirme 
ile birinci ve ikinci maddeleri bâzı değişikliklerle 
kabul etmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sağlık ve Sosyal Yardnn 

Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
Gazianteb Rize Seyhan 

Dr. M. Canholat Dr. F. Kurtuluş Dr. M. Dıblan 

ANKARA MİLLETVEKİLİ AVNİ REFİK 
BEKMAN VE İKİ ARKADAŞININ KANUN 

TEKLİFİ 

551 saydı Kanuna bağlı Emraz Cetveline bir mad
de ilâvesi hakkında Kanun tasarısı 

1. 551 sayılı Kanuna bağlı Emraz cetveline 
aşağıdaki madde ilâve edilmiştir: 

Hidematı Askeriye ifası esnasında mâruz ka
lman Trauma'dan mütevellit müzmin Ost^om-
y&ite ve müzmin OstSomyelite neticesi kemik 
iliği Hypofonction'una bağlı devamlı LeucopĞ-
nie ve Lymphocytose. 

2. Bu kanun makabline şâmil olup daha 
önce emekliye ayrılmış olan malûl hakkında da 
emekliye ayrıldığı tarihten itibaren uygulanır. 

Amasya Antalya Bilecik 
Z. Tarkan Dr. G. Kahraman Dr. Muhlis Suner 

imzada bulunamadı 
İçel İzmir Kars 

Dr. A. Menteşoğlu Dr. Kâmran örs Dr. E. Oktay 
imzada bulunamadı. 

Kars Malatya, Manisa 
A. Sürmen Dr. Cafer özelçi Dr. M. N. Otaman 

imzada bulunamadı. 
Maraş Muğla Ordu 

Dr. K. İdil Dr. M. Sakaroğlu Dr. Z. M. Sezer 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NUNUN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

551 sayılı Kanunun 11 nci maddesine bağlı cet
vele iki fıkra il&vesi hakkında Kanun tasarısı 

551 sayılı Kanuna bağlj emraz cetvelinin 5 
nci derecesinin 46 ncı maddesine aşağıdaki fık
ralar ilâve edilmiştir: 

MADDE 1. — Hidematı askeriye ifası esna
sında mâruz kalman Travma 'dan mütevellit müz
min Osteomiyelit ve bundan doğma olduğu sağ
lık kurulu raporu ile sabit olan Hemato - poie-
tique sistem hastalıkları Amyloid istihaleler ve 
bunların her türlü ihtilât ve neticeleri daimî 
oldukları takdirde Travma 'nm vukuunu mütaakip 
olmasalar bile şahsın derece üzerine maluliyeti
ni gerektirir. 

MADDE 2. — Bu kanun; neşrinden evvel 
emekliye ayrılmış olan bu gibi malûller hakkın
da da, emekliye ayrıldıkları tarihten itibaren; 
uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye, Millî Sa
vunma, içişleri, Millî Eğitim ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanları yürütür. 

( S. Sayısı : 74 ) 



S. Sayısı: 75 
Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik 1§ Birliği İdaresinin Türki
ye'ye tahsis eylediği şarta bağlı Dolar yardımı mukabilinde Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk Lirası ile açıla
cak karşılık hesabına dair E. C. A. İdaresi Türkiye Temsilcisi El
çi Russel Dorr ile teati olunan mektupların onanması hakkında Ka

nun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1 /574) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . X . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı ; 71 - 1386, 6/3742 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik iş Birliği İdaresinin Türkiye'ye tahsis eylediği şarta bağ
lı dolar yardımı mukabilinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk Lirası ile açıla
cak karşılık hesabına dair E. C. A. İdaresi Türkiye temsilcisi Elçi Russel Dorr, ile teati olunan 
mektupların onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 25 . 
VIII . 1949 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ve ge
rekçesi ile ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Sözü geçen mektupların, 5436 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
25 , VIII . 1949 tarihli ve 3/9811 sayılı Kararla onanmış olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
* §. Gündltay 

GEREKÇE 

16 Ekim 1948 tarihli Avrupa Memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşması hükümleri mu
cibince, Türkiye, Danimarka, Yunanistan, Norveç ve Trizon'a karşı ceman 28,5 milyon dolar bir 
tiraj hakkı tanımış ve buna mukabil Belçika, İtalya, Holânda, İsveç ve İngiltere'den ceman 16 
milyon 800 bin dolar bir tiraj hakkı almış bulunuyordu. Bu iki rakam arasındaki farkı teşkil eden 
11 milyon 700 bin dolar Birleşik Amerika Devletleri Hükümetinin 1948 - 1949 yılında şarta bağlı 
yardım olarak Türkiye'ye tahsis edeceği meblâğı ifade etmekteydi Sonradan, mezkûr ödeme ve 
Takas Anlaşmasına ek iki numaralı Protokol ile «Off - Shore» (Amerika harici) mubayaalardan do
layı Yunanistan'a verdiğimiz 13 milyon dolarlık tiraj hakkından ve dolayısiyle şarta bağlı yardım 
tutarından 700 000 dolarlık bir kısım tenzil edilmiş ve böylece şarta bağlı yardım 11 milyon do
lara inmiş (bulunuyordu. 

Bahis konusu tiraj haklarının prensip itibarı ile 30 Haziran 1949 tarihine kadar kullanılması 
icalbetmekte idi. Ancak, E. C. A. İdaresinin avans olarak Türkiye emrine tahsis edeceği bu 11 mil
yon dolârlik şarta foağlı yardımın, 30 Haziran 1949 tarihine kadar çeşitli sebeplerle tiraj hakları
nın tamamen kullanılmasına imkân hâsıl olamaması halinde karşılıksız kalmamasını 
teminen Hükümetimiz tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde 
umumi olarak Türk Parası ile şarta bağlı yardımın tutarı olan 11 milyon dolara 
müsavi (bir muvakkat kargılık hesaibın anılması ve 30 Haziran 1949 tarihine kadar Türkiye 'nin di-



ğer memleketler üzerinden kullanmış olduğu tiraj hakları mukabilinin bu yekûna ilâve edilmesi yi
ne aynı tarihe kadar diğer memleketlerin Türkiye üzerindeki tiraj haklarından kullandıkları 
miktarlar tutarının bundan tenzil olunması ve Türkiye'ye karşı kullanılan tiraj haklarının finans
manı için lüzum hâsıl oldukça bu hesaptan Türk Liralarının serbest bırakılabilmesi E. C. A. idaresi 
tarafından talep olunmuştur. 

E. C. A. İdaresi mevzuubahis şarta bağlı yardım tutarı 11 milyon doları Hükümetimiz emrine 
tahsis etmiş bulunduğundan tarafımızdan da matlup karşılık hesabının açılması lüzumlu görülmek
tedir. 

Bu teklife Hükümetimiz muvafakatinin, Ankara'daki E. C. A .İdaresi ile mutabık kalındığı veç
hile, Dışişleri Bakanı ile E. C. A. Temsicisi Elçi Russel Dorr arasında, mektup, teatisi suretiyle 
ifade olunması kararlaştırılmıştır. 

Bu mektupların teatisini mütaakıp, E. C. A. İdaresince matlup mezkûr karşılık hesabının Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde derhal açtırılması icabetmektedir. 

Bu suretle tahakkuk edecek mutabakat, netice itibarı ile, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 10 
Haziran 1949 tarihli 5436 sayılı Kanunla Hükümete vermiş bulunduğu genel yetkiye müsteniden 
ifa olunmuş bir Anlaşma mahiyetinde olarak telâkki edilecektir. 

Mektup teatisi şeklinde tahakkuk eden bu Anlaşma, menfaatlerimize tamamen uygun görülmek
te olduğundan onanması için ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır, 

Ticaret Komisyonu Rapora 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu ( 12 . XII . 1949 

Esas No. 1/574 
Karar No. 32 

Yüksek Başkanlığa 

Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik iş 
Birliği İdaresinin Türkiye'ye tahsis eylediği 
şarta bağlı dolar yardımı mukabilnde Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ,Türk Li
rası ile açılacak karşılık hesaba dair ECA İda
resi Türkiye Temsilcisi Elçi Russel Dorr ile te
ati olunan mektupların onanması hakkında Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kuru
lunun 25 . VIII . 1949 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta
sarısı ve ekleri Dışişleri Bakanlığı Mümessille
rinin huzuriyle Komisyonumuzda incelendi : 

Konunun mahiyeti üzerinde komisyonumuz
ca varılan kanaate göre, 

16 Ekim 1948 tarihli Avrupa memleketleri 
arasında ödeme ve takas anlaşması gereğince 
Türkiye, muhtelif milletlere 28,5 milyon dolar
lık tiraj hakkı tanımış ve muhtelif milletlerden 
16 milyon 800 bin dolarlık tiraj hakkı almış
tır. Bu iki meblâğ arasındaki 11 milyon 700 bin 
liralık fark, tiraj haklarının karşılıklı olarak 

tamamen kullanılması şartına bağlı bir yardım 
olarak mütalâa edilmiştir. 

Bu, şarta bağlı yardım karşılığı sonradan 
Yunanistan'a verdiğimiz munzam tiraj hakkı 
ile on bir milyon dolara inmiş bulunmaktadır. 

Anlaşma gereğince bu on bir milyon dolar
lık şarta bağlı yardımın tutarı ECA İdaresi ta
rafından Türk Hükümeti emrine Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasına avans olarak tevdi 
edilmiş olacaktır. 

Ancak tiraj haklarının 30 Haziran 1949 ta
rihine kadar kullanılması yine anlaşmanın şar
tı olduğundan ECA idaresi tarafından Türk 
Hükümeti emrine Merkez Bankasına yatırılan 
bu avanstan 30 Haziran tarihine kadar bakiye 
kalmaması meşruttur. 

Diğer Devletlere tanımış olduğumuz 28, 5 
milyon liralık tiraj hakkı 30 Haziran tarihine 
kadar tamamen, kullanılamadığı takdirde on bir 
milyon dolarlık avans bakiyesi tamamen karşı
lıksız kalacaktır. 

( S. Sayışa : 75) 
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Bu bakiyeye karşılık sağlamak üzere on bir 

milyon doların tutarı olan Türk lirası miktarın
da, Merkez Bankası nezdinde muvakkat karşılık 
hesabı açılması ve diğer Devletlere açtığımız ti
raj hakları kullanıldıkça mukabili olan Türk li
rasının bu hesaptan düşülmesi hususundaki E. 
C. A İdaresinin teklifi Komisyonumuzca pren
sip olarak kabili tatbik görülmüştür. 

Komisyonumuz, bu teklifin tatbiki sırasında 
dolarların karşılığını bulmakta, bakiyelerin Türk 
menafiine uygun olarak sarfında,, emisyonu ar
tırmamasında Hükümetin lüzumlu hassasiyeti 
göstereceği kanaatini izhar etmiş ve tasarıyı ka
bul etmiştir. 

Birinci maddede kanun metninde şahıstan 
bahsedilmesi uygun görülmemiş ve mektuplarla 
değil, anlaşmaların tasdikini ifade eden tadiller 
yapılmıştır. 

Kamutayın tasvibine arzedümek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Ankara Gazianteb Niğde 
A. Çubukçu C. Alevli H. Ülusoy 

Afyon K. Aydın 
Mehmet Aşkar Dr. Sabri Akın 

İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 
Bilecik Kars 

Reşit Bözöyük F. Akta§ 
İmzada bulunamadı. 

Kars Kayseri 
A. Sürmen H. Ürkü/n 
Kırklareli Niğde 

Şevket ödül Vehbi Sandal 
îmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 

Tokad Trabzon 
Reşit önder • A. Sartalioğlu 

İmzada bulunamadı. 
Van 

M, Koçak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Amerika Birleşik Devletleri ECA (Ekonomik İş 
Birliği) İdaresinin Türkiye'ye tahsis eylediği 
şarta bağlı dolar yardımı mukabilinde Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası 
ile açılacak karşılık hesabına dair ECA İdaresi 
Türkiye Temsilcisi Elçi Russel Dorr ile teati 
olunan mektupların onanması hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1948 - 1949 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri ECA (Ekonomik iş Birliği) 
İdaresinin Türkiye'ye tahsis eylediği şarta bağlı 
dolar yardımı mukabilinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası nezdinde Türk lirası ile açılacak 
karşılık hesabına dair ECA İdaresi Türkiye Tem
silcisi Elçi Russel Dorr ile 26 Temmuz 1949 tari
hinde teati olunan mektuplar onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
§. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

İV. Erim 
Devlet Bakanı ve Dışişleri B. V. Adalet Bakanı 

C. 8. Barlas 
Millî Savunma Bakanı 

H. Çakır 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. Ş. F. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 

Dr. Kemal Satır 

Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erisirğü 
Maliye Bakanı 

/ . R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adalan 
Sa. ve Sos. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

TİCARET KOMİSYONUNUN DEŞİŞTİRİŞİ 

Amerika Birleşik Devletleri ECA (Ekonomik İş 
Birliği) İdaresinin Türkiye'ye tahsis eylediği 
şarta bağlı dolar yardımı mukabilinde Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası 
ile açılacak karşılık hesabına dair ECA İdaresi 
Türkiye Temsilcisi Elçi Russel Dorr ile teati 
olunan mektupların onanması hakkında Kanun 

tasansı 

MADDE 1. — 1948 - 1949 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri ECA (Ekonomik İş Birliği) 
İdaresinin Türkiye'ye tahsis eylediği şarta bağlı 
dolar yardımı mukabilinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası nezdinde Türk lirası ile açılacak 
karşılık hesabına dair ECA İdaresi Türkiye Tem
silcisi ile 26 Temmuz 1949 tarihinde mektup tea
tisi suretiyle yapılan Anlaşma onanmıştır. 

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

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Sayın Necmeddin Sadak 
Dışişleri Bakanı ' 

Ankara 

Türkiye 'nin, Avrupa Memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşması mucibince 1948 -1949 malî 
yılı süresinde diğer katılan memleketlere tahsisini taahhüt etmiş olduğu tiraj haklarının tamamım, 
30 Haziran 1949 tarihinden evvel, Avrupa Kalkınma Plânına dâhil diğer memleketlere istimal ettire
memesi ihtimalinin ortaya çıkardığı meseleyi beraberce müzakere ettiğimizi hatırlarsınız. Bu durum, 
bu tiraj haklarının istimali derecesi göz önünde bulundurulmak suretiyle Türkiye'ye yapılacak olan 
11.7 milyon dolarlık şarta muallâk yardım hususunda İktisadi İş Birliği İdaresinin nasıl bir hare
ket tarzı ittihaz edeceği meselesini ortaya çıkarmıştı. Şimdi, bu mesele üzerinde Waşington'daki 
E. C. A. ile istişarede bulunmuş olduğum cihetle, size aşağıdaki hal tarzını teklif edecek mevkide 
olduğumu bildirmek isterim. 

Evvelâ : 30 Haziran 1949 tarihinden evvel Türkiye lehine veya Türkiye'ye karşı kullanılmış olan 
tiraj haklarının tutarı nazarı itibara alınmaksızın ve ilerde değişiklik yapılmak hakkı mahfuz kalmak 
şartiyle, 11.7 dolarlık şarta muallâk yardımın tamamını derhal çekmesi pususunda Türkiye mezun 
kılınacaktır. (Türkiye'de bugüne kadar yapılmış olup tahminime göre takriben 0,7 milyon tutarında 
olan Offshore mubayaaları tabiatiyle tenzil edilecektir). 

Saniyen : Türkiye tarafından derhal, şarta muallâk yarımın umum tutarına müsavi muvakkat bir 
karşılık hesap açılacak ,30 Haziran 1949 tarihine kadar, katılan diğer memleketlere karşı kullanıla'n 
tiraj hakları karşılığı bu hesaba ilâve ve yine aynı tarihe kadar diğer katılan memleketlerin fayda
landıkları tiraj hakları tutarı karşılığı bu hesaptan tenzil edilecektir. Türkiye'ye karşı kullanılan 
tiraj haklarının finansmanı için lüzum hâsıl oldukça bu hesaptan Türk parası serbest bıra
kılabilir. 1948 - 1949 yılma ait olmak üzere muallâkta bulunan tiraj haklarının Türkiye tarafın
dan kullanılması halinde yatırılacak olan munzam karşılık paralar dahi hesabı cari esası (Cur-
rent basis) üzerinden muamele görmelidir. 

Salisen: Muvakkat (Suspense) hesapta kalan muhtemel bir bakiyenin tesviyesi (Adjustment) 
meselesi: Kullanılmamış tiraj haklarına mütedairumumi mevzuun O . E. E. C. Tediyat Komitesin
ce incelenmesi imkânı hâsıl olduktan sonra E. C. A. tdaresi ile görüşülecektir* 

Bu hal tarzı, Türkiye'ye 1948 - 1949 programının ikmalini süratle tahakkuk ettirmek imkânını 
vereceği gibi, karşılık mahiyet taşıyan, kullanılmamış tiraj hakları meselesinin tesviyesi işinin 
Paris'teki O. E. E. C. Tediyeler Komitesinde halen cereyan etmekte olan müzakerelerin netice* 
siyle talik edilmesini de mümkün kılacaktır. 

Muvakkat hesabın 1948 - 1949 yılma ait muallâk tiraj haklarından hepsinin Türkiye'ye kar* 
şı kullanılması suretiyle ve E. C. A. idaresinin her hangi bir hibesi mevzuubahis olmıyacak şe
kilde tesviye edildiği farzolunacak olursa, diğer karşılık hesaplarında olduğu gibi, E. C, A, İda-̂  
resinin bu hesaptan % 5 e kadar para çekmek hakkını haiz olamayacağını bu münasebetle belirt-* 
mek isterim. 

Bu hal suretinin Hükümetinizce şayanı kabul olup olmadığını mümkün süratle bana bildirir
seniz ziyadesiyle memnun kalacağım. Kabule şayan olduğu takdirde, bu mektup ve cevabı Türki
ye Hükümeti ile EGA İdaresi arasnıda bu meseleye dair akdolunmuş bir Anlaşma telâkki 
olunacaktır. , 

Saygılarımla. , 
;" ' ••*•/• • ' - - • ' EGA Temsilcisi 

-.-- - - i '"" Elçi 
'•'•' •'"" ' \ , İmza 

UuuüB.Dorr 
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TERCÜMB 

Sayın ftussell H. Door, Ankara, M Temmuz 1949 
ECA. Temsilcisi 

Elçi 
Ankara 

Metni aşağıda mezkûr 11 Temmuz 1949 tarihli mektubunuzu almakla şeref duymaktayım; 
«Russell H. Door'un mektubu aynen» 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yükardaki mektup muhtevası ile tamamen mutabık bulundu

ğunu size bildirebilmekten dolayı pek bahtiyarım. • ft , &,., ^^' 
Bu vesile ile, hesabın açılacağı tarihi size ayrıca bildirmekle pek memnun kalacağımı da arze-

derim. 
Saygılarımla, 

Neemeddin Sadak 

+mm 

(̂ B. Bayıa : 1$) 



S. Sayısı: 77 
Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı ve Burdur Milletvekili Ahmet 
Ali Çınar'ın, Tapu Kanununun 15 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçişleri, Tarım, Adalet, ve Maliye, Ko

misyonları raporları ( 2 / 6 ) 

Yüce Başkanlığa 

22 . XI I . 1934 gün ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
hazırladığımız kanun tasarısı ile gerekçesini sunuyoruz. Gerekli muamelenin ifasına delâletlerini 
saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

2 0 . I X . 1946 
Denizli Milletvekili Burdur Milletvekili 

Re§ad Aydınlı Ahmet Ali Çınar 

GEREKÇE 

Yurdumuzun birçok yerlerinde bataklık sahalara tesadüf edilmektedir. 
Bunların memleket sağlığı bakımından arzettikleri zararlı durumu izaha lüzum yoktur. Diğer ta

raftan bataklıkların işgal ettiği mümbit sahaların ekilip biçilmesi millî servet ve ziraat için büyük 
mikyasta birer kayıptır. 

Şimdiye kadaT alman ve bundan sonra alınması mümkün olan malî ve teknik tedbirlerle sayıları 
çok, sahaları geniş olan işbu bataklıkları tamamen Devlet eliyle ve kısa bir zamatnda kurtarmaya im
kân yoktur. Bu sebeple civar halkın emekleriyle kurutulmaları mümkün bulunan bataklıkları; kuru
tulan toprakların kurutanlara verilmesi suretiyle, ortadan kaldırılması millî servet ve sıhhat için 
süratle alınması lâzım bir tedbirdir. 

Bu suretle yılın bilhassa kış aylarında âtıl kalan vatandaş emeğini kıymetlendirmek ve sıtma ya
tağı sahaları birer verim kaynağı haline çevirmek, yurda feyiz ve bereket getirecek imkânlar cümle-
sindendir. Yürürlükte bulunan Tapu 'Kanunumuzun 15 nci maddesinde her ne kadar kimsenin mül
kiyetinde bulunmıyan bataklıklarla, birikinti suların, verilen müsaadeye tevfikan (doldurulması) ha
linde doldurulan yerin ruhsat şartları dairesinde hak sahibi namına tescil edileceği kayıtlı ise de; 
madde metninde kurutmadan bahsedilmiyerek münhasıran doldurmanın şart koşulmuş olması sebe
biyle tatbikatta, kanal açarak akıtmak, kolmtasyon yapılmak, veya bataklık sularını kuyular vasıta-
siyle zeminaltı kabili nüfuz bir tabakaya emdirmek şekillerinden biriyle yapılan kurutmalarda, ku
rutulan toprakların, kurutanlara verilmediği görülmektedir. 

Bunun neticesi olarak da bahsi geçen kanun maddesi bugünkü haliyle memlekete hiçbir fayda 
sağlamamakta ve bataklıkların melhuz ömürlerini uzatmaktadır. 

Halbuki bataklıkların (doldurmak) suretiyle kurutulması, kurutma usullerinden ancak birisi olup 
bu usul en pahalı ve başkaca bir imkân bulunmadığı takdirde nadiren tatbik edilen gayriiktisadi bir 
usuldür. 

Bilhassa birkaç dekarı geçen bataklıkların doldurma voliyle kurutulmaları büyük sermayeye ve 
Devlet müdahalesine lüzum gösteren istisnai bir usuldür. 

Arzolunan izahata göre Tapu Kanununun 15 nci maddesinin bağlı varakada yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmesi memleket için hayırlı ve iktisadi bir tedbir olacaktır. 

Denizli Milletvekili Burdur Milletvekili 
Re$ad AydınU Ahmet Çmar 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/6 
Karar No. 2 

2. XII. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Tapu Kanununun 15 nci maddesinde deği
şiklik yapılmasına ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair Burdur Milletvekili 
Ahmet Çınar ve Denizli Milletvekili Reşad Ay
dınlı tarafından tanzim edilip komisyonumu
za tevdi buyurulan kanun teklifi tasarısiyle ge
rekçesi İçişleri Bakam ve Maliye, Adalet ve 
Tarım Bakanlıkları temsilcileri huzuriyle Ko
misyonumuzda incelendi. 

Tapu Kanununun imar ve ihyaya taallûk 
eden altıncı maddesi tatbikatta birçok gayri
menkul sahiplerince bilâbedel hudut tevsileri-
ne veya geniş ölçüde arazi tesahubuna yol aç
tığı görülerek Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nu bu altıncı maddeyi hükmünden iskat etmiş 
olduğuna; 

15 nci madde ise göl, bataklık, su birikin
tisi mahiyetindeki arazinin doldurulması sure
tiyle bir nevi imar ve ihyasına teşebbüs edeni 
kurutma işinin tekemmülü halinde kuruttuğu 
araziye tapu ile sahip kılmayı istihdaf etmek
te olup teklif edilen tasarıda bataklık ve su 
birikintilerinin yalnız doldurma suretiyle değil 
kanal açmak, kuyu açarak yeraltı sularına 
bataklık sularını sızdırmak ve süzdürmek ve
ya kolmatasyon suretiyle kurutanlara da mec-
canen temlik şeklinin teşmilini tazammun eyle
diğine ; 

Bu teklif yürürlüğe girdiği takdirde doldur
madan daha ziyade kolaylıkla ve pek az mas
rafla kurutulmuş gibi görülecek olan, haddi 
zatında açılan arkların ve kuyuların daima 
Çalışır halde muhafazasını zaruri kılan şekiller
le kurutma yoluna gidilerek yine hudut tevsi-
lerine ve geniş araziye tesahup vesilelerine yol 
açılarak beri tarafta topraksız halkın ümit bağ
ladığı bu gibi yerleri Hükümetin kurutup da

ğıtmasına takaddüm edecek bir tarihte «ben 
kuruttum ve tapu aldım» diye tasarruf iddia
sında bulunanların engel gibi dikilmelerine 
imkân hazırlıyacağma; 

Bu ise Yüksek Meclisçe henüz yeni kabul 
edilmiş ve bu yıllarda altı ilçede uygulanma
sına geçilmiş olan Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu ile vâzıı kanunun gütmekte olduğu ruh 
ve maksada aykırı görüldüğüne binaen tasarı
nın reddi bâzı arkadaşlar tarafından mülâhaza 
ve teklif edilmiş; 

İdari, içtimai, iktisadi, hukuki ve sıhhi her 
yönden önemli olan bu konunun Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunundaki ruh ve maksada 
;ygun bir şekilde Hükümetçe hazırlanıp getiri
lecek, belki de Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca derpiş edilen Millî Sağlık Bankası 
teşekkülünün bünyesinde yer alacak olan da
ha nafi hükümlerin tedvinine intizaren kanun 
teklifinin reddi çoğunlukla tezekkür kılınmış; 
olmakla havalesi gereğince Tarım Komisyonu
na verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komis
yonu Başkanı Başkan V. Sözsü 

Tekirdağ Çoruh Kars 
C- Uybadın A. Tüzün A. Eyidoğan 

Kâtip 
Bitlis Antalya 

M. Ertan R. Kaplan 
Bolu Bolu 

/ . Yalçın E. Ş. Adal 
Çorum Giresun Kocaeli 

S. Karafaktoğlu E. Dizdar A. K. Yarınca 
Konya Siird Sivas 

Ş. Ergun L. Yavuz M. Ş. Bleda 
Tokad Trabzon Yozgad 

G. Pekel H. Orhon î. Olgun 
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Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 

Esas No. 2/6 
Karar No. 7 

3 .11 . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Tapu Kanununun 15 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında Denizli Milletvekili Reşad Ay
dınlı ve Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar 'm 
komisyonumuza gönderilen Kanun teklifi Ada
let, Bayındırlık, Maliye, Tarım, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlıkları yetkili uzmanları ve 
teklif sahipleri bulundukları halde İçişleri Ko
misyonu raporlariyle birlikte okundu ve görü
şüldü. 

Memleketimizdeki bataklıkların çokluğu kar
şısında sağlık ve tarım bakımından yaptıkları 
zararlar sayılamıyacak derecede büyüktür. Bun
ların Devlet eliyle kısa bir zamanda kurutulamı-
yacağı meydandadır. Birçok bataklıklar vardır 
ki, bunlar köylü ve özel teşebbüs eliyle kurutula-
bilir. Bu suretle hem hastalıklar önlenir, hem 
de kuvvetli olan bu topraklar tarıma elverişli 
bir şekil alır ki, topraksızlara da toprak verilerek 
istihsal genişletilmiş omakla beraber sıtma sa
vaşı kolaylaştırılmış olacağı gibi bu uğurdaki 
masrafın da azalmasına hizmet edilmiş diğer 
bakımdan Hazineye de bir vergi kaynağı 
sağlanmış bulunacaktır. İçişleri Komisyonu ra
porda Hükümetçe hazırlanacak daha faydalı 
hükümleri havi bir tasarıya intizaren bu teklif 
kabul edilmemiş ise de böyle bir tasarının he

nüz hazırlanmış olmadığını ve teklifin ehemmi
yetini göz önünde bulunduran komisyonumuz 
bu hususu incelemek üzere kurduğu Tâli Komis
yonun raporunda beş Bakanlık uzmanlarının da 
muvafakatiyle esaslı incelemeler yaparak tek
lifte değişiklikler yapmış bunu on beş madde 
aalinde hazırlamıştır. 

Bu suretle bu bataklıkları kurutacakları teş
vik maksadiyle teklife hükümler konmuştur. 

Havalelerine göre Adalet Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tarım K. Başkanı 
İzmir 

R. Köken 
Kâtip 
Manisa 

Toprak Kanunu hükümleri 
mahfuz kalmak kaydiyle 

H. öztarhan 
Bursa 

A. Duru N 
Maraş 

A. Yayctoğlu 
Sinob 
E. Kök 

Çorum 
. Atalay 

A, 

SÖzcü 
Manisa 
Y. özey 

Aydın 
N. Göktepe 

Kocaeli 
A. Dikmen 

Seyhan 
K\ Ener 
Maraş 

. R. Çuhadar 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/6 
Karar No. 32 

Yüksek Başkanlığa 

15 .11 . 1949 

Tapu Kanununun 15 nci maddesinde deği
şiklik yapılmasına ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair Denizli Milletvekili Reşad 
Aydınlı ve Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çı
nar tarafından hazırlanan ve Komisyonumuza 
gönderilen kanun teklifi Adalet, Bayındırlık, 

Maliye, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlıkları temsilcileri hazır bulunduğu halde 
İçişleri ve Tarım Komisyonları raporlariyle bir
likte okundu ve görüşüldü . 

İçişleri Komisyonunca teklif sahibinin ge
tirdiği veçhile ve Tapu Kanununun 15 nci mad-
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desinin tadili ve kanuna geçici bir madde ek
lenmesi şeklinde mütalâa olunan teklif Tarım 
Komisyonunca Bataklıkları Kurutma Kanunu 
adiyle ve muhtelif hükümleri ihtiva eyliyen bir 
kanun şekline ifrağ edilmiş ve bu suretle mey
dana getirilmiş olan metin Komisyonumuzca 
esas tutularak müzakerelere geçilmiştir. 

Memleketimizde bataklıkların çokluğu ve 
bunların halihazır durumlariyle umumi sağlık 
üzerindeki menfi tesirleri ve toprak darlığı çe
kilen yerlerde bu bataklıkların kurutulması 
dolayısiyle elde edilecek araziden istifade hu
susları, fertlerin veya köy şahsiyetlerinin böy
le bir1 teşebbüse geçmesinin imkânlarını sağlıya-
cak ahkâmın mevzuat arasında yer almasını lü
zumlu kılmış ve bugün yürürlükte bulunan Ta
pu Kanununun 15 nci maddesiyle bu cihetin 
hukuk himayesinde görülememesi sebebiyle 
muhtelif ihtimalleri göz önünde bulundurarak 
,ve kurutmada işin başıboş ve gelişigüzel bir 
surette yapılmamasını temin maksadiyle ayar-
layıeı hükümlerin vaz'ı zaruri görülerek esas 
prensipini ve ancak maddeler üzerinde aşağıda
ki değişikliklerle tasarının tümünün kabulüne 
karar verilmiştir. 

Madde 1 : Bu madde, doldurma usullerinin 
tadadı mahzurlu telâkki edildiğinden bunun 
yerine (her hangi bir suretle) kaydının ilâve
siyle tadat haricinde kalabilmesi mümkün olan 
hususların kanunda yer alması temin edilmiştir. 

Madde 2 •, Bu maddeye (ilgili belediyeler) 
kaydı eklenmiştir. Belediyelere de kurutma 
için teşebbüs ve müracaat hakkı tanınmıştır. 
Ve hangi vilâyetin yetkili olduğu hususunda 
bir ihtilâf çıkarsa bunun halli de Bayındırlık 
Bakanlığına terkedilmiştir. 

Bu maddedeki diğer bir değişiklik de, kü
çük sây mükellefiyeti tâbirinin mesnedi olan 
Sıtma Savaş Kanununun 8 nci maddesinin met
ne ilavesidir. 

Bu tâbiri hukukinin mesnedinin metinde yer 
almasını teminen buna lüzum görülmüştür. Kü
çük Sây mükellefiyeti yoliyle kurutma hususu-
da sadece köylülere tanınmış bulunmaktadır. 

Avamprojelerin hazırlanmasında asgari bir 
müddet tâyini zaruri görülmüştür. Son haddin 
tâyini cihetine gidilmiyerek bu mahallî hususi
yetlere göre münasip bir süre kaydiyle takdire 
bırakılmıştır. Fakat asgarî müddet takdire ter-
kolunmamıştır. 

Kurutma bedeli 50 bin lirayı aşan avamprc-
jeler Bayındırlık Bakanlığına 50 bin lira veya 
daha aşağı miktarda olanlar da o ilin bağlı bu
lunduğu Su İşleri Müdürlüğüne gönderilecek ve 
bu makamlarca en uygun görülen proje valiliğe 
bildirilecektir. Eğer kurutma işini bir köy 
veya birkaç köy üzerine almış ise bu işin avam-
projesi valilikçe keza o ilin bağlı bulunduğu Su 
işleri Müdürlüğünce hazırlattırılacaktır. Tarım 
Komisyonununun metnindeki Bayındırlık Teşki
lâtı tâbirinin tatbikatta doğuracağı müşkülât 
göz önünde tutularak ve her ilin de bağlı bulun
duğu bir Su işleri Müdürlüğü mevcut olduğu 
hesaba katılarak böyle bir değişiklik yapılması 
faydalı görülmüştür. 

Madde 3. : ikinci maddedeki değişiklikle 
ayarlı olarak bir tadil zarureti hâsıl olmuş ve 
ilin bağlı bulunduğu Su işleri Müdürlüğünce in
celenen veya Bayındırlık Bakanlığından gelen 
tâbirinin ilâvesi ve Su işleri Müdürü tâbiri ek
lenecek Başkanlık sadece sıtma savaşma mün
hasır bırakılmişır. 

Bu maddeye bir de fıkra eklenmiştir ki, Dev
let programına dâhil veya kurutulup kurutulma-
ması umumi menfaatler bakımından devletçe 
mütalâa olunacak yerlerin de bir şahsın arzusuna 
uyularak kurutmaya tâbi tutulmasın diye Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya 
Hazineye ait olan yerlerde Maliye Bakanlığından 
müsaade alınması mecbur tutulmuştur. 

Madde 4 : Bu maddeye Komisyonun kati 
projenin ihzarı için münasip bir mehil verilmesi 
kaydı ilâve edilmiştir. Ve müteşebbis köylü ise 
kati proje gene o ilin bağlı bulunduğu Su işleri 
Müdürlüğünce yapılması yukarki madde ile 
ayarlı olarak kabul edilmiştir. 

Madde 5 : 2 ve 3 ncü maddelerle ayarlan
mış ve projeye göre kaç günde ikmal edilecekse 
tâyin olunan bu müddet zarfında mücbir sebep 
olmaksızın işi bitirmiyenlerden müsaadenin geri 
alınacağı kaydı eklenmiştir. 

Madde 6 : Tarım Komisyonunun metni ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 7 : 5 nci maddedeki kayıtlar dolayı
siyle kaldırılmıştır. 

Madde 8 : Bu maddede tescil usulü vaz'edil
miş ve bir de kiraya verilememek kaydı ilâve 
olunmuştur. 

Madde 9 : Kurutulan yerde şahıslara ait 
arazi mevcut ise bu arazi sahibinin kurutma mas-
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rafına kendi payına isabet eden miktarla işti
rakini temin edecek bir hüküm vaz'edilmiş ve 
"»denecek miktarın da 3 ncü maddedeki Komis
yonca tâyini cihetine gidilmiştir. 

Madde 10 : Kurutmadan beklenen gayenin 
devamını sağlıyacak hükümleri ihtiva eyliyen bu 
maddeye bu hususu belirtecek tâbirler ilâve edil
miş ve bir de valilikçe muayyen bir sürenin tâ
yini ciheti kabul edilmiştir. 

Madde 11 : Esas maksat ve gaye göz önünde 
tutularak madde yazılış bakımından yeniden 
ele alınmış ve kurutulan yer dışında kalan eş
hasa ait arazi de projede gösterilen kurutma için 
lâzım olan ve o şahsın bu arazisinden istifadesine 
mâni olacak devamlı tesisatın yapılması zaruri 
ise, buna mülk sahibinin müsaade etmesi mecbu
ri tutulmuştur. 

Bu ahvalde müteşebbisler bu arazi sahibine 
elinden çıkan toprak karşılığı olarak istekleri
ne göre ya iki misli toprağı adlarına tescil et
tirecekler veyahut da değer pahasını ©diyecek
lerdir. 

Arazi sahibi müsaade etmediği ve bu şıkları 
kabul etmediği takdirde bu arazi, bedeli müte
şebbislerden alınmak üzere kamulaştırma yolu 
ile alınacak ve müteşebbise bu tahsisatın yapıl
ması için devrolunacaktır. 

Madde 12 : Tapu Kanununun 15 ncı mad
desinin 1 nci fıkrasında yazılı hükümler hari
cinde kalan bir usul ile bu kanunun neşri tari-, 
hi olan, 29 . XII . 1934 tarihinden sonra kurutu
lan bataklık, göl, su birikintilerinden ortaya çı
kan toprakların kurutanlar namına tesciline ka
nun hükümleri müsait olmadığından bu şekilde 
kurutulup ve zilyedlikleri devam edenler namına 
bunların, tesciline imkân verilmiştir. 

Yukarda yazılı değişikliklerle kabul edilen 
kanun teklifi havalesi gereğince Maliye Komis
yonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Adalet Ko. Başkanı 
Kayseri 

R. özsoy 
Ankara 

E. H. Ergun 
Bura 

A. Konuk 
Erzurum 

Sözcü 
Kırşehir 

S. Kurutluoğlu 
Antalya 
N. Akoy 

Denizli 
N. Küçüka 

İsparta 
Ş. îbrahimhakkıoğlu R. Güllü 

İzmir Kayseri 
E. Oran S. Azmi 

Mardin 
M. K. Boran 

Kâtip 
Manisa 

K. Cöşkunoğlu 
Bursa 

A, Akgüç 
Erzincan 
A. Fırat 

İstanbul 
M. H. Gelenbeğ 

Manisa 
F. Uslu 

' Muğla 
N. özsan 

Maliye Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/6 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

Tapu Kanununun 15 nci maddesinde deği
şiklik yapılmasına ve bu Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair Denizli Milletvekili Re-
şad Aydınlı ve Burdur Milletvekili Ahmet Ali 
Çmar tarafından hazırlanıp teklif edilen ka
nun tasarısı, Hükümet mümessili ve teklif sa
hiplerinden Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çı
nar ' ın huzurlariyle incelendi. 

Bataklıkların kurutulmasmdaki maksat ve 
gaye ve bunun sağlık ve sosyal ve tarım bakı
mından temin edeceği faydalar malûm bulun
duğuna göre Adalet Komisyonu tarafından ha
zırlanan tasarının aynen kabulü kararlaştırıl
mıştır. 

12 . XII . 1949 

arzedilmek üzere 

Bu Rapor Sözsücü 
Kastamonu 
Â. Tokbzlü 
Çankırı 

R. Dolunay 

Kmutayın yüce tasvibine 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı 

Gümüşane 
H. F. Ataç ı 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 

İmzada bulunmadı İmzada bulunmadı 
İstanbul Tekirdağ Tokad 
8. Adato Z. E. Cezaroğlu C. Kovalı 

Çorum 
Heyette bu hususta noktai nazarımı ar-

zetmek kaydiyle 
N. Atalay 
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TARIM KOMİSYONU DEĞÎŞ-

TİRlŞÎ 
ADALET KOMÎSYONTJNUN 

DEĞÎŞTlRlŞl 
BURDUR MİLLETVEKİLİ 
AHMET ÇINAR VE DENİZLİ 
MİLLETVEKİLİ REŞAD AY-

DİNLİ'NIN TEKLİFİ 

Bataklıkları Kurutma Kanunu Bataklıkları Kurutma Kanunu 

MADDE 1. — Devletin hü
küm ve tasarrufu altında olan 
veya Hazinenin, katma ve özel 
bütçeli daire ve müesseselerin 
mülkiyetinde bulunan göl, ba
taklık ve su birikintileri her 
hangi bir suretle kurutulduğu 
takdirde bu kurutmadan hâsıl 
olan arazi aşağıdaki hükümler 
dairesine kurutanlar namına 
tescil olunur. 

MADDE 2. — Kurutma iste
ğini havi dilekçe valiliğe veri
lir. Kurutulacak yer birkaç ilin 
sınırı içinde ise müracaat bü
yük parçanın bulunduğu mahal 
valiliğine yapılır. Yetki ihtilâ
fı halinde isteğin hangi valilik
çe inceleneceğini Bayındırlık 
Bakanlığı tâyin eder. 

Bu dilekçe üzerine keyfiyet 
ilgili köylere veya belediyelere 
bildirilir ve üç ay süre ile ga
zete ve mahallî âdetlere göre 
ilân edilir. Bu süre içinde köy
lüler veya belediyeler kurutma
ya istekli olmadığı ve köylüler 
tarafından Sıtma Savaş Kanu
nunun 8 nci maddesinde yazılı 
küçük sây mükellefiyeti ile ya-
pılamıyacağı anlaşıldığı ve baş
kaca istekli çıkmadığı takdir
de, avanprojenin hazırlanması 
için valilikçe dilekçe sahipleri
ne gerekli tebligat yapılır ve 
avanproj elerin 15 günden aşa
ğı olmıyacak münasip bir süre 
içinde hazırlanarak valiliğe ve
rileceği de bu tebligatta göste -
rilir. Avanproj elerden kurutma 
bedeli 50 bin lirayı aşanlar in-

MADDE1. — 22 . X I I . 1934 
gün ve 2664 sayılı Tapu Kanu
nunun 15 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 15. — Kimsenin mül
kiyetinde bulunmıyan göller, 
bataklıklarla birikinti suları 
Devletçe veya kanun dairesin
de vilâyetçe verilen mezuniyete 
istinaden doldurulması veya 
her hangi bir şekilde kurutul
ması halinde şerait ifa edildiği 
ait olduğu makamlardan bildi
rildiği takdirde, imtiyaz ve ruh
sat şeraiti dairesinde hak sahi
bi namına tescili" icra kılınır. 

Sahipli arazide husule gelen 
bataklıkların sıhhi sebeplerden 
dolayı kurutulması zarureti ta
hakkuk edince Devlet veya vi
lâyet tarafından verilecek mü
sait bir mühlet içinde sahipleri 
kurutmadıkları takdirde o ba
taklık Devlet veya vilâyet tara
fından kurutulur. Sahiplerin
den kurutma masraflarına işti
rak edenlerin arazisi kendileri
ne verilir. Masrafa iştirak etmi-
yenlerin arazisi kurutanın mül
kü olur. 

Bu takdirde arazi sahiplerine 
o yerin tarla halindeki vergi 
kıymetinin yarısı tazminat ola
rak verilir. 

MADDE 1. — Devletin hü
küm ve tasarrufu altında olan 
veya Hazinenin, katma ve özel 
bütçeli daire ve müesseselerin 
mülkiyetinde bulunan, göl, ba
taklık ve su birikintileri; dol
durma, kanal açma, drenaj ve 
saire gibi çeşitli ve fennî usul
lerle kurutulduğu takdirde bu 
kurutmadan hâsıl olan arazi 
aşağıdaki hükümler dairesinde 
kurutanlar namına tescil olu
nur : 

MADDE 2. — Kurutma iste
ğini havi dilekçe valiliğe veri
lir. Kurutulacak yer birkaç ilin 
sınırı içinde ise müracaat bü
yük parçanın bulunduğu mahal 
valiliğine yapılır. Bu dilekçe 
üzerine keyfiyet ilgili köylere 
bildirilir ve üç ay süre ile ilân 
edilir. Bu süre içinde köylüler 
kurutmaya istekli olmadığı ve 
köylüler tarafından küçük sây 
mükelelfiyeti ile yapılamıyaea-
ğı anlaşıldığı ve başkaca istekli 
Çıkmadığı takdirde avanproj e-
sinin hazırlanması için valilik
çe dilekçe sahibine gerekli teb
ligat yapılır. . İstekliler sayısı 
fazla olduğu takdirde bu tebli
gat hepsine yapılır ve avanpro-
j esinin ne kadar süre içinde ya
pılıp valiliğe verileceği gösteri
lir. Avanproj elerden kurutma 
bedeli elli bin lirayı aşanlar in
celenmek üzere valilikçe Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilir. 
Bakanlıkça en uygun proje ve 
teklif sahibi belirtilerek valili
ğe bildirilir. 

Kurutmayı köy tüzel kişiliği 
adına köylü üzerlerine almak 
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isterlerse avanproje valilikçe 
Bayındırlık teşkilâtına yaptırı
lır. Köyler tarafından yapılan 
müracaat, kurutulması istenilen 
yerin münasebeti bakımından 
incelenir ve ihtiyaca göre ku
rutmanın hangi köye veya köy
lere verilmesi lâzımgeldiği üçün
cü maddede yazılı komisyon ta
rafından karşılaştırılır. 

MADDE 3. — Bayındırlık 
teşkilâtı tarafından incelenen 
veya hazırlanan veya ikinci 
madde gereğince Bayındırlık 
Bakanlığından gelen avanpro-
jeler valinin başkanlığında def
terdar, Bayındırlık, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Tarım müdür
leriyle bulunduğu takdirde su 
işleri sıtma savaş başkanların
dan teşekkül edecek bir komis
yon tarafından tetkik edilerek 
bir karara bağlanır. 

MADDE 4. — Komisyon bu 
yerin kurutulmasına karar ver
diği takdirde keyfiyet valilikçe 
müteşebbise tebliğ edilmekle 
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celenmek üzere valilikçe Ba
yındırlık Bakanlığına, 50 bin 
lira ve daha aşağı miktarda 
olanlar ilin bağlı bulunduğu su 
işleri müdürlüğüne gönderilir. 
Bakanlıkça veya ilin bağlı bu
lunduğu su işleri müdürlüğün
ce en uygun proje belirtilerek 
valiliğe bildirilir. 

Kurutmayı bir veya mütaad-
dit köy tüzel kişilikleri üzerle
rine almak isterlerse lavanproje 
valilikçe o ilin bağlı bulunduğu 
su işleri müdürlüğüne yaptırı
lır. 

Köyler tarafından yapılan 
müracaat, kurutulması isteni
len yerin münasebeti bakımın
dan incelenir ve ihtiyaca göre 
kurutmanın hangi köye veya 
köylere verilmesi lâzımgeldiği 
3 ncü maddede yazılı ikomis-
yon tarafından kararlaştırılır. 

MADDE 3. — îkinci madde 
gereğince ilin bağlı bulunduğu 
su işleri müdürlüğü tarafından 
incelenen veya hazırlanan veya 
Bayın'dırlık Bakanlığından ge
len avanprojeler valinin baş
kanlığında Defterdar, Bayın
dırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Tarım müdürleri ile bu
lunduğu takdirde su işleri mü
dürü ve sıtma savaş başkanın
dan teşekkül edecek bir komis
yon tarafından tetkik edilerek 
bir karara bağlanır. 

Kurutulacak yer Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bu
lunduğu veya Hazineye ait ol
duğu takdirde komisyon Mali-
ye Bakanlığının da müsaadesi
ni alır. 

MADDE 4. — Komisyon bu 
yerin kurutulmasına karar ver-. 
diği takdirde katî projenin ha
zırlanması için münasip bir 
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(bera'ber kati projenin ihzarı 
için münasip bir müddet tâyin 
olunur. 

Müteşebbis köylü ise, katî 
proje Bayındırlık teşkilâtı ta
rafından yapılır. 

MADDE 5. — Katî projenin 
Bayındırlık teşkilâtı tarafından 
tasdikmdan itibaren (90) gün 
içinde işe başlanılmadığı tak
dirde verilmiş olan müsaade va
lilikçe geri alınır. 

MADDE 6. — Kurutma mü-
sadesi alan müteşebbis, tara
fından komisyonca mahallinde 
tesbit edilen bataklık sınırı, ma
hallî şartlara uygun ve sabit 
işaretlerle belirtilir ve bunun 
hir plânı valiliğe tevdi edilir. 

MADDE 7. — Müteşebbisler 
kurutmaya is'tekli bulundukları 
araziyi bu yerlerin küçük ve bü
yüklüğüne ve sair hususiyetle
rine göre projede tâyin edilecek 
süre içinde projesine uygun ola
rak kurutmaya mecburdurlar. 

Ad. K. 

müddet tâyin eder ve keyfiyet 
valilikçe müteşebbise tebliğ 
olunur. 

Müteşebbis köylü ise katî 
proje o ilin bağlı (bulunduğu 
su işleri müdürlüğü tarafından 
yapılır. 

MADDE 5. — Katî projenin 
2 nci maddedeki şartlar daire
sinde Bayındırlık Bakanlığı ve
ya su işleri müdürlüğü tarafın
dan tasdikıridan itibaren 90 
gün içinde işe başlanmadığı ve
ya işe başlandığı halde tâyin 
olunan müddet içinde mücbir 
sehep olmaksızın projesine uy
gun olarak bitirilmediği tak
dirde verilmiş olan müsaade 
geri alınır. 

MADDE 6. — Tarım Komis
yonunun 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Komisyonca 
şartlarına uygun olarak kuru
tulduğu kabul edilen arazi ku
rutanlar namına bedelsiz ve 
harçsız olarak tapuya tescil 
olunur. 

Ancak, kurutulacak arazi 
üzerinde kurutma için gerekli 
tesisatın yapılmasına engel ol
mamak ve kurutma işlerini ge
ciktirmemek şartiyle kurutu-
luncaya kadar elde edilen hak 
ve menfatler bu arazinin sahip
lerine veya kiracılarına aittir. 
Usulü dairesinde kurutma tale
bi yapıldıktan sonra Devlete 
veya özel idarelere ait yerler 
'başkalarına kiraya verilemez. 
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MADDE 8. — Komisyonca 
şartlarına uygun olarak kuru
tulduğu kabul edilen arazi ku
rutanların parasız olarak mül
kü olur. 

Ancak kurutluncaya kadar 
•bu arazi üzerindeki her türlü 
hak ve menfaatler sahiplerine 
aittir. 

MADDE 9. — Kurutulan yer
de eşhasa ait tapulu toprak 
mevcut ise, arazi sahibi valilik
çe tesbit edilecek miktarda, ku
rutma masrafına iştirak eder. 

Bu masrafı ödemediği takdir
de bu bedele tekahül edecek su
rette tesbit ve tefrik edilecek 
toprak üzerindeki mülkiyet 
hakkı düşer ve bu toprak yu-
kardaki hükme göre kurutan
lar adına tescil olunur. 

MADDE 10. — Kurutanlar, 
kuruttukları topraklar üzerin
de kurutmanın idamesi için ica-
fbeden hakim, onarım ve temiz
leme tedbirlerini müştereken 
almaya mecburdurlar. Bu mec
buriyet o araziyi sonradan de
vir ve satmalanlara da şâmil
dir. Kurutulan arazi kurutma 
ile güdülen maksadı ortadan 
kaldıraeak şekiller meydana 
gelmeye haşlarsa mal sahipleri 
husule gelen zararları, valilik
çe tâyin edilecek süre içinde gi
dermekle mükelleftir. 

Bu mükellefiyet yerine geti
rilmediği takdirde mahkeme 
fcarariyle tapuları iptal edile-

MADDE 8. — Kurutulan 
yerde eşhasa ait tapulu yer 
mevcutsa bu yerin sahibi, umu
mi kurutma masrafının kendi 
payına isabet edecek miktarını 
kurutana öder. Bu miktar 
üçüncü maddede yazılı komis
yon tarafından teshit olunur. 
Miktar hakkındaki ihtilâf mah
kemece hallolunur. Bu yer ku
rutana ait alacağının kanuni 
teminatı hükmündedir. 

MADDE 9. — Kurutanlar ku
ruttukları topraklar üzerinde 
•kurutmanın idamesi için proje
sine göre icabeden hakim, ona
rım ve temizleme tedbirlerini 
almaya mecburdurlar. Bu mec
buriyet o araziyi sonradan de
vir ve satmalanlara da şâmil
dir. Bu mükellefiyet valilikçe 
tâyin edilerek ilgililere yazı ile 
tebliğ olunacak münasip süre 
içerisinde yerine getirilmediği 
takdirde kurutanların veya de
vir alanların tapuları valilikçe 
mahkeme karariyle iptal ettiri
lir. 

MADDE 10. — Kurutulan 
yerler dışında kalan eşhasa ait 
arazi de kurutmanın icabettir-
diği ve projede gösterilen ve o 
araziden istifadeye mâni teşkil 
edecek devamlı her türlü tesi
satın yapılmasına ve tertibatın 
alınmasına mülk sahipleri mü
saadeye medburdurlar. 

Müteşebbisler bu halde arazi 
sahiplerine, ellerinden çıkan 
toprak karşılığında isteklerine 
eröre ya değerini ödivecekler 
veva kurutulan yerden iki misli 
toprakı adlarına tescil ettirmp-
ve mecburdurlar. Arazi sahibi 
bu hususları kabul etmediği 
takdirde bedeli müteşebbisler 
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rek geri alınır ve eski sahipleri 
adına tescil olunur. 

MADDE 11. — Kurutulan 
yer dışında kalan eşhasa ait 
arazide, kurutmanın icabettir-
diği ve projede gösterilen her 
türlü tesisatın yapılmasına ve 
tertibatın alınmasına mülk sa
hipleri müsaadeye mecburdur. 

Bu halde arazi sahiplerine, 
elinden çıkan toprak karşılığın
da kurutulan yerden iki misli 
toprak adlarına tescil edilerek 
verilir. 

Kabul etmediği takdirde is
timlâke gidilir. İstimlâk edilen 

Ad. K. 

tarafından verilmek ve kamu
laştırılma yoliyle alınarak mü
teşebbise bu tesisatın yapılma
sı için devrolunur. 

Kamulaştırma yoliyle alman 
araziden geriye kalan kısım kü
çük parçalara ayrılmış ise mal 
sahibi istediği takdirde bunla
rı da kurutanların almaları 
mecburidir. Arazisi ikiye ayrı
lan yerlerde kurutanlar nakil 
vasıtaları için geçit temin et
meye mecburdurlar. 

Bu arazi birinci maddede ya
zılı daire ve müesseselere ait 
topraklardan ise bir karşılık, 
kira bedeli' ve ecrimisil aran
maz. 

Bu topraklar dahi, kurutma 
sonunda asıl kurutulan arazi 
ile birlikte kurutanlar namına 
tapuya bağlanır. 

Araziden bir kısmının ziyamı 
mucip olmıyan muvakkat ter
tip ve tesisler dolayısîyle arazi 
sahibinin varsa zararı veya 
mahrum kalacağı kârı 3 ncü 
maddede gösterilen komisyon
ca tesbiti edilecek rayiç üzerin
den kurutanlar tarafından der
hal ödenir. 

Bu maddede yazılı hallerden 
dolayı çıkacak ihtilâflar mah
kemece hallolunur. 

MADDE 11. — 4871 sayılı 
Sıtma Savaş Kanununun 8 nci 
maddesine göre küçük sây mü
kellefiyeti tatbiki suretiyle, ku
rutulmuş veya kurutulacak 
olan birinci maddede yazılı da
ire ve müesseselere ait arazi, 
mükellef olarak bu işi yapmış 
olanlara müsavi olarak dağıtı
lır ve adlarına tapuya bağla
nır. 

( S. Sayısı: T7) 
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GEÇtCÎ MADDE — 22.XII. 
1934 gününden sonra doldurul
maktan başka 'bir surette kuru
tulmuş olan göl, bataklık ve bi
rikinti sulardan kalan toprak
lar hakkında yukardaki 15 nci 
madde hükmü uygulanır. 

Ta. K. 

araziden geriye kalan kısım kü
çük parçalara ayrılmış ise mal 
sahibi istediği takdirde bunları 
da kurutanların almaları mec
buridir. Arazisi ikiye ayrılan 
yerlerde kurutanlar, nakil va
sıtaları için geçit temin etme
ye mecburdurlar. 

Bu arazi birinci maddede ya
zılı daire ve müesseselere ait 
topraklardan ise bir karşılık, 
kira foedeli ve ecrimisil aran
maz. 

Bu topraklardaki, kurutma 
sonunda asıl kurutulan arazi 
ile birlikte kurutanlar namına 
tapuya bağlanır. 

Bu topraklar hakkında da 
onuncu madde hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 12. — 4781 sayılı 
Sıtma Savaşı Kanununun seki
zinci maddesine göre küçük say 
mükellefiyeti tatbiki suretiyle, 
kurutulmuş veya kurutulacak, 
olan birincil maddede yazılı da
ire ve müesseselere ait arazi; 
mükellef olarak bu işi yapmış 
olanlara dağıtılır ve adlarına 

tapuya bağlanır. 

MADDE 13. — 2644 sayılı 
Tapu Kanununun on beşinci 
maddesinin birinci fıkrasiyle 
hu kanun hükümlerine mugayir 
diğer kanuni hükümler kaldı
rılmıştır. 

Ad. K. 

MADDE 12. — 2644 sayılı 
Tapu Kanununun 15 ncî mad
desinin 1 nci fıkrası kaldırıl
mıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 
2644 sayılı Tapu Kanununun 
15 nci maddesinin birinci fık
rası, şümulü haricinde kalan 
tbir usulle 29 . XII . 1934 tari
hinden sonra kurutulan göl, su 
birikintisi ve bataklıklar hu
susi şahıslar namına tapuya 
tescil edilmemiş ise kurutanlar 
ve zalyedlikleri devana edenler 
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Ta. K. Ad. K. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Adalet ve İçişleri Bakanlıkları 
yürütür. 

MADDE 14. — Bu kanun ya
yınlandığı tarihten yürürlüğe 
girer. 

MADDE 15. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

namına harçsız ve bedelsiz ola
rak bu kanun hükümlerine gö
re tapuya tescil olunur. 

Kurutanların şahısları veya 
kurutulan yerin mahdut ve 
mülkiyeti hakkındaki ihtilâflar 
mahkemece haliolunur. 

MADDE 13. — Tarım Komis
yonunun 14 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tarım Komis
yonunun 15 nci madçlesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(%. Beçm: Tl) 



S Sayısı: 78 
Türkiye ile Danimarka arasında Ankara'da imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun tasa

rısı ile Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları (1 /490) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . I . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1259, 6-177 
i? Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Danimarka arasında 15 Aralık 1948 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve öde
me Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 12 . I . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile ge
rekçesi ve ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Anlaşmaların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak Bakanlar Kurulunun 12 . I . 1949 tarihli ve 3/8565 sayılı karariyle onanmış olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

GEREKÇE 

JVlemleketimiz ile Danimarka arasındaki ticari mübadeleler, 31 Mayıs 1930 tarihli Ticaret ve 
Seyrisefain Andlaşması hükümleri ve genel dış ticaret rejimimiz çerçevesi dâhilinde cereyan 
etmekte idi. 

Adı geçen memleketle 1946 ve 1947 yılları ile 1948 yılının ilk ayları içinde yaptığımız mal mü
badelesinin hacmi: 1946 yılı içinde ithalâtımız 1 674 000 Türk Lirası, ihracatımız da 4 653 000 
Türk Lirası kıymetini, 1947 yılındaki ithalât 751 000 Türk Lirası, ihracatımız 1 344 000 Türk 
Lirası 1948 yılının ilk üç ayındaki ithalât ise 322 000 Türk Lirası, ihracatımız da 60 000 Türk 
Lirası kıymetini bulmakta idi. 

Bugünkü iktisadi ve malî şartlar ve şarap gibi bâzı Tekel maddelerimizin Danimarka'da sürü
münün artması, iki memleket arasındaki ticari münasebetlerin gelişmesini sağlıyacak Ticaret 
ve ödeme Anlaşmaları akdi lüzumunu hissettirmiştir. 

Bu durum karşısında, Danimarka Hükümeti, ticari münasebetlerimizi düzenliyecek ahdî bağ
ları kurmak maksadiyle Ticaret ve ödeme Anlaşmaları akdi teklifinde bulunmuş ve bu teklif ta
rafımızdan kabul edilerek Ankara'da 2 Kasım 1948 tarihinde 'Danimarka Ticaret Heyetiyle gö
rüşmelere başlanmıştır. 

15 Aralık 1948 tarihinde imzalanan Türkiye - Danimarka Ticaret ve ödeme Anlaşmaları, kar
şılıklı finasman ve hesapların îngiliz Lirasiyle veya iki taraf Devlet bankalarının mutabık ka
lacakları başka bir para ile tasfiyesi esaslarına dayanmakta ve iki Hükümet, bu tasfiyeyi An
laşmaların sona ermesinden altı ay sonraya bırakacak şekilde bir mal mübadelesi esasını tatbika 
karar vermiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, karşılıklı mal mübadelelerini kolaylaştırmak maksadiyle her iki taraf Merkez Banka
ları, karşılıklı olarak kendi memleketleri ihracatını 200 000 A. B. D. Dalarına kadar finanse edecek-



tir. 16 Ekim 1948 talihinde Paris'te akdedilmiş bulunan « Avrupa Memleketleri arasında ödeme 
ve Takas Anlaşması ;» hükümleri gereğince tarafımızdan Danimarka'ya tanınan 1 500 000 A. B. D. 
Dolarlık tiraj hakkının kullanılabilir bakiyesi 200 000 doları aştığı müddetçe işbu bakiyenin baliği 
adı geçen memleket için finansman haddinin yerini alacaktır.- Eğer sözü geçen bakiye 200 000 A. 
B. D. Dolarından daha aşağı düşer veya tamamen tükenirse, 200; 000 A. B. D. Dolarlık finansman 
haddi göz önünde tutulacaktır. 

Diğer taraftan, ödeme Anlaşmasında derpiş edilen hesabın matlup veya zimmet bakiyesi finans
man haddini aştığı takdirde, bu rakamı aşan miktarlar İngiliz lirasiyle veya iki memleket Merkez 
Bankalarının mutabık kalacakları başka bir para ile tesviye edilecektir. 

İki Hükümet, her iki memlekette yürürlükte bulunan genel ithalât ve ihracat rejimleri çerçevesi 
içinde birbirlerine ithal ve ihraç müsaade ve lisansları vermek hususunda her türlü kolaylığı gös>-
termeyi taahhüt eylemiştir. 

Sözü geçen Anlaşmalara bağlı bir mektup ile Danimarka Hükümeti, yukarda anılan tiraj hak
kından 1 000 000 dolarlık kısmını, 1948 - 1949 devresi zarfında, memleketimizden tütün satın alın
masında kullanmayı kabul eylemiştir. 

İki memleket arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki bir yıl zarfında 15 milyon Türk lirasına 
baliğ olacağı tahmin edilmektedir. 

Yukarda sözü geçen Anlaşmalar ile eklerinde mevcut esasların, memleketimizin menfaatlerine 
uygun ve Danimarka ile olan iktisadi münasebetlerimizi gereği gibi düzenliyecek mahiyette bulundu
ğu mütalâa edilmektedir. 

Bu düşünce ile Anlaşmalar ve eklerinin onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 25 . III. 1949 

Esas No. 1/490 
Karar No. 30 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Danimarka arasında 15 Aralık 
1948 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve 
Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 12 .1.1949 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılıp Komisyonumuza 
havale buyurulan kanun tasarısı ile gerekçesi ve 
ilişikleri Hükümet temsilcisi de hazır olduğu hal
de incelendi. 

Hükümetin gerekçesinde görüldüğü ve temsil
cinin verdiği izahlardan anlaşıldığına göre Dani
marka ile memleketimiz arasındaki Ticari müba
dele 31 Mayıs 1930 tarihli Ticaret ve Seyrüsefain 
Andlaşmaları hükümleri ve genel dış ticaretimiz 
çerçevesi dâhilinde cereyan etmekte idi ve 1946 
tarihinden beri iki taraflı mal mübadelesi muh
telif hacımlar arzetmiş, ihracatımız 1948 yılının 
ilk üç aymda 60 bin Türk Lirası kıymetini bul
mak derecesine kadar düşmüştür. Mübadele hac 

mini genişletmek maksadiyle 15 Aralık 1948 tari
hinde Türkiye ile Danimarka arasında Ticaret 
ve ödeme Anlaşmaları imza edilmiştir. Bu an
laşmalar karşılıklı finansman ve hesapların İngi
liz lirasiyle veya iki taraf Devlet Bankalarının 
mutabık kalacakları başka bir para ile tasfiyesi 
esaslarına dayanmaktadır. Böylece her iki taraf 
merkez bankaları karşılıklı olarak kendi ihraca
tını 200 bin dolara kadar finanse edecektir. 16 
Ekim 1948 tarihinde Paris'te imzalanan Avrupa 
memleketleri arasında çok taraflı ödeme ve takas 
anlaşması gereğince tarafımızdan Danimarka'ya 
bir buçuk milyon dolarlık tiraj hakkı, tanınmış 
olduğundan bunun kullanılabilir bakiyesi iki 
yüz bin doları aştığı müddetçe işbu bakiye Da
nimarka için finansman haddinin yerini tuta
caktır. Mezkûr bakiye iki yüz bin dolardan aşa
ğıya düşerse iki yüz bin liralık finansman hak
kı göz önünde tutulacaktır. Bu tiraj hakkın-
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elan; bir milyon dolarlık kısmını Danimarka Hü
kümeti 1948 - 1949 devresinde memleketimizden 
tütün satın almak suretiyle kullanmayı kabul 
etmiştir, ödeme anlaşmasında derpiş edilen 
matlûp ve zimmet bakiyesi finansman haddini 
aştığı takdirde fazlası İngiliz lirasiyle veya iki 
memleket Merkez Bankalarının kabul edecekle
ri başka bir para ile ödenecektir. Her iki mem
leket genel ithalât ve ihracat rejimleri dâhilin
de birbirlerine ithal ve ihraç müsaade ve lisans
ları vermeyi ve kolaylık göstermeyi taahhüt et
mişlerdir. 

Heyeti umumiyesiyle memleketimiz menfa
atlerine uygun görülen bu anlaşmalara dair 
kanun tasarısının birinci maddesinin son fıkra

sındaki (kabul edilmiş) kelimelerinin çıkarıl
ması suretiyle kanun tasarısı ve ekleri Komis
yonumuzca tasvip edilmiştir. 

Havaleleri gereğince Ticaret Komisyonuna 
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komis. Başkanı Sözcü 
Bilecik Gazianteb 

M. Şevket Esendal Dr- A. Melek 
Kâtip 

Malatya Bolu Kocaeli 
A. Esenbel Dr. C. Çambel I. S. Yiğit 

Kütahya Manisa 
Orgl. A. Gündüz Korgl. A. R. Artunkal 

Manisa Sinob 
Ş. R. Hatipoğlu Y. Kemal Tengirşenk 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. î/490 
Karar No. 28 

12. XII. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Danimarka arasında 15 Aralık 
1948 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 12 .1.1949 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun ta
sarısı ile ekleri Dışişleri ve Ticaret ve Ekonomi 
Bakanlığı mümessillerinin huzurlariyle Komis
yonumuzca incelendi : 

Memleketimiz için yeni bir ticari saha olabil
me hususu günden güne beliren Danimarka ile 
ticari mübadelelerimizi nizam altına alacak bir 
anlaşmanın zaruretinde Komisyonumuz Hükü
met görüşü ile mutabıktır. 

Anlaşma yapılma teşebbüslerine muvafakat 
edilmesi yerinde görülmüştür. 

Anlaşmaların finansman ve karşılıklı tasfiye 
esaslarının ihtiva ettiği şekillerde günün icap
larına uygunluk görülmüştür. 

Finansman haddini aşan hesap bakiyelerinin 
tasfiyesi hususunda bulunan formül memleket 
menfaatlerine uygundur. 

Ancak tasfiye formüllerinde esas olarak alı
nan yabancı parasının müstakar bedeli üzerine 

şanj garantisi alınmasını Komisyonumuz fayda
lı olarak mütalâa etmiştir. 

Anlaşmanın ihtiva ettiği diğer esaslar ve ek 
mektuplarla varılan anlaşmalar heyeti umumi-
yesi itibariyle Komisyonumuzca, memleket men
faatlerine uygun görülmüş ve kanun tasarısı ile 
gerekçesinin ve mektuplarla eklerinin tasdikına 
karar verilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üüzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Ankara Gazianteb Niğde 

A. Çubukçu C. Alevli H. Vlusoy 
Afyon Karahisar Aydın Bilecik 

M. Aşkar Dr. S. Akın E. Bozöyük 
İmzada İmzada İmzada 
bulunamadı bulunamadı bulunamadı 
Kars Kars Kayseri Kırklareli 

F. Aktaş A. Sürmen H. Ürkün Ş. ödül 
İmzada 

bulunamadı 
Niğde Tokad Trabzon Van 

V. Sandal R. önder A. Sarıalioğlu M. Koçak 
İmzada İmzada 
bulunamadı bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Danimarka arasında 15 Aralık 
1948 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Danimarka arasın
da 15 Aralık 1948 tarihinde Ankara'da imzala.-
nan 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 Bakam 
II. Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Millî Savunma Bakanı Adalet Bakanı 

Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 
M. H. Göle 
Maliye Bakanı 

Ş. Adalan 
Bayındırlık Bakanı 

Nihat Erim 
8a. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid O rai 
Ticaret Bakanı 

G. 8. Barlas 

H. Çakır 
Dışişleri Bakanı 

N. Sadak 
Millî Eğitim Bakanı 

T. Banguoğlu 
Ekonomi Bakam 

C. Ekin 
fi-ümrük ve Tekel Bakanı 

E. Erişire/il 
Ulaştırma Bakanı 

Cfülek 
Çalışma Bakanı 

T. B. Balta 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Türkiye ile Danimarka arasımda 15 Aralık 
1948 tarihinde Ankara'd>a imzalanan Ticaret 
ve Öde m e x Inlaşmalariyle eklerinin onanması 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Danimarka arasın
da 15 Aralık 1948 tarihinde Ankara'da imzala
nan, Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle ekleri 
onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi ay
nen 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

( S. Sayısı : İÛ) 



TÜÎİKÎYE İLE DANİMARKA ARASINDA TİCARET ANLAŞMASI 

Türkiye Hükümeti ile Danimarka Kırallık Hük meti, iki memleket arasındaki ticari münasebet
leri geliştirmek arzusiyle ve 16 Ekim 1948 tarihinde Paris'te imzalanan (Avrupa memleketleri ara
sında ödeme ve. Takas Anlaşması) ndan mülhem olarak, aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kıl
mışlardır : 

Madde — 1. 

Türkiye ile Danimarka arasındaki ticari mübadeleler her iki memlekette yürürlükte bulunan 
genel ithalât ve ihracat rejimlerine uygun olarak yapılacaktır. 

Madde — 2. 

Türkiye Hükümeti ile Danimarka Kırallık Hükümeti, işbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında 
Ve genel rejimlerinin çerçevesi içinde birbirlerine ithal ve ihraç lisansları vermek hususunda her türlü 
kolaylığı göstermeyi taahhüt ederler. 

Madde — 3. 

işbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında yapılacak ticari mübadelelere ait ödemeler, bugünkü 
tarihte imzalanan ödeme Anlaşması hükümlerine göre tesviye edilecektir. 

, Madde — 4. 

işbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından sonra her iki taraftan sevkedilen mallar için Âkıdlar, 
ihraç eden tarafın yetkili makamlarına verilmiş ve ilişik örneğe uygun bir menşe şahadetnamesi is-
tiyebileceklerdir. 

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

' " • > ' ^ « > { n » . . ; - Madde — 5 . 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe konmasından evvel başlamış olan hususi takas işlemleri ile serbest 
dövizli işlemler, bunların iki taraf yetkili makamları tarafından onanması anında her iki memleket
te yürürlükte bulunan, genel rejim hükümlerine göre tasfiye olunacaktır. 

Madde — 6. 

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

Madde — 7. 

tşbu Anlaşma 1 Ocak 1949 tarihinde yürürlüğe girecek ve 15 ay müddetle yürürlükte kalacaktır. 
Süre sonu tarihinden iki ay önce haber verilerek feshedilmediği takdirde senelik süreler için 

kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. 

Ankara'da 15 Aralık 1948 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti adına Danimarka Kırallık Hükümeti adına 
Fuad Canm Frank Le Sage de Fontenay 

(& Sayısı; 78), 



Menşe Şahadetnamesi 

Gönderen Alan 
isim îsim 
ikametgâh ikametgâh 
Sokak . . Sokak 
Malın cinsi 
Ambalaj tarzı 
Koli adedi 
Marka numarası 

Ağırlık gayrisâfi 
Kilo 

Malın gönderileceği yol Kıymet 

. . , Türkiye ile Danimarka arasındaki 15 Aralık 1948 tarihli Ticaret Anlaş
ması hükümlerine uyarak, vasıfları yukarda yazılı emtianın Türk -.Danimarka menşeli olduğunu 
tasdik eder. 

Tarih 

TÜRKİYE ÎLE DANİMARKA ARASINDA ÖDEME ANLAŞMASI 

Madde — 1. 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince Danimarka'ya ithal edilmiş 
veya edilecek Türk menşeli malların bedelleri ile, kambiyo kontrolü hakkında yürürlükte bulu
nan Danimarka mevzuatınca müsaade edilen Danimarka'dan Türkiye'ye yapılacak diğer her tür
lü ödemeler, Danimarka Millî Bankası nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına Ame
rika Birleşik Devletleri Doları olarak tutulan hesaba yapılacak para yatırımları ile ödenecek
tir. 

Madde—2. 

Bugünkü tarihli Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince Türkiye'ye ithal edilen veya edilecek 
olan Danimarka menşeli malların bedelleri ile kambiyo kontrolü hakkında yürürlükte bulunan 
Türk mevzuatınca müsaade edilen Türkiye 'den Danimarka 'ya yapılacak diğer her türlü ödemeler, 
1 nci maddede, sözü geçen nesabın zimmetinden ödenşeektir. 

Madde— 3. 

Haki sahiplerine ödemeler yapılmasını mümkün kılmak amaciyle, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası ile Danimarka Millî Bankası, yukar daki maddeler hükümleri gereğince nezdlerinde 
yapılacak bütün para yatırımlarını günü gününe birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde — 4. 

işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinde derpiş edilen hesabın matlup bakiyesi Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasının Danimarka Maki ödemelerini karşılamıya kâfi gelmezse, Danimarka Millî 
Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının tevdiat ihbarnameleri üzerine, anılan hesabın zim
metinden 200 000 A. B. D. Dolârma kadar olan ödemeleri ifaya devam edecektir. 

( S. Sayısı; 78) 
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Mâdd*<—5. 

işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinde derpiş edilen hesabın matlup bakiyesi 200 000 A. B. D. Do
larını geçmediği müddetçe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Danimarka Millî Bankasından 
gönderilen tevdiat ihbarnamelerine uygun olarak hak sahiplerine ödemeler yapmıya devam 
edecektir. 

Madde — 6. 

işbu anlaşmada derpiş edilen hesabın matlup veya zimmet bakiyesi 200 000 A. B. D. dolarını 
aştığı takdirde, bu rakamı aşan miktarları, alacaklı tarafın talebi üzerine, ingiliz Lirasiyle veya yu
karda anılan iki bankanın mutabık kalacakları başka bir para ile tesviye edilecektir. 

Madde — 7. 

Danimarka'da kuronların dolara ve dolârlarm kurona çevrilişi Danimarka Millî Bankasının resmi 
kuru üzerinden yapılacaktır. 

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

Madde — 8. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Danimarka Millî Bankası işbu Anlaşmanın iyi işlemesi 
için alınacak tedbirler üzerinde anlaşacaklardır. 

Madde — 9. 

işbu Anlaşmanın sona erdiği tarihte, 1 nci maddede derpiş, edilen hesap iki Akıd taraftan biri 
lehine bir bakiye gösterirse bu bakiye borçlu tarafça anlaşmanın hitamından itibaren altı ay zarfın
da mal ihracı suretiyle tasfiye edilecektir. 

Mezkûr altı aylık müddetin sonunda kalacak bakiye ingiliz lirasiyle veya iki Merkez Bankası-
nın mutabık kalacakları başka bir para ile tasfiye edilecektir. 

Madde — 10. 

işbu anlaşma bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle aynı günde yürürlüğe girecek 
ve aynı müddetle yürürlükte kalacaktır. 

Ankara'da 15 Aralık 1948 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti adına Danimarka Krallık Hükümeti adma 
Fuad Carım Frank Le Sage de Fontenay 

(S. Say» t 78) 
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PROTOKOL 

tki Âkıd Taraf, 16 Ekim 1948 tarihinde Paris'te akdedilmiş bulunan «Avrupa Memleketleri 
arasında ödeme ve Takas Anlaşması» nm tiraj haklarına mütaallik hükümlerini göz önünde tu
tarak, aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Türkiye tarafından Danimarka lehine tâyin edilmiş bulunan 1,5 milyon A. B. D. Dolarlık tiraj 
hakkının kullanılabilir bakiyesi 200 000 doları aştığı müddetçe, işbu bakiyenin baliği Danimarka 
için, bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 5 ve 6 ncı maddelerinde derpiş edilen haddin 
yerini alacaktır. ' 

Eğer tiraj hakkının kullanılabilir bakiyesi 200 000 A. B. D. Dolarından daha aşağı düşer ve
ya tamamen tükenirse, ödeme Anlaşmasının 5 ve 6 ncı maddelerinin uygulanması için göz önün
de tutulacak had, bu maddelerde derpiş edilen had olacaktır. 

işbu protokol Türkiye ile Danimarka arasında bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşması
nın ayrılmaz bir cüz'ü olup aynı müddetle yürürlükte kalacaktır. 

Ankara'da, 15 Aralık 1948 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti adına Danimarka Kırallık Hükümeti adına 
Fuad Carım Frank Le Sage de Fontenay 

? ' -•'••'••-——,-• Ankara, 15 Aralık 1948 
Bay Başkan, 

Aşağıdaki husus hakkında Hükümetimin mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref kaza
nırım : 

Amerika Birleşik Devletleri dolarının bugünkü kıymeti, yani ( : onsu 35,00) altına nazaran 
değişecek olursa, bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 1 nci maddesinde derpiş edi
len hesabın değişme günündeki matlup veya zimmet bakiyesi değişme nispetine göre ayarlana
caktır. 

Saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Bay Türk Ticaret Heyeti Başkanı 
Frank Le Sage de Fontenay Fuad Carım 

Edebiyat Doktoru 
Danimarka Elçisi 

Danimarka Ticaret Heyeti Başkanı 
Ankara 

(S. Sayısı: 78) 
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Ankara, 15 Aralık 1948 

Bay Büyük Elçi, 

Aşağıdaki husus hakkında Hükümetimin mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanırım: 
Amerika Birleşik Devletleri dolarının bugünkü kıymeti, yani ($ onsu 35,00) altına nazaran de

ğişecek olursa, bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının, 1 nei maddesinde derpiş edilen he
sabin değişme günündeki matlup veya zimmet bakiyesi değişme nispetine göre ayarlanacaktır. 

Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Danimarka Ticaret Heyeti Başkanı 
Bay Fuad Carım Frank Le Sage de Fontenay 

Büyük Elçi 
Dışişleri Bakanlığı Umumî Kâtibi 

Türk Ticaret Heyeti Başkanı 
Ankara 

Ankara, 15 Aralık 1948 
Bay Başkan, 

Türkiye ile Danimarka arasında bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasına atfen, mez
kûr Anlaşmanın 1 ve 2 nci maddelerinde derpiş edilen ödemelerin başlıealarınm aşağıda zikredi
len işlemlerden mütevellit bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanırım: 

a) Türkiye'den Danimarka'ya ve Danimarka'dan Türkiye'ye mal tesliminden mütevellit öde
meler ; 

b) Türkiye ile Danimarka arasında kara, deniz ve hava nakliyatına mütaallik her türlü mas
raflardan mütevellit ödemeler; 

c) Mal mübadelesine müteferri masraflardan mütevellit ödemeler; liman, antrepo ve gümrük 
masraflariyle deniz nakliye acentelerinin masraflerı; 

d) a fıkrasında zikredilen mal mübadelelerinin sigorta masraflarından mütevellit ödemeler; 
prim, tazminat gibi; 

e) Ticari mübadelelerden mütevellit faiz, kamisyon, provizyon, tellaliye, temsil masrafları; 
f) Hizmet akitlerinden mütevellit ödemeler (maaşlar, ücretler); 
g) Fikrî sınaî ve ticari mülkiyet haklarından mütevellit ödemeler (telif hakkı, lisans, berat, 

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

mütevellit ödemeler. 
Saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Bay Türk Ticaret Heyeti Başkanı 
Frank Le Sage de Fontenay Fuad Carım 

Edebiyat Doktoru 
Danimarka Elçisi 

Danimarka Ticaret Heyeti Başkanı 
Ankara 

( S. Sayısı: 78) 



Bay Büyük Elçi, 
Ankara, 15 Aralik 1948 

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

mezkûr Anlaşmanın 1 ve 2 nci maddelerinde derpiş edilen: ödemelerin baslıcalarımn aşağıda zik
redilen işlemlerden mütevllit bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanırım: 

a) Türkiye'den Danimarka'ya ve Danimarka'dan Türkiye'ye mal tesliminden mütevellit 
ödemeler -,\ 

b) Türkiye ile Danimarka arasında kara, deniz, ve hava nakliyatına mütaallik her türlü mas
raflardan mütevellit ödemeler;. 

e) Mal mübadelesine müteferri masraflardan mütevellit ödemeler: Liman, antrepo ve güm
rük masaflariyle deniz nakliye acentalarınm masrafları; 

d) a fıkrasında zikredilen mal mübadelelerinin sigorta masraflarından mütevellit ödemeler; 
prim, tazminat gibi;. 

e) Ticari mübadelelerden mütevellit faiz, komisyon, provizyon, tellaliye, temsil masrafları; 
f) Hizmet akitlerinden mütevellit ödemeler (Maaşlar, ücretler); 
g) Fikrî sınai ve ticari mülkiyet haklarından mütevellit ödemeler (Telif hakkı, lisans, be

rat, pa ten t ) ; 
h) Seyahat, etüd, tahsil, yardım, irat masraflarından mütevellit ödemeler; 
i) îki Hükümet yetkili makamlarınca kabul edilen diğer her türlü muamele ve vecibelerden 

mütevellit ödemeler.» 
Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Danimarka Ticaret Heyeti Başkanı 
Bay Fuad Carım Frank Le Sage de Fontenay 

Büyük Elçi 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 

Türk Ticaret Heyeti Başkanı '• 
Ankara ' 

mmm 

{S. Sayısı» tâJ] 



S. Sayısı: 79 
Ordu kıyafet ve alâmetlerinin iltibasa yer verecek şekilde ben
zerlerinin giyilmesinin ve takılmasının yasaklığı hakkında Kanun 
tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları mütalâalariyle Millî Sa

vunma Komisyonu raporu (1 /510) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1288, 6/650 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15 . I I . 1949 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan, ordu kıyafet ve alâmetlerinin iltibasa yer verecek şekilde ben
zerlerinin giyilmesinin ve takılmasının yasaklığı hakkındaki Kanun tasarısının gerekçesiyle birlik
te sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Ordusu için deneylere dayanılarak ve ikinci dünya savaşının denenmiş so
nuçları göz önünde tutularak düzenlenen yeni kıyafet kararının uygulamasına başlanmıştır. Bu 
karar ile her bakımdan elverişli ve Türk Ordusu şerefi ile uygun bir kıyafet kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Ancak eskiden beri ordunun kabul ettiği kıyafete benzer bir kıyafetin bâzı kurumlarca hemen 
kabul olunarak giyildiği evvelce de görüle^clm ektedir. Bu benzerlikten disiplin aksamakta 
ve dolayısiyle yurdumuza, ordumuzu ve memleket teşkillerimizi iyi tanımıyan yabancılar da or
dumuz hakkında menfi tanış ve inam.şiar meydana gelmektedir. 

Bu sebeplerle ordu için kabul edilen kıyafet biçiminde ve modelinde resmî ve özel kurullarca 
bir kıyafet kabul edilmemesi ve giyilmemesi ve orduya ait alâmet, ve işaret, düğme, toka ve sair 
teferruatın da iltibasa yer bırakacak bir benzerinin kurul veya şahıs taı-afından kullanılmaması 
gerekli görülmektedir. Bu bakımdan ilişik kanun tasarısı düzenlenmiştir. 

22.11.1949 
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İçişleri Komisyonunun mütalâası 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/510 
Karar No. 36 

28 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Ordu kıyafet ve alâmetlerinin iltibasa yer ve
recek şekilde benzerlerinin giydirilmesinin ve ta
kılmasının yasaklığı hakkında Hükümetçe teklif 
ve Millî Savunma Komisyonuna tevdi edilip Ko
misyonumuzdan da mütalâa istenen tasarı in
celendi. 

Beyan olunan mucip sebeplere göre tasarı met
ninde içişleri bakımından ilişilecek bir nokta bu-
lunmıyarak tümü ve maddeleri aynen şayanı 
kabul görülmüş olmakla Millî Savunma Komis
yonuna verilmek üzere evrakı ile birlikte Yüksek 
Başkanlığa sunulmasına oy birliğiyle karar ve-

rildiği saygı ile arzolunur. 
içişleri 

Başkan V. 
Çoruh 

A. Tüzün 
Amasya 
A. Ey mir 
Çanakkale 

İV. Çıtakoğlu 
Konya 

8. Ergun 

Komisyonu Başkanı 
Tekirdağ 

C. Uybadm 
Sözcü Kâtip 
Kars Balıkesir 

A. Eyidoğan F. Tiritoğlu 
Antalya Bolu 

R. Kapları 1. Yalçın 
Gümüşane Konya 

A. K. Varınca M. Ş. Altan 
Muş Siird 

H. Onaran L. Yavuz 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/510 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

1. .XII. 1949 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak Ba
kanlar Kurulu karariyle Yüksek Meclise sunulan 
(Ordu kıyafet ve alâmetlerinin iltibasa yer ve
recek şekilde benzerlerinin giyilmesinin ve takıl
masının yasaklığı) hakkındaki kanun tasarısı, 
Millî Savunma Komisyonu tarafından incelene
rek bâzı değişikliklerle tesbit ve kabul edildikten 
sonra içtüzük hükümlerine tevfikan mütalâamı
zın bildirilmesi için Komisyonumuza havale olun
muştur. Belli günde Millî Savunma ve Adalet 
Bakanlıkları temsilcileri huzuriyle Komisyonu
muzda yapılan görüşme sonunda : 

Türk Oeza Kanununun 253 ncü maddesinde 
yazılı (her kim bir rütbe veya memuriyetin veya 
bir meslekin resmî elbisesini salâhiyeti olmaksızın 
alenen giyer ve haiz olmadığı nişan ve madalya
ları talik ederse bir seneye kadar hapis ve 250 
liraya kadar para cezasına mahkûm olur ilâhi 

hükmü muvacehesinde yeniden bir kanun tedvin 
etmenin lüzum ve zarureti kanaatbahş bir şekil
de görülememiştir. Esasen tasarıda dahi bir ih
tar şekli kabul olunduktan sonra müeyyide ola
rak yeni Ceza Kanununun bildirilen 253 ncü 
maddesine atfedilmekte ve buna göre ceza verile
ceği taarih edilmiş bulunmaktadır. 

Kaldı ki; Millî Savunma Komisyonu kısmen 
benzerlerini dahi giymenin yasak olduğunu tas
rih etmek suretiyle kabul ettiği şeklin tatbikatta 
vatandaşın istediği gibi giyinme hürriyetine en
gel olacak bir durum hâsıl olmasından bihakkın 
endişe edilmiştir. 

Birinci madde metninde geçen (yeni kararna
me) nin tasarıda esas almasını, bundan sonra 
kabul edilebilecek diğer bir kararname muvace^ 
nesinde ne hüküm ifade edeceği de anlaşılama
mıştır. 

( S. Sayısı : 79 ) 
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Böyle bir yasağa lüzum ve zaruret görüldüğü 

ve ceza kanununun 253 ncü maddesindeki hük
mün bunu önlemeye kâfi bulunmadığı iddia edil
diği takdirde ise mezkûr madde hükmünün tadili 
ve suç unsurlarının tevsii veya bu maddeye ye
niden fıkra ilâvesi suretiyle bunun mümkün ola
bileceği ve keyfiyetin bu şekilde hallinin kanun 
tekniğine daha uygun bulunacağı da ayrıca mü
talâa olunmuştur. 

Müstakil bir kanunla hangi renk ve kumaş 
Lan olursa olsun hiç alâmet ve rütbe işareti ol
masa dahi benzerlerinin men'i birçok vatandaş 
ların lüzumsuz yere mahkemelere şevkini intaç 
edecek ve bu keyfiyet ise tatbikatta iyi sonuçlar 
vermiyecektir. 

Binaenaleyh; her bakımdan bu şekilde bir ka
nun yapılmasına lüzum ve zaruret görmiyen Ko
misyonumuz oy çoğunluğiyle tasarının reddine 
karar vermiştir. 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 15 . I I . 1949 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan ordu kı
yafet ve alâmetlerinin iltibasa yer verecek şe
kilde benzerlerinin giydirilmesinin ve takılma
sının yasaklığı hakkındaki Kanun tasarısı ve 
gerekçesi Millî Savunma Komisyonumuzun 
6 . I I I . 1949 ve 24 . I I I . 1949 tarihindeki toplan
tılarında Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri 
de hazır olduğu halde görüşülüp incelendi. 

Gerekçede beyan edildiğine ve temsilcileri
nin izahlarına göre uzun tecrübeler ve son Ci
han Harbinde gösterdiği faideler göz önünde 
tutularak 18 . V I . 1935 tarih ve 2771 sayılı Or
du Dâhili Hizmet Kanununun (33) ncü madde
sindeki hükme dayanılarak Bakanlar Kurulun
ca yeni bir askerî kıyafet kararnamesi çıkarı
lıp tatbikatına geçilmiştir. 

Kabul edilen kıyafetin hemen her şahsı ve 

Millî Savunma Komisyonuna arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur". 
Adalet Komisyonu Başkam Sözsü 

Konya Ankara 
H. Karagülle Emin H. Ergun 

Kâtip 
Erzurum Balıkesir 

Ş. Ibrahimhakkıoğlu Ö. N. Burcu 
imzada bulunamadı 

Bursa Denizli Erzincan 
Atıf Akgüç N. Küçüka A. Fırat 

İsparta İstanbul 
R. Güllü F. H. DemireUi 

imzada bulunamadı 
izmir Kayseri Kayseri 

Ekrem Oran 8. A. Feyzioğlu R. özsoy 
Manisa Manisa Mardin 

K- Coşkunoğlu F. Uslu M. K. Boran 
Rize Rize 

İV. özsan Dr. S. Ali DUlemre 

bilhassa iş adamları için pek pratik olması ve öte
den beri ordu askerî kıyafetinin herkes için pek ca
zip bulunması sebebiyle; ordu ile hiçbir münase
beti olmıyan hususi şahıslar ve hâttâ resmî ku
rumlara bağlı resmî memurların dâhi az veya 
çok bu kıyafete benzer elbiseler giydiği ve bun
ların memleketimizi ve ordumuzu tamamen ta-
nımıyanlar tarafından asker, subay veya askerî 
memur oldukları zan ve tahmin edildiği ve bun
ların; ordu mensupları için yapılmaması lâzım-
gelen tavır ve harekette bulunmaları; ordumu» 
mensupları aleyhinde bir kanaat telkin eder ma
hiyette olduğu, bunun ise gerek vatandaşlarımı* 
ve gerekse yabancılar üzerinde ordumuz için a r 
zu edilmiyen intibalar husule getirmekten hali 
olmadığı gibi ordunun kuvvetli disiplini üze
rinde de menfi tesir yapmaktan geriye kalma
makta ve umumi emniyeti de ilgilendirmekte
dir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 18. XII. 194$ 

Esas No. 1/510 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 
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Hiçbir suretle şayanı tecviz olmıyan bu gibi 
efale cüret edenler hakkında esasen Türk Ceza 
Kanununun 253 ncü maddesinde hüküm ve ce
zalar mevcut bulunmaktadır. 

Bundan da anlaşılacağına göre; ötedenberi 
Ordu Askerî Kıyafet Kararnamesi ile tesbit olu
nan ve ordu mensuplarına mahsus elbiselerin; 
ordu ile hiçbir münasebeti olmıyan şahıslar ta
rafından giyilmesi eezayi mucip bulunduğunu 
dikkat nazara alan Hükümet teklif ettiği bu 
kanunla; yeni Askerî Kıyafet Kararnamesi çer
çevesi dâhilinde ve ona benzer renk ve şekilde 
elbise giymek ve alâmet takmayı yasak etmek 
istediği anlaşılmıştır. 

Bu konu üzerinde yapılan uzun görüşmeler
den sonra Hükümetin teklif eylediği bu kanun 
tasarısı, toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu 
ile kabul edilmiştir. 

Bununla beraber; tasarı Yüce Başkanlıkça; 
İçişleri ve Adalet Komisyonlarına da havale 
edilmiş olduğundan; Komisyonumuz; İçişleri ve 
Adalet Komisyonlarının bu husustaki mütalâa
larını rica etmiştir. Bu komisyonların verdik
leri cevapların suretleri bağlıdır. 

İçişleri Komisyonu; Millî Savunma Komisyo
numuzun mütalâa ve kararma tamamen iştirak 
ettiğini bildirmiştir. 

Adalet Komisyonu ise; böyle bir kanun tesi
sine taraftar olmayıp; icabediyorsa Türk Ceza 
Kanununun 253 ncü maddesinin değiştirilmesi 
daha münasip olacağı hakkında beyanı mütalâa 
eylemiştir. 

Komisyonumuz; Adalet Komisyonunun bu 
mütalâasını; 5 . XII . 1949 günkü toplantısında 
tetkik ve müzakere ederek aşağıda mâruz ka
naat ve karara varmıştı. 

«Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesinde 
her ne kadar bir müeyyide mevcut ise de bu 
müeyyide;:» her kim bir rütbe ve memuriyetin 
veya mesleğin resmî elbisesini salâhiyeti ol
maksızın alenen giyer veya haiz olmadığı nisan 
ve madalyaları talik ederse...» suretinde ifade 
edilmiş olmasından ötürü ordu kıyafetinin ale
nen ve tamamen giyilmiş olması meşrut bulun
duğu mehkemelerce nazara alınarak suç un
suru bakımından ilgililer hakkında kanuni ko
vuşturma yapılamamakta veya mahkemelerce 
beraet kararı verilmekte bulunduğundan, ön
leyici mahiyet arzetmiyen bu hüküm muvacehe
sinde Hükümetçe belirtilen sebeplere binaen 

yeniden bir kanun tedvinine lüzum ve zaruret 
görülmüştür. 

Tasarının birinci maddesi ile Türkiye Cum
huriyeti Ordusu için yeni kararname ile kabul 
edilmiş olan kıyafetin renk ve aynı zamanda 
şekil itibariyle iltibasa meydan verecek surette 
tamamen benzerinin yasaklığı tasrih edilmiş 
bulunmasına göre tatbikatta vatandaşın istediği 
gibi giyinme hüriyetine engel olacak endişeli 
bir durum da hâsıl etmiyecektir. 

Birinci madde metninde geçen; «Yeni karar
name» nin tasarıda esas alınması; hükmü kal
dırılan kararnamenin bu hükmün dışında bıra
kılmasını hedef tuttuğu gibi bundan sonra Hü
kümetçe kabul edilecek bir kararname muvace
hesinde bu yeni kararname hükmünün bahis 
konusu olacağı tabiî bulunmaktadır. 

Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesiyle 
tesis edilmiş bulunan hükmün münhasıran ordu 
kıyafet ve alâmetlerine mahsus olmayıp diğer 
mesleklere de şâmil ve binaenaleyh, umumi ma
hiyette olması itibariyle bu maddenin tevsii 
esas maksada uygun olmıyacağı gibi; Türkiye 
Cumhuriyeti Ordusu; lehine tesisi istenilen ya-
saklığm 253 ncü maddede mevcut hükme naza
ran farklı bulunması ve tatbikatta da bâzı özel
likleri haiz bulunması cihetiyle bu hükmün 
Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesine ek 
değil müstakil bir kanun şeklinde tesis edilme
si Komisyonumuzca daha uygun görülmüştür.» 

Yalnız; Hükümetin teklif eylediği kanun 
maddelerine bâzı değişiklikler yapılması muva
fık olacağı kanaatine varılmış ve bu sebeple ka
nun Komisyonumuzca yeniden yazılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa arzolunur. 
Millî Sa. Ko. Bask. Sözcü 

Kastamonu Hatay 
Korgl. A. Alptoğan Gl. E. Durukan 

Kâtip 
Ankara Ankara 

M. Aksoley Korgl. N. Tınaz 
Balıkesir Bursa 

Orgl. îzzeddin Çalışlar Cemil Öz 
İmzada bulunamadı 
Çankarı Erzincan Erzurum 

Dr. A. Arkan Z. Ağca E. S- Akgöl 
Erzurum Gazianteb 

Bu kanuna lüzum olmadığı Gl. Aşir Atlı 
kanaatindeyim 

Gl. Vehbi Kocagüney 
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Gümüş&ne 
Ş. Erdoğan 

İstanbul 
Dr. Mim Kemal öko 
fmzada bulunamadı 
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İçel 

Dr. Aziz Koksal 
îmzada bulunamadı 

İstanbul 
C. C. T oy demir 

Kayseri 
Gl. Salih Avgın 

Konya 
Dr. Hulusi Alataş 

İmzada bulunamadı 
Seyhan 

Üiııan Tekelioğlu 

Kocaeli 
Koramiral Ş. Okan 

Ordu 
Amiral H. Gökdalay 

Van 
Rüştü Oktar 

( S. Sayısı : 79 ) 



' HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ordu kıyafet ve alâmetlerinin iltibasa yer vere
cek şekilde benzeri ermin giyilmesinin ve takılma

sının yasaklığı hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 253 
ncü maddesiyle giyilmesi ve takılması yasakla
nan Türkiye Cumhuriyeti Ordusu kıyafet, sınıf 
vo sair alâmetlerinin, iltibasa yer verecek şekil-
do benzerlerinin dahi alenen giyilmesi ve takıl
ması yasaktır. 

İltibasa yer verecek şekilde benzerlerini ale
nen giyen ve takanlara ve giydiren ve taktıran-
lara yasaklık; askerî ve mülki zabıta veya ilgi
li makamlarca derhal tebliğ olunur. Giyen ve 
takanlara yapılan tebliğ bir tutanakla tesbit 
olunu ı\ 

Tebliğe resmen yasağa aykırı hareket eden
lerle ettirenler hakkında Türk Ceza Kanununun 
253 ncü maddesi hükmü uygulanır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Cakanı ve 
Dış B. V. 

N. E. Sümer 
Millî Savunma Bakam 

/ / . Çakır 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. Ş. F. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. Satır 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 

Adalet Bakanı 
Fuad, Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişiryil 
Maliye Bakanı 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakam 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

R. Ş. Sirer 

6 — 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU DEĞİŞTİRİCİ 

Ordu kıyafet, işaret ve alâmetlerinin iltibasa yer 
bırakacak şekilde benzerlerini tamamen veya kıs
men giymek ve giydirmek, takmak ve taktırmak 

yasaklığı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —' Türkiye Cumhuriyeti Ordusu 
için yeni kararname ile kabul edilmiş olan kıya
fetin renk ve aynı zamanda şekil itibariyle ilti
basa yer bırakacak surette tamamen benzerini 
giymek, giydirmek ve ordunun kullandığı alâıneı 
ve işaretlerin iltibasa yer bırakacak şekilde kıs
men veya tamamen benzerlerini, takmak, veya 
taktırmak yasaktır. 

Bu yasağa aykırı hareket eden ve ettirenler;; 
bu yasaklık, Askerî veya Mülki zabıta veya ilgili 
makamlarca derhal tebliğ olunur ve keyfiyet bir 
tutanakla tesbit edilir. Tebliğe rağmen yasağa 
aykırı hareket eden ve ettirenler hakkında Türk 
Ceza Kanununun 253 ncü maddesi hükmü uygu
lanır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1950 yılından itiba
ren yürürlüğe girer. 

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

^»fr» 
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S. Sayısı: 81 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında 2 
Aralık 1948 tarihinde imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 
ile eklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ti

caret Komisyonları raporları (1 /484) 

T. G. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1236,6-4420 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında 2 Aralık 1948 tarihinde imzalanan 
ticaret ve ödeme anlaşmalarının onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 20 . XII . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile 
gerekçesi ve ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Anlaşmaların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak Bakanlar Kurulunun 25 . XII . 1948 tarihli ve 3/8462 sayılı karariyle onanmış olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

. . . . ' ; Başbakan 
Hasan Salsa 

GEREKÇE 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında 12 Mart 1947 tarihinde imzalanan 
ve iki tarafın genel ithalât ve ihracat rejimlerine göre serbest dövizli işlemler esasına dayanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük süreleri sona erdiğinden, bu tarihtenberi vukubulan 
gelişmelere uyularak bugünkü durumu karşılıyacak yeni Anlaşmalar akdine lüzum görülmüş idi. 

2 Aralık 1948 tarihinde imzalanan yeni Ticaret Anlaşmasında, Türkiye'nin ve Belçika - Lük
semburg Ekonomik Birliğinin karşılıklı olarak ithal ve iharç edecekleri malların cins ve miktar
ları ayrı ayrı listelerde tesbit edilmiş ve icabında iki tarafın mutabakatı ile bu listelerde değiş
meler yapılması sağlanmıştır. İhracatımıza ait listede belirli ihraç mallarımız arasında Tekel 
mamulâtımıza da yer verilerek sigara ve çeşitli içkilerimizin sürümü imkânları aranmış, ayrıca 
tütün ihracatımızı sağlamak amaciyle 3000 tonluk bir ithal kontanjanı da temin edilmiştir. 

Her iki listede yazılı malların değerleri takriben 47 milyon Türk Lirası tutarındadır. Genel 
hesaplaşmada ithalât ve ihracatın muvazeneli olması veya, Anlaşmanın yürürlük süresi başlıca 
ihracat mevsimimize tekabül ettiğine göre, lehimize bir pay bırakması kuvvetle muhtemeldir. 

Aynı tarihte imzalanan yeni ödeme Anlaşması Avrupa memleketleri arasında 16 Ekim 1948 
tarihinde Paris'te imzalanan çok taraflı Takas ve ödeme Anlaşması çerçevesi içinde olup, Türki
ye ile Belçika Para Sahası arasında yapılacak ithalât ve ihracat bedelleri ve bunlarla ilgili mas
rafların iki tarafça millî paralariyle ödenmesini ve karşılıklı hesaplaşmanın ise, Milletlerarası Pa
ra Fonu tarafından rayici tesbit edilmiş bulunan, Belçika Frangı ile yapılmasını mutazammmdır. 

Yukarda anılan Paris Anlaşması gereğince Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliğinin mem
leketimize vereceği 2 milyon dolarlık tiraj hakkının kullanma tarzı da menfaatlerimize uygun 
şekilde düzenlenmiş ve bu had içinde finasman bakımından müsait şartlar sağlanmıştır, 

31. XII. 1948 



Belçika Millî Bankasında birikebilecek alacaklarımızın faiz getirmesi ve kambiyo garantisin
den istifade etmesi hususunda da mutabık kalınmıştır. 

15 Aralık 1948 tarihinde yürürlüğe giren Anlaşmalar 80 Haziran 1949 tarihine kadar yürür
lükte kalacak, bu sürenin bitiminden en az bir ay önce mektup teatisi suretiyle 12 aylık süreler 
için yenilenebilecektir. 

Menfaatlerimize uygun ve Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği ile iktisadi münasebetleri 
geliştirecek mahiyette mütalâa edilen her iki Anlaşma ve eklerinin onanması için ilişik kanun ta
sarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 25 . III . 1949 

Esas N-o, 1/484 
Karar No. 29. 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasında 2 Aralık 1948 tarihinde imza
lanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının onan
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 20 . XII . 1948 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılıp Yüksek 
Başkanlıkça Komisyonumuza havale buyurulan 
kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişiklikleri Hü
kümet temsilcisi de hazır olduğu halde incelendi. 

Bu anlaşmalarda karşılıklı olarak ithal ve ih
raç edilecek malların cinsi ve miktarları ayrı 
ayrı listelerde tesbit edilmiştir. 

Her iki listede yazılı malların değerleri takri
ben 47 milyon Türk lirası tutarındadır. İhraca
tımıza ait listede tekel mamulâtma yer verilmiş
tir. ve ayrıca tütün ihracatımızı sağlamak mak-
sadiyle üç bin tonluk bir ithal kontenjanı temin 
edilmiştir. Bn suretle karşılıklı mübadelenin 
genel hesaplaşmasında lehimize bir pay bıraka
cağı muhtemel olduğunu Dışişleri Bakanlığı tem
silcisi de beyan etmiştir. 

Aynı tarihte imzalanan ödeme Anlaşması 
1.6 Ekim 1948 tarihinde Paris'te imzalanmış olan 
Avrupa memleketleri arasında çok taraflı Takas 
ve ödeme Anlaşması çerçevesi dâhilinde olup 
ithalât ve ihracat bedelleri her iki tarafça Millî 
paralariyle tesviye edilecektir. 

Umumi hesaplaşma ise, Milletlerarası para 
fonu tarafından tesbit edilen Belçika Frangı ile 
yapılacaktır. Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği memleketimize iki milyon dolarlık tiraj 
hakkı vereceğine göre bu had içindeki finansman 
bakımından menfaatlerimize müsait şartlar ta
hakkuk edeceği ümit edilir. Belçika Millî Ban
kasında birikebilecek alacaklarımızın faizinden 
ve kambiyo garantisinden istifade etmemiz de dü
şünülmüştür. 

30 Haziran 1949 tarihine kadar devam edecek 
olan bu anlaşmanın süresi bitmeden bir ay önce 
karşılıklı mektup teatisi suretiyle on iki ay daha 
uzatılması mümkün olacaktır. 

Heyeti umumiyesiyle memleketimiz menfa
atlerine uygun görülen bu anlaşmalara dair ka
mın tasarısı ve ilişikleri Komisyonumuzca tasvip 
edildi. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

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

Kocaeli Kütahya Manisa 
/ . S. Yiğit Orgl, A. Gündüz Ş R. Hatipoğlu 

Sinob 
Y. K. Tengirşenk 
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Ticaret KOJ 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu ; 

Esas No. 1/484 
Karar No. 33 

Yüksek 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
iş Birliği arasında 2 Aralık 1948 tarihinde im
zalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının onan
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar 'Kurulunca 20 . X I I . 1948 tarihhuk 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve Dış
işleri Komisyonu tarafından incelenip Komisyo
numuza havale edilen kanun tasarısı, gerekçesi 
ve ilişikleri, Dışişleri Bakanlığı ile Ticaret ve 
Ekonomi Bakanlığı mümessillerinin huzuriyle 
incelendi : 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonom Lk 
iş Birliği arasında 12 Mart 1947 tarihinde bir 
Ticaret ve ödeme Anlaşması akdedilmiştir. Bu 
Anlaşma iki tarafın genel ithal ve ihraç esasına 
dayanmakta, iki tarafın biri birine muayyen hu
dutlar dâhilinde kredi açmayı, hesap neticesinde 
altın veya döviz ile ödemeyi derpiş etmektedir. 
Zamanla Belçika çok fazla ihraç yaparak başka 
milletlerden çok alacaklı vaziyete girmiş, borçlu 
devletler ise anlaşma esasına göre döviz ve alini 
verememişlerdir. Bu şartlar altında Belçika kre
diyi kesmiş ve bizden de özür dilemiştir. Bu su
retle çok faal olan Türk- Belçika Ticareti işleme, 
bir hale gelmiştir. 

Diğer taraftan Belçikanm bize tanıdığı iki 
milyon dolarlık tiraj hakkı değişik bir durum 
ihdas ettiğinden Belçika ile Türkiye arasında 
yeni şartlara göre bir ticaret ve ödeme anlaşması 
akdine zaruret hâsıl olduğu anlaşılmıştır. 

Bu zaruretle yapılan ve 2 Aralık 1948 tari
hinde imzalanan yeni anlaşma, listeli ve konten 
janh bir anlaşmadır. Listeler iki tarafın muta
bakatı ile değişebilecektir, thraç mallarımız ara-

( S . 

isyonu raporu 

13 . XII. 1949 

Başkanlığa 

smda tekel maddeleri ile tütüne ihraç imkânı 
sağlanmak üzere tedbirler düşünülmüştür. An
laşmaya esas olan tutarlar 47 milyon Türk lira
lıktır. Aynı tarihte imzalanan ödeme Anlaşma
sı ile, Paris Anlaşması çerçevesi içinde, iki tara
fın ithalât ve ihracat bedellerinin kendi parala-
riyle kendi Merkez Bankalarında açılacak he
saba ödenmesi, devre sonunda karşılıklı hesap
laşmanın. rayici muayyen, Belçika frangı ile 
yapılması kabul edilmiştir. Belçika Bankasında 
birikecek alacaklarımıza faiz ve kambiyo garan
tisi sağlanmıştır. 

Anlaşmalar 15 Aralık 1948 tarihinde yürür
lüğe girecek, 30 Haziran 1949 tarihine kadar sü
recek, en az bir ay Önce mektup teatisi suretiy
le 12 aylık devreler için yenilenecektir. Yukar-
daki esaslara varılan anlaşmalar Komisyonu-
rıuzea, memleket menfaatlerine uygun görülmüş 

ve her iki anlaşma ve eklerinin kabul ve tasdi-
kma Kamutaya arzına karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Kamutayın tasdikına ar-
zedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Ko. Baş. SÖz,cü Kâtip 

Ankara Gazianteb Niğde 
A. Çubukçu C. Alevli II. Ulusoy 
Afyon K. Aydın Bilecik 
M- Aşkar Dr. S. Akın R. Bozüyük 

İmzada îmzada imzada 
bıılunanıadı bulunamadı bulunamadı 

Kars Kars Kayseri 
F. Akta§ A. Sürmen II. Ürkün 
Kırklareli Tokad Trabzon 

Ş. ödül R. Önder A. Sanalioğlv 
îmzada bulunamadı 

: 8 1 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Bir
liği arasında 2 Aralık 1948 tarihinde imzalanan 
Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının onanması hak

kında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bel
çika - Lûlkseımburg Ekonomik Birliği arasında 
2 Aralık 1948 tarihinde Roma'da imzalanan Ti
caret Anlaşması ve Türkiye Hükümeti ile Bel
çika Hükümeti arasında aynı tarihte Roma'da 
imza edilen öderne Anlaşması ve ekferi onan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
M. H. Göle N. Sadak 

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı 
Ş. Adalan T. Banguoğlu 

Bayındırlık Bakanı Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Sa. ve So. Y. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı 
Cavid Oral Gülek 

Ticaret Bakanı Çalışma Bakanı 
C. S. Barlas T. B. Balta 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BELÇİKA - LÜKSEMBURG EKONOMİK DİRLİĞİ ARASINDA 

TİCARET ANLAŞMASI 

İki menılöket arasındaki ticari mübadeleleri g-eliştirmek üzere, Türkiye Hükümeti ve gerek kendi 
adına gerek, mevcut Anlaşmalar mucibince, Lüksemburg Hükümeti adına hareket >eden, Belçika 
Hükümeti aşağıdaki hususları (kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1. 

Bir taraftan Türkiye Hükümeti, diğer taraftan Belçika ve Lüksemburg Hükümetleri, genel itha
lât ve ihracat rejimleri çerçevesi içinde, karşılıklı olarak ithal ve ihraç müsaadeleri vermek husu
sunda birbirlerine mümkün olduğu kadar müsai* muamele tatbik edeceklerdir. 

Madde — 2. 

Türkiye Hükümeti ilişik 1 sayılı listede yazı1.;, emtianın, bu emtianın her biri iğin mezkûr listede 
tahsis edilmiş bulunan miktar veya kıymetler had üne kadar, Belçika - Lüksemburg Ekonomik Bir
liğine ihracına müsaade edecektir; bunlara tekabülj-dem- ithal müsaadeleri Belçika ve Lüksemburg 
Hükümetleri tarafından verilecektir. 

Belçika ve Lüksemburg Hükümetleri ilişik 2 sayılı listede yazılı emtianın, bu emtianın her biri 
için mezkûr listede 'tahsis edilmiş bulunan miktar veya kıymetler haddine kadar, Türkiye'ye ihra
cına müsaade edeceklerdir; bunlara tekabül eden ithal müsaadeleri Türkiye Hükümeti tarafından 
verilecektir. 

Şurası mukarrerdir ki, 1 ve 2 sayılı listelerde yazılı olmıyan emtia ile kontenjanları tükenmiş 
bulunan emtia, işbu Anlaşmanın, yürürlüğü süresince, iki memleket yetkili makamlarının önceden 
müsaadesi alınmak şartiyle, her iki tarafça ithal veya ihraç edilebileceklerdir. 

Madde — 3. 

Âkıd Taraflar, 1 ve 2 sayılı listelerde derpiş edilen bütün kontenjanların ahenkli bir tarz
da kullanılmaları arzusundan mülhem olarak, bâzı emtianın lehine diğerlerinin aleyhine her türlü 
farklı muameleyi bertaraf edecek şekilde hareket eyliyeeeklerdir. 

Madde — 4. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe konmasından sonra bir taraftan diğer tarafa sevk edilecek emtia için, 
Âkıd Tarafların her biri, ihracatçı memleketin yetkili makamları tarafından verilecek ilişik modele uy
gun bir menşe şahadetnamesi istemek hakkını ha i:-; olacaktır. 

Bedeli 100 Türk Lirası'nı veya diğer bir para ile bu tutarın eşitini geçmiyen imalât için menşe 
şahadetnamesi istenmiyecektir. 

Madde — 5. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğü sırasında yapılacak ticari mübadelelere mütaallik ödemeler bugün
kü tarihle imzalanan Ödeme Anlaşması hükümlerine göre tesviye edilecektir. 

Madde — 6. 

işbu Anlaşmanın iyi işlemesine nezaret etmek ve bu hususta, 2 nci maddede derpiş edilen kon
tenjan listelerinin tadiline matuf olanlar da dâhil, her türlü tekliflerde bulunmakla görevli olmak 
üzere Türk ve Belçika temsilcilerinden müteşekkil bir Karma Komisyon kurulacaktır. 

Karma Komisyon, münavebe ile Brüksel'de ve Ankara'da bunu teşkil eden heyetlerden birinin 
başkanının talebi üzerine toplanacaktır. 

( S. Sayısı : 81 ) 
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Madde — 7 . 

işbu Anlaşmanın yürürlüğü sırasında onanmış ve hitamında ikmal edilmemiş bulunan işlemler 
işbu Anlaşma hükümlerine tevfikan tasfiye edileceklerdir. 

Madde — 8. 

12 Mart 1947 tarihinde Ankara 'da imzalanan Ticaret Anlaşmasının yürürlüğü sırasında onanmış 
ve hitamında ikmal edilmemiş bulunan işlemler, sözü geçen Anlaşma hükümlerine tevfikan tasfiye 
edileceklerdir. 

Madde — 9. 

İşbu Anlaşma 15 Aralık 1948 tarihinde yürürlüğe girecek ve 30 Haziran 1949 tarihinde sona 
erecektir. 

Bitimi tarihinden en az bir ay önce âkıd iki Taraf arasında yapılacak mektup teatisi suretiyle 
12 aylık devreler için yenilenecektir. 

Roma'da Fransızca ve iki nüsha olarak 2 Aralık 1948 tarihinde tanzim edilmiştir. 

Belçika Hükümeti namına Türkiye Hükümeti namına 
Kerchove Cahid Zamangil 

L i s t e : 1 

Türkiye'den Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliğine ihraç olunacak mallar 

M a l l a r Miktar (ton) 

ı: 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

— Sünger 
— Bağırsak 
-— Ham balmumu 
— Kemik, tırnak ve boynuz 
— Ham küçük başhayvan derisi 
— Tiftik, yapağı 
— Keçi kılı, yele ve sair kıllar 
— Domuz kılı 
— El ile dokunmuş kilim ve halı 
— Tabiî ipek döküntüsü 
— Kuş yemi ve kum darı 
— Burçak, fiğ, kaplıca 
— Bakla 
— Fasulye, nohut, mercimek, bezelya 
— Bakliyat unları 
— Kuru üzüm 
— Kuru incir 
— Hurda incir 
— îç fındık 
— Sair kuru yemişler 

10 
50 
50 

2 000 
50 

850 
150 
10 
70 

100 
10 000 
10 000 
4 000 
5 000 

500 
5 000 

500 
5 000 
2 500 

100 

( S. Sayısı : 81) 
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21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
20. 
30. 
31. 
32. 
o o oo. 
34. 
35. 
36. 
37. 

,8. 
» j . 

»0. 
,1. 
<2. 
43. 
44. 
45. 
46. 

M a l l a r 

— Şarap, likör ve ispirtolu içkiler 
— Yağlı tohumlar 
— Nebati yağlar 
— Küspe 
— Tütün 
— Nikotin ihracına mahsus tütün döküntüleri 
— Tıbbi nebatlar 
— Meyan kökü usaresi ve balı 
— Palamut ve tırnağı 
— Palamut hulâhası 
— Afyon 
— Kitre 
— Pamuk 
— Kendir elyafı 
— Krom cevheri 
— Kurşun cevheri 
— Antimuan ve tutya cevheri 

— Bakır 
— Civa 
— Lüle taşı 
— Hurda demir 
— Tuz 
— Balık konservesi, balık yağı ve unu 
— Sigara 
— Limon, portakal, krepfurt 
— Diğer emtia (Havyar, domates salçası, amyant elyafı, zımpara, 

borasit, manyezit, ham naftalin ilâ). 

Miktar (ton) 

1 500 000 litre 
3 000 
1 000 
5 000 
3 000 

500 
350 000 

1 000 
2 000 

350 
20 
20 

2 000 
250 

4 000 
1 000 
1 500 

500 
5 

10 
10 000 
25 000 

2 000 000 

T. Lirası 

ve imkânlara gö
re daha ziyade 

] ve imkânlara 
[ göre daha zi-
j yade 
1 İhtiyaç ve im-
l kânlara göre 

J 
T. Lirası 

L i s t e 

Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliğinden Türkiye'ye ihraç edilecek mallar 

Madde ve Gümrük Ta. No. Belçika Frangı ile kıymeti 

Kursak, 64 den 
İşlenmiş sığır derileri, glase deriler, kaylşlık köseleler, köseleler 
kösele kayışlar ve sanayide kullanılan sair köseleler, 75 a2, b2, 
c. 78 den, 89, 93 den. 
Yün (Merinos), kıl, yün ve kıl iplikleri 98 a, 100 - 103. 
Yün ve kıl mensucat 105 den, 106, 107, 108 a, 111, 112 den 
Sanayide kullanılan keçe ] 15 den. 
Yünden ve kıldan örme çorapçı eşyası, keçe şapkalar ve keçe 
şapka taslakları 118 a dan, 120 den, 125 den, 126. 
Suni ipek ipliği ve mesina 130, 132 b. 

800 000 
. ı M ' t • - ; ' • - fr. • ; ' ' • ; . • ' 

4 000 000 
26 000 000 
10 000 000 

500 000 

5 750 000 
9 000 000 

\ » 
* . 
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Madde ve Gümrük Ta. No. Belçika Frangı ile kıymeti 

8. •— İpekten mamul sıhhi eşya ve sair eşyalar 139, 144, 147. 500 000 
9. — Plâstik maddeler (Külçe, levha, yaprak, boru ilâ 281 den. 2 250 000 

10. — Fırçacı mamulâtı ve spor eşyası 307 a 2, 3, b, c, d 3 den, 4 den', 
312. 2 000 000 

11. — Kaplamalık ağaç, ağaçtan dokumacı alâtı, ağaçtan fennî âletler, 
ağaçtan tecrit malzemesi 285, 288 den, 295, 298. 4 000 000 

12. — Kâğıt ve mukavva 324 - 326, 328, 329 a dan, 330, 332, 334, 335, 
336 dan, 337, 340 - 342, 344 den, 346 d, 351, 357 den, 363 a, 
b den. 25 000 000 

13. — Pamuk ipliği 366 - 372. 20 000 000 
14. — Pamuk mensucat 377 - 379, 380 den, 383 den, 385 den, 387 den, 

390, 391 den. 13 000 000 
15. — Pamuktan örme çorapçı eşyası ve sair mamulât 394 den, 395 b 

den, 398 den, 399, 400 a, 404 a. 5 000 0C0 
16. — Keten, kendir, manilâ kendiri, jüt iplikleri, manilâ kendirinden * 

halatlar, sisal halatlar 412, 413, 414 b, 415 den, 416 dan. 4 000 000 
17. — Kendir, rami ve jütten mamul çuvallar ve sargılık (Ambalaj) 

kaba bezler, keten mensucat ve bu maddelerden mamul sair 
eşya 417 a, b, 418, 421, 424 den, 425, 433 a. 8 500 000 

18. — (Kauçuktan) tekerlek iç ve dış lâstikleri 445. 10 000 000 
19. — Diğer kauçuk mamulâtı 440 , 444, 446, 447 den, 448, 449. 2 000 000 
20. — Muşamba mamulâtı ve linoleom (Mantarlı muşamba) 450, 451, 

452 a, b, 453 den, 454, 455 b den. 2 500 000 
21. — Çimento, ateş tuğlası ve kiremit, potalar ve taştan ve toprak

tan mamul sair eşya 459, 461 den, 463 464 den, 469, 471 den, 
477, 481 c, d, h den. 25 000 000 

22.. — Çini ve porselenden sıhhi eşya ve sair mamulât 483, 485 den, 
486, 487, a, b, c, d den, 488, 489, a, b, c, 490 dan. 15 000 000 

23. — Pencere camı ve camdan mamul sair eşya 493, 495, 497, 498 
den, 501 den, 505, 509 - 510 dan, 513, 514, 515 den. 64 000 000 

24. — Demir mamulâtı (Profil, saç, levha, çember, hususi çelikler, 
ilâ) 518 den, 519 - 523, 531 den. 100 000 000 

25. — Demir, font, çelikten mamul eşya 524 - 527, 528 a, b 529 - 534, 
535 den, 536, 538, 539 d, h, v, 541, 544 a, b, 545 a, b, c den, 546, 
548 - 551, 552 den, 553 den. 60 000 000 

26. — Bakır ve bakır halitasından yarı mamul ve mamul eşya 554 
den, 555 - 560, 562, 563 den, 564 den, 565 a, b, 566 dan, 567 den. 10 000 000 

27. — Alüminyom ve alüminyom halitasından yarı mamul ve mamul 
eşya 569 a, b, c, d, h 1. 6 000 000 

28. — Kurşun ve kurşun halitasından yarı mamul ve mamul eşya 
570 b, d, 571 den, 572 den, 573 b den. 8 000 000 

29. — Tutya ve tutya halitasından yarı mamul ve mamul eşya 574 b, 
d, h, 575, 576 a, b, den. 25 000 000 

30. — Kalay ve kalay halitasından yarı mamul ve mamul eşya 577 d, 
h, 579 a. 1 000 000 

31. — Nikel ve halitası, nikel ve halitasından yarı mamul ve mamul 
eşya 580 b, d, h, 581 den, 582 a. ihtiyaca göre 
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Madde ve Gümrük Ta. No. 

32. — 

33. — 

34. — 

35. — 
36. — 
37. — 
38. — 

39. 

40. 

41. 

42. — 
43. — 

44. — 

45. — 

46. — 

47. — 

Antimuan (külçe ve sair şekillerde) 583 b. 
Barometre, taksimetre, su, gaz ve elektrik sayaçları ilâ gibi 
ölçü aletleri 598. 
Optik âletler ve cihazlarla ilme, fenne ve cerrahlığa ait aletler 
ve cihazlar 611 - 614, 618, 620, 621, 623 - 629, 631, 632, 634. 
Fotoğraf ve sinema filmleri 617. 
Kadyografi filmleri 617. 
Esliha, mühimmat ve patlayıcı maddeler 635 - 647. 
Her türlü muharrik kuvvetlerle işliyen makinalar, elektrik 
motörleri, traktörler, ziraat makinaları, yol yapma makina-
ları da dâhil olmak üzere makinalı aletler 648 - 651, 652 den, 
653, 654, 656 - 666. 
Bisiklet, motosiklet; otomobil, motosiklet, bisiklet yedek parça
ları ve teferruatı 667, 679 dan,. 
Elektrikle işliyen ev eşyası, radyo, pikap, soğutma cihazlan 
552 den, 619 dan, 633 den, 666 dan. 
Demiryolu mütaharrik malzemesi (Lokomotifler otoraylar, va
gonlar, vagonetler ilâ), ve maden ocakları ve elektrik kuvveti te
sisatı ve teçhizatı, sınai tesisat ve teçhizat, liman inşaatı ve 
bahri inşaat, bilûmum nakil vasıtaları. 
Boyalar ve bakım müstahsalâtı 702, 703 den, 704 - 709. 
Kimyevi, ispençiyari ve tıbbi ecsam 710 - 853 (756 d ve 754 k 
müstesna). 
Züccaciye eşyası, billur mamulâtı 511, 512 
Duvar kâğıdı 338 
Çini, porselen ve topraktan mamul fantazi eşya 473 b, 481 v, 
487 (22 numaralı bentte yazılı olanlardan gayrisi) 
Mermer biblolar ve mermerden yapılmış oda eşyası (bembe*-
loteri) 467 c, d 
Deri ve kösele mamulâtı ve seyahat eşyası 87 
Dantelâlar 137, 384, 422 
Oyun alât ve edevatı ve oyuncaklar 310, 858, 859 
Mobilyalar 309 
Piyanolar 601 b, c 
Çocuk arabaları 676 
Boyanmış tavşan postları 96 b 
Belçika Kongosu müstahsalâtı (Kahve, kopal, fildişi ilâh). 

Kibrit, çöpleri 
Oyun kâğıtları 
Çakmaklar 
Sair eşya 

Türkiye Cumhuriyeti resmî makamlarının 
yapacakları münakaşalara göre 

Belçika Frangı ile kıymeti 

200 000 

5 000 000 

4 000 000 
4 000 000 
4 000 000 
8 000 000 

95 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

İhtiyaç ve im 
kânlara göre 

30 000 000 

50 000 000 

65 000 000 [•] 

lüzum ve hn-
•kânlara göl**) 

30 000 000 

[*] Tahminî kıymet; tütün hakkındaki ilişil mektuba bakila. 
NOT : Yanlarında (den) bulunan tarife numaraları, 2 Aralık 1948 de yürürlükte bulunan Tür

kiye Genci İthalât listesinde zikredilmiş olan malları gösterir. 
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Menşe şahadetnarkesi-' 

Gönderen : ~ Gönderleri : 
İsim : . İsini : 
İkametgâh -. İkametgâh : 
Sokak : Sokak : 

Malın cinsi . . 
Ambalaj tarzi". 
Koli adedi . . 
Marka numarası . 

t Gayrisâfi ağırlık . . . . kilo 
Kıymet 

Malın gönderileceği yol . . 

. Ticaret' o<5ajsr Türkfye ile BeMka - Lüksemburg Ekonomik Birliği 
arasındaki 2 Aralık İ9İ8 tarihli Ticaret Anlaşması hükümlerine uyarak, vasifları yukarda yazılı 
emtianın Türk - Belçika para saha^ı^nı^ii^liMdütuîm tasdik «der.1 

. . . . . . 1948. 

Ek - Mektup No. 1 

"'* ''**'"; '•: , Roma, 2 Aralık 1948 

Bay Başkan, 

Bugünkü tarihle imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına atfen, aşağıdaki hususları size bil
dirmekle şeref ka#amrım: 

Sözü geçen Anlaşmalar 30k Haziran 1949 tarihinde sona erdiği ve ödeme Anlaşmasının 2 nci mad
desinde derpiş olunan hesap bir matlup bakiyesi ihraz ettiği takdirde, Belçika ve Lüksemburg 
Hükümetleri bu bakiyeyi ödeme Anlaşmasının 12 nci maddesinde derpiş olunan dört aylık müh
let dâhilinde Türkiye'ye Ticaret Anlaşmasına ilişik (121) sayılı listedeki mallardan vererek tasfiye 
etmek ihtiyarını haiz olacaklardır. 

Türk malları ise bu hususta gereken ithal müsaadelerini vereceklerdir. 
Igbu, dört aylık mühlet sonunda kalacak matlup bakiyemi ödeme Anlaşmasının 12 nci maddesi 

h^l|ümle^i|^f tevfikan tesviye edilecektir. 
Yukardaki hususlar hakkında Belçika Hükümetinin mutabık bulunduğunu teyit eylemenizi rica 

ederim. 
Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bfty Başkan. 

Bay Robert Van de Kerhove d'Hallebast, Türk Heyeti Başkanı 
Belçika Heyeti Başkanı Cahid Zamangil 
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r *v y ; * v v ^ ' r ' t ^ r t - Roma, 2 Aralık 1948 

Bay Başkan, < < • . - , 

- ̂ u< rö l jü ; Aar^e, ,4m?alanftnr/T^pet,ve $fam, ıM\^ty%&*r*^ 

maddesinde derpiş olunan hesap bir matlup bakiyesi ihraz ettiği rtakdirj(^ 

^ W ^ Î W f ^ a J ^ ; p ^ < ^ } a r ^ . h .>;lh;. ; . ,. u:.;, ; . ; : \ i ' ; ,:u ;v-,'|;;; ̂ ' f \;.^X. ; t - ' ^ W 
Türk makamları ise bu hususta gereken ithal müsaadelerini vereceklerdir. ' ' ' " ' ; ' ! 

:Ato$9#rav^ 
kümlerine tevfikan tasfiye edilecektir. 

Yukardaki hususlar hakkında Belçika Hj i^m^inj i^mut^ 
ederim.» 

yu^aj^k^,bıj|5nşl^^p^;kında Hükümetimin mutabık bulunduğunu size fWldirmçyemüsaraat ede
rim. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Başkan. vf.tf ü ^ H ;.WIJT 

Bay Cahid Zamangil, Belçika Heyeti Başkanı 
Türk Heyeti Başkanı. Kerchove 

Ek-Mektup No: 2 

Ranm &ı&rcâıik ıH%4Sl 

BayBaşkan, '^ ""'" ; ''•'•'''" • • • ' > ; . - . ; ; > 
,r-tBu;g^n^ü^arihie;imzalanan T jçaçet .Aı^aşması^ numarasında ^âesrpiş 

edilen 3 000 ton Türk tütününün Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliğine itnalı konusunda .yap-
mış olduğumuz görüşmelere atfen, Türkiye HükÜTnejtininıaş^ 
tini size bildirmekte şeref kazanırım : 

Türk yetkili makaraları, 2 sayılı listenin 44 ncü numarasında ^u^me^tuba referansla kayıtlı 
Belçikalıya Lüksemburg menşeli emtia için, Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliğin^ J^t^at edi
len her parti Türk tütününün kıymetinin üçte birine tekabül edece^R^t^laj)r^^tn8^('^miü(aadesi 
vereceklerdir. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay ...Başkan. 
' f ' 

Bay Robert van de Kerchove Türk Heyeti Başkanı 
d'Hallebast, Cahid Zamangil 

Belçika Heyeti Başkanı* 

( & Şfgy&ı $L ) 
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Ek - Mektup No: 2 

Roma 2 Aralık 1948 

Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekte şeref kazanırım : 
«Bugünkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşmasına ve 1 sayılı listenin 25 nci numarasında derpiş 

edilen 3 000 ton Türk tütününün Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliğine ithali konusunda yap
mış olduğumuz görüşmelere atfen, Türkiye Hükümetinin aşağıdaki hususlar hakkındaki mutabaka-
tini size bildirmekle şeref kazanırım : 

Türk yetkili makamları, 2 sayılı listenin 44 ncü numarasında işbu mektuba referansla kayıtlı 
Belçika veya Lüksemburg menşeli emtia için, Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliğine ithal edilen 
her parti Türk tütününün kıymetinin üçte birine okabül edecek tutarlarda, ithal müsaadedi verile
cektir.» 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabık bulunduğunu size bildirmeye müsaraat ede
rim. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Başkan. 

Bay Cahid Zamangil, Belçika Heyeti Başkanı 
Türk Heyeti Başkanı. : Kerchove 

Ek-Mektup No. 3 

Roma, 2 Aralık 1948 

Bay Başkan, 

Bugünkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşmasına atfen, Türkiye Hükümetinin Belçika mamul â-
tından kalay ve azotlu gübre teminine mütaallik biı- tahsis (talebini yetkili Milletlerarası Kurula sun
duğu takdirde, bu hususta Belçika Hükümetinin müzaheretini temin eyktmekten mütehassis olaca
ğını size bildinmekLe şeref kazanırım. 

Yukardaki husus hakkında Hükümetinizin mutabık bulunduğunu bana teyit eylemenizi rica 
ederim. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Başkan. 

Bay Robert van de Kerchove 
d'Hallebast, 

Belçika Heyeti Başkanı. 

( S. Sayısı : 81) 

Türk Heyeti Başkanı 
Cahid Zamangil 
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Ek-Mektup No. 3 

Roma, 2 Aralık 1948 

Bay Başkan, 
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli, mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«Bugünkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşmasına atfen, Türkiye Hükümetinin Belçika mamu-

lâtmdan kalay ve azotlu gübre teminine mütaalük bir tahsis talebini, yetkili Milletlerarası Kurula 
sunduğu takdirde, bu hususta Belçika Hükümetinin müzaheretini 'temin eylemekten mütehassis ola
cağını size bildirmekle şeref kazanırım. 

Yukardaki husus hakkında Hükümetinizin mutabık bulunduğunu bana teyit eylemenizi rica 
ederim.» 

Yukardaki husus hakkında Hükümetimin mutabık bulunduğunu size bildirmeye müsaraac 
ederim. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Bağdan. 

Bay Cahid Zamangil, . Belçika Heyeti Başkanı 
Türk Heyeti Başkanı. Kerchove 

TÜRKİYE HÜKÜMETİ VE BELÇİKA HÜKÜMETİ ARASINDA ÖDEME ANLAŞMASI 

Türkiye ile Belçika Para Sahası arasındaki ödemeleri kolaylaştırmak üzere, Türkiye Hükümeti 
ve gerek kendi adına gerek mevcut anlaşmalara tevfikan Lüksemburg Hükümeti adına hareket 
eden, Belçika Hükümeti aşağıdaki anlaşmayı akdetmişlerdir : 

Madde — 1. 

İşbu Anlaşmanın uygulanmasmda Belçika Para Sahası şu anlamdadır : Belçika, Lüksemburg 
Büyük Dukalığı, Belçika Kongosu ve vesayet altındaki Ruanda Urundi arazisi. 

Madde — 2. 

Bugünkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşması hükümlerine tevfikan Belçika Para Sahasına it
hal edilen veya edilecek olan Türk menşeli malların bedellürinin ödenmesi ve sözü geçen sahadan 
Türkiye'ye vâki olacak aşağıdaki 4 ncü maddede tasrih olunan bilcümle diğer ödemeler, Belçika 
Hükümetinin Ajanı sıfatiyle hareket eden Belçika Millî Bankası nezdinde Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası namına açılacak ve Belçika Frangı ile tutulacak bir hesaba tevdiat yapılması suretiyle 
ifa edileceklerdir. 

Madde — 3. 

Bugünkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşması hükümlerine tevfikan Türkiye'ye ithal edilen 
veya edilecek olan Belçika Para Sahası menşeli malların bedellerinin ödenmesi ve Türkiye'den 
sözü geçen sahaya vâki olacak aşağıdaki 4 ncü maddede tasrih edilen bilcümle diğer ödemeler, 
2 nci maddede anılan hesabın zimmeti ile ifa edileceklerdir. 

( S. Sayısı : 81) 
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Yulardaki, 2 nci ye .3 ncü maddeler hükümlerine tevfikan aşağıdaki ödemeler tesviye oluna
caktır : 

1. Emtia teslimatı, 
2. Deniz, nehir, kara veya hava yolu ile emtia veya insan nakline mütaallik masraflar, 
3. Türk gemileri veya Belçika gemileriyle nakliyatla ilgili navlunlar, 
4. Emtia hareketleri ile ilgili antrepo, gümrükleme, mal sigortası (prim ve tazminat) gibi 

dîğeT masraflar, 
"5. Romüsyon, tellaliye, temsil masrafları, 
6. Tebdil, imal, tamir işlerine ait masraflar, 
7. Maaş, ücret ve'diğer hizmet bedelleri, 
8. Transit ticaretinden mütevellit masraf ve kârlar, 
9. ' tdame ve yaşama masrafları, 

10. Seyahat, mektep ve hastane masrafları, 
11. Kamu hizmetleri gider ve gelirleri (vergi, ceza v;s.), 
12. Aidat, abonman, ihtira beratları, lisans, imalât markaları, telif hakkı ve diğer fikrî hakla

rın ücret ve gelirleri, 
13. İki tarafın yetkili makamları tarafından mutabık kalınarak kabul• edilecek bilcümle diğer 

ödemeler, 

Maddo — 5. 

Belçika Millî Bankası, Belçika Para pahasında ,mukim özel,ve tüzjel kişiler • tarafmdan vapılan 
tevdiatı günü gününe Türkiye Cumhuriyeti Merke;; Bankasına bildirecek ve bunları derhal 2 nci 
maddeder işaret ;olunan. hesabın matlubuna, geçirmektir. Türkiye Cumhuriyet , Me,rkez Bankası bu 
ihbarnameleri alınca • Türk.Lirası üe karşılığını hak sahiplerine ödeyecektir, 

Belçika Millî Bankası Türkiye Cumhuriyet .Merkez Bankasından aldığı Ödeme,emirlerini, yu
karda andan hesabın mevcuduna göre, derhal icrr, edecekti/. 

Madde ~* 0. 

Yukardaki 2 nci maddede işaret olunan hesabın matlup bakiyesi 100 milyon, Belçika Frangını 
geçtiği takdirde, bu bakiyenin işbu rakkanıı aşan kısmı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 
talebi üzerine, ve kendisi tarafından izhar edilecek, arzuya göre serbestçe emrine tahsis edilecek al
tın ile veya kendisince kabul edilecek dövizlerle ödenecekti.*. 

Maddo — 7. i 

Yukardaki 2 nci maddede işaret edilen hesabın matİûp1 bakiyesi 10 milyon Belçika Frangını geç
e ğ i takdirde Türkiye.Cumhuriyet Merkez-Bankası bu tutarı, aşan baliğleri her zaman asgari 1 
milyon franklık bölümlerle, kısa vadeli, Belçika Frangı ile muharrer ve faiz getiren Belçika, Hazi
ne Bonolarına yatırmak ihtiyarına malik olacaktır. 

Sözü geçen hesap 10 milyon Belçika Frangı dununda bir matlup bakiyesi arzettiği takdirde 
işbu Hazine Bonoları Belçika Millî Bankası tarafından bakiyenin mezkûr tutar haddine kadar tek
rar tesisini temin edecek şekilde , asgari 1 milyoıi franklık bölümlerle is-konto olunacaklardır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu suretle teşekkül eden Hazine Bonoları mevcudu 
aşağıdaki 10 ncu maddede derpiş olunan kambiyo garantisinden istifade edecektir. 

Madde — 8. ' 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesabının matlup bakiyesini, işbu Anlaşmanın 6 nci ve 

(S. Sayısı: ai) 
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12 nci maddelerindeki hükümler mahfuz kalmak partiyle, ancak Belçika Para Sahasında mukim 
özel ve tüzel kişiler lehine ödemeler yapmak için kullanabilecektir. 

Madde — 9. 

Belçika Frangından başka bir para ile muharrer borçlar için Belçika Frangına tahvil,'Milletler
arası Para Fonu tarafından kabul olunan resmî pa-rite esası, veya böyle bir pasrite mevcut olma
dığı takdirde, bahis konusu paralar için Belçika Millî Bankası tarafından tevdiat günü.uygulanan 
vasati resmî kurs esası üzerinden ifa olunacaktır. 

Madde — 10. 

Belçika Frangının altına nispetle paritesi değiştiği' takdirde, yukardâki 2 nci maddede îş'aret 
olunan hesabın matlup bakiyesi, Belçika Millî Bankası tarafından işbu değişme gününde ve aynı 
nispette denkleştirilecektir. 

Maddo — 11. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Belçika Millî Bankası işbu anlaşmanın uygulanması 
için alınacak teknik tedbirleri kararlaştıracaklardı!'. 

Madde — 12. 

işbu Anlaşmanın' bitiminde, yukardâki 2 nci maddede işaret olunan hesap, tasfiyesi için, dört 
ay müddetle işlemekte devam edecektir. 

Bu müddetin sonunda hesap kapatılacak ve bu anda kalan matlup bakiyesi Belçika Millî'Ban
kası tarafından Türlüye Cumhuriyet Merkez Bankası emrine serbest altın veya işbu Bankapa ka
bul edilecek dövizler verilmek' suretiyle • ödenecektir. 

Madde — 13. 

Yukardâki 6 nci ve 12 nci maddelerde derpiş olunan altın satışlarının şeraiti Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası ve Belçika Millî Bankası arasında mutabık kalınarak tesbit edilecektir. 

Yukarda 6 nci ve 12 nci maddelerde derpiş olunan döviz satışları, Milletlerarası Para Fonu 
tarafından kabul edilmiş ve satış günü muteber olan resmi pariteler esası üzerinden yapılacka-
tn . 

Maddo — 14. 

Âkıd Taraflar, genel mahiyette milletlerarası sözleşmelere iltihakları neticesinde gerekli olabi
lecek tadilâtı yapmak üzere, işbu Anlaşmanın hükümlerini icabında tekrar inceliyeceklerdir. 

Maddo — 15. 

İşbvi Anlaşma bugünkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşması ile aynı günde yürürlüğe gire
cek ve aynı yürürlük süresini haiz olacaktır. Sözü geçen Anaşma ile aynı usul dairesinde yenile
necekti!'. 

Roma'daı fransızea ve iki nühsa olarak tanzim edilmiştir. 
2 Aralık 1948 

Türkiyo Hükümeti namına Belçika Hükümeti namına 
Cahid Zanıangü Kerchove 

( S . Sayısı: 81) 
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Ek - Mektup 

Roma, 2 Aralık 1948 

Bay Başkan, 
Bugünkü tarihle imzalanan ödeme Anlaşmasına atfen, altının resmî fiyatının, Belçika tarafından 

Milletlerarası Para Fonuna bildirildiği ve mezkûr kurulca kabul edildiği veçhile, halen 1 kilogram 
safi altın karşılığı 49.318,0822 Belçika frangı olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım. 

Belçika frangının A. B. D. Dolarına nazaran Milletlerarası Para Fonu tarafından kabul edilen 
resmî paritesi, hâlen 43,8275 Belçika Frangı = A. B. D. $ 1 dir. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Başkan. 

Bay Zahid Zamangil, Belçika Heyeti Başkanı 
Türk Heyeti Başkanı. Kerchove 

, V* '" ' E k - M e k t u p 

Roma, 2 Aralık 1948 

Bay Başkan, 

Mcfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
« Bugünkü tarihle imzalanan ödeme Anlaşmasına atefen, altının resmî fiyatının, Belçika tarafından 

Milletlerarası Para Fonuna bildirildiği ve mezkûr kurulca kabul edildiği veçhile, hâlen 1 kilogram 
safi altın karşılığı 49.318,0822 Belçika frangı olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım. 

Belçika frangının A. B. D. Dolarına nazaran Milletlerarası Para Fonu tarafından kabul edilen 
resmî paritesi, hâlen 43,8275 Belçika Frangı = A. B. D. $ 1 dir. » 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Başkan. 

Bay Robert van de Kerchove d'Hallebast Türk Heyeti Başkanı 
Belçika Heyeti Başkanı Cahid Zamangil 

«'i Jf T .-

PROTOKOL 

Türkiye Hükümeti ve Belçika Hükümeti, bugün imzalanan ödeme Anlaşması gereğince Belçika 
Millî Bankası nezdinde Türkiye Cumhuriyet Meı'kcz Bankası namına açılacak hesabın bakiyesinin 
hiçbir zaman borçlu gözükmiyeeeğmi ve 16 Ekim 1948 tarihinde Paris'te akdedilen Avrupa memle
ketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşması (aşağıda Paris Anlaşması olarak zikredilecektir) çer
çevesi dâhilinde Türkiye Hükümetine tanınmış olan Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği üze
rine tiraj haklarının kullanılmasının bmnetice Anlaşma yoliyle tazmini gerektiğini, göz önünde bu
lundurarak aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

1. — Belçika Hükümeti, Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği üzerine Türkiye'ye tanınmış 
ola.ı tiraj hakkı tutarından ifraz edilecek 20 milyon Belçika Franklık bir provizyonun bu memleket 
emrine verilmesi için, Paris Anlaşmasının 2 nei maddesinde zikredilen Ajana gereken talimatı ve-

( S. Sayısı : 81) 
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ilecektir. İşbu provizyon, bugün imzalanan ödeme Anlaşması gereğince açılaa hesabın matlubuna ge
çirilecektir. 

2. — Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği üzerine Türkiye lehine gelecek aylarda kullanıla-
çak tiraj hakkı bölümleri, Takas Ajanı tarafından, Paris Anlaşmasının 2 ncd faslı hükümleri ve kendi
sine verilen talimat gereğince, yukarda işaret edilen hesabın harekâtıma aksedecek aylık açık icaplarına 
göre hesaplanacaktır. 

Ajan, hesap bakiyesini 20 milyon Belçika Frangına irca etmek üzere gerekecek Belçika Frangı tu
tarlarını Türkiye lehine kullanacaktır. 

3. — Türkiye Şubat 1949 ayının sonunda Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği üzerine tiraj 
hakkının yansını kuHanımanıış bulunursa, Belçika Hükümeti Ajana yakardaki 1 nunnıaralı fıkrada 
derpiş olunan provizyonu, tiraj hakkından ifraz suretiyle, 1 Mart 1949 tarihinde veya daha sonra
ki bir tarihte, 40 milyon Belçika Frangını tecavüz etmiyecek bir seciyeye iblâğ eylemesi için gereken 
talimatı verecektir. 

Bu tarih ve bu seviye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ıtalebkıe göre tesbilt oluuacaktır, 
4. — Paris Anlaşmasının 5 a) maddesini tatbikan, Türkiye Ajana yukarda işaret edilen hesabın 

işbu Protokolün 1 ve 3 ncü fıkralarında derpiş olunan provizyonu temsil eden matlup bakiyesi kıs
mının takastan hariç tutulması için talimat verecektir 

5. — Peşinen Türkiye'nin emrine verilen tiraj hakkı tutarları için Belçika'nın faiz ödemeye 
mecbur kalmasını önlemek üzere, bugün imzalanan ödeme Anlaşmasının 7 nci maddesinde derpiş 
olunan Hazine Bonosuna tahvil keyfiyeti, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Belçika Millî 
Bankası nezdindeki hesabının 20 milyon Belçika Frangını veya yukardaki 3 ncü fıkrayı tatbikan 
kararlaştırılacak herhangi diğer bir meblâğı, yukarıda alman 7 nci maddede derpiş edilen 10 mil
yonluk pay da ilâve olunarak, tecavüz eden matlup bakiyesi için uygulanacaktır. 

6. — Şurası mukarrerdir ki, Paris Anlaşmasının iki memleket arasında tesbit edilen tiraj hakla
rına taallûk eden hükümlerinin Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında tat
bik mevkiine konulmasını temine matuf olan işbu Protokolün icrası anılan Anlaşma ile derpiş olu
nan şartlara tâbidir. 

tcap ettiği takdirde, iki âkıd Taraf, Türkiye'ye tanınmış olan tiraj hakkının Paris Anlaşmasına 
tevfikan kullanılmasına mâni olacak hususları bertaraf edecek şekilde işbu Protokolde gerekli tadi
lât yapacaklardır. 

Roma'da, Fransızca ve iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
Roma, 2 Aralık 1948 

Türkiye Hükümeti namına Belçika Hükümeti namına 
Cdhid Zamangü Kerchove 

t & Sayısı :8İ) ; 
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S. Sayısı: 83 
Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünselin, Ordu Dahilî Hizmet 
Kanununun 66 ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair Kanun teklifi ve Millî Savunma ve 

Bütçe Komisyonları raporları (2/144) 

GEREKÇE 

Yüksek Başkanlığa 

10 . VI . 1935 tarihi ve 2771 sayılı Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 66 ncı maddesinde müte
hassıs tabiplerin müşahedesi altında tabip raporiyle tedaviye muhtaç görülen ordu mensuplarının 
askerî müessese olmıyan yerlerde resmî müesseselerde tedavileri yapıla-eağı ve Türkiye'de tedavi 
edilmelerine imkân olmıyan ve her hangi bir ecnelbi memlekette tedavisi icafbedeceği heyet raporiyle 
sabit olan hasta subayların ecnebi memleketlerde Hükümet tarafından tedavi ettirileceği yazılı bu
lunmaktadır. 

Prensip itibariyle sabit olan hasta subayların ecnebi memleketlerde tedavileri kabul edildiği 
halde memleket dâhilinde tediavileri kabil olmıyanlarm hariçte tedaviye ıgönderilmemesinde bir 
muadelet ve isabet bulunamıyacağı cihetle mezkûr maddei kanuniyedeki ikinci durumun da birin
cisine tevfik edilmesi uygun geleceğinden ikinci kısımdaki «Hasta subaylar» kelimeleri yerine 
«Hasta ordu mensupları» kelimelerinin ikamesi ve bir geçici madde ile de bu hususun elyevm bu 
durumda olanlara da teşmili uygun olacağı düşünülerek bağlı tasarı tanzim ve takdim edilmiştir. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla dilerim. 
20 Ocak 1949 

•"'••*••- • B i n g ö l M i l l e t v e k i l i 
? -> * - ,-* .- .»T. -*, A , - • -• .• - ~^^r^-^-^-. Feridun F. Düşünsel 

Millî Savunma Komisyonu rapora 

T.B.M.M. 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. 2/144 
Karar No. 12 

8 . II . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Bingöl Milletvekili Sayın Feridun Fikri pü-
şünsel'in, 10 . VI . 1935 tarihli ve 2771 sayılı 
Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 66 ncı madde
sine bir kelime ilâve edilmesine ve ayrıca bir de 
geçici madde eklenmesine dair olup 21. I . 1949 
tarihinde Komisyonumuza havale buyurulan 
20 . I . 1949 tarihli Kanun tasarıları : Komis
yonumuzun 24 . I . 1949 tarihli birleşiminde; 
teklif sahibi ve Millî Savunma Bakanlığı mü
messilleri de hazır olduğu halde görüşülüp in
celendi. 

Teklif sahibi Sayın Feridun Fikri Düşün-
sel'in izahatı ve Millî Savunma Bakanlığı mü
messillerinin mütalâaları dinlendikten sonra bu 
mevzu üzerinde iktizası düşünüldü. 

Filhakika; yukarda tarih ve numarası arze-
dilen îç, Hizmet Kanununun 66 neı maddesi hük
müne tevfikan memlekette tedavisi mümkün ola
mayacağı ve fakat yabancı memleketlerde teda
vi edilebileceği, mütehassıs doktorların ve alâ
kalı makamların tasdikiyle anlaşılan subaylar; 
her türlü masrafları; Millî Savunma Bakanlığın-
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ca ödeittrie'k şartiyie-yabaııei memleketlere gön-
derilebilmekte ise de ; 

Aynı vaziyette olan askerî memur, gedikli 
erbaş ve erler' gönderilememektedir. 

Burada hakikaten bir muadeletsizlik olduğu 
gibi bugün harb vasıtaları tenevvür etmiş, ordu 
mekanize edilmiş ve bu itibarla orduya birçok 
teknisiyen, askerî memurlar gedikli erbaşlar 
ve erler dâhil olmuş bulunmaktadır. Bunların 
fedakârane hizmetleri de küçümsenemez. Bunun 
için bunların da aynı haklardan istifade etme
leri çok yerinde görülmüş ve birleşimde mevcut 
bulunan Komisyonumuzun üyelerinin oy birli
ğiyle teklif kabul edilmiştir. 

Yâlnız; kanunun tatbikatında; bu hâkkm 
hududunun 'aşılmaması ve hak sahiplerinin de 
gadrine mahal kalmaması için; teklif sahibinin 
teklif eylediği Kânun tasarısı bu yönden değiş
tirilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî: Savunma Komisyonu Başkanı 

Kastamonu 
Korgl. A, Alptoğan 

Sözcü 
Hatay 

Ol. E. Durukan 
Ankara 

M^ Aksoley 
îmzada bulunamadı 

Balıkesir 
Orgl, t. Çalışlar 

Erzincan 
Z. Ağca 

Erzurum 
Gl. V. Kocagüney 

Gümüşane 
Ş. Erdoğan 

Kayseri 
Gl. 8. Avgın 

Kocaeli 
Koramiral §. Okan 

Seyhan 
8. Tekelioğlu 

Kâtip 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Ankara 

Korgl. N. Tınaz 

Çankırı 
Gl. Z. Soydemir 

Erzurum 
E. S. Akgöl 

imzada bulunamadı 
Gazianteb 
Gl. A. Atlı 

Kars 
H. Tugaç 

îmzada bulunamadı 
Kırklareli 

Korgl. K. Doğan 
Konya 

Dr. E. Alata§ 
Van 

R. Oktar 

Bütçe Komisyonu raporu 

T: BM. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/144 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

14 . XII. 1949 

Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 66 ncı mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair Bingöl Milletvekili Feri
dun Fikri Düşünsel tarafından yapılan Kanun 
teklifinin Kamutayda görüşülmesi sırasında, tek
lifin bütçeyi ilgilendirmesi itibariyle Sözcümüzün 
isteği üzerine Komisyonumuza verilmesi Kamu
tayca uygun görülmüş ve tasarı, teklif sahibiyle 
Millî Savunma Bakanlığının yetkili temsilcileri 
ve Maliye Bakanlığı adına Büteo re Maiî Kontrol 
Genel Müdürü hazır oldukları halde incelenip 
görüşülmüştür. 

Ordu Dahüî Hizmet Kanununun 66 ncı mad
desi, Türkiye'de tedavi edilmelerine imkân olmı-
yan ve her hangi yabancı memlekette tedavisi 
mümkün olacağı mütehassıs tabiplerden mürek

kep bir heyet raporiyle sabit olan hasta subay
ların, hastalığın tedavisi mümkün olan memle
kete, parası Devletçe ödenmek üzere' gönderilme
leri esasını kabul etmiş ve bu hükmü ordunun di
ğer mensuplarına teşmil etmiştir. Ordunun mo
torize bir hale gelmesi harb silâh ve vasıtalarının 
tenevvüü neticesinde subaylar kadar askerî me
murlarla gediklilerin de gerek kaza ve gerek diğer 
vazife sebepleriyle bir dış memlekette tedavisi 
gerekecek şekilde hastalanmaları mümkün ve 
hattâ vâki olmakta bulunduğu ve bunların da 
subaylar hakkında mevzu hükümden faydalanma
larının hem mâdelet ve hem de eşitlik bakımın
dan lüzumlu ve zaruri olduğunu beyan ederek 
teklif saliibi, mevcut 66 ncı madde hükmünün 
bu yolda teşmilini ve kanunun neşrine kadar bu 
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şekilde hastalanmış olup tedavi edilmiyen hasta
ların da bundan faydalanmalarını istemekte ol
duğu yapılan - incelemelerden anlaşılmıştır. 

Teklif, Millî Savunma Komisyonunca da in
celenmiş ve esas hakkında mutabık kalınmakla 
beraber şöyle bir tefrik yapılmış bulunmaktadır: 

Vazifeden doğsun veya doğmasın subay, as
kerî memur ve gediklilerin yurt içinde tedavisi 
kabil olmıyan bilûmum hastalıkları için askerî 
öğrencilerle eratın ise yalnız görevi başında ve 
görevinden doğan bir sebeple hastalanmaları ve 
memlekette1 tedavileri mümkün olamaması halinde 
yurt dışma gönderilmeleri esası kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz da esas itibariyle teklifi ye
rinde görmüş ve bilûmum ordu mensuplarının 
bu haktan faydalanmalarını, mâdekte ve bugün
kü ordu hizmetlerinin teknik Vasıflarına Uygun 
bulmuştur. Ancak, bu haktan istifadenin daha 
sıkr esaM-ara bağlanmasını, bunun yalnız görev
lerini yaptıkları sırada görevden doğma bir se
beple vukuagelen hastalık haline veya fabrika, 
atelye ve benzeri iş yerlerinde işe başlamadan 
evvel veya sonra veya iş sırasında ve o iş yerin
de husule gelen veya o iş. yerinin mahiyetinden 
doğan veya çalışma konusundan ileri gelen bir 
kaza neticesinde bedenî ve ruhî bir arızaya uğ-
rıyanlara hasrinı ve memleket içinde tedavisi 
mlümkün olmadığı cihetinin de evvelâ Sağlık 
Kurulları raporlariyle tesbitini ve bu raporun 
Askerî Tip Akademisi ile Tfp Pakölteleriöini bi
rinden seçilecek ve raporda bahsi -geçen 'hasta
lıkla ilgili birer Profesörden mürekkep iki kişi
lik bir kurulca tasdikini lüzumlu görmüş ve bi
rinci madde metnini bu esas dairesinde yeniden 
tanzim etmiştir, 

Halen ordu mensuplarından bu maddenin ta
rifine uygun bir şekilde hastalanmış veya kaza
ya uğramış bulunanlar varsa bunlarm 4 a bu 

kanun hükmünden faydalanmaları Komisyonu
muzca tabiî görüldüğünden ve kanun hükmü de 
buna müsait bulunduğundan kanunun evvele 
teşmili için ayrıca bir hüküm şevkine lüzum gö
rülmemiş ve geçici madde bu sebeple tasandan 
çıkarılmıştır. 

Görüşme sırasında Maliye Bakanlığı temsil
cisi eski hükmün genişletilmesi mahiyetinde 
olan bu teklifin daha-geniş bir ödenek istiyece-
;ği yolunda bir itirazda bulunmuş ise de Komis
yonumuzca alman izahlara göre hükmün, yalnız 
ordu mensuplarının görevlerinden doğan hasta-

ilkiafra hasredfiimesmi ve raporların tasdiki işin
de takdirin daha isabetli ve salim şekilde kulla
nılmasını sağlıyacak kayıt eklenmesi sebebiyle» 
bugünkü kadar dahi bir gideri gerektirmiyece-
ği «neticesine varıldığından tasarı yukarda ar-
zedildiği şekilde kabul -edümiştir. 

Kamutayın onayma arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sucudur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır # Kastamonu 

R. Erten î. H. Tigrel M- Akalın 
Kâtip 

Ankara Amasya Ankara 
F. Öymen A. K. Yiğitoğhı M. Eriş 
Erzincan Eskişehir istanbul 

N. Pekcan H. Polatkan E. Amaç 
istanbul izmir izmir 

Dr. A. Adtvar 8. Dikmen A. İnan 
Kastamonu Kırklareli 
T. Coşkan Korgl. K. Doğan 

Konya Kütahya 
Dr. M. F. Dündar A. TaMakilıç 

Manisa Ordu Samsun 
F. Kurdoğlu H. Yalman M. A. Yörüker 

Seyhan ** Urfa 
A, R, Yüregir E. Tekeli 
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BİNGÖL MİLLETVEKİLİ FERİDUN FİKRİ 
DÜŞÜNSEL 'ÎN TEKLİFİ 

2771 sayılı Ordu Daküî Hizmet Kanununun 66 
ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge

çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 10 . VI. 1935 tarihji ve 2771 
sayılı Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 66 ncı 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 66.— Mütehassıs tabiplerin müşa
hedesi altında tabip raporiyle, tedaviye muh
taç görülen, ordu mensupları, askerî müessese 
oJmıyan yerlerde, resmî sıhhi müesseselerde te
davileri yapılır ye bütün masrafları Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesine konulan tahsisattan 
verilir. Türkiye'de tedavi edilmelerine imkân 
olmıyan her hangi bir ecnebi memlekette teda
visi icabedeceği mütahassıs tabiplerden mürek
kep bîr heyet raporiyle sabit olan ordu mensup
ları işbu ecnebi memleketlerde Hükümet tara
fından tedavi ettirilir. 

4 — 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 

DEĞlŞTlRÎŞÎ 

10 Haziran 1935 tarihli 2771 sayılı Ordu lç-
hizmet Kanununun 66 ncı maddesinin değiş
tirilmesine ve bn kanuna geçici bir madde eklen

mesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 10 Haziran 1935 tarihli ve 
2771 sayılı. Ordu tçhizmet Karaınanun 66 ncı 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 66. — a) - Tabip raporu ile, uzman 
tabiplerin müşahadesi altında, tedaviye muhtaç 
görülen ordu mensupları, askerî kurum olmıyan 
yerlerde resmî veya özel sağlık kurumlarında 
tedavileri yapılır; ve bütün masrafları Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesine konulan ödenekten 
veriliî. 

b) Yurt içinde tedavisi mümkün olmayıp 
her hangi yabancı bir memlekette tedavisi müm
kün olduğu uzman tabiplerden mürekkep tam 
teşekküllü bir sağlık kurulu raporu ile tesbit 
edilmiş olan ve bu raporları Millî Savunma Ba
kanlığı Sihhat işleri Dairesince onaylanan has
ta subaylar, askerî memurlar ve gedikliler. 

c) Silâh altında görevli iken, görevi başın
da ve görevden doğan bir sebeple hastalanıp 
(B) fiıkrası gerelince yurt dışında tedavileri 
gereken askerî öğrenciler ve erat, 

Hükümet tarafından yabancı memleketlerde 
tedavi ettirilir. 

GEÇlCl MADDE —- Birinci madde ile de
ğiştirilen 2771 sayılı Kanunun değiştirilmiş 
hükümleri halen aynı durumda bulunanlara da 
tatbik olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe gireı, 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma Bakanı yürütür. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun hükmü, ya
yımı! tarihinde orduda görevli olup da aynı du
rum ve şartlar altında yabancı memleketlerde 
tedavileri gerekenler hakkında da uygulanır. 

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

MADD 3. — Bu kanun hükümlerini Millî Sa
vunma Bakanı yürütür. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞl 

Ordu îçhizmet Kanununun 66 nc% maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 

BÎRÎNCl MADDE — 10 Haziran 1935 tarih
li ve 2771 sayılı Ordu îçhizmet Kanununun 66 
ncı maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş-
tir-

Madde 66. — A) tabip raporiyle uzman ta
biplerin müşahedesi altında tedaviye muhtaç 
görülen ordu mensuplarının askerî kurum ol-
mıyan yerlerde resmî veya özel sağlık kurum
larında tedavileri yapılır ve bütün masrafları 
ilgili Bakanlık bütçesine konulan ödenekten ve
rilir. 

B) Görevlerini yaptıkları sırada görevden 
doğma bir sebeple hastalananlardan, veya fab
rika, atelye ve benzeri iş yerlerinde işe başlama
dan evvel veya iş sırasında yahut iş bittikten 
sonra o iş yerinde husule gelen ve yine o iş 
yerinin mahiyetinden doğan veya çalışma mev-
zuundan ileri gelen bir kaza neticesinde bedenî 
ve ruhi bir arızaya uğrıyanlardan yurt içinde 
tedavisi kabil olmayıp ancak yabancı bir mem
lekette tedavisi mümkün olabileceği uzman ta
biplerden kurulan tam teşekküllü bir sağlık 
kurulu raporiyle tesbit edilen ordu mensupları 
yabancı memleketlerde tedavi ettirilebilir. An
cak raporda gösterilen hastalığın memleket 
içinde tedavisi mümkün olamıyaeağını, Askerî 
Tıp Akademisiyle tıp fakültelerinin birinden 
seçilecek ve raporda bahis konusu olan hasta
lıkla ilgili birer profesörden mürekkep iki ki
şilik kurulca tasdiki şarttır. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Millî Sa
vunma, İçişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanları 
yürütür. 

• « < • » • • 
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S. Sayısı: 85 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü 1943 yılı Kesinhesabı hakkında 

Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3 /391 , 1/610) 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/891) 

T. C. 
Sayıştay 

U. 297532 
H. 1142 

23 Mayıs 1949 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vakıflar Gene] Müdürlüğünün 1943 Bitçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin ilişik 
olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim 

Sayıştay Başkanı 
8. Oran 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu -hükümlerine uyularak Başbakanlıktan Sayıştaya gön
derilen Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1943 malî yılı Kesinhesabının; Sayıştayca incelenip yargı
lanmış olan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerdeki meşruhat göz önün
de bulundurulmak üzere Kesinhesapta gösterilen rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu 

arzeyleriz. 
Sayıştay Başkanı 

8 ey fi Oran 
Üye 

M. î. Erenli 
Üye 

F. Aktulga 

D. : 1 Başkanı D. : 2 Başkanı D. : 3 Başkanı 
Faik Eke Y. Ziya Aslan R. Bakuy 

Üye Üye Üye 
İV. Başak F. özbudun A. A. Hemen 

Üye Üye Üye 
A. T. Dengel F. Işık F. Beşkardeş 

D. : 4 Başkanı Üye 
M. A. Apak M. Menemencioğlu 

Üye Üye 
A. R. öğel A. K. Arıçay 

Üye V. Savcı 
H. Payver E. Arkun 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/610) 

26 Haziran 1945 
T.G. 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü ' 

Tetkik Müdürlüğü ' 
Sayı: 71-386, 6-1435 1 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında hazırlanan ve Bakanlar 
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Kurulunca 19 . VI . 1945 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ilişik-
leriylo birlikte sunulmuştur. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

tzah name 

Umumi Mizan 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün bilûmum Muhasipliklerinden alınmış olan hesapların cemi vetelfıkı 
suretiyle tanzim kılınmış olan bu umumi mizan; bütçe dahilî ve haricî varidat ve masarif atı, ertesi 
seneye devreden hesap bakiyelerini, banka ve kasa mevcutlarını ve binnetice hesabı katî muhteviya
tının hulâsasını göstermektedir. 

Varidat 

Umumi Varidat : 
1943 Malî yılı içinde bütçe varidatından (4 392 S97) lira, (18) kuruş tahsilat yapılmıştır. Muh

telif kanunlar gereğince de (87 611) lira (84) kuruş tahsilat kaydedilmiştir. Vekûnu (4 480 509; 
lira 2 kuruşa baliğ olmaktadır. 

Bütçe tahsilatından : 
Lira K. 

3 243 966 83 Lirası (1943) Malî tahakkuka t ma ait varidata, 
424 026 66 Lirası eski senelerden devreden bakaya, 

3 667 993 49 
100 000 00 Lira (1942) Malî yılından devrolunan varidat fazlasına karşı 1943 Malî yılı iç;n 

de Hazineden alman paraya, 
200 000 00 Lira Hazine yardımına, 
284 903 69 Lira masraf bütçesinin 28 nci hastane faslına Muhasebei Umumiye Kanununun 

(55) nci maddesi gereğince tahsisat kaydedilen paranın İstanbul'da Tıp Fakülte
sinden tahsil olunan karşılığına, 

140 000 00 Lira (4484) sayılı Kanun gereğince cami ve mescit hademelerine parasız verile
cek giyim eşyası için Maliyeden verilen paraya aittir. 

4 392 897 18 Yekûn 

Faslı mahsus tahsilatından 
Lira K. 

317 95 Lira (3386) sayılı Kanun gereğince âbidat tamiratı karşılığına, 
13 665 25 Lira Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi mucibince mazbut vakıflar arasına alınan 

vakıflar tahsilâtına, 
72 305 64 Lira (2252) sayılı Kanun gereğince tedrisatın istilzam ettiği fazla masarife mu

kabil Tıp B^akülfesinden alman paraya, 
1 323 00 Lira (3609) sayılı Kanun gereğince âbidat tamiratı karşılığına aittir. 

87 611 84 Yekûn 
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1943 Malî yılı Bütçesinin varidat muhammenatı (3 580 000) liradır. Bu hesabı kati ile tesbit edi

len varidat miktarı da yukarda gösterildiği üzeıv Hazine yardımı ve saire ile birlikte (4 392 897) 
lira (18) kuruşa baliğ olmuştur. 

Bütçe Muhammenatmın Tahsilatla mukayesesi, fazla ve noksan sebepleri : 
Bütçe 

muhammenatı Tahsilatı Fazlası 
îcarei vahide : F. M. Lira K. Lira K. Lira R. 

1 1 1 300 000 00 1 411 469 07 111 469 07 
Geçen senenin hesabı katisinde de arz ve izah edildiği veçhile Umum Müdürlüğün başlıca vari

datından mahdut bulunan akar kiraları 1939 Malî yılındaki sabık miktarlarını muhafaza etmekte 
olmasına mebni bu cihetten bir fazlalık mahsûs değildir. Ancak (2762) sayılı Vakıflar Kanununun 
12 nci maddesi mucibince mevkilerine ve temin ettikleri menfaate göre kalmaları gerekli görülme
yen akar ve toprak satışlarından elde edilen paralarla memleketin muhtelif mahallerinde satın alman 
veya yaptırılan yeni binalar ile peyderpey mazbut vakıflar araşma alınan vakıfların bütçe iradına 
giren akar kiraları fazlalık husulüne sebebiyet vermiştir. 

Bütçe 
muhammenatı Tahsilatı Noksanı 

îcarei müeccele : F. M. Lira K. Lira K. Lira K. 

1 2 480 000 00 427 079 75 52 920 25 
(2762) sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci maddesi uyarınca tavizi alındıkça mülkiyete çevrilen 

icareteynli ve mukataalı gayrimenkullerin sayısı sene besene daimî bir noksanlığa mâruz bulunduğu 
cihetle bu varidat üzerindeki müessiriyetini kabul etmek lâzımgelir. Diğer taraftan taviz bedellerinin 
32 nci madde mucibince getirmekte olduğu faiz! maaziyadetin bu noksanlığı telâfi etmekte olmasına 
mebni (52 920) lira 25 kuruş haddi zatına ait hakiki bir noksan addolunamaz. 

Bütçe 
muhammenatı Tahsilatı Fazlası 

Mukataa : F . M. Lira K. Lira K. Lira K. 

1 3 40 000 00 51 188 53 11 188 53 
Yukarda Müeccele bahsinde arzolunan daimi noksanlık bu varidat üzerine de varittir. Ancak 

vergi kıymeti ile mukayyet olmıyarak bâzı eşhası hükmiye uhdesinde bulunan vakıf gayrimenkulle
rin (3950) sayılı Kanun mucibince yeniden kıymet takdir edilmek suretiyle m ukataalarmın. tahsiline 
geçilmiş olmasına mebni husule gelen fazlalık bundan mütevellittir. 

Bütçe 
muhammenatı Tahsilatı Fazlası 

Evkafı mülhaka varidatından alınacak kontrol F. M. Lira K. Lira K. Lira K. 
hakkı : — — 

2 1 35 000 00 44 511 60 9 511 60 
Mülhak vakıflar muhasebelerinin takibiyle vakit ve zamanında rüyeti esbabının temini bu vari-, 

datta fazlalık hudusuna sebep olmuştur. 
Bütçe 

muhammenatı Tahsilatı Fazlası 
Mahlûl muaccelâtı : F. M. Lira K. Lira K. Lira K. 

2 2 100 000 00 169 047 05 69 047 05 
Tahsilatın fazlalığına bilhassa (333) sayılı Kanun gereğince Evkafa intikal eden mübadeleye 

gayritâbi firari ve mütegayyip eşhastan metruk icareteynli gayrimenkullerin satışları saik olmakta
dır. Şu sıralarda emlâk fiyatlarının yüksekliğinin de nazarı dikkate alınması lâzımgelir. 
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Orman hasılatı : 

Bütçe 
muhammenatı 

F. M. Lira K. 
Tahsilatı 
Lira K. 

Fazlası 
Lira V 

2 3 140 000 00 165 495 82 25 495 S2 
(3913) sayılı Kanun mucibince sonradan teşkil kılman Bolu ve istanbul Vakıf Orman Işlctmeh;-

rinin 1943 Malî yılı kira bedelleri orman işletmelerinin teşekkülünden evvel vakıflar idarelerince ya
pılmış olan tahakkuklarından vukuagelen tahsilat bu tertibe kaydedilmiş olması fazlalığa saik ol
muştur. 

Bütçe 
r • muhammenatı Tahsilatı Fazlası 

Zeytinlikler hasılatı : F. M. Lira K. Lira K. "Lira K. 

2 4 50 000 00 56 532 61 6 532 6İ 
Doğrudan doğruya vakıflar idarelerince idare olunan zeytinlikler hasılatıdır. Başlıcaları iz

mir. Hatay ve Muğla'ya ait bulunmakta olduğundan (6 532) lira (61) kuruş fazlalık arzetmiştir. 
Bütçe 

muhammenatı Tahsilatı Fazlası 
Arazi ve incirlikler hasılatı : P. M. Lira K. Lira K. Lira K. 

2 5 30 000 00 48 726 16 18 726 16 
Belediye hududu haricinde bulunan bağ, bahçe ve tarlalar koordinasyon kararının şümulü ha

ricinde olduğu cihetle değer fiyatlarla verilmekte ve mahsulleri de para fimekte olduğundan hu
sule gelen fazlalık bundan mümbaisdir. Başlıcaları Aydın, Giresun ve Hatay'dır. 

Bütçe 
muhammenatı Tahsilatı Fazlası 

Zeytinlikler işletmesi hasılatı ve kira bedeli: F. M. Lira K. Lira K. Lira K. 

2 6 350 000 00 358 471 88 8 471 88 
Tahsilatın (286 508) lira (88) kuruşu Ayvalık işletmesinin 1942 Malî yılı kârına ve (71 963) 

lirası da yine bu işletmenin Ayvalık ve Edremit'in 1942 yılı kirasına aittir. Muhammenata naza
ran (8 471) lira (88) kuruş fazla tahsilat kaydedilmiştir. 

Bütçe 
muhammenatı Tahsilatı Fazlası 

Vakıf memba suları işletmesi hasılatı: F. M. Lira K. Lira K. Lira K. 

2 7 12 000 00 
1942 Malî yılı Bilançosu ile fazla kâr temin edilmiştir. 

Bütçe 
muhammenatı 

Mütenevvi varidat : F. M. Lira K. 

20 171 76 

Tahsilatı 
Lira K. 

8 171 76 

Fazlası 
Lira K. 

2 8 100 000 00 144 913 89 44 913 89 
Umumi mizana nazaran 1943 Malî yılı zarfında mülhaka hesabından bir milyon liraya yakın 

bir tahsilat yapılmıştır. % 10 masarifi tahsiliyesıyle diğer kısım vaıidattan elde edilen paralar 
ve yapılan mahsuplar fazlalığa sebep olmuştur. 
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Akar ve toprak satış bedeli faizi: 

Bütçe 
muhammenatı 

F. M. Lira K. 
Tahsilatı 
Lira K. 

Fazlası 
Lira K. 

2 9 150 000 00 159 748 34 9 748 34 
Tahsilatın (149 721) lira 29 kuruşu (2762) sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesi gere

ğince elde edilen satış bedellerinin 13 ncü maddeye göre husule gelip Vakıf Paralar Müdürlüğün
den alınan faizden, üst tarafı da taksitle satılmış olan bâzı kkaratın taksit bedelleri faizinden mü
tevellit olup (9 788) lira 34 kuruş fazla tahsilat kaydedilmiştir 

Bütçe 
muhammenatı Tahsilatı Noksanı 

Taviz bedeli faizi: F. M. Lira K. Lira K. Lira K. 

2 10 340 000 00 332 017 74 7 830 42 
Tahsilatın (312 262) lira 15 kuruşu (2762) sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci maddesi gereğin

ce icareteyinli ve mukataalı gayrimenkullerin taviz bedellerinden elde edilen paraların 32 nci 
maddeye göre husule gelip Vakıf Paralar Müdürlüğünden alman faizden mümbaistir. Üst tarafı 
da taksite bağlanmış olan taviz bedellerinin faizine aittir. 

* . • i - . B ü t ç e 
1 muhammenatı Tahsilatı Fazlası 

Müteferrik hasılat: F. M. Lira K. Lira K. Lira K. 

2 11 100 000 00 223 017 74 123 017 74 
Mazbut vakıflar arasına alınan vakıfların mülhaka hesabındaki mevcutlarının irada kalbetti-

rilmiş ohrnsı fazla, tahsilat kaydına sebep olmuş'.ur. Hadf^zatmdaki varidat mürekkebatı bu de
receye varmasına imkân olmadığından fazlanın fevkalâde addolunması lâzımgelir. 

Bütçe 
muhammenatı Tahsilatı Fazlası 

Vakıf paralar faizi : F. M. Lira K. Lira K. Lira K. 

2 12 53 000 00 55 449 71 2 449 71 
Talimatnamesi hükümleri dairesinde ikraz edilen nukudu nıevkufe sermayesinin faizine ait 

bulunan bu paradan (51 301) lira (60) kuruşu Vakıf Paralar Müdürlüğünden alınmış ve üst 
tarafı da vilâyetlerde vaktiyle ikraz edilmiş bulunan sermaye faizine ait bulunmuştur. (2 449) 
lira (71) kuruş fazlası vardır. 

Bütçe'deki 
1942 malî yılından devrolunan varidat faz- miktarı Tahsilatı 

lası: F. M. Lira K. Lira K. 

3 0 100 000 00 100 000 00 
Maliyece (4421) sayılı Kanunla alman munzam tahsisattan Umum Müdürlüğe verilmesi ge

reken (100 000) liradır. Encümen mazbatasında işaret olunduğu veçhile 1942 malî yılından dev
rolunan varidat fazlası olarak tahmin kılınmış ve masraf bütçesinin âbidat tamiratı tertibine zammo-
lunmuştur. 1943 Malî yılından tahsil edildiği cihetle bu fasılda gösterilmiştir. 

Bütçedeki 
miktarı Tahsilatı 

Hazineden yardım : F. Lira K. Lira K. 

4 200 000 00 200 000 00 
(4305) sayılı Kanun gereğince 1942 Malî yılında Umum Müdürlükçe (250 000) liraya yakın ve-
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rilmiş olan Varlık Vergisi dolayısiyle muvazeneyi teminen alınmıştır. 

Hesabı katî ile tesbit edilmiş bulunan ve yukarda fazla ve noksanı hakkında izahat verilmiş 
olan bütçe tahsilatının bir de erkam üzerinden yeknazarda görülebilmesi için icmali bir cetveli de 
aşağıya dercedilmiştir. 

Bütçe 
F. M. Varidatın nevi muhanunenatı Tahsilatı Fazlası Noksanı 

1 1 îcarai vahide 
2 îcarei müeccele 
3 Mukataa 

2 1 Kontrol hakkı 
2 Mahlûl muaccelâtı 
3 Orman hasılatı 
4 Zeytinlikler hasılatı 
5 Arazi ve incirlikler hasılatı 
6 Zeytinlikler işletmesi hası

latı ve kira bedeli 
7 Vakıf memba suları işlet

me hasılatı 
8 Mütenevvi varidat 
9 Akar ve toprak satış be

deli faizi 
10 Taviz bedeli faizi 
11 Müteferrik hasılat 
12 Vakıf paralar faizi 

3 1942 Malî yılından devro-
lunan varidat bakiyesi 

4 Hazineden yardım 

1 300 000,00 
480 000,00 
40 000,00 
35 000,00 

100 000,00 
140 000,00 
50 000,00 
30 000,00 

350 000,00 

12 000,00 
100 000,00 

150 000,00 
340 000,00 
100 000,00 
53 000,00 

100 000,00 
200 000,00 

3 580 000,00 

1 411 469,07 
427 079,75 
51 188,53 
44 511,60 
169 047,05 
165 495,82 
56 532,61 
48 726,16 

358 471,88 

20 171,76 
144 913,89 

159 748,34 
332 169,58 
223 017,74 
55 449,71 

100 000,00 
200 000,00 

3 967 993,49 

114 469,07 
0,00 

11 188,53 
9 511,60 

69 047,05 
25 495,82 
6 532,61 
18 726,16 

8 471,88 

8 171,76 
44 913,89 

9 748,34 
0,00 

123 017,74 
2 449,71 

448 744,16 

52 920,25 

7 830,42 

60 750,67 Yekûn 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 15 . XII . 1919 

Esas No. 1/610, 3/391 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar (lenel Müdürlüğünün 1943 Bütçe 
yılı Kesinhesabı hakkında Başbakanlığın 26.VI. 
1945 gün ve 71-386, 6-1435 sayılı yazısiyle tek
lif olunan kanun tasarısı Sayıştaym uygunluk 
bildirimiyle birlikte ve Sayıştay 4. Daire Baş
kanı M. Ali Apak, Vakıflar Genel Müdür Mua
vini Orhan Çapçı ve Saymanlık Müdürü Recai 
Bozdemir hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

I - Ödenekler: 
A) Genel Müdürlük Bütçesine ait ödenekler 

Kesinhesapta 4 462 307 lira 85 kuruş olduğu 
halde uygunluk bildiriminde 844 lira 08 kuruş 
noksaniyle 4 461 463 lira 77 kuruş bulunduğu 
görülmüştür. 

Yapılan incelemede: 
28. (Guraba hastanesi masrafları) bölümüne 

Muhasebei Umumiye Kanununun 55. maddesi 
gereğince eklenen ödenek 313 307 lira 32 kuruş 
olup bundan 284 059 lira 51 kuruşu harcanmış 
olduğuna göre geri kalan 29 247 lira 81 kuruşun 
1944 yılına devri iktiza ederken 844 lira 08 ku
ruşunun masrafa karşılık tutulan ödeneeğe ilâ
ve edildiği ve imha sütununda gösterildiği an
laşıldığından uygunluk bildiriminde gösterilen 
4 461 463 lira 77 kuruş ödenek olarak kabul 
edilmiştir. 

B) Mazbut ve mülhak Vakıflara ait akar 
vo toprak satış bedelleri için ödenek kaydedilen 
miktar Kesinhesapta ve uygunluk bildiriminde 
birbirine uygun olarak 4 794 534 lira 02 kuruş 
bulunduğu görülmüştür. 

2. Giderler: 
A) Genel Müdürlüğün giderler toplamı ke

sinhesapta 4 270 483 lira 27 kuruş olduğu halde 
Uugunluk Bildiriminde 4 270 679 lira 23 kuruş
tur. 

Uygunluk Bildiriminde gösterilen miktarlar 
sayman hesapları üzerinden Sayıştayca belgele
rine istinaden yapılan incelemeler ve yargılama

lar sonunda tesbit edilmiş olduğu cihetle komis
yonumuzca Uygunluk Bildiriminde yazılı mik
tar gider olarak kabul edilmiş ve bağh cetvel
ler ona göre düzenlenmiştir. 

B) Mazbut ve mülhak vakıflara ait akaar 
ve toprak satış bedellerinden 1943 Bütçe yılın
da harcanan miktarlar Uygunluk Bildiriminde 
ve Kesinhesapta birbirine uygun olarak 368 780 
lira 13 kuruştur. 

3. ödenek bakiyesi: 
A) Komisyonumuzca kabul edilen ödenek 

ve giderlere göre Genel Müdürlüğün ödenek ba
kiyesi 190 784 lira 54 kuruş olup yokedilmesi 
gerektiği anlaşılmıştır. 

B) Mazbut ve mülhak vakıflara ait akaar 
ve toprak satış bedellerinden 1943 Bütçe yılı 
içinde harcanmıyan 4 425 753 lira 89 kuruşun 
gelir ve ödenek kaydelimek üzere 1944 Bütçe 
yılına devrolunması gerekmektedir. 

4. Gelirler: 
A) Genel Müdürlük hesabında: 
Tahakkukat: Kesinhesapta 6 411 882 lira 92 

kuruş gösterildiği halde Uygunluk bildiriminde 
6 411 829 lira 81 kuruş olduğu görülmüştür. 

Tahsilat : Kesinhesapta 4 480 509 lira 02 ku
ruş gösterildiği halde Uygunluk Bildiriminde 
4 480 429 lira 74 kuruş olduğu görülmüştür. 

B) Mazlbut ve mülhak vakıflara ait akar 
ve toprak satış hesaplarında tahakkukat ve tah
silat Kesinhesapta 4 794 534 lira 02 kuruş olup 
Uygunluk Bildiriminde gösterilen miktara da 
uygun bulunduğu görülmüştür. 

Sayıştayca sayman idare hesaplarının yargı
lanması sonunda yapılan tebligata uyulamama-
smdan dolayı genel müdürlük hesabında fark 
'hâsıl olduğu anlaşıldığından Uygunluk Bildiri
minin esas ittihazı uygun görülmüş ve bağlı 
cetveller ona göre düzenlenmiştir. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kaibul edi
len gider, gelir ve ödenek miktarlarına göre de-
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ğişik olarak tanzim kılman Kanun tasarısı Ka
mutayın yüksek tasvibine arzedilmek üzere su
nuldu. 

Sayıştay Komisyonu Bu rapor 
Başkanı Sözcüsü 

Sivas Yozgad 
A. Yurdakul K. Erbek 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1943 Bütçe yılı gideri ilişik (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 4 270 483 lira 27 kuruştur. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1943 Bütçe yılı içinde tahsilatı ilişik (B) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere 4 480 509 lira 2 
kuruştu*. 

MADDE 3. — ödenekten 1943 Bütçe yılı 
içinde harcanmıyan ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 191 824 lira 58 kuruş ödenek 
artımı battal edilmiştir. 

MADDE 4. — Mazbut ve katma vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden. 1943 Büt
çe yılı hasılatı geçen yılın devriyle birlikte ili
şik (C) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
4 629 307 lira 86 kuruş ve hayrat satış hasılatı 
geçen yılın devriyle,birlikte 165 226 lira 16 ku
ruştur. 

MADDE 5. — Mazbut ve katma vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1943 Büt
çe yılında yapılan harcamalar ilişik (D) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere 295 929 lira 30 ku
ruş ve hayrat satış bedellerinden yapılan har
camalar 72 850 lira 83 kuruştur. 

MADDE 6. — Mazbut ve katma vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1943 Büt
çe yılı içinde hareanılmıyan ve ilişik (A) işaret-

( S . Sa 

Kâtip 
Yozgad Bilecik Bolu 

K. Erbek Dr. M. Suner C. Özçağlar 
Çankırı Gazianteh Giresun 

A. 1. Zeyneloğlu ö. A. Aksoy A. Ulus 
Kastamonu Kütahya Manisa 
Â. Toközlü M. tspartalıgil î. Ertem 

İmzada bulunamadı 

SAYİŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞÎ 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1943 Bütçe yılı giderleri ilişik (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği gibi 4 270 679 lira 23 ku
ruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
aynı yıl tahsisatı ilişik (B) işaretli cetvelde gös
terildiği gibi 4 480 429 lira 74 kuruştur. 

MADDE 3. — ödeneklerden 1943 Bütçe yılı 
içinde harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen 190 784 lira 54 kuruş yok-
edilmiştir. 

MADDE 4. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1943 
Bütçe yılı tahsisatı geçen yıldan devriyle birlik
te, ilişik (C) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
4 629 307 lira 86 kuruş ve hayrat vakıflara ait 
satış hasılatı geçen yıldan devriyle birlikte 
165 226 lira 16 kuruştur. 

MADDE 5. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1943 Bütçe 
yılında yapılan giderler ilişik (D) işaretli cet
velde gösterildiği gibi 295 929 lira 30 kuruş ve 
hayrat vakıflara ait satış bedellerinden aynı 
yıl içinde yapılan giderler 72 850 lira 83 ku
ruştur. 

MADDE 6. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1943 
Bütçe yılı içinde harcanmıyan ve (D) cetvelinin 
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li cetvelde gösterildiği üzere 4 333 378 lira 56 
kuruş ve hayrat satış bedellerinden 92 375 lira 
33 kuruş hasılat ve ödenek artımı 1944 Bütçe 
yılma devrolunmuştur. 

MADDE 7. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. B. Artunkal 

Dışişleri B. V. 
N, E. Sümer 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Suad H. Ürgüblü 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Gebesoy 

Çalışma Bakanı 
Pr. Irmak 

Adalet Bakanı 
B. Türel 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
İV. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
8. Bay 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. Sadi Konuk 

Tarım Bakanı 
Ş. B. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
B. Karadeniz 

Sayış. K. 

ayrı bir sütununda gösterilen 4 333 378 lira 56 
kuruş ve hayrat vakıflara ait satış hasılatın
dan aynı yıl içinde harcanmıyan 92 375 lira 33 
kuruş gelir ve ödenek bakiyesi 1944 Bütçe yı
lma devrolunmuştur. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Başbakan yürütür. 
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1943 Vakıflar Genel Müdürlüğü 

(A) CETVELİ 

B. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 

23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 

35 
36 

ödeneğin çeşidi 
ödenekler 
Lira K. 

Giderler 
Lira K. 

Yokedilen 
ödenejder 
Lira K. 

Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verile
cek zamlar 
Merkez ücretleri 
Vilâyetler ücretleri 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyetler levazımı 
Vilâyetler müteferrikası 
Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Yabancı memleketler harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Mukannen masraflar 
Vakıf akarlar masrafı 
Orman ve zeytinlikler ve vakıf arazi mas
rafı 
Nakil vasıtaları masrafı (Mubayaa, işlet
me, tamir, hayvan yem bedeli) 
Huzur ücreti ve komisyon zaruri mas. 
Tamirat ve inşaat 
Muavenet 
Hükmedilmiş borç karşılığı 
Tetkik, tercüme, tabı ve eski eserleri sa
tın alma ve fuar masrafı. 
Gureba Hastanesi masrafları 
İmaretler masrafı 
Mütekait dul ve yetim maaş ve tahsisatı 
fevkalâdeleri 
Zat maaşları 
Umuru hayriye masrafları 
Masarifi gayrimelhuza 
3335 sayılı Kanun mucibince yapılacak 
tedavi, yol ve saire masrafları 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

660 835 
33 012 

264 813 
24 480 

2 500 
3 150 
7 000 
4" 200 

11 500 
24 000 
78 500 

9 000 
25 500 

1 
7 500 
5!000 
6 493 

300 
174 501 
380 135 

03 
16 

99 180 

4 000 
3 250 

408 930 
24 500 

6 500 

18 200 
454 059 
43 000 

228 339 
79 080 

1 199 732 
1 000 

1 000 
10 500 

6 200 

61 

40 

635 544 
32 040 

219 110 
20 789 

2 480 
2 960 
6 300 
3 785 

10 558 
22 995 
69 021 
7 144 

24 564 

7 243 
3 869 
6 492 

6 
171 914 
375 111 

15 809 
454 059 

42 866 

99 
40 
01 
35 
79 
99 
01 
79 
32 
82 
81 
97 
27 
0 

23 
27 
41 
19 
88 
35 

92 169 55 

2 714 
1 147 

380 023 
24 100 

6 467 92 

06 
40 
64 

63 
61 
95 

228 339 40 
59 473 62 

X 174 804 61 
958 10 

488 90 
9 703 23 
6 085 34 

25 294 
971 

45 702 
3 690 

19 
189 
699 
414 
941 

1 004 
9 478 
1 855 

935 
1 

256 
1 130 

0 
293 

2 586 
5 023 

01 
60 
99 
6r 
21 
01 
99 
21 
68 
18 
19 
03 
73 

77 
73 
59 
81 
15 
81 

7 010 45 

1 285 
2 102 

28 906 
400 

32 08 

94 
60 
36 

37 

05 

2 390 
0 

133 

0 
19 606 38 
24 927 39 

41 90 

511 10 
796 77 
114 66 
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B. ödeneğin çeşidi 
Ödenekler 
Lira K. 

Giderler 
Lira K. 

Yıokedilen 
ödenekler 
Lira K. 

37 4306 No. lu Kanun mucibince parasız ve
rilecek giyim eşyası bedeli. 

38 .Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek 
itfa karşılığı. 1715 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi 

H. 2552 sayılı Kanun mucibince fakülte mas
rafı 

H. 3386 sayılı Kanun uyarınca) âbidat tamiri 
H. 3609 sayılı Kanun uyarınca âbidat tamiri 
H. Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi. 

3 
4 

H. 

35 000 

32 451 

35 000 

32 451 

B. M. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

72 462 
1 808 
1 475 
8 371 

61 463 

79 

66 
12 

77 

72 305 
317 

1 323 
8 134 

4 270 679 

64 
95 

83 

23 

157 
1 490 
152 
236 

190 784 

15 
05 
66 
29 

54 

1943 Vakıflar Genel Müdürlüğü 
B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Icarei vahide 
îcarei müeccele 
Mukataa 
Mülhak vakıflar varidatından alınacak kontrol hakkı 
Mahlûl müeccelâtı 
Orman hasılatı 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmesi hasılatı ve kira bedeli 
Vakıf memba suları işletmesi hasılatı ye kira bedeli 
Mütenevvi varidat 
Akarf ve toprak satış bedeli faizi 
Taviz bedeli faizi 
Müteferrik hasılat 
Vakıf paralar faizi 
1942 mali yılından devrolunan varidat fazlası 
Hazineden yardım 
3386 numaralı Kanunla 
Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi mucibince zaptedilen 
vakıflar masrafı karşılığı 
iaşe bedeli 
4484 numaralı Kanun gereğince cami ve mescit hade
melerinin giyim eşyası karşılığı 
Tıp Fakültesi masarifi karşılığı 
3609 numaralı Kanunla 

Toplam 

Bütçede yazılı 
mubammenat 

Lira 

1 300 000 
480 000 
40 000 
35 000 
100 000 
140 000 
50 000 
30 000 
350 000 
12 000 
100 000 
150 000 
340 000 
100 000 
53 000 
100 000 
200 000 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 580 000 

Gelir 
tahsilatı 
Lira 

1 411 
427 
51 
45 
1Ö9 
165 
56 
48 
358 
20 
144 
159 
332 
223 
55 
100 
200 

13 665 
284 903 
140 000 
72 305 
1 323 

K. 

469 07 
079 75 
188 53 
052 72 
047 05 
495 82 
532 61 
726 16 
471 88 
171 76 
180 22 
748 34 
169 58 
131 01 
449 71 
000 
000 
317 95 

25 
69 

64 

4 480 429 74 

( &, dayısı *-85) 
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1943 Evkafı Mülhaka ve Mazbuta 

O - CETVELÎ 

M. Gelirin çeşidi 

Toplam 

Bütçede yazılı Gelir 
mufoammenat tahsilatı 

Lira Lira K. 

2950 numaralı Kanun uyarınca akar ve toprak satış 
bedeli 
Hayrat satış bedeli 

0 

0 

0 

4 629 307 86 

165 226 16 

4 794 534 02 

1943 Evkafı Mülhaka ve Mazbuta 
D - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 
ödenekler 
Lira K. 

2950 numaralı Kanun uyarınca -akar ve 
toprak satış bedeli 4 629 307 86 
Hayrat satış bedeli 165 226 16 

Giderler 
Lira K. 

1944 yılma 
devredilen 
ödenekler 
Lira K. 

295 929 30 4 333 378 56 
72 850 83 92 375 33 

Toplam 4 794 534 02 368 780 13 4 425 753 

»•-« 

( a Sayısı: 85 ) 


