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1. — Ankara Milletvekili Avni Refik 

Bekman ve iki arkadaşının, Bilûmum As
kerî Malûllerin Terfihi hakkındaki 551 sa
yılı Kanuna bağlı emraz cetveline bir 
madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Millî Sa
vunma Komisyonları raporları (2/170) 629:632 

2. — Hatay Milletvekili Abdullah Çilli 
ve Suphi Bedir Uluç'un, Milletvekilliği 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/441) 633 

3. — Giresun Milletvekili Tevfik Ek
men'in, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve dalet Komisyonlarından ku
rulan Karma Komisyon raporu (3/403) 633 

4. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel'in, Ordu Dahilî Hizmet Kanunu
nun 66 ncı maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Kanun teklifi ve Millî Savunma ve 
Bütçe Komisyonları raporları (2/144) 633 

layf* 
5. — Hastalık Sigortası Kanunu tasarısı 

ve Ekonomi, Gümrük ye Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Ticaret Komisyonları mü
talâaları ve Çalışma Komisyonu rayoru 
(1/611) ' 634:640 

6. — Giresun Milletvekili İsmail Sa
buncu 'nun, Bina Yapımını Teşvik Kanu
nunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ve içişleri Komis
yonu raporu (2/178) 640:641 

7: — Türkiye ile Çekoslovakya arasında 
imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmasiyle 
eklerinin onanması hakkında Kanun tasarı
sı ve Ticaret Komisyonu raporu (1/590) 641 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Batı - Almanya'nın Amerika Birleşik 
Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız 
Askerî Hükümetleri arasında imzalanan 
Ticaret Anlaşmasının ikinci maddesinde 
mezkûr A ve B listeleri yerine kaim olmak 
ve Temmuz 1949 ile 30 Haziran 1950 dev
resi içinde muteber kalmak üzere yeniden 
tanzim olunan ithalât ve ihracat listelerine S 
ait Anlaşma ile eki mektupların onanma
sına dair Kanun tasarısı ve Ticaret Komis-, 
yonu raporu (1/634) 641:642 
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9. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 

Ekonomik Birliği arasında Ticaret ve öde
me Anlaşmaları ile eklerinin yürürlük süre
lerinin uzatılması için yapılan Anlaşmanın 
onanmasına dair Kanun tasarısı ve Ticaret 
Komisyonu raporu (1/603) 642 

10. — Türkiye - İtalya Ticaret Anlaş
masının 8 nci maddesindeki fesih haber 
verme süresinin bir aya indirilmesini sağ
lamak üzere teati edilen mektupların onan
ması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret 
Komisyonu raporu (1/595) 642 

11. — 4598, 4620 ve 4621 sayılı kanun
lara ek Kanun tasarısı ve Bütçe Komis-

1. — GEÇEN 1 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki kanun kabul olundu. 

Ankara Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun, kabul edildi. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1949 yılı 
Bütçe Kananuna bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun, kabul 
olundu. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sına dair olan kanun, kabul edildi. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun, kabul olundu. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yopılmasma dair olan kanun, kabul 
edildi., 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun kabul olundu. 

Sayfa 
yonu raporu (1/644) 642:643 

12. — Bingöl Milletvekili Feridun 
Fikri Düşünsel ve Tokad Milletvekili Re-
cai Güreli'inin, 1757 sayılı Kanunun birin
ci maddesinin tadili hakkındaki 2507 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin yorum
lanmasına dair önergesi ve Adalet Komis
yonu mütalâası ve Bütçe Komisyonu ra
poru (4/180) 643:644 

4. — Sorular ve cevaplar 644 
13. — Kastamonu Milletvekili Muzaf

fer Akalın "m, kendir fiyatları hakkında
ki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli'nin yazılı cevabı (6/417) 644:646 

İstanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair olan kanun, kabul edildi. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun, kabul olun
du. 

Orman Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair olan kanun, kabul edildi. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun kabul olundu. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949- yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılmasına dair olan Kanun, kabul olundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi okunarak onan
dı. 

Merhum Binbaşı Bilâl'in yetimlerine bağla
nacak maaşa dair olan Millî Savunma Komis-
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yonu raporu, kabul edildi. 

Bilûmum Askerî malûllerin terfihi hakkın
daki Kanunun 11 nci maddesine bağlı cetvele 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun tasarı
sının birinci maddesi üzerinde bir müddet görü
şüldükten sonra; 

30 . XII . 1949 Cuma günü saat 15 te topla-

Mardin Milletvekili Yuruf Mardin'in, İş Ka-
zalariyle Meslek Hastalıkları ve ihtiyarlık ve 
Hastalık Sigortaları kanunlarının uygulanma
sında yabancı müesseselerde çalışan yabancı uy-

Tasarı 

1. — Türkiye ile İtalya arasında hava yolu 
ile yapılacak muntazam ulaştırmanın tesis ve 
işletilmesine dair olan Anlaşmam onanması 
hakkında Kanun tasarısı (1/664) (Ulaştırma 
Komisyonuna); 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜL 

1. — Ankara Milletvekili Avni Refik Bek-
man ve iki arkadaşınım Bilûmum Askerî Malûl
lerin Terfihi hakkındaki 551 sayılı Kanuna bağ
lı emraz cetveline bir madde eklenmeni hakkın
da Kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Millî Savunma Komisyonları raporları (2/170) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde kanun tekli
finin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında 
arkadaşlar Sağlık Komisyonunun maddesinin 
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nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

F. F. Düşünsel S. Pek 
Kâtip 

Kocaeli Milletvekili 
C. Aksu 

ruklu şahısların durumları hakkında ne düşü
nüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Çalışma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/423). 

Rapor 
2. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü

şünsel ve Tokad Milletvekili Recai Güreli'nin, 
1757 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili 
hakkındaki 2507 sayılı Kanunun birinci madde
sinin yorumlanmasına dair önergesi ve Adalet 
Komisyonu mütalâası ve Bütçe Komisyonu ra
poru (4/180) (Gündeme). 

,EN İŞLER 

görüşülmesini arzu ettiler. Millî Savunma SÖE-
cüsü de muvafakat etti. Ona göre verilmiş olan 
önergeler de geri alınmıştı. Şimdi Sağlık Ko
misyonunun maddesi birinci madde olarak oku
nacak. 

Sağlık Bakanı burada mı! Yok. Millî Sa
vunma Bakanı? Yok. 

Siz Millî Savunma Bakanlığı Daire Reisi 
misiniz? 

Soru 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

B t R t N C t OTURUM 
Açı'ma saati : 15,5 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim Incedayı 
KATİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Sait Koksal (İsparta) 
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ALBAY Dr. ETUEM AKAD (Millî Savun

ma B. Sağlık Dairesi Rapor Şubesi Müdürü) — 
Şube Reisiyim efendim, bu mesele ile de alâka
darız belki ihtiyaç olur diye gönderildim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir kanun tasarı
sının görüşülmesinde içtüzük hükmüne göre, il
gili Bakanlar veya Hükümeti temsilen kimse 
bulunmazsa ancak bir defaya mahsus olmak 
üzero tasarının görüşülmesini gelecek birleşime 
bırakabiliyor, ancak bir defa için geri bıraka
bilir, diyor, içtüzük Kamutayın kanunlar üze
rindeki görüşme salâhiyetini mütemadiyen tak
yit ettirmemeyi emretmektedir. Binaenaleyh, 
Bakanların bu'unmamalarma rağmen riyaset, 
müzakereyi açıyor. Yani tasarıya Heyeti Umu
miye hâkimdir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 1. — 551 sayılı Kanunun 1.1 IMH 
maddesino bağlı emraz cetvelinin 5 nci derece
sinin 46 nci numarasına aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

Hidematı askeriye ifası, esnasında mâruz 
kalınan Travma'dan mütevellit müzmin Osteo-
miyelit ve bundan doğma olduğu sağlık kurulu 
raporu ile sabit olan Hemato-poierique sistem 
hastalıkları Amyloide istihaleler ve bunların 
her türlü ihtilât ve neticeleri daimî oldukları 
takdirde Travman'm vukuunu mütaakıp olma
salar bile şahsın derece üzerine maluliyetini ge
rektirir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Bu ka
nunun müzakeresini Heyeti Celileniz kabul etti
ğine göre ben de bu madde üzerinde bir tashi-
hat rica edeceğim. Heyeti Celilenin bu maddenin 
kabul etmesine hürmeten de yalnız maddede 
gösterilen 5 nci derecenin 46 sırasının kaydını 
buradan kaldırılması lüzumuna işaret edeceğim. 

Emraz cetveli 70 katagoriye ayrılarak tasnif 
edilmiştir. Birinci derece 4, ikinci derece, 3, 
3 ncü derece 10, dördüncü derece 12, beşinci 
derece 26 kataıgori hastalık zikredilmiştir. 6 nci 
derecede de 15 sıra numarası taşıyan hastalıklar 
gösterilmiştir. Bunların hepsi bir araya getiri
lirse 70 numara eder. Binaenaleyh, tasarıdaki 
beşinci derecenin 46 nci maddesi değildir. Onun 
için bendeniz bu işin aslının şu şekilde düzeltil
mesini rica ediyorum. Bir radaksiyon farkı 
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vardır. İlerde iltibasa mahal kalmamak için 
(551 sayılı kanunun 11 nci maddesine dayanan 
emraz cetvelinin beşinci derecedeki 46 nci mad
dede zikrolunan hastalıklar) denmek suretiyle bu 
Sağlık Komisyonunun ilâve etmek istediği haf
talıkların zikri icabeder. Bu takdirde tasanda 
mevcut olan (beşinci derecesi) ibaresinin kaldı-
rılmasiyle mesele halledilmiş olur. Çünkü nu
mara emraz cetvelinin numarasıdır, beşinci de
recenin numarası değildir. Onun için bu hususta 
bir de önerge veriyorum. Kabul buyurulduğu 
takdirde bu madde bu şekilde tashih edilmiş 
olur. 

İHSAN HÂMlD TİGREL (Diyarbakır) — 
Efendim; bu kanunun tatbikma memur olan Ba
kanlar arasında Maliye Bakanı da vrdır. Aynı 
zamanda bâzı hükümlerin makabline şâmil ol
ması itibariyle üzerinde ehemmiyetle durulması 
lâzımgelen noktalar vardır. Bunun için Maliye 
Bakanının noktai nazarını öğrenmek istiyoruz. 
Bunun portesi hakkında ve kanunun makabline 
şümulünün caiz olup olmadığı hakkında Maliye 
Bakanının bizi tenvir etmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifi; bu tasa
rının, hâdiseyi makable teşmil eden maddesi 
vardır, bu hastalıklarla şimdiye kadar maluliyet 
halini almış kimselerin istifadesi meselesi vardır. 
Bunun portesi hakkında Maliye Vekilinin izahat 
vermesini istiyorlar. Bu hususta kimse cevap 
verecek mi? 

01. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Bu meseel Komisyonda görüşülürken Maliye Ba
kanlığını temsilen kimse bulunmadı mı? 

Dr. MİTHAT SAKAROĞLU (Muğla) — Ge
çen Birleşimde heyeti umumiyesi üzerinde ko
nuşma yapılmış ve birinci maddeye geçilmişti. 
Binaenaleyh mütalâa varit değildir. 

İHSAN HÂMtD TlGREL (Diyarbakır) — 
Efendim; Maliye Bakanı yok, izahat verilemiyor. 
Fakat iş de Bütçe Komisyonuna taallûk ediyor. 
İçtüzük'ün 126 nci maddesi; masrafın artmasını 
veya gelirin azalmasını istilzam eden hususatın 
muhakkak surette Bütçe Komisyonundan geçme
sini âmirdir. Bu itibarla muvafakat buyurul
duğu takdirde bu tasarının Bütçe Komisyonuna 
havalesi muva'fık olur. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Şimdi 
kanun mevzuu olan hastalık, 25 seneden beri ilk 
defa bir şahsın maluliyeti üzerine müracaata se
bep olmuş bir hastalıktır. Bu zatın B. M. Mec-

— 630 - > 
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lisine müracaati üzerine hazırlanan rapor Yük
sek Meclisçe 1946 senesinde gündeme alınmış ve 
o zaman Sağlık Komisyonu raporu kabul edile
rek iş konuşulmuş; fakat Meclis kendisini fes-
hedipte yeni seçimlere geçildikten sonra bu iş 
uyumuş ve sonra tekrar canlanarak gelmiştir. 
Zabıtlar buradadır. O zaman bu; Yüksek Mec
lisçe kabul edilmiştir. Haddi zatında çok nadir 
o I an bu hastalık dolay isiyle bütçeye tahmil edi
lecek külfet ve malî portesinin çok küçük birşey 
olacağı kanaatindeyim. Bir haksızlığı tamir ba
kımından Yüksek Meclis tensip buyurursa mad
delerin müzakeresine geçilsin. Yirmi seneden 
beri ilk defadır ki, yeni bir maluliyetin emraz 
cetveline ilâvesi mevzuubahis olmuştur. Yüksek 
Meclisin şefkat ve atıfetini rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI CEMÎL SAÎD BAR-
LAS (Gazianteb) — Efendim; netice itibariyle 
bütçeye reparition'u olan birşeydir. Miktarı de
ğil, prensipi yapmak zaruretindeyiz. Her şeyin 
karşılığının bulunması zaruri olduğundan, ya
pılan tekliflerin de bu yönden tetkik edilmesi lâ
zımdır. Onun için Bütçe Komisyonuna gitmesi 
lâzımdır. 

Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Hükümet daha evvel haberdar idi. 

Dr. AHMET HÂMÎT SELGÎL (Ankara) — 
Efendim; şimdiye kadar cetvele girmiyen bir 
hastalığı yeniden cetvele koyuyoruz. Bu hususta 
makable şümulü vardır diye söylemenin sebebi, 
böyle bir hastalığa cetvele ilk olarak girmesi
dir. Halbuki bundan evvel bu gigbi hastalıklar 
cetvele alınırdı ve bu alınış sırasında bu kabil 
bir teamül yoktu; binaenaleyh bunun alınma
sında Maliye Bakanının bulunması ve onun hu
zuru ile müzakeresi mevzuubahis değildir ve 
bütçeye de hiçbir tesiri yoktur, doğrudan doğ
ruya kabul edilebilir. 

Gl. ALÎ RÎZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Efendim, her sene ordudan muhtelif vazifeden 
dolayı malûller olmaktadır. Bunun bazan adedi 
on, bazan 20, bazan da 100 olur. Hiçbir zaman 
bunların maluliyeti var mıdır diye burada Mali
ye Bakanının huzuru ile müzakere edilmez, bun
lar basit şeylerdir, tıbben tâyin edilir. 

Bakanların bulunmasından dolayı bu işler ge
ri kalmaz, zira buna mütedair kanun birgün son
ra lağvedilecektir, o gün de bunun meriyete gir

mesi lâzımdır, Bütçe Komisyonu da bu tasarıyı 
tetkik için kendine verilmesini istemiştir, böyle 
olursa bu tasarı çıkamaz halbuki çıkması madelet 
icabı lâzımdır, bu kadarcık bir atifeti Yüksek 
Meclisin esirgeyeceğini zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız Bütçe Komisyonu 
üyesi olarak Bütçe 'Komisyonuna gitmesini tek
lif ettiler. 

Bütçe Komisyonuna gitmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Anlaşılmadı. 

Lütfen tekrar, tasarının Bütçe Komisyonuna 
gitmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Tasarının 
Bütçe Komisyonuna gitmesi kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ve izah ettiğim veçhile tasarıda

ki (Beşinci derecenin) tâbirinin kaldırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Malatya Milletvekili 
Dr. H. Fırat 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS

YONU SÖZCÜSÜ Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Ri
ze) — Kitapta aynıdır; arkadaşımızın teklif etti
ği gibidir. Komisyon kabul ediyor. 

(Malatya Milletvekili Dr. Hikmet Fırat ' ın öner
gesi tekrar okundu). 

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

önerge teklif edildiği gibi; (Beşinci derece) 
kaydının kaldırılması suretiyle maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Bu 
suretle madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımından evvel 
emekliye ayrılmış olan bu gibi malûller hakkın
da da, emekliye ayrıldıkları tarihten itibaren; uy
gulanır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebepler dolayısiyle ikinci mad

denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ankara Milletvekili Hatay Milletvekili 
A. R. Bekman Gl. E. Durtıkan 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanun yürürlüğe 
girmezden evvel emekliye ayrılmış olar. bu gibi 
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malûller hakkında da emekliye ayrıldıkları tarih
ten itibaren bu kanun hükümleri uygulanır. 

SAÎT KOKSAL (İsparta) — Muhterem ar
kadaşlar, şimdi büyük bir atıfet olarak kabul 
buyurduğunuz madde, geçen Birleşimde Sait 
Azmi Feyziollu arkadaşımızın izah ettiği veç
hile yarın yürürlükten kalkacak olan 551 sa
yılı Kanuna ek kanuna aittir. Ve belki şimdi 
kabul buyurduğunuz kanunun tasdik ve neşir 
muamelesi tekemmül etmiyecek ve bu kanun yü
rürlüğe giremiyecektir. 

Maliye Bakanının da bunun malî portesi 
hakkında izahat vermemesi sebebiyle şimdi oku
nan geçici maddenin bu memleket bütçesine ne
ler yüklediği malûmumuz değildir, ben istirham 
ediyorum, hiç değilse geçici maddeyi reddede
lim, sadece kabul buyurduğunuz birinci mad
deden bu gibi vatandaşlarımız müstefit olsun
lar, şayet kanun tekemmül eder ve asıl kanu
nun ilgasından evvel bu kanun yürürlüğe girer
se. 

Arzım budur, bir de önerge takdim ediyo
rum, geçici maddeyi reddedelim, çünkü bütçe
ye ne yüklediğini bilmiyoruz, bu şekilde hiç 
değilse müspet sahada bir karar almış oluruz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? öner
geyi tekrar okutuyorum. 

(Avni Refik Bekman ve 01. Eyüp Durukan'm 
önergeleri tekrar okundu) 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici maddenin reddini arz ve teklif ederim. 

İsparta Milletvekili 
Sait Koksal 

İHSAN IIÂMİD TİOREL (Diyarbakır) — 
Arkadaşlar; birinci maddeyi kabul buyurdu
nuz. İkinci madde makabline raci bir malî hü-
kümü ihtiva etmektedir. Bunu kabul ettiğimiz 
takdirde bir bid'at teessüs etmiş olacaktır. Ma
lî kanunların makabline şümulü bid 'atını koy-
mıyahm. arkadaşımızın reddi hakkındaki tekli
finin kabulünü rica ediyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM K. ADINA 
Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Efendim, 
Sağlık Komisyonunun ikinci maddeyi koyma-
sındaki sebebi, bir kanun neşredilirken şahsi 
haklar koymak değildir. Yüksek Meclis her şe-
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\ ye hâkimdir. Binaenaleyh ikinci maddenin 
I reddini biz de kabul ediyoruz. 
! BAŞKAN — önergeleri bir daha okutaca-
| ğım. 

i (Ankara Milletvekili Avni Refik Bekman ve 
! Hatay Milletvekili 01. Eyüp Durukan'ın öner-
j gesi tekrar okundu) 

i (İsparta Milletvekili Sait Köksal'ın önergesi 
J tekrar okundu) 
| BAŞKAN — Evvelâ maddenin reddini ia-
| tiyen Sait Köksal'ın önergesini oyunuza sunu-
I yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
j bul edilmiştir. Artık geçici madde hakkındaki 
| önergeyi oya koymuyorum. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

I BAŞKAN — Bu madde hakkında evvelce 
verilmiş bir önerge vardır. Bu önergenin birin
ci kısmı, geçen Birleşimde kabul edilmiştir, ona 
göre muamele yapılmıştır. Şimdi o önergenin 

i ikinci kısmını okuyoruz. 

«Bu kanun 30 Aralık 1949 tarihinde yürür
lüğe girer» şeklinde değişiklik yapılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Ankara Milletvekili Hatay Milletvekili 
A. R. Bekman 01. E. Durukan 

BAŞKAN — önerge, tasarının, kanunlaştığı 
takdirde 30 Aralıkta yürürlüğe girmesini teklif 

I ediyor. Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Anlaşılmadı efendim. 

Tekrar oyunuza sunuyorum. Kanunun 30 
Aralıkta yürürlüğe girmesi hakkındaki önerge
yi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun 30 Aralık 1949 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde bu şekli alıyor, kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, Millî Sa
vunma, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

ı mistir. 
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2. — Hatay Milletvekili Abdullah Cilfi ve 

Suphi Bedir Uluç'un, Milletvekilliği dokunul
mazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla- ı 
rından kurulan Karma Komisyon raporu ( 

(S/441) [1] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
var mı? 

Raporu yüksek oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyon ra
poru kabul edildi. 

3. — Giresun Milletvekili Tevfik Ekmen'in, 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/403) [2] 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 

var mı efendim 
Raporu oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmiyenler... Rapor kabul edildi. 

4. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şünseVin, Ordu Dahüî Hizmet Kanununun 66 
ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair Kanun teklifi 
ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (2/144) [3] 

BAŞKAN — İkinci görüşmesidir, değiştirge 
-yoktur, birinci maddeyi okutuyorum. 

Ordu Içhizmet Kanununun 66 ncı maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

BİRİNCİ MADDE — 10 Haziran 1935 ta
rihli ve 2771 sayılı Ordu Içhizmet Kanununun 
66 ncı maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

[1] 94 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[2] 95 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[3] Birinci görüşülmesi 19 ve 21 nci Birleşim 
tutanaklarındadır. 
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Madde 66. — 

A) Tabip raporiyle uzman tabiplerin mü
şahedesi altında tedaviye muhtaç görülen ordu 
mensublarmın askerî kurum olmıyan yerlerde 
resmî veya özel sağlık kurumlarında tedavileri 
yapılır ve bütün masrafları ilgili bakanlık büt
çesine konulan ödenekten verilir. 

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 geglen bir kaza neticesinde bedenî 
veya ruhi bir arızaya uğrıyanlardan yurt için
de tedavisi kabil olmayıp ancak yabancı bir 
memlekette tedavisi mümkün olabileceği uzman 
tabiplerden kurulan tam teşekküllü bir sağlık 
kurulu raporiyle tesbit edilen ordu mensupları 
yabancı memleketlerde tedavi ettirilebilir. An
cak raporda gösterilen hastalığın memleket 
içinde tedavisi mümkün olamıyacağınm Askerî 
Tıp Akademisiyle tıp fakültelerinin birinden 
seçilecek ve raporda bahis konusu olan hasta
lıkla ilgili birer profesörden mürekkep iki ki
şilik kurulca tasdiki şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu Kanunu MiUî Sa
vunma, İçişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanları 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının 
Kanunluğu kabul edilmiştir. 
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S. — Hastalık Sigortası Kanunu tasarısı ve 

Ekonomi, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sos
yal Yardım, Ticaret komisyonları mütalâaları ve 
Çalışma Komisyonu raporu (1/611) 

BAŞKAN — Tasarının görüşülmesi 22 nci 
maddeye kadar gelmişti. 22 nci maddeden başlı
yoruz. 

YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Alınması hekim 
tarafından istenen tedbirlere uymıyan sigortalı
lara, bu tedbirlerini yerine getirmedikleri sürece 
ödenek verilmez ve bu yüzden hiçbir işte çah-
şamıyacak duruma düşenlere 5417 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi gereğince bağlanacak ihtiyar
lık aylığının en çok üçte birine kadar îşçi Sigor
taları Kurumu tarafından indirme yapılır. 

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

YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kasti veya su<? 
sayılır hareketi ile sigortalının hastalanmasına se
bep olan kimse, bu 'Kanun gereğince yapılan her 
türlü giderleri ödemekle mükelleftir. 

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

YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — îşçi Sigor
taları Kurumu tarafından sağlanacak olan do
ğum yardımlarından muhik ve mâkul sebep ol
maksızın faydalanmayı reddeden veya hekim ve
ya ebenin lüzum gösterdiği tedbirleri almıyan si
gortalı kadınlara doğumdan ileri gelen hastalık 
hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmez. 

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

Dördüncü bölüm 
Primler 

YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — îşçi Sigorta
ları İdaresinin 4 ncü madde gereğince alacağı 
primleri sigortalılar ile bunların iş verenleri öder
ler. î ş veren çalıştırdığı sigortalıların prim borç
larını ücretlerinden kesmeye ve kendisine düşen 
prim borcunu bu miktara ekliyerek en geç ertesi 
ayın sonuna kadar îşçi Sigortaları Kurumuna 
ödemeye mecburdur. 

Hastalık sigortası primlerini Kuruma zama
nında ödemiyen iş veren veya vekillerinden, bu 
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primler % 10 artırılarak alınması. Geçmiş gün
ler için ayrıca normal faiz alınır. 

îş veren tarafından sigortalıdan prim kesilip 
zamanında îşçi Sigortaları Kurumuna yatırılma
dığı veya bu prim sigortalıdan kesilmediği tak
dirde dâhi sigortalı bu kanun hükümlerinde]ı 
faydalanır. Ancak bu yüzden doğacak mesuliyet 
iş veren veya vekiline aittir. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, bu sosyal müesseseyi yaratacak ve ya
şatacak varlık, prim mevzuudur. Şimdi, primin 
yarısını işçi, yarısını da iş veren veriyor. Halbu
ki işçinin ödediği miktar, ücretiyle mütenasip
tir. îş veren ise ya Devlet veya hususi sermaye
dir. Hal böyle olunca, Devletin bu prim mevzu
una katılmaması bu sosyal bünyenin tamamiy-
le taazzuv ve tekevvününü güçleştirir. Çünki 
buradaki Devlet iştiraki, doğrudan doğruya iş 
veren vaziyetindelir. Yani Devlet, bu sıfattan 
başka Devlet olarak bu mevzua katılmıyor. Hiç 
olmazsa muayyen ücretlerde, kademelendirmek 
suretiyle ücretin muayyen nispetlerinde, aşağı 
derecelerinde Dvletin katılması bir zarurettir. 
Esasen bu müesseselerin tekevvün ettiği, işçi 
ve iş hayatının arttığı ve inkişaf ettiği memle-
letlerde muayyen derecelere kadar işçinin prim 
yükünü hafifletmek maksadiyle Devlet, bu yü
kü üzerine almıştır. Bizde de buna benzer bir 
hüküm koymak suretiyle e işçinin yaşama yükü
nü hafifletmeye imkân olur. 

ZİYA ARKANT (Yozgad) — Nereden? Mu-
vazenei Umumiyeden mi? 

İHSAN OLGUN (Devamla) — Tabiatiyle.. 
BAŞKAN — Rica ederim cevap vermeyiniz 

siz fikrinizi, söyleyiniz. 
İHSAN OLGUN (Devamla) — Tabiatiyle 

prime Devletin de iştirakini rica ederim. 
ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 

SİRER (Sivas) ~ Sigortanın vücut bulabilme
si için işçi vatandaşların vereceği primler tes-
bit edilirken bunların takati, geçimi göz önün
de tutulmuştur. Vereceği prim tesbit edilirken 
de zamanın şartlarını göz önünde bulundurmak 
zaruri olmuştur. 

Devletin sasyal sigortaya iştirak keyfiyetine 
gelince geçende arzetmiştim; kurmakta oldu
ğumuz iki sigorta, yani hastalık ve ihtiyarlık 
sigortalariylq mevcut olan iş kazaları ve meslek 
hastalıkları sigortaları Devlet karakterini taşı-
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yan müesseseleri bugünkü nispetlere göre iş ve
ren sıfatiyle 15-16 milyon lira kadar bir meb
lâğla bu sigortalara iştirak etmek mükellefiye
ti altına koyacaktır. Buna göre sosyal sigorta
ların vücut bulabilmesi için Devlet de üçte bir 
nispetinde iştirak edecek demektir. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Sayın Bakan
la anlaşamadığımız nokta; şurada : Devletin bu
radaki iştiraki, keenne, iş veren mevkiinde ol
duğu içindir. Etibank, Sümerbank müessese
leri ve orada çalışan müesseseler Devlet ta
rafından idare edildiği için ve biz sistem 
olarak Devletçiliği kabul ettiğimizden Devlet ke
enne bir iş veren mahiyetindedir. Yoksa sosyal 
bünyesi bakımından Devlet bir yardım yapmak
ta değildir. Sümerbank nasıl katılıyorsa Dev
let de öylece katılıyor. Benim arzetmek istedi
ğim, Devletin sosyal dâvalara katılmasını is-
tediğimdendir. Bu primi birçok yerlerde Devlet 
ödemektedir. Mademki, bu müesseseyi kuruyo
ruz, bu müessesenin sosyal fonksiyonunu işlete
bilmek için buna Devletin de katılması lâzım
dır. Bunu istiyorum. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Efendim, 
bendeniz İhsan Olgun arkadaşımızın mütalâasını 
hiç anlıyamadım. 

Bir kere şu noktayı Yüksek Heyetinizin naza
rı dikkatine arzetmek isterim. Ren amele ve iş
çi düşmanı değilim. Fakat bütün dünyada oldu
ğu gibi bu sosyal dâvalarda o kadar ileri gidi
liyor ki,.. Bu dâvada bizden evvel başlamış mem
leketler dahi bu cereyanın mâkul bir hadde ifrağı 
için çareler aramaktadır. Devlet nereden ve
recektir! Nihayet gene vatandaşlardan alacağı 
vergiden verecektir- Devlet denilen, mefhumun 
mücerret bir Hazinesi yoktur ki, her yere versin. 
Yani bir kere bu ytolu açmak bizi nereye götürür, 
bilmiyorum. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Devlet diğer 
âmme hizmetlerine nasıl veriyorsa öyle versin. 

İSMAİL SABUNCU (Devamla) — İşçi ni
hayet çalıştığına mukabil bir ücret 'almaktadır. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SÎRER (Sivas) — Demin ki maruzatıma bir nok
tayı daha eklersem İhsan Olgun arkadaşımızı tat
min deceğimizi umarım, 

Devlet Hazinesi sosyal sigortaların vücuda 
gelebilmesi için bir fedakârlık daha yapmakta
dır. Şöyle ki, prim ve ödenekleri her nevi ver
gi mükellefiyetinden azade kılmaktadır. Eğer 
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bunlardan vergi almış olsaydı bundan Hazine 
müteneffi olacaktı. Kendi gelirinden fedakârlık 
yaparak yardım etmektedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen yok. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-
ler Kabul edilmiştir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Sigortalılar
la iş verenlerin ödeyecekleri primlerin hesabın
da sigortalıların 5 nci maddede zikrolunan aylık 
ücret tutarları sas olarak alınır. 

BAŞKAN — So\z istiyen yoktur. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edildi. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDDE — Ücretsiz ça
lışanlarla günlük kazançları 2 liradan aşağı olan 
sigortalıların hastalık sigortsı primleri 2 lira 
üzerinden hesaplanır. 

Sigortalımın aldığı ücret ile 2 lira arasındaki 
farka ait primin tamamı iş veren tarafından öde
nir. 

Hastalık sigortası primlerinin hesabında gün
lük kazancın 20 liradan fazlası nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edildi. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Hastalık 
ve analık sigortaları primi sigortalının kazan
cının % 4 üdür. Bu miktarın yarısı, sigortalı, 
diğer yarısı da iş veren hissesidir. 27 nci mad
de hükmü mahfuzdur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Her he
sap yılı sonunda o yıl içinde alman primlerden 
iki türlü karşılık ayrılır: 

a) Askıda işler karşılığı, 
b) Olağanüstü karşılık. 
Askıda işler karşılığı, .oldukları yıl içinde 

sonuçlanmamış hastalık ve analık vakaları için
dir. ve bunlardan doğabilecek sigorta hakları
nı karşılıyacak yeterlikte olur. 

Olağanüstü karşılık, bir hesap yılı içinde el
de edilen gelirin o yılın giderine yetmeyişine 
karşıdır. Her hesap yılı sonunda o yılın gelirin
den sigorta giderleriyle yönetim giderleri ve 
askıda işler karşılıkları indirildikten sonra ka
lanı olağanüstü karşılığa ayrılır. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT, ŞEMSETTİN 
SİRER (Sivas) — (Hastalık ve analık) olacak. 

BAŞKAN — Var. 
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Söz istiyen yoktur. Kakül edenler... Etmiyen

ler... Madde kabul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 
Bakım ve tedavi işleri 

OTUZUNCU MADDE — îşçi Sigortalan Ku
rumu bu kanun ile kendisine verilmiş bulunan 
vazife ve vecibeleri yerine getirebilmek için 
gerekli sağlık tesisleri kurup işletebileceği gibi, 
gerekli gördüğü yerlerde hastane, eczahaneler-
le ve hekim, ebe ve sair şahıslarla sözleşmeler 
yapmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
di. 

OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Her bölgedeki 
sigortalıların muayene ve tedavilerini yapacak 
sağlık yurdu, doğum evi, hekim ve ebelerin ad
resleri önceden iş yerlerine bildirilir, tş ve
renler bunlara ait listeleri iş yerlerinde sigor
talıların görebilecekleri yerlerde asılı bulundur
makla ödevlidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yoktur. Maddeyi 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edildi. 

OTUZ İKÎNCÎ MADDE — Hastalanan ve
ya analık yardımlarından faydalanacak olanlar 
İşçi Sigortaları Kurumunca tesbit olunacak belge
lerle, kuruma bağlı sağlık yurdu veya hekimler
den birine baş vurarak kendilerine muayene ve 
tedavi ettirirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

Yedinci bölüm 
Son hükümler 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sigortalılık 
hakkını kaybedenler, bu haklarının düşmesinden 
başlamak üzere 9 ay içinde vukuagelecek hasta
lık ve analık hallerinde, hastalığın anlaşıldığı 
veya doğumun vukubulduğu tarihten önceki 15 
ay içinde en az 160 gün çalışmış ve prim öde
miş olmak şartiyle, bu kanunda yazılı sağlık 
yardımlarından faydalanırlar. 

Ancak, askere çağrılanlar silâh altında bu
lundukları sürece, mevkuf ve mahpuslar mevkuf 
ve mahpus bulundukları sürece hastalık yardım 
hükümlerinden faydalanamazlar. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir önerge 
var okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

33 ncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 
ilâvesini teklif ve rica ederiz. 

«100 günden fazla prim ödiyenler sigortalılık 
hakkını kaybettikleri tarihten itibaren bir ay 
içinde bulundukları yerin sigorta kurumu teşki
lâtına müracaat edip adlarını ve adreslerini kay
dettirmek ve noksan kalan günlere ait prim fark
larını iş veren hissesi ile birlikte defaten ödemek 
şartiyle birinci fıkrada yazılı mühletler içinde vu
kuagelecek hastalık ve analık hallerinde kanunda 
yazılı sağlık yardımlarından faydalanırlar.» 

Zonguldak istanbul Zonguldak 
S. Koçer A. R. Arı î . Ergener 
Ankara Manisa Seyhan 

M. Aksoley Dr. N. Otaman Dr. M. Dıblan 

Komisyon ne diyor? 
ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 

SÎRER (Sivas) — Zapta geçmiş olması için hu
zurunuza çıktım. Arkadaşlarımızın teklifleri Hü
kümet için büyük bir fedakârlıktır, faka£ kendi
lerini bu önergeyi vermeye sevkeden ulûvvü ce
nabı anlıyorum, onun için biraz cesaret göstere
rek kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi Hükümet de kabul 
ediyor. 
(Zonguldak Milletvekili Sabri Koçer ve arka

daşlarının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Önergeyi Hükümet de kabul 

ettiğine göre yüksek oyunuza arzediyorum. Ka
kül edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddenin sonuna, kabul buyurduğunuz 
önergedeki fıkra eklenmek şartiyle maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Her hangi 
bir sebeple salâh altına alman sigortalıların as
kerlikte geçen hizmet süresi veya mahkûmiyet
le neticelenmiyen mevkuflukta geçen süre, ya
hut 4772 sayılı Kanunun 13 ve bu kanunun 15, 
18 nci maddeleri gereğince geçici iş göremezlik, 
gebelik veya analık ödeneği alan sigortalıların 
iş göremezliği süreleri 9 ncu maddenin 2 nci fık-
rasiyle 14, 15, 18 nci maddelerinde zikrolunan 
hastalığın anlaşıldığı veya doğumun vukubul
duğu tarihten önceki bir yıllık sürenin tâyinin
de nazara alınmaz. 1 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu-
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Üüisa sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — îş Kanununun 
59, 60 ve 62 nci maddeleri hükümlerine göre 
sağlık raporuna müstenit olmaksızın ve mevcut 
rapor hilâfına bünyece elverişli bulunmadığı iş
te işçi ve hizmetli çalıştıran iş veren veya iş ve
ren vekiline bu yüzden vâki olacak hastalık 
masrafları tamamen ödetilir. 

ÎHSAN OLGUN (Yozgad) — Her hangi bir 
iş veren, bir işçiyi sağlık şartlarının dışında ça-
lıştırırsa, bunu çalıştırıp çalıştırmadığının kıs
tası nedir? Meselâ gebe bir kadını ağır bir iş-

•te çalıştırır veya bir kadını takatinin üstünde 
çalıştırırsa ve bu sebeple işçi hastalanırsa bu
nun kıstası ne olacaktır? Bunun tavzihini rica 
ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Sivas) — İhsan Olgun arkadaşımız, bu 
hususta kıstas ne olacaktır, dediler. Ağır ve 
tehlikeli işler için bir tüzüğümüz vardır, o tü
zükte kâffesi yazılıdır. Kıstas bu tüzük olacak
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — İşçi Sigortaları 
Kurumu, sigortalıların sağlık durumlarını kon
trol maksadiyle, her hangi bir iş yerinde çalışan 
bütün sigortalıları istediği zaman toplu olarak 
sağlık muayenesine tâbi tutabileceği gibi, gerekli 
gördüğü her türlü koruyucu tedbirleri de alabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — İşçi Sigortala
rı Kurumu, Çalışma Bakanlığınca onanacak ge
nel şartlar dâhilinde, İş Kanununa tâbi olmıyan 
işlerde ve iş yerlerinde çalışanların da toplu ola
rak bu Kanuna tâbi tutulmaları için iş verenlerle 
işçi ve hizemtlilerin dernek ve buna benzer te
şekkülleriyle yahut işçi ve iş veren Sendikalariyle 
sözleşmeler yapabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen. Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — İş verenle
rin İşçi Sigortaları Kurumuna verecekleri aylık 
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bordrolarla iş yerlerinde tutulacak kayıt ve deı* 
terler, 37 nci madde gereğince sigortaya tâbi 
tutulanların prim ödeme şekilleri, sigortalılara 
yapılacak «ağlık yardımlarının uygulama usulle
ri çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen. Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — iş Kanu
nunun 7 nci faslı hükümleriyle 4772 sayılı Kanu
nun 52, 69, 73, 74, 77, 81 ve 84 ncü maddeleri 
hastalık sigortası hakkmda da uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen. Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

KIRKINCI MADDE — Bir sigortalıda; '.§ 
kazası, meslek hastalığı, analık ve hastalık halle
rinde birkaçı birleşirse sigortalıya 4772 sayılı 
Kanun ile bu Kanun gereğince bağlanacak gün
lük ödeneklerin en yükseği verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen. Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

KIRK BİRİNCİ MADDE — Sigortalının Ka
nunen geçindirmekle mükellef olduğu karısının 
ve velayeti altındaki çocuklarının ve beraber bu
lunduğu ana ve babasının hastalık hallerinde ge
rekli muayene ve tedavileri Çalışma Bakanlığın
ca onanacak tarifeye göre İşçi Sigortaları Kuru
mu tarafından asgari ücreti mukabilinde sağla
nabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?. 
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Bu madde ile 

ide sigorta teşkilâtı Devletin yapacağı vazifeleri 
üzerine almış oluyor. Sigortaya prim ödiyen 
işçidir. Halbuki işçinin velayeti altında bulunan 
bakmaya mecbur olduğu insanların da bakımı, 
muayenesi, tedavisi doğrudan doğruya Sigorta 
tarafından taahhüt ediliyor. Binaenaleyh Sigor
ta, Devletin vazifesini üzerine alıyor, fakat na
sıl oluyor da, kendisine ödenecek prim mahdut 
olduğu için malî tarafı aksak bulunduğu halde 
bu türlü sosyal vazifeleri üzerine alıyor? Bu ba
kımdan bunun ne suretle halledileceğini kestire
miyorum. 

Şimdi bir taraftan iş veren sıfatiyle Devlet 
iştirak edecek, diğer taraftan işçi prim ödiyecek, 
bu suretle işçinin anasına, çocuğuna bakmak-
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mükellefiyetini Sigorta üzerine alacaktır. Hiç 
olmazsa Sigorta hastalığı ve saireyi Devlete bı
raksın, işçinin hayatını emniyetle, selâmetle ko
rusun, diğerlerini bıraksın. Bu vazifeyi sosyal 
bir dâva olarak Sigorta yapacaksa Devletten 
bunun masrafını istemek gibi ve saire gibi bir 
mükellefiyet kabul edelim. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Sivas) — Olgun arkadaşımızın mütalâ
alarını üç noktada cevaplıyacağım. 

Bir kere işçinin ailesini Sigorta idaresinin 
tedavi ettirmesi bir mecburiyet değildir, ihtiya
ridir. Yani Sigorta idaresi imkân bulursa bunu 
yapacak. 

Sonra bedelsiz değildir. Fakat asgari bir üe-
ret haddi konacaktır. 

Üçüncü nokta da şudur: işçinin ailesinin sıh
hati, evinde bakmaya mecbur olduğu insanların 
sıhhat halinde bulunması kendi sıhhatinin bir 
devamı ve mütemmimidir. Onları emniyet altın
da hissederse kendisi de gönül ferahlığı ile, sıh
hatle ve yüksek randımanla çalışabilir. 

Bu üç sebepten dolayı Sigortanın, işçinin aile
siyle de hükümdeki hadler dâhilinde meşgul ol
ması doğrudur. Bu iştigal Sigorta idaresi için 
kaldırılamıyacak bir külfet, bir zahmet teşkil 
etmiyecek ve Sigortanın sarsıntıya sürüklenme
sine bir sebep teşkil etmiyecektir. 

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

KIRK İKlNCÎ MADDE — işçi Sigortaları 
Kurumu hekimlerince sigortaya ait hususlar için 
düzenlenen raporlar iş yeri hekimi tarafından 
verilen raporlar yerine geçer ve bu raporlar 
resmî rapor sayılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler.. Etmiy eni er.. Kabul edilmiştir. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunla 
konulan memnuiyetlere muhalif hareket eden 
veya mecburiyetlere riayet etmiyen iş veren 
veya vekilleri kurumun bu yüzden doğan bü
tün zararlarını ödemekle mükellef oldukları 
gibi, haklarında ayrıca 100 liradan 1 000 liraya 
kadar ağır para cezasına ve tekerrürü halinde 
birinci defasında 200, ikinci defasında 300 li
radan aşağı olmamak üzere 5 000 liraya kadar 
ağır para cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu Kanun

da yazılı sigorta hakları, hak doğurucu olayın 
vukuundan itibaren 3 yıl içinde istenmediği 
takdirde tanınmaz. 

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

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Bu kanuna tâ
bi iş yerlerinde 1 . III . 1951 tarihinde sigortalı 
olarak çalışmakta olanlar, bu kanunun muay
yen hakların iktisabı için şart koştuğu süreleri 
henüz doldurmamış olduklarına bakılmaksızın, 
hastalık ve analık sigortalarından faydalanır
lar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden--
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

KIRK ALTINCI MADDE — Bu kanun hü
kümleri, İşçi Sigortaları Kurumunca ihtiyacı 
karşılıyabilecek sağlık tesisleri kurulan veya 
48 nci madde gereğince hazırlanan tarifeye 
müstenit sağlık yardımlarının yapılması müm
kün olan yerlerde, Bakanlar Kurulu karariyle 
uygulanır. 

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

KIRK YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun 
uygulandığı iş yerlerinde uygulanma tarihinden 
itibaren 4772 sayılı Kanunun Analık Sigortası 
hakkındaki hükümleri uygulanmaz. 

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

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Mevcut ka
nun hükümlerine göre iş verenler tarafından 
kurulmuş sağlık teşkillerinden işçi Sigortaları 
Kurumunun sağlık yardımları bakımından ne 
yolda faydalanması gerekeceğine dair esaslarla 
bu konuda ödenecek ücretlere ait tarife, Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Çalışma ve işletmeler Bakan
lıklarınca müştereken tesbit ve tanzim olunur. Bu 
konudaki belgelere dayanan harcamalar işçi Si
gortaları Kurumu tarafından iş verene veya ve
kiline ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KIİK DOKUZUNCU MADDE — Bu Ka
nunun uygulanmasından doğacak anlaşmazlık
lar mahkemelerce hallolunur. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen j 

var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul i 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ BİRÎNCÎ MADDE — Bu kanunun 
uygulandığı mahallerde ve iş yerlerinde hastala
nan sigortalıların bakımları ile kendilerine veri
lecek ödenekler hakkında 151 sayılı (Ereğli 
Ilavzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna 
Mütaallik Kanun) un 6 ncı ve 1593 sayılı (Umu
mi Hıfzıssıhha Kanunu) nun 180 nci maddele
riyle 3008 sayılı (tş Kanunu) nun 62 nci mad
desinin (Ç) bendi ve 4268 sayılı (Madenlerin 
Aranma ve İşletilmesi hakkında Kanun) un 26 ncı 
maddeleri hükümleri uygulanmaz. 

Ancak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180 
nci maddesine göre, iş yerlerinde iş verenler ta
rafından kurulmuş olan her türlü sağlık tesis
leri 48 nci madde gereğince tesbit edilen anlaş
maya göre bütün giderler îşçi Sigortaları Kuru
munca verilmek şartiyle üç yıl süre ile işletile
bilir ve bu süre içinde1 bu müesseselerin bilûmum 
alat ve edevatı ve sıhhi levazımı iş yerinin bağlı 
bulunduğu ticaret ve sanayi odası ile belediye ve 
İşçi Sigortaları Kurumundan birer temsilcinin 
iştirakiyle kurulacak bir heyet tarafından takdir 
edilecek bedel mukabilinde satmalmabilir. iş ve
ren iş yerindeki sağlık tesislerinin tevamını arzu 
ettiği ve binanın kirasında tşçi Sigortaları 
Kurumu ile mutabık kaldığı takdirde kurumca 
aynı tesisin devamı kabul edilebilir. 

BAŞKAN — Sabri Koçer. 
SABRÎ KOÇER (Zonguldak) — Sayın arka

daşlar, bu tasarı kabul edildiği takdirde Türk 
işçisinin sıhhatini koruma bakımından çok 
mühim bir boşluğu doldurmuş olmakla temel 
dâvalardan birisi de halledilmiş oluyor. Bu hu
susta Hükümete ne kadar teşekkür etsek azdır. 
Faka t : Bu tasarının geçici birinci maddesi ka
bul edildiği takdirde Zonguldak Kömür Hav
zasında çalışan elli bine yakın işçi ve yüz bine 
yakın aileleri mağdur vaziyete düşeceklerdir. 
Çünkü 26 yıl evvel Ereğli Kömür Havzası için 
çıkarılan 151 sayılı Kanunla prim ödemeden 
kendilerine meccanen bakılmakta ve tedavi edil
mektedirler. 

151 sayılı Kanunun kendilerine meccanen te
davi hakkını bahşeden 6 ncı maddeyi okuyo
rum: 

«Bilûmum madenciler hasta ve kazazede 
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olan ameleyi meccanen tdavi ettirmeye ve bunu 
teminen maden civarında hastane, eczane ve şa-
hadetnameli etıbba bulundurmaya mecburdur
lar» 

Tasarının bu maddesi ise 26 yıl evvel kanu
nen kendilerine verilen bu hakları kaldırmak
tadır. Bu kanunun bahşettiği haklardan elli bin 
işçiyi mahrum etmek asla doğru olamaz. Üste
lik kömür havzasındaki işin ehemmiyet ve 
ağırlığını nazarı dikkate alan Yüksek Meclis 
birkaç yıl evvel bir kanunla vergi muafiyeti 
ni kabul ettiğini hatırlatmak isterim. Bu işçi 
arkadaşlarımızı mağduriyetten kurtarmak için 
bu maddenin tadili hakkında hir önerge veri
yorum. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici birinci maddenin aşağıdaki şekilde 

tadilini arz ve teklif ederim. 
Geçici birinci madde — Bu kanunun uygu

landığı mahallerde ve iş yerlerinde hastalanan 
sigortalıların bakımları ile kendilerine verilecek 
ödenekler hakkında 1593 sayılı (Umumi Hıf
zıssıhha Kanunu) nun 180 nci maddesi ile 3008 
sayılı (îş Kanunu) nun 62 nci maddesinin Ç 
kendi ve 4268 sayılı (Madenlerin Aranma ve iş
letilmesi hakkında Kanun) un 26 ncı madde
leri hükümleri uygulanmıyacağı gibi 151 sayılı 
Kanuna tevfikan Ereğli Kömür Havzasında ku
rulmuş bulunan sağlık teşkilâtından ve amele 
birliğinden faydalananlar hakkında da bu ka
nunun hükümleri uygulanmaz. 

Şu kadar ki, 151 sayılı Kanunla sağlanmak
ta bulunan yardımlar bu kanunla tanınan hak
lardan aşağı olamaz. 

Zonguldak Milletvekili 
Sabri Koçer 

ÇALİŞMA. BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Sivas) —• Sağlık sigortası şümulü da
iresine alacağı işçi vatandaşa iki iyilik gettire-
cektir. Bunlardan birisi, onun hastalanması ha
linde tedavi edilmesidir, diğeri de tedavisi sıra
sında ailesinin geçinmesine medar olmak üzere 
yevmiyesinin verilmesidir. 

Çok geniş işçi âlemi içerisinde bu mazhari
yete kısmen bugün nail olan bir vatandaş züm
resi vardır, arkadaşım Sabri Koçer'in işaret et
tiği, Ereğli mmtakasında çalışan maden işçileri 
bu mazhariyete kısmen naildirler. Kısmen diyo-
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rum ; çünki 151 sayılı Kanunun altıncı maddesi 
mucibince bu vatandaşlar meccanen tedavi edi
lirler ve onları tedavi ettirmek için de güzel 
tesisat konulmuş ve sıhhi tedbirler yıllardan be
ri alınmış ve ilerletilmiş bulunmaktadır. Eksik 
olan taraf, bu vatandaşların tedavisi esnasında, 
şimdi meydana getirmekte olduğumuz hastalık 
sigortasında derpiş edildiği tarzda, tedavi üc
retinin verilmemesidir. Vakaa bugün bu vatan
daşlar amele birliğinden hastalık esnasında bir 
yardım görüyorlar. Fakat amele birliğinin de 
mesnetleri bu kurduğumuz müessese gibi sağ
lam değildir. Amele birliği nihayet işçinin işti
raki bakımından bir rızaya dayanmaktadır., Ya
rın ona iştirak etmiyebilir o zaman ne olur? Bu
gün hastalandığı zaman almakta olduğu para
dan mahrum kalır. Bu suretle de diğer işçi va
tandaşların bu sigorta sayesinde nail olacakla
rı mazhariyetlerin bir kısmından mahrum kal
mış olur. 

Ancak şu ciheti de ehemmiytle huzurunuz
da belirtmeliyim ki hastalık sigortası bir anda 
yani kanunun çıktığı günden itibaren işçi tâbiri
nin şümulüne dâhil vatandaşların kâffesini ku
cağına alacak değildir. 46 ncı maddede işaret 
edildiği veçhile şümulünü tevside bir tedrice tâ
bi olacaktır. O halde Ereğli kömür havzasında 
çalışan işçi vatanlaşlarm sıhhati şu anda em
niyet altında bulunduğu için, orada kurulmuş 
bir düzen bulunduğu için; bu vatandaşlar si
gortanın şümulüne en geç alınacaklardır. Bun
lara en son sıra gelecektir. Sıranın gelmesini de 
4 seneden evvel mümkün saymamaktayız. Yani 
îş Kanununun şümulüne dâhil bütün diğer işçi 
vatandaşlar hastalık sigortasının şümulüne 
alındıktan sonra Ereğli havzasındaki işçi va
tandaşları hastalık sigortasının sahasına ala
cağız. Hepsi bittikten sonra Ereğli kömür hav
zasında çalışanlar da umumi tesanüdün çerçe
vesi içine dâhil olacaklardır, önümüzdeki kısa 
yıllar içinde Ereğli havzasında çalışan işçi va
tandaşlarımızın hayatına, huzuruna birtakım 
iyiliklerin inzimam edeceğine şüphem yoktur. 
Bu sebeple dört yıl sonra büyük bir millî te-
sanüde dâhil olma karşılığı olarak bunlarda 
eğer % 2 vermeye başlarlarsa bu i% 2 yi ra
hatça ve memnunlukla karşılıyacaklardır. Bu 
itibarla arzettiğim gibi, üç, dört sene sonra on
lara sıra geldiği zaman onların da sosyal tesa
nüt manzume ve ahengi içinde kendi yerlerini 
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almaları doğrudur. Çünkü bu sigortalar yalnız 
bir zümre için olamaz. Bütün memleketin evlâ
dına şâmil olduğu takdirde kıymetli, kuvvetli 
olur, ve payidar olur. Onun için arzettiğim 
cihetleri nazara alarak, Zonguldak Milletvekili 
Sabri Koçer arkadaşımızın tekliflerinde ısrar 
etmeyeceklerini ümit ve temenni ediyorum. 

SABRI KOÇER (Zonguldak) — Hükümet 
adına konuşan sayın Bakanın sözlerini senet it
tihaz ederek önergemi geri alıyorum. Bu kanun 
hakikaten Türk işçisi için temel bir kanundur, 
işçilerimiz için hayırlı olmasını diğer arkadaş
larım gibi temenni ediyorum. 

BAŞKAN -— Arkadaşımız önergesini geri 
almıştır. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ İKÎNCl MADDE — işçi Sigortala
rı Kurumu ilk üç yıl için, hastalık ve analık si
gortasının gerektirdiği tesisler ile yardım ve 
ödemeler ve her türlü idare giderlerini karaşıla-
mak üzere 4772 ve 5417 sayılı kanunlarla sağ
lanan prim fonlarından en geç 4 ncü tatbik yılı
nın sonunda ödenmek ve mahsubu yapılmak 
şartiyle lüzumlu sarfiyatı yapabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edildi. 

ELLİNCİ MADDE — Bu kanunun 48 nci 
maddesiyle geçici ikinci maddesi hükümleri ya
yımı tarihinde, diğer hükümleri 1 Mart 1951 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

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

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Bu kanun hü
kümleri Bakanlar Kurulunca yürütülür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir efen
dim. 

6. — Giresun Milletvekili İsmail Sabuncu'-
nun, Bina Yapımım Teşvik Kanununun 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/178) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

|'l] 80 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etıni-

y enler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bina Yapmanı Teşvik Kanununun onuncu mad
desinin değiştirilmesine dair 

MADDE 1. — 28 . VI . 1948 tarih ve 5228 
sayılı Kanunun onuncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Hariçten ithal veya dâhilde istihsal edilecek 
kavak, katran, çam, köknar ve ladin tomrukla-
riyle bunlardan imal edilecek kalas, lata, tah
ta, kapı, pencere ve camekânlardan Muamele 
Vergisi alınamıyacağı gibi bu maddeler Gümrük 
Tarifesi Kanununun yirmi sekizinci maddesine 
dayanılarak 9 . XII . 1946 tarihli ve 3/5024 sa
yılı Bakanlar Kurulu karariyle gümrük resim
lerine yapılmış olan zamlardan istisna edilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

7. — Türkiye ile Çekoslovakya arasında im
zalanan Ticaret ve ödeme Anljaşmasiyle ekleri
nin onanması hakkında Kanım tasarısı ve Tica
ret Komisyonu raporu (1/590) |1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Türkiye ile Çekoslovakya arasında imzalanan 
Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin 

onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Çekoslovakya ara
sında 9 Temmuz 1949 tarihinde Prag'da imza
lanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile ekleri 

[1] 88 say ıh basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Batı Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, 
Birleşik Kırattık ve Fransız Askerî Hükümetleri 
arasında imzalanan Ticaret Anlaşmasının ikinci 
maddesinde mezkûr (A) ve (B) listeleri yerine 
kaim olmak ve 1 Temmuz 1949 ile 30 Haziran 
1950 devresi içinde muteber kalmak üzere yeni
den tanzim olunan ithalât ve ihracat listelerine 
ait Anlaşma ile eki mektupların onanmasına dair 
Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/634) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? Yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Batı Alman
ya'nın Amerika Birleşik Devletleri^ Birleşik Kı-
rallık vo Fransız Askerî Hükümetleri arasında 
imzalanan Ticaret Anlaşmasının ikinci madde
sinde mezkûr (A) ve (B) listeleri yerine kaim 
olmak üzere yeniden tanzim olunan ithalât ve 
ihracat listelerine ait Anlaşma ile eki mektupla

rın onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü 
meti ile Batı Almanya'nın Amerika Birleşik 
Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız Askerî 
Hükümeti arasında 15 Ocak 1949 tarihinde im
zalanan Ticaret Anlaşmasının ikinci maddesinde 
mezkûr (A) ve (B) listeleri yerine kaim olmak 
ve 1 Temmuz 1949 ilâ 30 Haziran 1950 devresi 
zarfında muteber kalmak üzere yeniden tanzim 
olunan ithalât ve ihracat listelerine ait olarak 

fil 91 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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10 Ağustos 1949 tarihinde Frankfurt ' ta imzala
nan Anlaşma ve eki mektuplar onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 

.9. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasında Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile eklerinin yürüi'lük sürelerinin uza
tılması için yapılan Anlaşmanın onanmasına 
dair Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu ra
poru (1/603) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı efendim? Yoktur. Maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasında imzalanan Ticaret Anlaşma-
siyle Türkiye - 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 ve aynı 
tarihli Türkiye - Belçika ödeme Anlaşması ile 
eklerinin yürürlük sürelerinin Belçika'nın Türki-
yeye tanıyacağı tiraj hakkı nazarı itibara alına
rak yapılacak değişikliklere kadar uzatılmasını 
teminen 31 Temmuz 1949 tarihinde Dışişleri Ba
kanlığı ile Belçika Elçiliği arasında mektup tea
tisi suretiyle yapılan Anlaşma kabul edilmiş ve 
onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN -=- Kabul edenler... Etmiyenler... 

[1] 92 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Kabul edilmiştir. 

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

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

10. — Türkiye - İtalya Ticaret Anlaşması
nın 8 nci maddesindeki fesih haber verme süre
sinin bir aya indirilmesini sağlamak üzere teati 
edilen mektupların onanması hakkında Kanun 
tasarısı ve Ticaret Komisyonu rapopru 
(1/595) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Türkiye - İtalya Ticaret Anlaşmasının 8 nci 
maddesindeki fesih haber verme süresinin bir 

aya indirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 10 kasım 1948 tarihli Türki
ye - italya Ticaret Anlaşmasının 8 nci madde
sindeki fesih haber verme süresinin bir aya indi
rilmesini sağlamak üzere, 27 Nisan 1949 tarihin
de Ankara 'da İtalya Büyük Elçiliği ile teati olu
nan mektuplar kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 

11. --— 4598, 4620 ve 4621 sayılı Kanunlarla 
ek Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/644) [2] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
ını? Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Et-

[1] 93 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 96 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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miyenler.. Kabul edilmiştir. 

4598, 4620 ve 4621 sayılı Kanunlara ek Kanun 

MADDE 1. 21 . VI . 1944 tarihli ve 4598 
sayılı Kanun ile 17 . V n . 1944 tarihli ve 4621 
sayılı Kanunun 7 nci maddeleri ve 4620 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesiyle diğer kanunların 
bu maddelere atfolunan hükümleri gereğince 
çocuğu dünyaya gelenlere ödenen doğum yardı
mı maktuan (200) lira olarak verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
AHMET REMZÎ YÜREGÎR (Seyhan) — 

Efendim; bu kanun Bütçe Komisyonundan ge
çerken, bendeniz muhalif kalmıştım. O bakım-̂  
dan maruzatta bulunacağım. 

Bu kanun mucibince doğum yardımı olarak, 
şimdiye kadar bütün memurlara bir maaş nis
petinde para veriliyordu. Halbuki son olarak 
Maliye Bakanlığı bimu maktuan 150 lira olarak 
teklif etmiştir. Bütçe Komisyonunda bendeniz 
bunun 250 lira üzerinden verilmesini teklif et
tim. Uzun görüşmelerden sonra nihayet komis
yon 200 liraya karar verdi. Ve o şekilde yüksek 
heyetinize sunuldu. Benimle beraber bir kaç ar
kadaş da muhalif kaldı. Bu ikramiye belki bâ
zı yüksek dereceli memurlar için lehedir, fakat 
orta ve küçük memurlar için bu 200 lira az ve 
zararlıdır. Binaenaleyh bunun 250 liradan ol
ması adalete uygun olur. Bunun için bir önerge 
takdim ediyorum. Kabulünü rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim, arka
daşımız bu ctoğum yardımı için teklif edilen 
200 liranın büyük memurların lehinde, küçük 
memurların aleyhinde olduğu gibi bir ifadede 
bulundular. Durum bunun tamamen tersinedir. 
Halen doğum yardımı diye tatbik edilen rejim; 
her memurun maaş veya ücretinin bir aylığı 
nispetindedir. Halbuki huzurunuza getirilmiş 
olan Kanun tasarısı büyük, küçük memur tefri
ki yapmadan bütün memurlara maktu olarak 
200 lira doğum yardımının verilmesini Bağlı
yacaktır. Bu şekilde değiştirilmesinin sebebi de, 
karşıladığı ihtiyaçların mahiyetinin aynı bulun
masa bakımından, maaşları itibariyle bir farka 
tâbi olmamasıdır. Doğum yardımı diye memur
lara yardım yapan bâzı yabancı memleketlerde-
de bu yardımın, aylıkların derecesine göre de-
ğil,maktuan yapılmakta olduğunu yaptığımız 

tetkikat göstermiştir. 
200 liranın 250 liraya çıkarılması meselesi

ne gelince; bu teklif Hükümet tarafından bize 
150 lira üzerinde getirilmiştir. Ve en küçük ay
lık alan memurların halen almakta bulunduk
ları doğum yardımına mukabil Bütçe Komisyo
nu bunu bir mertebe daha artırarak 200 liraya 
çıkardı ve bunun karşılığını da buldu. 250 lira
ya çıkarıldığı takdirde evvelâ bunun karşılığı 
yoktur. Saniyen bu, küçük memurları mutazar
rır eder şekilde değil, himaye eder bir mertebe
de tertip edilmiştir. Teklifin, Bütçe Komisyonun
dan geldiği şekilde kabulünü rica ederini. 

AHMET REMZÎ YÜREGÎR (Seyhan) — 
Efendim 250 lira olursa gerek Büyük memurlar 
gerekse küçük memurlar arasında orta derece 
bir karabet sağlanmış olur. Bir de önerge tak
dim ettim. Kabulünü rica «derim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. ' 

Yüksek Başkanlığa 
Doğum yardımının 250 lira olarak kabulünü 

arz ve teklif ederim. 
Seyhan Milletvekili 

Ahmet Remzi Yüregir 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1950 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

12. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü
şünsel ve Tokad Mületveküi Becai GüreU'nin, 
1757 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadüi 
hakkındaki 2507 sayılı Kanunun birinci madde
sinin yorumlanmasına dair önergesi ve Adalet 
Komisyonu mütalâası ve Bütçe Komisyonu ra
poru (4/180) [1] 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

[1] 112 sayûı basmayazı tutanağm sonundadır, 
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Yüksek Başkanlığa 

Gelen kâğıtların (2) numarasındaki tefsir 
talebinin gündeme alınarak bugün görüşülme
sini talep ederim. 

Bingöl Milletvekili 
Feridun Fikri Düşünesl 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, gelen kâğıtlar arasında mevcut ve 
bendenizle Tokad Milletvekili Reeai Güreli ar
kadaşımızın verdiğimiz 1757 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin tadili hakkındaki 2507 sayılı 
Kanunun; birinci maddesinin yorumlanmasına 
dair önergemize ait Bütçe Komisyonu raporu
nun gündeme alınmasını ve bugün müzakeresini 
rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Gelen evrak, arasında izah edi
len tefsir tezkeresinin gündeme alınması önerge
sini oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

30.12.1949 O : 1 
1757 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili 
hakkındaki 2507 sayılı Kanunun birinui madde

sinin son fıkrasının yorumu 

15 . III . 1931 tarihli ve 1757 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin tadili hakkındaki 11.VI.1934 
tarihli ve 2507 sayılı Kanunun birinci maddesi
nin son fıkrasında yazılı tazminatın haezedilemi-
yeeeği hakkındaki hüküm, Milletvekillerinin ge
lecek istihkaklarına mahsuben aldıkları paraların 
Büyük Millet Meclisi Saymanlığınca mahsubuna 
mâni değildir. 

BAŞKAN — Tefsir hakkında - so& istiyen 
var mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Tefsir ka
bul edilmiştir. 

Arkadaşlar; gündemde başka bir şey kalma
mıştır. Arada yılbaşı tatili de vardır. 4 Ocak 
Çarşamba günü toplanmaya yüksek oyunuza ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 4 Ocak 
Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,35 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Kastamonu Milletvekili Muzaffer Aka-
lın'ın, kendi fiyatları hakkındaki sorusuna Eko
nomi ve Ticaret Bakanı Vedat Dicleli'nin yazılı 
cevabı (6/417) 

Yüksek Başkanlığa 
İlişik olarak sunulan suallere Ticaret ve Eko

nomi Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevap 
verilmesine delâletlerini saygı ile arz ve rica ede
rim.- 19 . XII •. 1949 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 

1. Ticaret ve Ekonomi. Bakanlığı kendir 
fiyatlarındaki, düşüklüğü takip etmekte midir? 

2. Bu düşüklüğün seyri nasıldır, geçen yıla 
nispetle bu-yılın, muhtelif ayları arasındaki fiyat 
farkı ve.sebepleri nedir? 

3. Kendiri müstahsilim fiyat düşüklüğünün 
zararlarından korumak için Hükümetçe tedbir 
düşünülmekte midir? 

4. Mamul kendir ithalâtı hakkında Hükü
metçe takip,edüen. prensip nedir ve son dört yıl 

içinde memlekete ithal olunan kendir miktarı ne
den ibarettir? 

Özel 
1/1331 30 . X I I . 1949 

T. B. M. M. Başkanlığına 
19 . XII . 1949 gün ve 6/417-6022-3803 
sayılı yazıya cevap 

Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'in, 
kendir mahsulü hakkında yazılı sorusuna veril
mesi gereken cevabın ilişikte sunulduğunu saygı 
ile arzederim; Vedat Dicleli 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

Sual : 1. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
kendir fiyatlarındaki düşüklüğü takip etmekte 
midir? 

Cevap : 1. Bakanlığımız her maddenin is
tihsalden müstehlik pazarlara kadar geçen sa
fahatını, iç istihlâkini ve bu arada iç ve dış 
piyasa fiyatlarını dikkatle takip eylemekte ve 
ihracat rejimini her sene tesbit etmektedir. 
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Sual : 2. Bu düşüklüğün seyri nasıldır, 

geçen yıla nispetle bu yılın muhtelif aylan ara
sındaki fiyat farkı ve sebepleri nedir! 

Gevap : 2. Memleketin muhtelif piyasala
rında muamele gören kendir liflerinin fiyatla
rı geçen yıl ile mukayeseli olarak aşağıda gös
terilmiştir. : 

İstanbul piyasasında: 
Kastamonu kendiri beyaz 

Kilosu 'kuruş 

1949 yılı Ocak - Eylül 190c 220 
Ekim 1949 167 
Kasım 1949 147 
2 Aralık 1949 140 
13 Aralık 1949 130 
27 Aralık 1949 110 

Geçen senenin fiyatları: 
1948 175 - 235 

Kastamonu piyasasındaki fiyatlar: 
Ekstra, ekstra 
ekstra 
Birinci 
ikinci 
Üçüncü 

Kasım 1949 135 120 110 90 
4 ncü hafta 
Aralık 1949 125 100 90 — 
3 ncü hafta 

Geçen senenin fiyatları: 
Eylül 1948 200 190 160 140 
Kasım 1948 190 165 150 145 
Aralık 1948 180 160 140 135 

İzmir piyasasında halen muamele gören ken
dirler 110 - 1125 kuruştur. Bu fiyatlar, geçen 
sene ayarmdadır. 

Dış memleketlerdeki fiyatlar: 
İtalyan piyasası : Türk parasiyle 

Birinci kalite İkinci kalite 
Kilosu-Krş. Kilosu-Krş. 

10. X . 1949 
11. X I . 1949 148,50 137 

Geçen senenin fiyatları: 
11. XI .1948 
20 . XII . 1948 162 150 

Fransa piyasası: Türk parası ile 
İtalyan kendirleri 195 170 
Yugoslavya kendiri 168 155 

.1949 a : 1 
Paris Ticaret Müşavirliğimizin 12 Aralık 

1949 tarihli raporunda beMrtildiğme göre Yu-
goslavlar tarafından son zamanlarda kredi ile 
ve hudut teslimi kilosu 125 franktan (bizim 
paramızla 100 kuruş) 1 000 ton kendirin satıl
mış olması, fiyat muvazenesini altüst etmiştir. 

Bu yıl kendir fiyatlarımızın düşüş sebepleri 
şu suretle izah olunabilir: 

1. Kastamonu ve havalisinin 1948 yılında
ki kendir istihsal miktarı azdı. Aym yıl içinde 
memleketimizden dış pazarlara 179 ton kendir 
ihraç olunmuştu. Bu sene Kastamonu'daki re
kolte geçen yıla kıyasen bir misli fazladır. Mem
leketimizden geçen sene harice serkolunan; ken
dirler tağşiş edilmiş şekilde çıktığı için, bu yıl 
Eylül ayından itibaren ihracat yapılmamıştır. 
Diğer taraftan iç piyasadaki alıcılar da muba
yaada nazlı davrandıklarından, fiyatlarda dü
şüklük kaydedilmiştir. 

Eğe Bölgesinin rekoltesi mahdut olduğundan 
bu miktardaki fiyatlar normal seyrini takip et
mektedir. 

Sual 3 : Kendir müstahsilini fiyat düşüklü
ğünün zararlarından korumak için Hükümetçe 
tedbir düşünülmekte midir?. 

Cevap 3 : Kendir tohumuna ve elyafına ih
raç rejimimizde yer verilmekle bu maddeyi ha
rice satış imkânı, normal yollarla, tanınmıştır. 
Ancak, bir malın ihracı fiyatının dünya fiyatla
rına uygunluğu nispetinde mümkün bulunmak
ta ve buna uymıyan fiyat seviyesini suni yollar
la tutmak gibi bir tedbir düşünülmemektedir. 
Kendirlerimizin iç piyasada satışının da normal 
fiyat ve şartlara göre cereyan etmesi zaruridir. 

Ancak, kendirlerin tipize edilmek suretiyle 
ihracı imkânlarının kolaylaştırılması ve vasfının 
yükseltilmesi üzerinde Bakanlığımızca durulmak
tadır. Avrupa İktisadi İşbirliği Konseyinin ka
rarma uyulmak suretiyle ithalinin serbestleşti
rilmesi uygun görülen maddelere muvazi olarak 
ilgili Avrupa memleketlerinden bilhassa serbest
çe ithalini istediğimiz ihraç mallarımız arasında 
kendir elyafını da nazara almakla bu maddenin 
ihracını artırmaya matuf bir teşebbüse de giriş
miş bulunmaktayız. 

Sual 4 : Mamul kendir ithalâtı hakkında Hü
kümetçe takip edilen prensip nedir ve son dört 
yıl içinde memlekete ithal olunan kendir mikta
rı neden ibarettir?. 

Cevap 4 : Kendir ithalâtı bakımından Hükü-

— e45 — 
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metçe takip edilen prensip, bir taraftan memle
ket sanayiinin inkişaf seyrini nazara almak, di
ğer taraftan müstehlikin hakiki ihtiyacını müsait 
şekilde sağlamaktır. 

Kendir mamdlü ve halat ithalâtımız: 
Sicim Halat 

Yılı Ton Ton 

1946 
1947 
1949 
1949 

7 aylık 

39,5 
83,8 

126,4 

54,3 

501,6 
258,6 
288,3 

129,4 
Bakanlığımızca son defa yayınlanan 343 sayı-

.1949 0 : 1 
lı sirkülerdeki ithalât listesine sicim konmadı
ğından, bu maddenin ithaline müsaade edilme
mektedir, 

Halat'm hammaddesi memlekette yetişme
mektedir. Halat, Sisal ve Manila kendirinden 
yapılmaktadır. Harb yıllarında iptidai maddesi 
hariçten temin olunamadığmdan istanbul'daki 
fabrika'da halat imal edilmemiştir. 

Ahiren Bakanlığımızda yapılan kendirciler 
toplantısında halat ithalâtı mevzuuna dair sa
nayiciler ve ithalâtçılar tarafından ileri sürülen 
mütalâaları ihtiva eden rapor Bakanlığımızca 
tetkik edilmektedir. Bu konuda gerekli tedbirler 
süratle alınacaktır. 

T. B. M. M. Büstm&vt 



S. Sayısı: 80 
Giresun Milletvekili İsmail Sabuncu'nun, Bina Yapımım Teşvik Ka
nununun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi 
ve Tarım Komisyonu mütalâası ve içişleri Komisyonu raporu 

(2/178) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

28 . VI . 1948 tarih ve 5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanununun onuncu maddesinde bina 
yapımında kullanılan bâzı ağaçlar Muamele Vergisinden ve 9 . VII . 1946 tarihli Gümrük Vergisi 
zammından istisna edilmiş idi. 

Bu sene seçim bölgemi gezdiğim sırada bâzı vatandaşların onuncu maddede sayılı çam ve kök
nar ağaçlarından çok defa ayrılmıyan ladin ağaçlarının ormanlarda hemen umumiyetle beraber 
bulunduğunu ve esasen ladin ağacı da çam gibi cilaya elverişli olmıyan ve kıymet itibariyle bun
lardan farksız bir ağaç olduğundan vergi tatbikatında yanlışlık yapılmaması ve vatandaşı kaçak
çılık isnadından kurtarmak bakımından bu ladin ağacının da onuncu maddedeki ağaçlar arasına 
sokulmasını uygun bulduğumdan aşağıdaki maddeyi teklif ediyorum. Tüzük icabı lâzımgelen for
malitenin ikmaline yüksek müsaadelerini rica ederim. 4 . X I . 1949 

Giresun Milletvekili 
/ •*" ._ . ''" • • I. Sabuncu 

Tarım Komisyonunun mütalâası 

T. B. M. M. 
Tanm Komisyonu 7 . XII. 1949 

Esas No. 2/178 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

Giresun Milletvekili İsmail Sabuncu'nun Bi
na Yapımını Teşvik Kanununun 10 ncu maddesi
nin değiştirilmesi hakkında İçişleri Komisyo
nunun gösterdiği lüzum üzerine mütalâa alın
mak için komisyonumuza gönderilen Kanun tek
lifi incelendi. 

Botanik bakımından köknar gibi aynı fa
milya ve cinsten olan ladinin köknar vasıfları
nı taşımakla beraber sanayide kullanış yerleri 
de beraberdir. Bu bakımdan ladinin de köknar 

Bina Yapımını Teşvik Kanununun 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında üç madde-

gibi 5228 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi hü
kümlerine tâbi tutulması komisyonumuzca uy
gun görülmüştür. 

İçişleri Komisyonuna gönderilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Tarım K. Başkanı V. 
Sözcü 

Manisa 
Yaşar özey 

lik kanun teklifi, adı geçen 10 ncu maddede zik
redilen kereste! nevilerine «Lâdin> in de ilâve-

I çişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
tçi§leri Komisyonu 14. XII .1949 

Esas No. 2/178 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 
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sini tazammun etmesi itibariyle îçtüzükün 28 
nci maddesine göre mütalâası istenen Tarım Ko
misyonun da 7 . X I I . 1949 gün ve 2/178 esas 7 
karar sayılı yazısiyle birlikte İçişleri Komisyo
nunda teklif sahibinin huzuru ile incelendi. 

Teklif gerekçesinde ve Tarım Komisyonu 
mütalâanamesinde beyan olunduğu üzere ladin 
kerestesi 10 ncu maddede bahsolunan çam ve 
köknar nevileriyle ayni familyadan olmakla be
raber bina yapımını teşvik hususunda inşaata 
yarıyan ladinin de ayni sebeplerle teşvik ve mu
afiyet şümulüne alınması zaruri görülerek tasa
rının kanunlaşması esas itibariyle oybirliğiyle 
uygun görülmüştür. 

Ancak birinci madde, teklifin unvanına ve 
10 ncu maddenin değiştirilmesi suretine müte
dair olmasına ve bu kabil değişikliklerde riayet 
edilen tedvin şekline göre ayni maksadı etrafiy-
le sağlıyacak hale ifrağ edilmiştir. 

İkinci ve üçüncü maddeler 
misti?. 

Kamutayın yüce tasvibine 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

aynen kabul edil-

arzedilmek üzere 

şleri Komisyonu 
Tekirdağ 

C. Uy badın 
Sözcü 
Kars 

A. Eyidoğan 
Bolu 

/ . Yalçın 
Denizli 

Dr. B. Uz 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
Muş 

H. Onaran 

Başkanı 

Bursa 
C. öz 

Giresun 
E. Dizdar 

Ordu 
H. Şarlan 

Başkan V. 
Çoruh 

A. Tüzün 
Kâtip 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Çorum 
S. Karafakıoğlu 

Gümüşane 

Kayseri 
F. Apaydın 

Yozgad 
8. tçöz 

GİRESUN MİLLETVEKİLİ İSMAİL SABUN
CU 'NÜN KANUN TEKLİFİ 

5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanununun 
onuncu maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

teklifi 

MADD5 1- — 28 . VI . 1948 tarih ve 5228 
sayılı Kanunun onuncu maddesinde sayılı ağaç
lar arasına (Ladin) tomrukları da ilâve edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞİ 

5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanununun 
onuncu maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 28 . VI . 1948 tarih ve 5228 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekil-
do değiştirilmiştir: 

Hariçten ithal veya dâhilde istihsal edilecek 
kavak, katran, çam, köknar ve ladin tomrukla-
riylo bunlardan imal edilecek kalas, lata, tah
ta, kapı, pencere ve camekânlardan Muamele 
Vergisi alınmıyaeağı gibi bu maddeler Gümrük 
Tarifesi Kanununun yirmi sekizinci maddesine 
dayanılarak 9 . XII-. 1946 tarih ve 3/5024 sayı
lı Bakanlar Kurulu karariyle gümrük resimle
rine yapılmış olan zamlarcTan istisna edilir. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir-

( S. Sayısı : 80 ) 



S. Sayısı: 88 
Türkiye ile Çekoslovakya arasında imzalanan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ti

caret Komisyonu raporu (1/590) 

T. 0. 
Başbakanlık 21. IX. 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 712, 6 - 3456 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Çekoslovakya arasında 9 Temmuz 1949 tarihinde Prag'da imzalanan Ticaret ve öde
me Anlaşnıalariyle eklerinin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 1 1 . V I I I . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karârlaştırıîan'Ttanun tasarısı ile 
gerekçesi ve ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Anlaşmaların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak Bakanlar Kurulunca 1 1 . V I I I . 1949 tarihli ve 3/9746 sayılı kararla onanmış olduğunu say. 
golanmla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

ikinci Dünya Harbini takip eden devrede Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki ticari mübade
leler bir müddet iki memlekette yürürlükte bulunan genel ticaret rejimleri çerçevesinde cereyan 
ettikten sonra, Avrupa'da ulaştırma imkânları müsait bir duruma girince, evvelâ 7 Haziran 1946 
tarihinde Çekoslovakya Hükümetiyle Ankara'da mektup teatisi suretiyle bir tütün takas anlaşması 
imzalanmış, bilâhara 5 Aralık 1946 tarihinde Ankara'da Türkiye ile Çekoslovakya arasında akde
dilen Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle iki memleket arasındaki ticari mübadeleler normal bir 
düzene bağlanmıştı. 

Bu Anlaşmalarda ticari mübadelelerin her iki memlekette yürürlükte bulunan genel ithalât V3 
ihracat rejimlerine göre uygulanması esası kabul edilmiş bulunmakta idi. 

1947 senesi zarfında Çekoslovakya'dan yaptığımız ithalât Türk Lirası olarak 33 678 000 liraya, 
ihracatımız ise 35 222 000 liraya baliğ olmuştur. Bu rakamlar 1948 senesinde ithalât 41 462 000 
T. L. , ihracat 38 598 000 T. L. bulmuştur. 1949 senesi başından Haziran ayının sonuna kadarki 
devrede Çekoslovakya'dan ithalâtımız 25 056 7St T. L. , ihracatımız ise 21 138 338 T. L. ,dır. 

Bu suretle uygulanması sırasında iyi neticeler verdiği gözüken anılan Anlaşmalar, 7 nci madde 
gereğince, 31 Mart 1949 tarihine kadar kendiliğinden yenilenmiş ve bu müddetin sonunda, Çekos
lovakya Hükümetinin istediği ve daveti üzerine bir ticaret heyetimiz Prag 'a giderek Anlaşmanın 
daha iyi işlemesi için gerekli değişikliklerin müzakeresine başlanmış ve 9 Temmuz 1949 tarihinde 
Prag 'da Türkiye ile Çekoslovakya arasında yeni bir Ticaret ve ödeme Anlaşması imzalanmıştır. 

Eski Anlaşma süresi Prag Elçiliğimizle Çekoslovakya Dışişleri Bakanlığı arasında mektup tea
tisi suretiyle yeni, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar uzatılmış bulunduğu için bu mem
leketle muhadelerimizin inkıtasız devamı da temin edilmişti. 

Yeni imzalanan Anlaşma 5 Aralık 1946 tarihli eski Anlaşma hükümlerini aynen muhafaza et-



mektedir. Bu arada tütünlerimizin Çekoslovakya'da sürümünü temin için imkânlar da göz önünde 
tutulmuştur. 

ödeme Anlaşmasına eklenen bir mektuba göre de eski Anlaşma gereğince Çekoslovak Millî 
Bankası nezdinde açılan hesap kapatılarak bakiyesi yeni Anlaşmaya göre açılan hesaba devrolun-
makta ve bu tarihe kadar intaç olunamıyan karşılıklı ödeme emirlerinin bu yeni hesaptan ödenme&i 
sağlanmaktadır. Çekoslovakya ile yapılan bu Anlaşmalar memleketimiz menfaatlerine uygun mü
talâa edildiğinden Anlaşmaların onanması için ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ticaret Komisyonu raporu 

• T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 17 , XIX . 1949 
Esas No. 1/590 
Karar No. 34 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Çekoslovakya arasında 9 Temmuz 
1949 tarihinde Prag'da imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kamlar Kurulunca 11 . VIII . 1949 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri, Dışişleri Ba
kanlığı ile Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı mümes
sillerinin huzuriyle incelendi: 

Gerekçeden, temsilcilerin verdiği izahlardan 
anlaşıldığına göre; İkinci Dünya Harbi nihayet 
bulduktan sonra Çekoslovakya ile ilk ticari mü
nasebetimiz 7 Haziran 1946 da Tütün Takası An
laşması ile başlamıştır. Bundan sonraı 5 Aralık 
1946 da bu memleket ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Ticaret ve ödeme Anlaşması 
yapılmıştır. 

Bu anlaşma her iki memleketin genel ithal 
ve ihraç rejimine göre, Kliring esası üzerinedir. 
Bu anlaşma 31 Mart 1949 tarihine kadar, anlaş
ma ahkâmına göre, kendiliğinden yenilenmiş ve 
bu müddetin sonunda Çekoslovak Hükümetinin 
isteği üzerine yeni anlaşma) yapılmıştır. 

Eski anlaşmanın yürürlükte kaldığı müd
det zarfında Çekoslovakya'ya 35 milyon Türk 
lirası kıymetinde mal ihraç edilmiş, 33 milyon 
Türk lirası kıymetinde bu memleketten mal alın
mıştır. 

Yeni Anlaşma 9 Temmuz 1949 tarihinde 
Prag'da imzalanmıştır. 

Bu Anlaşma 5 Aralık 1946 tarihli anlaşma
nın esaslarını aynen ihtiva etmektedir. 1 Tem

muz 1948 de yürürlüğe girecek, 30 Haziran 
1950 de süresi bitecektir, tki aylık müddet için
de feshi bildirilmediği takdirde kendiliğinden 
yürürlük devam edecektir. 

Yeni Anlaşmanın ihtiva ettiği esaslı yenilik, 
tütün takası üzerinde varılan anlaşma şeklidir. 
Teati edilen bir mektupla varılan bu anlaşmaya 
göre 1 milyon 500 bin kilodan fazla mubayaa 
edilen tütün için bir liste ile tesbit edilen mal
ların belli nispetlerle ve takas voliyle Türkiye'
ye girmesi kabul edilmektedir. Komisyonumuz, 
bu mesele üzerinde dikkatle durmuş, tütünümü
zün serbest rejimle ihraç imkânı bulunmadığı 
zamanlar faydalı olarak mütalâa edilebilen bu 
şartın, tütünlerin satış imkânının genişlediği 
bugün için zararlı olabileceği kanaatine varmış
tır. Hükümet mümessilleri, bu anlaşma ile 4 bu
çuk milyon kiloya yakın tütün satıldığı halde 
karşılığında girecek malların ancak Türk piya
sasının takati ölçüsünde girebildiğini açıklamış 
iseler de Komisyonumuz, bundan sonra bu gibi 
şartların kabulünde ihtiyatlı hareketi tavsiyeye 
değer görmüştür. 

Tediye şekli üzerinde varılan anlaşmaya gö
re Çek Merkez Bankasında, kron üzerine, 150 
milyonluk bir hesap açılacak, anlaşma sonun
daki tasfiyede 75 milyon krona kadar alacaklı 
banka altın veya döviz istiyecek, geriye kalanı 
belli bir devre zarfında mal ile tasfiye edilecek
tir. 

Bu meyanda eski anlaşma neticesinde mey
dana gelen alacağın Çekler tarafından tasfiye 

( S. Sayısı: 88) 



edildiği anlaşılmıştı*. Anlaşmanın memleket 
menfaatlerine uygun olduğunu mütalâa eden 
Komisyonumuz Kanun tasarısı, gerekçe ve ek
lerinin kabul ve tasdikinin Kamutaya arzına 
karar vermiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Ticaret Komisyonu Başkanı Sözcü 

Ankara Gazianteb 
A. Çubukçu C. Alevli 

Kâtip 
Niğde içel 

H. Ulusoy H. Atalay 
Kars Kayseri 

A. Sürmen H. Ürkün 
Tokad 

R. önder A. 
Trabzon 

M. Yarimbıytk 

Kars 
F. Akta§ 

Muş 
H. Dayı 

Trabzon 
Sarıalioğlu 

Van 
M. Koçak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye İle Çekoslovakya arasında 9 Temmuz 
1949 tarihinde Prag'da imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hak

kında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Çekoslovakya ara
sında 9 Temmuz 1949 tarihinde Prag'da imzala
nan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile ekleri ka
bul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
Yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
§. Günaltay Baş. Yardımcısı 

N. Erim 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
C. S. Barlas Fuad Sirmen 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı V. 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İçişleri Bakanı 
E. Erisirgü 

Maliye Bakanı 
î. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Be§at Ş. Sirer 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİYLE ÇEKOSLOVAKYA CUMHURİYETİ ARASINDA TİCARET 

ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti, iki memleket ara
sında ticari mübadeleleri geliştirmek ve ödemeleri kolaylaştırmak isteği ile, 30 Nisan 1934 tari
hinde Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasında hizalanmış olup 22 Haziran 
1945 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasiyle tekrar tatbik mevkiine konulan Modüs - Vivendi 
esaslarına dayanarak aşağıda yazılı hükümleri kabul etmek hususunda uyuşmuşlardır: 

Madde — 1. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasındaki Ticari mübadeleler, iki mem
lekette yürürlükte bulunan ithalât ve ihracat genel rejimlerine uygun olarak yapılacaktır. 

Madde — 2. 

İşbu Anlaşmanın yürürlük süresi içinde iki memleketin yetkili makamları tarafmdan onanmış 
olan işlemlere ait ödemeler, bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşması hükümleri gereğince 
düzenlenecektir. 

Madde — 3. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından sonra her iki taraftan sevkedilen mallara, ihraç eden 
tarafın yetkili makamlarınca verilmiş ve ilişik örneğe uygun bir menşe şahadetnamesi katılacaktır. 

Bedeli (100) Türk Lirasını, yahut mukabili Çek Kuronu veya başka bir para ile bu meblâğın 
eşitini aşmıyaın göndermeler için menşe şahadetnamesi aranılmaz. 

Madde — 4. 

7 Haziran 1946 tarihinde imzalanan uzlaşma ve buna ilişik Çekoslovak ağır sanayii mamulleri 
teslimatına ait mektup hükümleri gereğince iki memleket yetkili makamları tarafından onanmış olan 
işlemler, iki memleket ithalâtçıları ve ihracatçıları arasında akd&lunmuş bulunan sözleşmelere göre 
tasfiye edilecektir. 

işbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından önce başlamış olan özel takas işlemleri veya serbest 
dövizli işlemler, bunların iki taraf yetkili makamları taraf mdan onanması anında her iki memleket
te yürürlükte bulunan genel rejim hükümlerine göre tasfiye olunacaklardır. 

Madde — 5. 

işbu Anlaşmanın yürürlükte bulunduğu sırada iki memleketin yetkili makamları tarafından 
onanan ve Anlaşmanın sona erdiği tarihte henüz bitirilmemiş bulunan işlemler, bunların onanması 
anında her iki memlekette yürürlükte bulunan genel rejim hükümlerine göre tasfiye olunacaklardır. 

Madde — 6. 

iki memleket arasındaki ekonomik münasebetlerin gelişmesini takip etmek ve bunu kolaylaştırma
ya yarıyaeak her türlü tekliflerde bulunmak amacı ile Türk ve Çekoslovak temsilcilerinden mürekkep 
bir karma komisyon kurulacaktır. 

Karma komisyon iki memleketten birinin yetkili makamlarının isteği üzerine toplanacaktır. 

(S . Sayısı: $8) 



Madda—7. 

İşbu .Anlaşma 1 'Temmuz 1949 tarihinde yürürlüğe ? girecek ve 30 Haziran 1950 4arahine ıkadar 
muteber olacaktır. 

Süre sonu tarihinden iki ay Mce haber verilerek feshedilmediği takdirde 30 Haziran 1951 ta
rihine kadar kendiliğinden, yeaileıfflıjş, sayılacaktır. 

Prag'da 9 Temmuz 1949 da Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına .Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti adına 
M. Ayanlar ../. Tfyjv&ra 

Mmş* İ?âka<letnümt&i 

Gönderen : Gönderilen : 
İsim 'îsîm . . . 
İkametgâh İkametgâh 
Sokak *$öfcak . . 

Malm cinsi 
Ambalaj tarzı 
Koli adedi 
Marka numaram 

Ağırlık gayrisâfi . . Kilo Kıymet: 
Malın gönderileceği yol: 

. . . . Ticaret Odası, Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki 9 Temmuz 1949 tarihli Ticaret 
Anlaşması hükümlerine uyarak vasıfları yazılı emtianın Türk - Çekoslovakya menşeli olduğunu 
tasdik eder. 

TÜRKİYE CtmHURlYETİ ÎLE ÇEKOSLOVAK CUMHURİYETİ AîtABINBA 'ÖÎM*E 
AM/AŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslovak Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye ve Çekoslo-
vakya arasındaki ödemeleri kolaylaştırmak amacı ile -aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır. 

Madde—X 

Bugünkü tarihle imzalanmış olan Ticâret Anlaşması 'hükümle*! gereğince,»Çekoslovakya *ya it
hal edilmiş veya edilecek Türk malları bedellerinin ödenmesiyle kambiyo kontrolü hakınkda yü
rürlükte bulunan Çekoslovak kanunlarınca müsaade ̂ edilen, Çekoslovakya'dan Türkiye'ye yapıla-
oak diğer her türlü ödemeler, Çekoslovakya Millî Bankası nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası adına açılan faizsiz bir Çekoslovak Kronu hesabına para .yatırımları suretiyle yapılacak
tır. ^ ~ . . . . . . 
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e 
Madde — 2. 

Bugünkü târihle imzalanmış olan Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince Türkiye Ve ithal edil 
mis veya edilecek olan, Çekoslovak malları bedellerinin ödenmesi ile kambiyo kontrolü hakkın
da yürürlükte bulunan Türk kanunlarınca müsaade edilen Türkiye'den Çekoslovakya'ya yapılacak 
diğer her türlü ödemeler, birinci maddede sözü geçen hesabın zimmeti ile icra edilecektir. 

Madde — 3. 

Yukardaki maddeler hükümleri gereğince, hak sahiplerine ödemeler yapılmasını sağlamak için 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Çekoslovakya Millî Bankası ödeme emirlerini günü gü
nüne karşılıklı olarak birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde — 4. 

Yukardald birinci maddede derpiş edilen hesabın alacak bakiyesi Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının Çekoslovak Kuronu ihtiyacını karşılamaya yetmedikçe, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının emirleri üzerine, Çekoslovak Millî Bankası anılan hesabın zimmetiyle 150 000 000 Çe
koslovak Kuronuna kadar olan ödemeleri yapacaktır. 

Madde — 5 . 

4 ncü maddede derpiş edilen meblâğ, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ihtiyaçlarına yet
mediği takdirde, işbu Banka, altın, dolar, İsviçre frangı veya iki banka arasında anlaşılarak Çe
koslovakya Millî Bankası taraf nidan kabul edilecek diğer her türlü parayı, bu paraları çevirme 
günü Prag'daki resmî ortalama kursu üzerinden Çekoslovokya Millî Bankasına devretmek sure
tiyle, bu hesabı beslemek hakkına malik olacaktır. 

Madde — 6. 

1 nci maddede adı geçen hesabın alacak bakiyesi, T. C. Merkez Bankası lehine olarak 
150 000 000 Çekoslovak kuronunu geçmediği müddetçe T. C. Merkez Bankası Çekoslovakya Millî 
Bankası tarafından bildirilen ödeme emirlerini yerine getirecektir. 

Madde — 7. 

6 nci maddede derpiş edilen meblâğ Çekoslovakya Millî Bankasının ihtiyaçlarına yetmediği 
takdirde, işbu Banka, 1 nci maddede zikredilen hesabın zimmeti ile, T. C. Merkez Bankasına al
tın, dolar, İsviçre frangı veya iki banka arasında anlaşılarak T. C. Merkez Bankası tarafınlan ka
bul edilecek diğer her hangi bir parayı, bu paranın çevirme günü Prag'daki ortalama kursu üze
rinden T. C. Merkez Bankasına devretmek hakkına malik olacaktır. 

Madde — 8. —-. - . - - .— - — _ . 

Eğer Çekoslovakya kuronunun kıymeti altına nispetle, değişecek olursa, Çekoslovakya Millî 
Bankası, 1 nci maddede derpiş edilen hesabın işbu değişme gününde mevcut olan alacaklı veya borç
lu bakiyesini vukubulan bu değişme nispetinde ayarlıyacaktır. 

Madde —- 9. 

Çekoslovak kronunun Türk lirasına ve Türk lirasının Çekoslovak kronuna çevrilmesi Çekoslo
vakya Millî Bankası tarafından uygulanan Amerika Birleşik Devletleri doları ortalama resmî kur
su ile T. C. Merkez Bankası tarafından uygulanan Amerika Birleşik Devletleri dolan resmî kursu 
esası üzerinden yapılacaktır. 

(S. Sayısı: 88). 
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Madde — 10. 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşması, olduğu gibi veya bâzı değişikliklerle yenilenme
diği takdirde, her iki memleketin yetkili makamları tarafından işbu Anlaşmanın yürürlük süresi 
içinde onanmış olan işlemlere ait ödemeler, aşağıdaki maddeler hükümleri gereğince yapılacaktır. 

Madde — 11. 

Eğer işbu Anlaşmanın sona erdiği tarihi takibeden altı ayın sonunda, 1 nci maddede derpiş 
edilen hesap bir alacaklı bakiyesi gösterirse, Çekoslovakya Millî Bankası bu bakiyeyi 75 000 000 
Çekoslovak kuronlujs: bir meblâğa kadar altına, dolara, İsviçre Frangına veya iki banka arasında 
anlaşılarak T. C. Merkez Bankası tarafından kabul edilecek diğer her hangi bir paraya, bu para
ların çevirme günü Prag'daki resmî ortalama kursu üzerinden çevirecek ve bu hesabın bakiyesi 
Çekoslovak kuronu olarak 13 ncü maddede zikredilen tasfiye hesabına naklolunacaktır. 

Madde — 12. 

Eğer işbu Anlaşmanın sona erdiği tarihi takibeden altı ay sonunda, 1 nci maddede derpiş edilen 
hesap bir borçlu bakiyesi gösterirse, T. C. Merkez Bankası bu bakiyeyi 75 000 000 Çekoslovak kuron-
luk bir meblâğa kadar altına, dolara, isviçre frangına veya iki banka arasında anlaşılarak Çekoslo
vakya Millî Bankası tarafından kabul edilecek diğer her hangi bir paraya, işbu paraların çevirme 
günü Prag'daki resmî ortalama kursu üzerinden çevirecek ve bu hesabın bakiyesi, Çekoslovak kuronu 
olarak, 13 ncü maddede zikredilen tasfiye hesabına naklolunacaktır. 

Madde — 13. 

îşbu Anlaşmanın sona erdiği tarihi takibeden altı aya sonunda, Çekoslovakya Mîllî Bankası, 
11 nci ve 12 nci madde hükümlerini yerine getirmek maksadiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası adına tasfiye hesabı namı altında faizsiz bir Çekoslovak kuronu hesabı açacaktır. 

a) 11 nci ve 12 nci madde hükümleri gereğince kapatılacak olan 1 nci maddede adı geçen hesabın 
alacaklı veya borçlu bakiyesi işbu tasfiye hesabına devredilecektir. 

b) Keza, yukarda anılan altı aylık devreden sonra, işbu Anlaşmanın yürürlüğü sırasında akdet
miş oldukları sözleşmeler gereğince Türk ve Çekoslovak borçlulara terettüp eden ödemeler hak sa
hiplerine tasfiye hesabından yapılacaktır. 

c) Keza, yukarda adı geçen altı aylık süreden sonra yapılacak Türk ve Çekoslovak ihracatının 
karşılıkları tasfiye hesabı yolu ile ödenecektir. 

d) Her senelik devre sonunda tasfiye hesabında kalan bakiye 75 000 000 Çekoslovak kuronuna 
kadar, çevirme günü Prag'daki ortalama resmî kurs üzerinden hesap edilerek borçlu tarafından 
altınla, dolarla, İsviçre frangı ile vey iki banka arasında vukubulacak Anlaşma gereğince, hâle 
göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya Çekoslovakya Millî Bankası tarafından kabul edi
lecek diğer her hangi bir para ile ödenecektir. 

Bu hesabın bakiyesi, işbu Anlaşmanın yürürlüğü sırasında akdedilmiş sözleşmelerden doğan 
karşılıklı borçların itfasına kadar bu madde ile kurulmuş bulunan tasfiye usulüne tâbi tutu
lacaktır. 

e) Şurası kararlaştırılmıştır ki, her iki banka, hak sahiplerine ödeme yapılmasını mümkün kıl
mak için bunlara ait ödeme emirlerini günü gününe birbirlerine tebliğ edeceklerdir. 

Madde — 14. 

îşbu Anlaşma, bugünkü tarihle imzalanan Ticaret AnlaşmMdyle aynı günde yürürlüğe girecek re 
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aynı yürürlük süresinde olacaktır. 

Prag'da, 9 Temmuz 194$ da Faransızca İM nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Çekoslovakya Cumhuriyeti 
Hükümeti adına Hükümeti adına 

B. Ayanlar J. Vejvara 

Prag, 9 Temmu§ 1949 
Bay Başkan, 

Bugünkü tarihle imzalanan ödeme Anlaşmasının birinci maddesinin tatbiki için, Çekoslovak 
Kuronunun altına nazaran kıymetinin : 

1. 1 Amerika Birleşik Devletleri doları karşılığı resmî ortalama kambiyo kursu 50 Çekoslovak 
Kuronu, 

2. Amerikan Hazinesince uygulanan 1 ons altın 35 Amerika Birleşik Devletleri doları, 
Esası üzerinden hesap edilerek 1 Kg. sâf altın 56 263 77 - Çekoslovak Kuronu olarak tesbit edil

diğini tasrihan size bildirmekle şeref! kazanırım. 
Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Bay Rifat Ayanlar J. V$jvara 
Türkiye Maslahatgüzarı 

TürJk Heyeti Başkam 
Prag 

Prag, 9 Temmuz 1949 
Bay Başkan, 

Meali aşağıda naklolunan 9 Temmuz 1949 tarihli mektubunuzu aldığım,! bikfirmekle şeref kazanı
rım. 

«Bugünkü tarihle imzalanan- ödeme Anlaşmasının 8 nci maddesinin tatbiki için; Çekoslovak Kuro
nunun? altına nazaran kıymetinin : 

1. 1 Amerika Birleşik Devletleri doları karşılığı resmî ortalama kambiyo kursu -50 Çekoslovak 
Kteroaa, 

2. Amerikan Hazinesince uygulanan 1 ons altın 35 Amerika Birleşik Devletleri dolâny 
Esası üzerinden hesap edilerek; 1 Kg. sâi«ltın 56 263 77 - Çekoslovak Kuronu olarak tesbit edil

diğini tasrihan- size; bildirmekle, şeref kazanının >. 
Hükümetimin yukardaki hususlar üzerinde mutabakatını size bildirmekle şeref kazanırım. 
Derin; saygılanmı kabul büyuranna-Bay; Başkan-

Bay Josef Vejvara R. Ayanlar 
Çekoslovak Heyeti Başkanı 

Pra£ 
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Prog, 9 TmmuB 1S49 

Bay Başkan, 

Yaptığımız görüşmelere atfen, 5 Aralık 1946 tarihli ödeme Anlaşması gereğince Çekoslovakya 
Millî Bankası nezdinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adma açılan hesabın 30 Haziran 
1949 da kapatılarak, bakiyenin, bugün imzalanan ödeme Anlaşması hükümleri gereğince Çekoslo
vakya Millî Bankası nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına açılacak hesaba devre
dileceğini teyit etmekle şeref kazanırım. 

5 Aralık 1946 tarihli Ticaret Anlaşmasının yürürlük süresi içinde başlanıp sona erdirilemiyen 
ticari muamelelerden doğan ödemeler ile, 30 Haziran 1949 tarihine kadar verilip intaç edilemi-
yen karşılıklı ödeme emirleri, 9 Temmuz 1949 tarihli ödeme Anlaşmasmda açılması derpiş olunan 
hesaptan ödenecektir. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan. 

Bay Rifat Ayanlar J. Vejvara 
Türkiye Maslahatgüzarı 

Türk Heyeti Başkanı 
Prag 

Prag, 9 Temmuz 1949 
Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı 9 Temmuz 1949 tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanı* 
nm; 

«Yaptığımız görüşmelere atfen, 5 Aralık 1946 tarihli ödeme Anlaşması gereğince Çekoslovak
ya Millî Bankası nezdinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına açılan hesabın 30 Haziran 
1949 da kapatılarak, bakiyenin, bugün imzalanan ödeme Anlaşması hükümleri gereğince Çekoslo
vakya Millî Bankası nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adma açılacak hesaba devre
dileceğini teyit etmekle şeref kazanırım. 

5 Aralık 1946 tarihli Ticaret Anlaşmasının yürürlük süresi içinde başlauıp sona erdirilemiyen 
ticari muamelelerden doğan ödemeler ile, 30 Haziran 1949 tarihine kadar verilip intaç edilemiyen 
karşılıklı ödeme emirleri, 9 Temmuz 1949 tarihli ödeme Anlaşmasmda açılması derpiş olunan he
saptan Ödenecektir. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan.» 
YukardaH hususlarda Hükümetimin mutabık olduğunu bildirmekle şeref kazanırım. 
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan. 

Bay Josef Vejvara R. Ayanlar 
Çekoslovak Heyeti Başkanı 

Prag 

•ı — İn tu 
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S. Sayısı: 91 
• 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Batı Almanya'nın, Amerika 
Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız Askerî Guvernör-
leri arasında imzalanan Ticaret Anlaşmasının ikinci maddesinde 
mezkûr A ve B listeleri yerine kaim olmak ve 1 Temmuz 1949 
ilâ 30 Haziran 1950 devresi içinde muteber kalmak üzere yeni
den tanzim olunan ithalât ve ihracat listelerine ait Anlaşma ile 
eki mektupların onanmasına dair Kanun tasarısı ve Ticaret Ko

misyonu raporu (1 /634) 

r. c. 
Başbakanlık .5 . XU . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: 71 -1283, 6 - 4250 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Batı Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Fransız askerî 
guvernörleri arasında 15 Ocak 1949 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşmasının ikinci maddesinde 
mezkûr (A) ve (B) listeleri yerine kaim olmak ve 1 Temmuz 1949 - 30 Haziran 1950 devresi zar
fında muteber kalmak üzere yeniden tanzim olunan ithalât ve ihracat listelerine ait 10 Ağustos 194Î) 
tarihli Anlaşma ile eki mektupların onanmasına dair Dışişleri Bakanlığınca* hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 22 . IX . 1949 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun 
tasarısı ve ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Anlaşma ve eki mektupların 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunun 22 . IX . 1949 tarihli ve 3/9933 sayılı karariyle onanmış oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

15 Ocak 1949 tarihinde Frankfut'ta imzalanmış bulunan Trizon ödeme ve Ticaret Anlaşmaları
nın 30 Haziran 1949 tarihinde bitmesi gereken süresi, fesih ihbarı yapılmadığından kendiliğinden 
bir sene için temdit edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, 1 Temmuz 1949 tarihinden itibaren bir sene için mer'i olmak üzere, yeniden tanzim kı
lınacak ve her iki tarafça üzerlerinde mutabakat tesis olunacak yeni ithalât ve ihracat kontenjan 
listelerinin eskilerinin yerine ikame edilmeleri ieabetmektedir. 

Bu yeni listelere ait müzakereleri Hükümetimiz adına idare etmek üzere Bakanlar Kurulunun 13 
Haziran 1949 tarihli ve 3/9428 sayılı kararı1 ile Frankfurt Başkonsolosu Orhan. Tahsin Günden'e 
yetki verilmiş ve. 15 Ocak 1949 tarihli Ticaret Anlaşmasının 7 nci maddesi mucibince, 1 Temmuz 
1949 tarihinde başlayıp 30 Haziran 1950 tarihinde bitecek olan sene zarfında Türkiye ile Almanya'
nın Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız îşgal Bölgesi arasında mübadele edile
cek mallara ait listelerin tesbit ve kabulü için Frankfurt'ta bir Karma Komisyon toplanmıştır. 



Karma Komisyon, uzun .görüşmelerden sonra, 10 Ağustos 1949 tarihinde, 15 Ocak 1949 tarihli 
Ticaret Anlaşmasının ikinci maddesinde mezkûr A ve B Kontenjan listeleri yerine kaim olmak üze
re yeni listeleri tanzim eylemiş ve bunların kabulüne ait bir Anlaşma aynı tarihte, her iki taraf 
temsilcilerince, imzalanmıştır. 

Yeni listelerle, Almanya'dan, bir senelik devre içinde, 48 milvon 302 bin dolarlık bir ithalâtı 
derpiş edilmekte, buna mukabil Batı Almanya'nın her üç işgal bölgesine 50 milyon 302 bin dolar
lık bir ihracat yapılacağı tesbit olunmaktadır. İhraç edilecek mallarımız arasında 7 milyon dolarlık 
bir kontenjanla yağlı maddeler* 3 milyon dolarlık bakliyat, 5 milyon 700 bin dolarlık kuru yemiş 
15 müvon dolarlık tütün, 8 milyon dolarlık pamuk, 1 milyon dolarlık bakır, 850 bin dolarlık, krom 
en mühim kalemleri teşkil etmektedir. 

.Almanva'dan vapılacak ithalât listesinde ise 1,5 milyon dolarlık tıbbi müstahzarat, 2 milyon do
larlık sanayide kullanılan kimyevi maddeler, 2 milyon dolarlık çelikten mamul aletler, 2 milyon 
845 bm dolarlık tarım âletleri, 1 milyon 200; bin dolarlık lokomotifler ve diğer mamul madde maki
ne ve aletler bulunmaktadır. 

Bu yeni listelere ek mektuplarda ise, Türkiye'nin her üç işgal bölgesine, 1949 - 1950 devresi için
de, ceman 2 milyon dolarlık bir tiraj hakkı tanıyacağı belirtilmektedir. 

Mezkûr listelerin kabulüne ait Anlaşma menfaatlerimize tamamen uygun olmakla Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin tasvibine arzolunmuştur, ' Ş ?**?* v ' ? * 7 ~n* " 

Ticaret Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Ticaret Komisyonu 21 . XII . 1949 

Esas No. 1/634 
Karar No. 38 

Yüksek Başkanlığa 

Memleketimizle Batı Almanya'nın Amerika 
Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız 
îşgal bölgeleri (Trizon) arasında imzalanmış 
olan ve 30 . VI . 1949 tarihinde sona eren 15 
Ocak 1949 tarihli Ticaret Anlaşmasının bir yıl 
müddetle temdidi ve Anlaşmanın 2 nci madde
sinde mezkûr listelerin yerine kaim olmak üze
re tanzim edilen yeni A ve B listelerinin kabu
lü hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp 
Bakanlar Kurulunca 22 . IX . 1949 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Ka
nun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri, Dışişleri, 
Ekonomi ve Ticaet Bakanlığı mümessillerinin 
huzurlariyle komisyonumuzca incelendi: 

1 . T . 1943 tarihinde yürürlüğe giren adı 
geçen Anlaşma listeli ve kontenjanlı olup 48 
milyon dolarlık bir ithalâtı ve 50 milyon dolar
lık ihracatı derpiş etmektedir. 1949 yılı. başın
dan .Eylül sonuna kadar 22 .487 122..liralık, it
halâta mukabil 48 714 565. : liralık ihracatımız 
omuştur. ihracat lazlalığı, daha ziyade Anlaş

manın ttfrinci devresinde tarafımızdan tanınan 
13,5 milyon dolarlık tiraj hakkının kullanıl
masından ileri gelmiş bulunmaktadır. Bu devre 
esnasında 13,5 milyonluk tiraj hakkının ancak 
6, 7 milyon dolarlığı istimal edilebilmiştir. Lis
telerin yenileneceği esasen Anlaşmanın ikinci 
maddesinde tasrih edildiğinden listeler bu hük
me istinaden yapılmış ve Haziran 1949 - 1950 
devresi için Almanya'dan lehimize 12 milyon 
dolarlık tiraj hakkı verilmiştir. 

Esasen listelerin tanziminde oduğu kadar 
bunların tatbiki sırasında bu memleketten ithal 
müsaadeleri verilirken memleketimizin en çok 
muhtaç olduğu makine, kimyevi maddeler, in
şaat malzemesi gibi mallara tahsis yapıdığı ve 
bu suretle sanayiimizi koruyucu tedbirlerin göz 
önünde bulundurulduğu- memnuniyetle müşa
hede edilmiştir. 

Komisyonumuz -Aklaşma- süresinin, uzatılma»! 
ve listelerin^ yenilenmesi hususundaki Hükümet 
görüşünü memleket, menfaatlerine uygun gör-
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İ l h ^ ^ e İ ^ a n l ^ eklerinin 
ikffbttlüiie İ&rar Vermiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek'Başkanlığa sunulur. 

icaret Kom. Bask 
Ankara 

A. Çubukçu 
Afyon K. 
M. Aşlcar 

anı Sözcü 
Gazianteb 
C. Alevli 

Aydın 
Dr. S. Âkın 

Kâtip 
Niğde 

H. Ulusoy 
İçel 

H. Atalay 

Kars 
F. Aktas 

Muş 
H. Dayı 

Trabzon 
Sarıalioğlu 

Kars 
A. Sürmen 

Niğde 
V. Sarıdan 

Trabzon 
M. Yarimhiyik 

Kayseri 
H. Ürkün 
İmzada 

bulunamadı 
Tokad 

R. önder 
. İmzada 

bulunamadı 
Van 

M. Koçak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Batı Alman
ya'nın Amerika Birleşik Devlefleri,'BirUsik Kı
rattık ve Fransız Askerî (hiverriörleri abasında 
15 Ocak 1949 tarihinde imzalanan Ticaret An-
laşmtysHnıh ikinci maddesinde müz'kûr XA ve B 
listeleri yerine kaim olmak ve 1 Temmuz 1949 ilâ 
30 Haziran Î950 devresi zarfında muteber kal
mak üzere'yeniden tanzim olunan ithalât ve ih-
faöat Üstelerine ait 10 Ağustos 1949 tarihli An
laşma ile tki mektupların onanmasına ait kanun 

tasarısı 

< • < 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Batı Almanya'nın Amerika Birleşik 
Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız Askerî 
Guvernörleri arasında 11 Ocak 1949 tarihinde 
ihtz&lanâtı Ticaret Anlaşmasının ikinci madde
sinde mezkûr A ve B listeleri yerine kaim ol
mak ve 1 Temmuz 1949 Üâ 30 Haziran 1950 dev
resi zarfında muteber kalmak üzere yeniden 
tanzim olunan ithalât ve ihracat listelerine ait 
olarak 10 Ağustos 1949 tarihinde Frankfurt'ta 
imzalanan Anlaşma ve eki mektuplar onanmış
tır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

târihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
§. Oünaltay Başbakan Yardımcısı 

> Nihat Erim 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma* Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Bdhguöğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. §. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E- Erisirgü 

Maliye Bakanı 
1. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 
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1 TEMMUZ 1949 - 30 HAZIRAN 1950 Y ı L ı IÇINDEKI TICARET MÜBADELELERINE MÜTE
DAIR OLMAK ÜZERE TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI TEMSICILERI I L E ANMAN-
YA'NıN AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI, BIRLEŞIK KıRALLıK VE FRANSıZ IŞGAL 
BÖLGELERIN! TEMSIL EDEN HEYET ARASINDA VÂKI MÜZAKERELERE AIT ANLAŞ

MA TUTANAĞI 

1. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Birleşk Kırallık ve 
Fransız Askerî Guvernörleri arasında imzalanan 15 Ocak 1949 tarihli Ticaret Anlaşmasının 7 nci 
maddesi mucibince, 1 Temmuz 1949 tarihinde başlayıp 30 Haziran 1950 tarihinde bitecek olan se
ne zarfında Türkiye ile Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız 
işgal Bölgeleri arasında mübadele edilecek mallara ait listeleri kabul için, bir Karma Komisyon 
toplanmıştır. 

2. Her iki Taraf temsilcileri, bu tutanağa ekli A ve B listelerini, 15 Ocak 1949 tarihli Ticaret 
Anlaşmasının 2 nci maddesinde mezkûr A ve B listeleri yerine kaim olmak üzere kabul etmişler
dir. 

Frankfurt'ta ikisi İngilizce, ikisi Fransızca olmak ve her iki lisanda aynı derecede muteber 
'bulunmak üzere 4 nüsha halinde tanzim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına 
Türk Heyeti Başkanı, Türkiye Başkonso
losu Orhan Tahsin Günden tarafından 

imzalanmıştır. 
Frankfurt Am Main 

Almanya'nın Amerka Birleşik Devletle
ri, Birleşik Kırallık ve Fransız İşgal 
Bölgeleri Askerî Guvernörleri namına 
Heyet Başkanı ve Birleşik ithalât ve ih
racat Acentalığı (J. E. I. A) Umum Mü
dürü Wm. John LOGAN tarafından im

zalanmıştır. 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Dı§ Ticaret Dairesi 
Dış Ticaret İşlerine Dair « 339 > sayılı Sirküler 

Ankara, 24 . VIII. 1949 

5 . I I . 1949 tarihli ve 286 sayılı Sirkülere ek : 
1. Memleketimizle Batı - Almanya'nın Amerikan, ingiliz ve Fransız İşgal Bölgeleri (Trizon) 

arasında imzalanmış olan ve 30. VI . 1949 tarihinde sona eren 15 Ocak 1949 tarihli Ticaret ve öde
me Anlaşmaları 1 Temmuz 1949 tarihinden itibaren bir yıl müddetle temdit edilmiştir. 

2. ilişik A ve B listeleri 15 Ocak 1949 tarihli Ticaret Anlaşmasının 2 nci maddesinde mezkûr 
A ve B listeleri yerine kaim olmak üzere kabul edilmiştir. 

Keyfiyetin ilgililere duyurulması rica olunur. 
Ekonomi ve Ticaret 

Bakanı A. 
F. inal 

A) Gereğinin yapılması için : 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına, İhracatçı Birlikleri Umumi Kâtipliklerine, Bilûmum Ticaret ve 

Sanayi Odalarına, Bölge Müdürlüklerine. 
B) Bilgi olarak : 
Başbakanlık ve Bakanlıklara, Başbakanlık Koordinasyon Bürosuna, Genelkurmay, Yargıtay, 
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Danıştay, Sayıştay Başkanlıklarına, tilere, Katma Bütçeli Kurumlara, İktisadi Devlet Kurumiariıia, 
Bankalara, Halk Sandıklarına, Başlıca Ticaret ve Zahire Borsalarına, Ticaret ve Hayvan Borsa
larına, Ofislere, Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine. 

C) Usulen : 
Bakanlık yurt dışı ve merkez teşkilâtına. 

A - Listesi 

Türkiye'den Almanya'mn Amerikan - İngüiz ve Franst» İşgal 
Bölgelerine ihraç edilecek maddeler 

; 

Malın Cinsi 

Hububat 
Yulaf ve arpa 

Zuyut 
Balık yağı 
Sanayide kullanılan keten tohumu 
Yağlı tohumlar 
(Ayçiçeği tohumu 
Çiğit 
Susam 
Kendir 
Rapitsa 
Kolza 
Haşhaş tohumu 
Soya fasulyesi 
Yer fıstığı 
Hardal tohumu) 
Zeytin yağı 
Sıgala yağı 
Defne yağı 
Fennî işlerde kullanılan iç yağı 

Küspe ve hayvan yemi olarak kullanılan un v. s. 
Küspe 
Balık unu 
Yemlik hububat 

Takribi 
değer 

$ 

p. m. 

100 000 
200 000 

7 000 000 
' 

| 

p. m. 
35 000 

p. m* 
p. m* 

600 000 
150 000 
250 000 

Balık ve balık mamulâtı (yağlar hariç) 
Balıklar, tam soğutulmuş ve tuzlanmış ve konser

ve edilmiş 800 000 

Yumurtalar: Taze, dondurulmuş ve kurutulmuş -
Yumurtalar taze ve sanayide kullanılan 150 000 
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Malın Cînsi 

Yağlı tohumlardan gayri tohumlar 
Kendir tohumu (tohumluk) 

Bakliyat 
(Nohut 
Fasulye yenebilir 
Mercimek 
Bakla). 
Kuru yemiş 
Kuru yemiş, kuru üzüm, incir, fındık, badem, 

ceviz, ve saire. 

Sair meyvalar 
Narenciye ve taze meyvalar 
(Limon 
Portakal 
Turunç) 

Muhtelif yenilir nebati ve hayvani maddeler 
Şaraplar 
Likörler 
Koyun bağırsakları 

Tütün ve tütün mamulâtı 
Tütün 

Takribi 
değer 

$ 

p. m. 

3 000 000 

5 700 000 

100 000 

p. nu 
p.m. 
300 000 

15 000 000 

Ham pamuk işlenmemiş 
Pamuk, ham 8 835 000 
Pamuk döküntüsü (kabili nesiç) 300 000 

Yapağı işlenmemiş 
Ham yapağı (kaba lifli) 100 000 

Nebati elyaf (pamuk hariç) 
Kendir elyafı 280 000 
Keten elyafpı p.m. 
Kendin jüt ve keten paçavraları p.m. 

Hayvan kulan (yün hariç) 
Tiftik 675 000 
Hayvan kılları 
(Kırkma keçi kılları 
Domu* kulam 
Sığır kuyruğu kilîarı) 340 000 
İpek kozası döküntüsü - 1Ö0 000 

Yenilmez muhtelif hayvani ve nebati maddeler 
Aiyon 3Ö0 000 
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Malın Cinsi 

Gtiiyağı • 
Kemik ve kemik kırıntıları 
Deci döküntüsü ve kazıntısı 
Balmumu 
Tırnaklar ve boynuzlar 
Koyun ince bağırsakları (Katküt için) 
Eczacılıkta kullanılan ham maddeler 
(Meyan kökü, meyan hulâsası, mazı, cehri) 
Harap (Keçiboynuzu) 
Sünger 

Tateibi 
değe? 

$ 

10000 
230 000 
15&000 
100 000 

P.M. 
100 000 
170 000 

30 000 
100 000 

Reçina terebantin ve benzer maddeler: 
Kitre ve sair zamklar 

Sanayide kullanılan kimyevi maddeler (Alkol 
hariç) 

Borasit ı$evheri 
Dioksid - manganez 

Sair kimyevi maddeler ve kimyevi müstahzarat 
(Sun'i gübre ve sun'i gübre yerine kullanılan mad
deler ve sentetik kauçuk hariç) 

300 000 

60:000 
100 000 

Nikotin 
Palamut 
Palamut hulâsası 
Palamut tırnağı 
Meşe kabuğu ve çam kabuğu 

Derüer ve postlar 
Keçi derileri 
Koyşın derileri 
Av derileri 

Dokunmuş maddeler, yarı mamulle^ i ta*ma&; ip, 
urgpiıısicim dâhildir.) 

Yün ve pamuklu paçavra 
Halı ve kilimler ve emsali maddeler 

Metal ihtiva etmiyen maddeler (Petrol hariç) ye 
metaldan olmıyan maden mamulleri 

Asbest 
Mükelles manyezit 
Zımpara (Vasıflarına göre) 
Lületaşı 
Süngertflsı 
Talk 
Kaolin 

P.M. 
200 000 
200 000 
200 000 

P.M. 

700 000 
200 000 
10 000 

P.M. 
100 000 

P.M. 
100 000 
10 000 
10 000 
10 000 

100 000 
H$?000 
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Maden cevherleri ve konsantreleri 
Blister bakır 
Simli kurşun cevheri 
Tutya cevheri, kurşunlu 
Antimuan cevheri 
Krom cevheri 
Manganez cevheri 
Kitap, mecmua gazete ve saire 
Muhtelif 

Yekûn 

1 000 000 
P.M. 

100 000 
80 000 
857 000 
150 000 
10 000 

1 000 000 

50 302 000 

1. «Muhtelif> fasla giren mallar yetkili makamlar tarafından mütekabil anlaşma suretiyle tahsis 
ve tevzi edilecektir. 

2. Yukardaki liste için görüşmeler esnasmda kabul edilen «P. M> işareti, hizalarında bu işaret 
bulunan malların listeye ithal edilebilmesi maksadiyle kullanılmıştır. Halihazırda bu mallar için 
anlaşma süresi içinde muayyen bir dolar miktarı tahsisi mümkün olmamıştır. Zira - istenilen zaman
da ihracatçı - memlekette bu mallardan talebedilen miktarda stok bulunmaması mümkün olduğu gibi 
ithalâtçı - memlekette dahi bu mallara ne derece - ihtiyaç bulunduğunun ve ne kadar para tahsis edi
lebileceğinin malûm olmaması da mümkündür. Bununla beraber, tarafeynin anlaşması ve kabulü ile 
işbu mallar ticaret mevzuu olabüecektir. 

B - Listesi 

Almany a'ntn Amerikan - îngÜiz ve Fransız İşgal bölgelerinden 
Türkiye'ye ihraç edilecek maddeler 

Takribi 
değer 

Malın Cinsi 

Tohumlar: Yağlı tohumlar hariç 
Şeker pancarı tohumları 700 000 

Biler 
Damızlık boğalar 10 000 

Yenilmez muhtelif hayvani maddeler ve yenilmez 
hayvani ve nebati maddeler 

Şerbetçi otu (Mevcuda göre) 20 000 
Üçüncü yağlar terkipleri ve /veya sentetik kokular 30 000 
Tıbba ve eczacılığa ait müstahzarat 1 500 000 
Sanayide kullanılan kimyevi maddeler (Alkol ha

riç) 2 000 000 

Sirke asidi 
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Malın Cinsi 

Takribi 
değer 

Diğer kimyevi maddeler ve kimyevi müstahzarat 
(Suni gübreler ve gübre yerine kullanılan madde
ler ve sentetik kauçuk hariç) 

Maden kömürü katranından yapılan boyalar 1 000 000 
Boyacılık, dokumacılık, dericilik ve kauçuk sa

nayiinde kullanılan yardımcı maddeler 250 000 
Nebatatı koruma maddeleri ve haşarat öldürücü 

maddeler 200 000 
Selüloit asetilselüloit, astralon 100 000 
Toprak ve madenî boyalar (Yukardaki katran 

boyaları hariç) 200 000 
Litopon 100 000 
Titanyom dioksidi 50 000 
Cila ve vernikler 110 000 
Oksit dö zenk, kurşunlu 100 000 
Demir oksitli - boya maddeleri 125 000 

Deri ve deri mamulleri (ayakkapları hariç) 
Vidala, velour calf, (Güderi) oğlak derisi 50 000 

Mensucat: Yarı mamulleri ve ip, halat sicimleri 
Dikiş ipliği 100 000 
El işlemeleri için yün ipliği 30 000 
Kadife ve pelüş (Yalnız pamuktan) 50 000 
Yünlü ve sun'i ipek mensucat 100 000 
Piyasa malî pamuklu mensucat , 3 857 000 
Fennî işlerde kullanılan pamuk mensucat 150 000 
Döşemelik mensucat 100 000 
Şeritler ve örme eşya 50 000 
Keten mensucat 50 000 
Linoleum ve duvar muşambası (Stragula) 300 000 

Giyim eşyası: , I, 
Giyim eşyası, ayakkapları hariç 
Muhtelif eşya: 
Şapkalar 50 000 

Kâğıt hamuru, kâğıt ve kâğıt mamuûlleri — 
Sigara kâğıdı 100 000 
Yüksek evsaflı kâğıt (Helyograf kâğıdıyle kibrit 

kutularına mahsus kâğıt dâhildir) 100 000 
Sellofan ve fennî işlerde kullanılan sellofan eşya 50 000 

Kömür ve benzeri yakıt maddeler 
Bitüm 100 000 
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Malın Cinai 

Metal ihtiva etmiyen madenler (Petrol hariç) ve me-
taldan olmıyan maden mamulleri 
Cüruf ve portland çimentoları 
Donuk resimli camlar 
Telli camlar 
Aynalar ve ayna camları 
Lâboratuvarlara mahsus cam eşya 
Pencere camları 
Cam ev eşyası 
Cam kaplar ve içki şişeleri 
Fennî işlerde kullanılan çini eşya 
iSıMii çini eşya 
Porselen ev eşyası 
Fayans 
Duvarlar için kaplama karolar 
Bileyici maddeler 
Fennî işlerde kullanılan alçı 

Takribi 
değer 

$ 

500 000 
40 000 
50 000 
40 000 
15 000 

500 000 
•50 000 
50 000 
15 000 
45 000 

100 000 
300 000 
100 000 
50 000 
20 000 

Ateş tuğlası (meveut miktar ve cinslere göre) Muh
telif yapı levhaları ve filtre malzemesi ve saire 
( « Rigips » blokları « Magno - Dol » malzemesi - Mag-
rao - Syn ,* filtre malzemesi « Asfalt - macunu » -
1 1/2 cm. 2 1/2 cm. 3 1/2 cm. 5 cm. lik hafif yapı 
plâkları (Sun'i maddeler) 
Silikat tuğlası ve harçlar 
Grafit, billur 

Maden cevherleri ve konsentratlan 
Baryom, sodyum ve titamyon madenleri 

Demir ve çelik fabrikaları malzemesi, çelik mamulâtı 
ve demir halitaları 
Sıhhi işlerde kullanılan demir alât ve teçhizat 
Su verilmiş dökümden (Tomperguss) armatörler 
Sağlık işlerinde kullanıln alât ve teçhizat 
Zincirler tel halatlar ve saire -
Dökme çelik silindirler ve - çark takımları 
Her nevi madenî ve teneke mamulâtı 
Demir çelik saçlar (Galvanizli galvanizsiz, oluklu ve 
düz 
inşaat demirleri 
Teneke levhalar 
Kurşun (Külçe, yaprak, boru) 
Bakır ve pirinç çubuk ve levha 
Galvanizli demir tel 

130 000 

350 000 
100 000 
10 000 

20 000 

40 000 
200 000 
100 000 
300 000 

60 000 
105 000 

1 000 000 
1 800 000 

200 000 
500 000 
300 000 
400 000 
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MahaCiasl 

Çelik çember ve kuşaklar 
Dökme demirden banyo tekneleri 
Geriz sularını akıtmaya malısus dökme borular 
Radyotörler ve kazanlar 
Su tesisatı için dökme demirden tazyik boruları 
Su verilmiş dökme çelik ve demirler 
Rey cebirleri royler ve teferruatı 
Çekme çelik borular 

Çeşitli demir ve çelik mamulâtı 
Her nevi iğneler (çiniler dâhil) 
Hastanelere mahsus mutfak takımları vê  saire 
Vidalar somunlar, - perçin çivileri ve civatalar -
Her nevi soba ve mutfak ocakları 
Demir ve çelik hazneler 
Sert madenden mamul aletler 
El aletleri 
Zira-at aletleri 
Kasalar ve küçük kasalar -
Her nevi lâmba ve fenerler (Maden ocaklarına mah
sus lâmbalar ve yedek parçaları dâhildir) 
Çatal, kaşık ve bıçak ve sofra levazımı (Alpakadan) 
Çelik ve alüminyumdan bıçakçılık eşyası 
Her türlü çelik inşaat malzemesi 
Madenden hırdavatçı eşyası 
Madeni mensucat ve ince teller 
Şemsiye donanımı 

Alüminyum, alimünyon halitalar ve alüminyum ma
mulleri 
Alüminyum yaprakl-ar 

Bakır ve bakır mamulleri 
Elektrik kabloları ve telleri 

Jeneratörler ve motörler 
Elektrik motörleri 
Küçük motörler 
Jenaratörler 

Elektrik aletleri 
Telefon ve telgraf tesisleri yedek parçaları 
Elektrik anahtarları 
Elektrikli ölçme aletleri 

Elektrik sayaçları (evlere konulan) 
Kömür fırçalan 

Takribi 
değer 
$ 

100 000 
150 000 
20 000 
280 000 

1 000 000 
60 000 
160 000 
900 000 

200 000 
45 000 
300 000 
70 000 
60 000 
80 000 
700 000 
225 000 
50 000 

40 000 
50 000 
300 000 

2 000 000 
100 000 
300 000 
10 000 

50 000 

500 000 

110 000 
80 000 
300 000 

200 000 
100 000 
80 000 
100 000 
30 000 

( S . Sayısı: 91) 
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Takribi 
değer 

Malın Cinsi $ 

Radyo ve radyo yedekleri 120 000 
ilmî - elektrik aletleri 70 000 
Hekimlere ve dişçilere mahsus elektrikli cihazlar 200 000 
tik hareket bataryaları ve akümlâtörler 80 000 
Demiryollarına mahsus elektrik tamirat teçhizatı 

ve işaret takımları 150 000 
Mevcut kuvvet tesisleri için yedek parçalar ve 

teferruatı (transformatörler hariç) 100 000 
Elektrikli aletler 85 000 
Elektrik tesisatı malzemesi (tecrit şeritleri dâhil) 500 000 
Elektrik tenviratı teçhizatı (Zweckleuchten) 100 000 
Evlerde kullanılan elektrik aletleri 150 000 
Çeşitli elektrik cihazları (kaynak makineleri ve 

manyetofon) 180 000 

Buhar makineleri ve türbinleri 
Hazne ve kazan tesisleri ve türbinler 1 000 000 

. İçten yanma motörler 500 000 
Yangın söndürücü! malzeme ve teçhizat 100 000 

Yapı ve maden ocakları tesisatı 
Kazar - atarlar (Bagger) 500 000 
İçme ve sulama sularına mahsus sondaj takımları 

\ e teferruatı 200 000 
Maden ocaklarına mahsus manikalar 410 000 

. Traktörlerden gayrı ziraat donanımı 
Pulluklar dâhil olmak üzere ziraat makinalan ve 

donanımı 2 845 000 

Sanayi makinalan (Büro makinalan aletleri ve 
parçaları dâhildir) 

Dikiş makinalan 100 000 
Matbaa makinalan ve parçaları 500 000 
Büro makinalan (Hesap makinalan dâhil) 85 000 
Yazı makinalan 100 000 
Evde kullanılan makinalar 50 000 
Çimento işleme makinalan ve yapı makinalan 750 000 
Sair makinalar 1 100 000 
(îdrolik ve termik mkinalar 
Gıda sanayiine mahsus makinalar 
Kimya sanayiine mahsus makinalar ve cihazları 
Büyük ve seri tartı makinalan 
Pnömatik makinalar 
Hava baskılı aletler 
Makine aletler 

( S. Sayısı : 91 ) 
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Malın Cinsi 

Takribi 
değer 

Dokuma sanayiine mahsus makinaler 
Rekorlar 
Dişli çarklar 
Kesme makinaları ve kaynak makinaları 
Süthane ve soğutma makinaları 
Vinçler, tulumbalar, çamaşır yıkama makinaları 
Ray temizleme arabaları 
Sokak süpürme makinaları 
Yedek parçalar) 1 000 000 
Motorlu vasıtalar, parçalar, teferruat, sanayide 

kullanılan kamyonlar ve teçhizatı 
Kamyonlar ve yedek parçalar 
3/4 ve 1/2 tonluk 300 000 
3 ve 5 tonluk 300 000 
Otomobiller ve yedek parçaları 100 000 
Otobüsler şasileri ve parçaları 200 000 
Sokak sualma ve hizmet arabaları 200 000 
Motorlu araç parçaları (yedek parçalar ve ölçme 

aletleri) 600 000 
Römork 50 000 
Motorlu vasıtalara mahsus eletrikli teçhizat 400 000 

Sanayide kullanılanlar hariç (Ziraat traktörleri 
tekerlekli tip) 

Ziraat traktörleri (tırtırlıları dâhil) 800 000 

Demiryolu ve çeşitli arabalar ve parçaları 
Lokomotifler ve yedek parçaları 
Her türlü yolcu vagonları 
Dekovil malzemesi ve transportör malzemesi 
Motosikletler (yedek parçaları ve teferruatı dâhil) 
Bisikletler (yedek parçaları ve teferruatı dâhil) 

Fenne ve zenaate ait aletler 
Mikroskoplar 
Sair optik aletler 
Mihaniki ve fiziki dakik aletler 
Cerrahlığa, ortopediye ve dişçiliğe ait cihazlar 
ve teçhizatı sun'i diş dâhil 
Fennî ve sınai maksatlar için kullanılan fotoğraf 

makinaları 
Gözlük camı ve çerçeveleri 
Sahra dürbünleri 
Fende ve sanayide kullanlan fotoğraf makinala-

rından gayrı fotoğraf makinaları ve teferruatı 100 000 

1 200 000 
700 000 
400 000 
200 000 
55 000 

30 000 
45 000 
320 000 
150 000 

70 000 
100 000 
100 000 

( S. Sayısı : 9 1 ) 
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Malın Cinsi 

Takribi 
değer 

60 000 

Muhtelif sanayi malzemesi ve mamul eşya 
Cerrahlıkta kullanılan lâstik eşya 60 000 
Lâstik mamul fennî eşya 100 000 
Tekerlek lâstikleri ve tamir malzemesi 250 000 

Diğer lâstik eşya 
(Taban ve ökçeler 22 000 
Lâstik ayakkablar 15 000 
Lâstik kumaşlar, teknik işlet

icin lâstikten mamul hususi 
eşya) 23 000 

Sert lâstik mamul âtı (fantazi eşya hariç 
Fotoğraf kâğıtları 
Musiki aletleri 
Büro levazımı ve teçhizatı 
Mürekkepli dolma kalemler 
Her nevi kurşun kalemler 
Muhtelif (yapı ve möble malzemesi, kilitler as

ma kilitler v. s.) 
Gramafon plâkları 
Saatler 
Teknik ve zenatta kullanılan fırça ve boya fır

çaları 
Her nevi spor malzemesi 
Kitaplar, atlaslar, mecmualar ve ilâh. 
Selüloi eşya 
Maden ocaklarında can kurtarma takımları ve 

dalgıç takımları 
Muhtelif 

Yekûn... 48 302 000 

1. «Muhtelif» fasla giren mallar yetkili makamlar tarafından mütakabil anlaşma suretiyle 
tahsis ve tevzi edilecektir. 

2. Yukardaki liste için görüşmeler esnasında kabul edilen «p. m.» ibareti, hizalarında bu işa
ret bulunan malların listeye ithal edilebilmesi maksadiyle kullanılmıştır. Halihazırda bu mal
lar için anlaşma süresi içinde muayyen bir dola t' miktarı tahsisi mümkün olmamıştır, zira isteni
len zamanda ihracatçı memlekette bu maD ardan talep edilen miktarda stok bulunmaması müm
kün olduğu gibi ithalâtçı memlekette dahi bu mallara ne derece ihtiyaç bulunduğunun ve ne ka
dar para tahsis edilebileceğinin malûm olmaması da mümkündür. Bununla beraber, Tarafeynin an
laşması ve kabulü ile işbu mallar ticaret mevzuu olabilecektir. 

30 000 
50 000 
50 000 
100 000 
30 000 
100 000 

600 000 
30 000 
110 000 

80 000 
35 000 
100 000 
20 000 

100 000 
1 000 000 

( S. Sayısı- 91.) 



- 1 5 -
Frankfurt Am Mein 

10 Ağustos 1949 
Sayın Bay Logan, 

Paris'te 20 Mayıs 1949 tarihinde varılan mutabakata tevfikan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin, 30 Haziran 1949 ilâ 30 Haziran 1950 devresi için Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, 
Birleşik Kıralhk ve Fransa îşgal Bölgeleri lehine ceman 2 milyon dolar tutarında bir tiraj hakkı 
tanıyacağım bildirmekle şeref duyarım. 

Bu hususun teyidine müsaadelerini rica ederim. 
Orhan Tahsin Günden 

Türkiye Başkonsolosu 
Heyet Başkanı 

Frankfurt Am Mein 

Frankfurt Am Mein, 
10 Ağustos 1949 

Bay Orhan Tahsin Günden, 
Türkiye Başkonsolosu - * 

Heyet Başkanı • 
Frankfurt Am Mein 

Sayın Bay Günden, ! 

Muhtevası aşağıda mezkûr 10 Ağustos 1949 tarihli mektubunuzu aldım: 
«Paris'te 20 Mayıs 1949 tarihinde varılan mutabakata tevfikan, Türkiye Cumhuriyeti Hüküme

ti 'nin, 30 Haziran 1949 ilâ 30 Haziran 1950 devresi için Almanya'nın Amerikan Birleşik Devlet
leri, Birleşik Kıralhk ve Fransa îşgal Bölgeleri lehine ceman 2 milyon dolar tutarında bir tiraj 
hakkı tanıyacağını bildirmekle şeref duyarım. 

Bu hususun teyidine müsaadelerini rica derim» 
Bu mektup muhtevası anlaşmamıza uygundur. 
Saygılarımla. 

J. Logan 
Alman Heyeeti Başkanı 

Frankfurt Am Mein 

• • • 

( S. Sayısı : 9 1 ) 





S Sayısı: 92 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında Tica
ret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin yürürlük sürelerinin uza
tılması için yapılan Anlaşmanın onanmasına dair Kanun tasarısı 

ve Ticaret Komisyonu raporu (1/603) 

T. C. 
Başbakanlık l.Xl. 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Karar Müdürlüğü 

Sayı : 71 -1236, 6 - 3851 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Belçika arasında 2 Aralık 1948 tarihinde imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları
nın yürürlük sürelerinin uzatılması için yapılan Anlaşmanın onanmasına dair Dışişleri Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 8 . X . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan Kânun tasarısı gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Anlaşmanın 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
Bakanlar Kurulunca 8 . X . 1949 tarihli ve 3/9955 sayılı kararla onanmış olduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

GEREKÇE 

2 Aralik 1948 tarihli Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret ve 
ödeme Anlaşmaları, 1948 - 1949 devresi karşılıklı ithal ve ihraç imkânları ve gene bu devre için 
derpiş olunan tiraj haklan itibar nazarına alınarak tanzim edilmişti. 1949 - 1950 devresi için ise 
Belçika 'nın Türkiye 'ye daha geniş mikyasta tiraj hakları tanıması ve bunların tercihan iktisadi kal
kınma sahasında kullanılması hususunda iki Tarafça bir prensip kararı alınmış bulunduğuna göre. 
nihai rakamların tesbitinden sonra mevcut Anlatmalarda bâzı değişmeler yapılması gerekeceği ve 
fakat bahis konusu değişmeler yapılıncaya kadar iki memleket ticari münasebetlerinin sekteye uğra
maması için yürürlük süreleri sona eren Anlaşmaların bir müddet uzatılması da icabedeceği düşün
cesiyle 31 Temmuz 1949 tarihinde Ankara'da iDış-şleri Bakanlığı ile Belçika Elçiliği arasında teati 
«edilen mektuplarla bu hususları temin ve tesbit eden bir Aklaşmaya varılmıştır. 

Bahis konusu Anlaşmada mevcut esasların memleketimizin menfaatlerine uygun ve Belçika ile 
«olan iktisadi münasebetlerimizi gereği gibi düzenliyecek mahiyette bulunduğu mütalâa edilmektedir. 

Bu düşünce ile Anlaşma Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 



Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/603 
Karar No. 37 

21 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye - Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki 2 . XII . 1948 tarihli Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 
Belçika'nın memleketimiz lehine tanıyacağı ti
raj hakkı nazarı itibara alınarak yapılacak de
ğişikliklere kadar, uzatılması hakkında Bakan
lar Kurulunca 8 . X . 1949 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarı
sı ile gerekçesi ve ilişikleri, Dışişleri Bakanlığı, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı mümessillerinin 
huzurlariyle komisyonumuzca incelendi: 

15 . XII . 1949 tarihinde yürürlüğe girerek 
30 Haziran 1949 da sona eren bahis mevzuu An
laşmanın uzatılması hakkındaki mucip sebep, 
lehimize tanınan tiraj hakkının 1949 - 1950 .dev
resine tekabül eden miktarını tesbit edecek mü
zakerenin sonunu beklemeye matuf bulunmak 
tadır. Ticaret Anlaşması listeli olup, yıllık 
hacmi 47 - 50 milyon liralık bir mübadeleyi is
tihdaf etmektedir. Birinci devrede Belçika ta
rafından lehimize iki milyon dolarlık tiraj hak
kı tanınmış olup 1949 yılı içinde Eylül sonuna 
kadar bu memleketten 10 221 958 liralık ithalâ
ta mukabil 4 346 703 liralık ihracat yapılmış 
ve ithalât tiraj hakkının kullanılmasiyle kapa

tılmıştır. 
Komisyonumuz Hükümet gerekçesi ve Bakan

lıklar mümessillerinin verdiği izahlarla bu An
laşmaların yürürlük sürelerinin uzatılması hu
susundaki Hükümet görüşünü memleket menfa
atlerine uygun görmüş ve Kanun tasarısı ile ge
rekçe ve eklerinin kabulüne karar vermiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret K. Başkanı 
Ankara 

A. Çubukçu 
Afyon K. 
M. Aşkar 

Kars 
F. Aktaş 
Kayseri 

H. Ürkün 
İmzada bulunamadı 

Niğde 
V. Sandal 

Sözcü 
Gazianteb 
C. Alevli 
Aydın 

Dr. S. Akın 

Trabzon 
A. Sanalioğlu 

Trabzon 
M. Yanmbıytk 

Kâtip 
Niğde 

H. TJlusoy 
içel 

H. Atalay 
Kars 

. Sürmen 
Muş 

H. Bayı 

Tokad 
E. önder 

imzada bulunamadı 
Van 

M. Koçak 

t S. Sayın;'Bit)! 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Türkiye ile Belçika arasında, 2 Aralık 1948 ta
rihinde imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşma
larının yürürlük sürelerinin uzatılması için 
yapılan Anlaşmanın onanmasına dair Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem-
burg Ekonomik Birliği arasında. 2 Aralık 1948 
tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşması ve aynı 
tarihli Türkiye - Belçika ödeme Anlaşması ile ek
lerinin yürürlük sürelerinin Belçika'nın Türki-
yeye tanıyacağı tiraj hakkı nazarı itibara alına
rak yapılacak değişikliklere kadar uzatılmasını 
teminen 31 Temmuz 1949 tarihinde Dışişleri Ba
kanlığı ile Belçika Elçiliği arasında mektup tear 
tisi suretiyle yapılan Anlaşma kabul edilmiş ve 
onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
§. Günaltay Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
/ . B. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adatan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge Cavid Oral 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
Dr. Kemal Satır Reşat Ş. Sirtr 

işletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

(S. Sayın t 92J 
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Belçika Elçiliği 

D. 420 Ankara, 31 Temmuz 1949 
No. 571 

Bay Bakan, 

2 Aralık 1948 tarihli Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Ti
caret Anlaşması ve Belçika Hükümeti ile Türkiye Hükümeti arasında ödeme Anlaşmasının yürürlük 
sürelerinin uzanılmasını arzu eyliyen Belçika Hükümetinin, Belçika tarafından Türkiye'ye tanınacak 
tiraj hakkı dolayısiyle anılan anlaşmalarda tadilât yapılması gerekeceğini itibara alarak, bahis ko
nusu anlaşmaların iş bu tadilâtın ifasına değil uzatılmasını Türkiye Hükümetine teklif ettiğini Ek
selansınıza bildirmekle şeref kazanırım. 

Türkiye. Hükümetinin bu husustaki mutabakatını bana teyit eylemenizi Ekselansınızdan rica 
ederim. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Bakan. 

Ekselâna 8. Halot 
Bay Necmeddin Sadak 

Dışişleri Bakanı 
Ankara 

Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı Ankara, 31 Temmuz 1949 

47507-34 

Bay Elçi, 

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

«2 Aralık 1948 tarihli Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti ara
sında Ticaret Anlaşması ve Belçika Hükümeti ile Türkiye Hükümeti arasında ödeme Anlaşması
nın yürürlük sürelerinin uzatılmasını arzu eyliyen Belçika Hükümetinin, Belçika tarafından Tür
kiye'ye tanınacak tiraj hakkı dolayısiyle anılan Anlaşmalarda tadilât yapılması gerekeceğini iti
bara alarak, bahis konusu Anlaşmalrm işbu tadilâtın ifasına değin uzatılmasını Türkiye Hükü
metine teklif ettiğini Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım. 

Türkiye Hükümetinin bu husustaki mutabakatını bana teyit eylemenizi Ekselansınızdan rica 
ederim.» 

Yukardaki hususlarda Türk Hükümetinin mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref kazanı
rım. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Elçi. 

Ekselans Z. Akdur 
Bay Stephane Halot 

Belçika Elçisi 
Ankara 

(S. Sayısı: 92) 



S. Sayısı: 93 
Türkiye - İtalya Ticaret Anlaşmasının 8 nci maddesindeki fesih 
haber verme süresinin bir aya indirilmesini sağlamak üzere teati 
edilen mektupların onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret 

Komisyonu raporu (1 /595) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . VIII. 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü "" • 

Sayt : 71 -1219, 6/3016 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye - İtalya Ticaret Anlaşmasının 8 nei maddesindeki fesih haber verme süresinin yü
rürlükteki -ahdî devre için bir aya indirilmesini sağlamak üzere İtalya Büyük Elçiliği ile teati 
edilen mektupların onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
16 . VI . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ile gerekçesi ve 
ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Sözü geçen mektupların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 5482 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 16.VI.1949 tarihli ve 3/9485 sayılı Kararla onanmış olduğu
nu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEBEKÇE 
10 Kasım 1948 tarihli Türkiye - İtalya Ticaret Anlaşmasının 8 nci maddesi gereğince, mezkûr An

laşmanın yürürlük süresinin sona ereceği 30 Haziran 1949 tarihinden iki ay evvel taraflardan biri 
Anlaşmanın, feshine karar verdiğini ihbar eylemediği takdirde, sözü geçen Anlaşma bir yıl süre ile 
temdit edilmiş sayılacaktır. 

Bahis konusu akdi fesih ihbarı tarihinden önce İtalya makamları bâzı yeni kayıt ve şartlar kabul 
edilmediği takdirde Anlaşmayı feshedeceklerini bildirmişlerdi. Bu talep umumi dış ticaret politika
mıza aykırı görüldüğü ve müzakere neticesinde bu hususun İtalya makamlarına izahı ile taleplerin
den sarfınazar etmelerinin temini muhtemel mütalâa olunduğundan, bu konuda müzakereleri müm
kün kılmak üzere mezkûr fesih ihbarı süresinin bir ay daha uzatılması yolunda İtalya Hükümeti ile 
mutabık kalınmış ve bu anlaşma 27 Nisan 1949 tarihinde Ankara'daki İtalya Büyük Elçiliği ile 
mektup teatisi suretiyle tesbit edilmiştir. 

Mektup teatisi ile varılan Anlaşma menfaatlerimize uygun görüldüğünden mektupların onanma
sı için ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır, 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/595 
Karar No. 36 

21 .XII .1949 

Yüksek Başkanlığa 

10 Kasım 1948 tarihli Türkiye - italya Ti
caret Anlaşmasının 8 nci maddesindeki fesih 
haber verme süresinin iki aydan bir aya indi
rilmesi hususunda teati olunan mektupların 
onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca ha
zırlanıp Bakanlar Kurulunca 16 . V I . 1949 tari
hinde yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri, Dışiş
leri Bakanlığı, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
mümessillerinin huzurlariyle Komisyonumuzca 
incelendi : 

Bahis mevzuu Ticaret Anlaşmaları 15.XII. 
1949 da yürürlüğe girmiş ve müddeti 30 Hazi
ran 1949 da sona ermiştir. Süre sonunda Taraf
larca feshedilmediği için bir sene müddetle 
kendiliğinden uzamış bulunmaktadır. Fesih ha
ber verme süresinin iki aydan bir aya indiril
mesi o tarihlerde Tiraj haklarına ait müzakere
lerin neticesini almak maksadına matuf bulun
makta olduğu anlaşılmıştır. Ticaret Anlaşması 
70 milyon liralık bir mübadeleyi istihdaf et
mek maksadiyle listeli ve kontenjanlı olarak 
yapılmış olup ilk altı buçuk aylık müddet zar
fında italya Hükümeti Avrupa Ekonomik iş 
Birliği Teşkilâtı içinde 16 Ekim 1948 tarihinde 
Paris'te imzalanmış olan ödeme ve Takas An
laşması gereğince, Türkiye lehine 5 000 000 
A. B. D. Doları tutarında keşide hakkı tanımış
tır. ödeme Anlaşmasında ayrıca 1 000 000 do
larlık finansman da derpiş edilmiştir. 1949 yılı 
Eylül ayı sonuna kadar italya ile olan ticareti
mize ait rakamlara göre bu memleketten 

29 906 763 liralık ithalâta mukabil 7 533 875 
liralık ihracatımız olmuştur, ithalât ve ihracat 
arasında her ne kadar 22 milyon liralık aleyh-
de bir fark gözükmekte ise de bu farktan mü
tevellit bir döviz tediyesi yapılmamış olup, bu 
daha ziyade italya'nın bize tanımış olduğu tira.ı 
haklarının kullanılmasından ve anlaşmadan ev
vel olan siparişler karşılığı gelen malların itha
linden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Bu bakımdan Komisyonumuz, Hükümet ge
rekçesi ve Bakanlıklar mümessillerinin verdiği 
izahlarla bu Anlaşmaların fesih haber verme sü
relerinin iki aydan br aya indirilmesi hakkın
daki Hükümet görüşünü uygun bulmuştur. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu Başkanı Sözcü 
Ankara Gazianteb 

A. Çubukçu C. Alevli 
Niğde Afyon K. Aydın 

H. Vlusoy M. Aşkar Dr. S. Akın 
içel Kars Kars 

H. Atalay F. Aktaş A. Sürmen 
Kayseri Muş Niğde 

Hayrullah Urkün H- Bayı V. Sandal 
imzada bulunamadı 

Tokad Trabzon 
R. önder A. Sarıalioğlu 

imzada bulunamadı 
Trabzon Van 

M. Yarımbıyık M. Koçak 

( S. Sayısı : 93 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎPÎ 

Türkiye - İtalya Ticaret Anlaşmasının 8 nci mad-
desindeki fesih haber verme süresinin bir aya in
dirilmesini sağlamak üzere İtalya Büyük Elçiliği 
üe teati edilen mektupların onanması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 10 Kasım 1948 tarihli Türki
ye - İtalya Ticaret Anlaşmasının 8 nci madde-
sndekf fesih haber verme süresinin bir aya indi
rilmesini sağlamak üzere, 27 Nisan 1949 tarihin
de Ankara Ma İtalya Büyük Elçiliği ile teati olu
nan mektuplar kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
Ş. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 
Devlet Bakam Adalet Bakanı 

C, S. Barlas Fuad Sirmen 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banffuoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. §. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İçişleri Bakanı 
E- Erişirgil 

Maliye Bakanı 
•/. B. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat §. Sirer 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

( S. Sayım,; .93 ) 
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Ankara, 27 Nisan 1949 

Bay Büyük Elçi, * 

10 Kasım 1948 tarihinde Türkiye ile italya arasında imzalanan Ticaret Anlaşmasının 8 nci 
maddesine* atfen, ve teklif eylediğiniz veçhile, Ekselansınıza aşağıdaki hususları bildirmekle şeref 
kazanırım: } 

Her iki Hükümete, yukarda anılan Anlaşmanın muhtemel temdidi için gerekli şartları tekrar in
celemek imkânını temini maksadı ile, Hükümetim, inkizasmdan evvel Âkıd Taraflarca fesih ihbarı
nın işar kılınacağı tarihin, işbu ahdî devre için, 30 Nisandan 31 Mayıs 1949 a taliki hususunda 
mutabık bulunmaktadır. 

Yukardaki hususlar hakkında Türkiye Hükümetinin mutabakatını bana teyit eylemenizi rica 
ederim. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Prunas 
Bay Fuad Carım 

Büyük Elçi 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 

Ankara 

Ankara, 27 Nisan 1949 

Bay Büyük Elçi, 

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

«10 Kasım 1948 tarihinde Türkiye ile îtalya arasında imzalanan Ticaret Anlaşmasının 8 nci 
maddesine atfen ve teklif eylediğiniz veçhile, Ekselansınıza aşağıdaki hususları bildirmekle şeref 
kazanırım: 

Her iki Hükümete, yukarda anılan Anlaşmanın muhtemel temdidi için gerekli şartlan tekrar 
incelemek imkânını temin maksadiyle, Hükümetim, inkizasmdan evvel Âkıd Taraflarca fesih ihba
rının işar kılınacağı tarihin, işbu ahdî devre için, 30 Nisandan 31 Mayıs 1949 a taliki hususunda 
mutabık bulunmaktadır. 

Yukardaki hususlar hakkında Türkiye Hükümetinin mutabakatını bana teyit eylemenizi rica 
ederim.» 

Yukardaki hususlar hakkında Türkiye Hükümetinin mutabakatını bildirmekle şeref kazanırım. 
Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Yuad Canm 
Don Eenato Prunas 

İtalya Büyük Elçisi 
Ankara 

ı m ı 

İtalya Büyük Elçüiği 

( S. Bvymı: 93) 



S Sayısı: 94 
Hatay Milletvekili Abdullah Çilli ve Suphi Bedir Uluç'un, Millet
vekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma 

Komisyon raporu (3/441) 

T. C. 
Başbakanlık 5 . XII . 1949 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü . , c ; 7 "; . 
özel N-o. 6/2 - 4592 ' • v r '4 ; . . , " •:' :'" 

Eki: 1 Dosya, 6 - 4231 ' ; ' 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığa 

Eski Belediyeler Birliği eski üyelerinden Abdullah Çilli ve Suphi Bedir'in görevlerini savsa
maktan dolayı haklarında yapılan soruşturma evrakının Danıştayca incelenmesi sırasında adı ge
çenlerin Hatay Milletvekilliğine seçilmiş olmaları dolayısiyle haklarında soruşturma yapılabilmesi 
Yüksek Meclisten karar istihsaline bağlı bulunduğuna dair verilen kararı havi evrak İçişleri Ba
kanlığının 29 . XI . 1949 tarih ve 81 - 175/698 sayılı tezkeresiyle gönderilmiş olduğundan gereği ya
pılmak üzere bahsi geçen yazı örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

İçişleri Bakanlığının 29 . XI . 1949 tarih ve 81 - 175/698 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

Görevlerini savsamaktan dolayı eski Belediyeler Birliği eski üyelerinden Hatay Milletvekili Bay 
Abdullah Çilli ve Suphi Bedir haklarında kovuşturma yapılabilmesi Danıştayca karar altına alın
mıştır. Anayasanın 17 nci maddesi gereğince gerekli kararın, istihsaline yüksek müsaadelerini rica 
eder ve bu husustaki soruşturma dosyasının Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın aslına eklene
rek sunulduğunu saygı ile arzederim. 

İçişleri Bakanı 
Emin Erişirgü 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulan Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet 
Karma Komisyonu 

Esas No. 31/441 
Karar No. 20 

23 . XII. 7949 

Yüksek Başkanlığa 

Eski Belediyeler birliğinde üye bulunduk
ları sırada görevlerini savsamaktan dolayı hak
larında soruşturma yapılan Hatay Milletvekil
leri Abdullah Çilli ve Suphi Bedir'in Milletve
killiği dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kındaki Başbakanlığın 6/4231 sayı ve 5 . XII . 
1940 tarihli yazısiyle ilişiği dosya, Karma Kc 
misyonumuza havale edilmekle konunun ince
lenmesi ve sonuca göre raporunun yazılması 
için, İçtüzük'ün 178 nci maddesi gereğince ad
çekme suretiyle ayrılan Hazırlama Komisyonuna 
tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra adları geçen, Abdullah Çilli ve 
Suphi Bedir'e isnat olunan suçun Anayasanın 
12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışın
da kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla j'apılmak istenen kovuşturma 
ve yargılamanın içtüzük'ün 180 nci maddesi 
gereğince dönem sonuna bırakılmasına oy birli
ğiyle karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arz olunmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Ko

misyon Başkanı 
Konya 

II. Karagülle 
'Kâtip 

Erzurum Afyon K. 
ıŞ\ îbrahimhakkıoğlu II. Bozca 

Ankara 
/. Ezğü 
Balıkesir 

O. N. Burcu 
Diyarbakır 
F. Kalfagil 

İstanbul 
F. H. Demircili 

Mardin 
M.K. Boran 

Ankara 
M. ökmen 

Bursa 
A. Akgüç 

Erzincan 
S. Sağır oğlu 
Kırklareli 

Dr. F. Umay 
Muğla 

N. Özsan 
Seyhan 

A. M. Yegena 

Sözcü 
Konya 

A. B. Türel 

Ankara 
E. II. Ergim 
Balıkesir 

Orgl.K. Özalp 
Bursa 

M. B. Pars 
İsparta 
R. Güllü 
Konya 

Gl.A.F.Cebesoy 
Rize 

Dr.S. A.Dilemre 

« • » 

( S. Sayısı : 94 ) 



S. Sayısı: 95 
Giresun Milletvekili Tevfik Ekmen'in Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3 /403) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . VII. 1949 

Yaz% işleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. : 6/2 - 2484, 6 - 2743 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kanuni takip yaptırabilecek mercie ihbarda bulunarak suçsuz olduğunu bildiği Alucra Mah
kemesi Başkâtibi Hasan Özkan'a suç isnat etmek suretiyle iftirada bulunmaktan, sanık olup ara se
çimlerinde Giresun Milletvekili seçilmiş bulunan Tevfik Ekmen hakkında evvelce başlanmış olan 
kovuşturmaya devam edilebilmek için Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereken 
karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alınan 15 . VII .»1949 tarih ve 301/170 sayılı tezkere ör
neği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
8. Oünaltay 

Adalet Bakanlığının 15 . VII . 1949 tarih ve 391/170 sayılı tezkeresi öreneğidir. 

Yüksek Başkanlığa 

Şebin Karahisar Cumhuriyet Savcılığından alınan 13 . IV . 1949 tarihli yazı ve ilişiklerine göre; 
Kanuni takip yaptırabilecek mercie ihbarda bulunarak suçsuz olduğunu bildiği Alucra Mahke

mesi Başkâtibi Hasan Özkan'a suç isnat etmek suretiyle iftirada bulunmaktan sanık Arif oğlu Tevfik 
Ekmen hakkında Alucra Asliye Ceza Mahkemesinde duruşma yapılmakta iken sanığın ara seçimle
rinde Giresun Milletvekilliğine seçildiği* Giresun Valiliğinin 7 . XII . 1948 tarihli yazısında bildi
rilmiş olduğundan, duruşmaya devam edebilmek için milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
gerektiğine ve bu hususta gereğinin yapılması için Cumhuriyet Savcılığına müzekkere yazılmasına ka
rar verildiği anlaşılmıştır. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen bu olaya ait iki parça yazılı ihbar örneği ile iddianame ve 11 
sahifeli duruşma tutanağı örnekleri ve Alucra Mahkeme Başkâtibi Hasan Özkan imzalı 15 . VII . 
1947 tarihli şikâyet dilekçesi Örneği, Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereken iş
lemin yapılması için bağlı olarak Yüksek Huzurlarına sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet 
Karma Komisyonu 

Esas No. 3/403 
Karar No. 21 

23 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Kanuni takip yaptırabilecek mercie ihbarda 
bulunarak suçsuz olduğunu bildiği Alucra Mah
kemesi Baş Kâtibi Hasan Özkan'a suç isnat et
mek suretiyle iftirada bulunduğundan dolayı 
suçlu sanılan Giresun Milletvekili Tevfik Ek
men'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Başbakanlığın 6 - 2743 
sayı ve 19 . VII . 1949 tarihli yazısiyle ilişiği 
dosya, Karma Komisyonumuza havale edilmek
le konunun incelenmesi ve sonuca göre raporu
nun yazılması için, içtüzüğün 178 nci maddesi 
gereğince ad çekme suretiyle ayrılan Hazırla
ma Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra adı geçen Tevfik Ekmen'e isnat 
olunan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiy
le karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üze

re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulan Karma Ko

misyon Başkanı 
Konya 

/ / . Karagülle 
Kâtip 

Erzurum 
Ş. Ibrahimhakkıoğlu 

Ankara Ankara 
E. Halim Ergun 1. Ezğü 

Balıkesir 
Orgl. Kâzım Özalp O. 

Bursa 
yi. Akgüç 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
Kırklareli 

Dr. F. Umay 
Mardin 

M. Kâmil Boran 
Rize 

Dr. Saim Ali Dilemre 

Bursa 
M. Baha Pars 

tsparta 
K. Güllü 

Crh A. 

A. 

Sözcü 
Konya 

A. Rıza Türel 

Afyon K. 
İL Bozca 

Ankara 
M. ökmen 

Balıkesir 
Niyazi Burcu 

Diyarbakır 
F. Kalfagil 
istanbul 

F. II. Demirelli 
Konya 
Fuad Cebesoy 

Muğla 
N. özsan 

Seyhan 
Münif Yegena 

»&<( 
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S. Sayısı: 96 
4598, 4620 ve 4621 sayılı kanunlara ek Kanun tasarısı ve Bütçe 

Komisyonu raporu (1/644) 

T.C. 22. XII. 1949 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı :71 - 1457 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
4598, 4620 ve 4621 sayılı kanunlara ek olarak Maliye Bakanlığınca hadırlanan ve Bakanlar Ku

rulunca 19 . XII . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının ge
rekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

21 . VI . 1944 tarihli ve 4598 sayılı Kanun ile 17 . VII . 1944 tarihli ve 4621 sayılı kanun
ların 7 nci maddeleri ve 4620 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince çocuğu dünyaya gelenlere 
son maş veya ücretinin bir aylığı tutarında yapılmakta olan yardım ile her derecedeki memurun 
aynı ihtiyaçları karşılanmakta olduğuna göre yapılacak yardımda Barem derecelerine göre bir 
fark gözetilmesi mevzuubahis olmamak lâzımgeleceğine ve esasen bu yardımı kabul eden Avrupa 
Devletlerinden İsviçre'de dahi doğum yardımının her derecedeki memur için 100 İsviçre Frangı 
üzerinden yapılmakta olmasına binaen bizde de bu yardımın maktuan 150 lira üzerinden yapıl
masının uygun olacağı düşünülmüş ve bu maksatla ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütçe Komisyonu Bporn 

T.\B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 26 . XII • 1949 
Esas No. 1/644 
Karar No. 24 

Yüksek Başkanlığa 

4598, 4620 ve 4621 sayılı kanunlara ek ola
rak Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lığın 22 . XII . 1949 tarihli ve 71/1457 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı Komisyonumuza havale Duyurulmakla Ma
liye Bakanı İsmail Eüştü Aksal hazır oldauğu 
halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı, yukarda adı geçen kanunlar gereğin

ce çocuğu dünyaya gelen memurlara son maaş 
veya ücretleinin bir aylığı tutarında yapılmak
ta olan doğum yardımı miktarının maktuan 150 
lira olarak tesbitini sağlamak maksadiyle ha
zırlandığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. 

Hükümet, bu tasarıyı teklif ederken, Dev
let Bütçesinin gelir kaynaklarının darlığını göz 
önünde bulundurmak ve her türlü tasarruf im-



kânlarmd'an faydalanmayı hedef tutmak sure
tiyle Devlet hizmetlerine ve müktesep haklara 
halel gelmiyecek surette bâzı tasarruflar yapıl
ması düşüncesiyle hareket ettiğini ve bu arada, 
memurların doğan çocukları için yapmak zo
runda kaldıkları masraflara iştirak mahiyetin
de olup genel olarak iktisap edilmiş bir hak 
mevzuunda mütalâasına imkân olmıyan ve her
kes için müsavi şekilde cereyan eden doğum için 
yapmakta olan yardımı da her derecedeki me
mur için sabit bir esasa bağlamak suretiyle 
(1 200 000) liralık bir tasarruf sağlanmasının 
mümkün olduğunu ifade etmiş ve bu gerekçe
ye göre Komisyonumuz da tasarıyı esas olarak 
kabule değer görmüştür. 

Komisyonumuz, Hükümetçe (150) lira ola
rak tesbit edilen bu yardımın miktarı üzerinde 
durarak ve şimdiye kadar bir aylık derecesin
de yapmakta olan bu yardımın en asgari bir 
memur aylığı derecesine indirilmeasinin yardı
mın maddi tesirini azaltacağını ve bunun bir 
miktar daha yükseltilmek suretiyle yardım gö
ren için hissedilir bir hale getirilmesini uygun 
görmüş ve yardımı (200) lira olarak tesbit et
miştir. 

Alman malûmata göre memur mevcudunun 
(77 911) olduğu, bunun (16 789) zu bekâr ve 
(61 122) sinin evli ve bunların da (47 675) ço
cukları olup bunlardan (4 300) ünün bir yaşın 
dan aşağı olduğu 1946 yılı istatistiklerinden 
ani a l d ı ğ ı ve buna nazaran Komisyonca yapı
lan (50) liranın bir artırmanın muhtemel inki

şaflar da nazara alınarak konduğu ifade edilen 
1950 yılı doğum yardımı ödeneklerinin umu
munda ancak (60 000) lira kadar bir tezayüdü 
gerektireceği yapılan açıklamalardan anlaşılmış 
bulunduğundan tasarı yukarda arzedilen deği
şiklikle ve şekle ait ıbir düzeltme ile yeniden (ha
zırlanmıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Bolu 

C. S. Siren 
Eskişehir 
Muhalifim 

A. Pötuoğlu 
Kırklareli 

Korgl. K. Doğan 

Kütahya 
Muhalifim 

A. Tahtakılıç 
Niğde 

R. Gürsoy 

Tokad 
R, A Sevengü 

Başkan V. 
Diyarbakır 

/ . H. Tigrel 
Diyarbakır 

C. Ekin 
îzmir 

S. Dikmen 

Kırşehir 
Ş. Torgut 

Malatya 
M. S. Eti 

Ordu 
ff. Yalman 

Urfa 
A, Akan 

Bu rapor 
Sözcüsü 
Ankara 
M. Eriş 
Erzincan 
İV. Pekcan 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Kütahya 
Muhalifim 

A. Menderes 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

Seyhan 
250 lira olarak 

verilmesine 
taraftarım. 

A. R. Yüreğir 
Urfa 

E, Tekeli 

T'S. Sayısı: 9fr) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4598, 4620 ve 4621 sayılı Kaunlara ek Kanun ta
sarısı 

MADDE 1. — 21 . VI . 1944 tarihli ve 4598 
sayılı Kanun ile 17 . VII . 1944 tarihli ve 4621 
sayılı Kanunların 7 nci maddeleri ve 4620 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesi hükümleri gereğince 
çocuğu dünyaya gelenlere ödenen doğum yardı
mı maktuan 150 lira olarak verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1950 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
İV. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

işletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

İV. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 
E. Eri§irgü 

Maliye Bakanı 
1. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

BÜTÇE KOMİSYONU DEĞIŞTlRlŞt 

4598, 4620 ve 4621 sayılı Kanunlara ek Kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 21 . VI . 1944 tarihli ve 4598 
sayılı Kanun ile 17 . VII . 1944 tarihli ve 4621 
sayılı Kanunların 7 nci maddeleri ve 4620 sayılı 
Kanunun 9 ncu madesiyle (diğer kanunların 
bu maddelere atfolunan) hükümleri gereğince 
çocuğu dünyaya gelenlere ödenen doğum yardı
mı maktuan (200) lira olarak verilir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir, 

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

« • » 

( S. Sayısı: 96 ), 





S. Sayısı: 112 
Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel ve Tokad Milletvekili 
Recai Güreli'nin, 1757 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili hak
kındaki 2507 sayılı Kanunun birinci maddesinin yorumlanmasına 
dair önergesi ve Adalet Komisyonu mütalâası ve Bütçe Komisyonu 

raporu (4 /180) 

T. B. M. M. 
İdareci Üyeler Kurulu 
Saymanlık Müdürlüğü 

No. 36373/1213 

12 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

2507 sayılı Kanun gereğince Milletvekillerinden ölenlerin maaşa müstahak aileleri ile geçimi 
babaları tarafından temin edilmekte olan 25 yaşını bitirmiş kız çocuklara ve maaşa müstahak aile*-
si bulunmadığı takdirde vârislerine ödenmesi lâzımgelen ölüm tazminatının milletvekilinin haya
tında iken Büyük Millet Meclisi üyelerinin kefaletleri ile Ziraat Bankasından gelecek yıl ödenek, 
yolluk ve muvakkat tazminatını karşılık göstermek suretiyle yaptıkları istikrazlardan doğan 
borçlarının yeni yıl girmeden vefat eden milletvekilinin hayatında kendi isteği ile yapılmış bir 
borç ve bu itibarla Meclis bünyesi içinde bir mahiyeti haiz olması bakımından başka borçlarla kı
yası kabil olamıyacağı hasebiyle ancak bu gibi ahvalde borcuna karşılık miktarının bankaya 
ödenmesinin muvafık olması icabedeceği meydanda olmakla bundan dolayı keyfiyet tefsire muh
taç görülmüş olduğundan gereğinin yapılması hususuna müsaade buyurulmasını saygı ile yüksek 
tasviplerine arzeyleriz. 

Bingöl Milletvekili Tokad Milletvekili 
F. F- Düşünsel R. Güreli 

Adalet Komisyonun mütalaası 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 4/180 
Karar No. 20 

28 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşün
sel ve Tokad Milletvekili Recai Güreli'nin, 1757 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadili hakkın
daki 2507 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin yo
rumlanmasına dair önergelerinin, Bütçe Komis
yonunda görüşülmesi sırasında, esası kabul edil
mekle beraber mevzuun yorum veya tesis şekille
rinden hangisiyle hallinin hukuk anlam ve 
kaidelerine daha uygun düşeceği hakkında ko
misyonumuzun mütalâasının alınmasına ihtiyaç 

görüldüğünden keyfiyet komisyonumuzda İda
re Âmirleri huzuru ile müzakere edildi. 

Esas maksat; kanunun bir hükmünün iza
hından ibaret bulnmasma göre, şimdiye kadar 
yapılmakta olan muameleleri de şümulüne al
mış olması bakımından keyfiyetin yorum yo-
liyle halli hukuk esas ve kaidelerine daha uy
gun olacağı mütalâa olunmuştur., Kaldı ki numa
raları bildirilen kanun hükümlerinin ifade etti
ği mâna önerge sahiplerinin ve Bütçe Komis-
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yonu Raportörünün işaret ettikleri gibidir. Tesis 
yapılmak suretiyle tesbit edilecek şekil, ma
kabli ihtiva etmiyeceği ve ayrı bir madde ile bu 
teşmilin temini; kanun tekniğine uygun düşmi-
yeceği de şüphesiz görülmüştür. Oy birliğiyle 
vâsıl olduğumuz bu neticeyi komisyonumuzun 
mütalâası olarak, Bütçe Komisyonuna bildiril
mek üzere Yüksek Başkanlığa arzederiz. 
Adalet Ko. Başkanı Y. Sözcü Kâtip 

Ankara Ankara 
Emin H. Ergun Emin H. Ergun 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel 
ve Tokad Milletvekili Recai Güreli'nin 1757 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki 2507 sayılı Kanunun birinci mad
desinin yorumlanmasına dair komisyonumuza, 
havale buyurulan önerge teklif sahipleri hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

2507 sayılı Kanunun birinci maldesi (ölen 
mebusların 1683 sayılı Kanun mucibince dul ve 
yetim maaşına müstehak ailesi efradına müsa-
vatan taksim edilmek üzere bir senelik tahsisat
ları tazminat olarak verilir. 

bu tazminat, borç için haczedile
mez. Hükmünü ihtiva etmektedir. 

Milletvekillerinden bir kısmının hayatta iken 
Meclis üyelerinin kefaletiyle ve gelecek yıla 
ait ödenek, yolluk, ve geçici tazminatlarını kar
şılık göstermek suretiyle Ziraat Bankasından 
yapmakta oldukları istikrazlardan doğan borç
ları, yıl girmeden vefatları halinde gösterilen 
karşılıklara henüz istihkak kesbedilmemiş bu
lunduğundan, borcun yukarda zikredilen 2507 
sayılı Kanuna göre verilmesi gereken tazmi
nattan mahsup edilip edilmemesi keyfiyeti mad
denin son fıkrası hükmüne göre tereddüdü mu
cip olduğunlan meselenin yorum yoliyle çözül
mesi teklifin konusunu teşkil etmektedir. 

Afyon K. Balikesir Bursa 
II. Dinçer O. N. Burcu A. Akgüç 

Bursa Diyarbakır Elâzığ 
A. Melek F. Kalfagü F. Karakaya 

istanbul îzmir Kayseri 
. i . ödül E. Oran 8. A. Feyzioğlu 

Manisa Mardin Muğla 
K. Coşkunoğlu M. K. Boran N. özsan 

RİZ€ 
Dr. 8. A. Dilemre 

Milletvekillerinin borcuna karşılık olarak 
gösterdiği istihkaklar, borçlanma sırasında he
nüz vücut bulmamış olup, ancak borçlu hayatta 
kpJdığı takdirde tahakkuk edecek istihkakları 
ifade etmesi sebebiyle borçlu, vefatı halinde 
ölüm tazminatiyle bu borcu karşılamayı zımnen 
kabul ve taahhüt etmiş demek olduğundan ve 
kanunun yürürlüğe konmasından beri tatbika
tın da böylece cereyan etmiş bulunması itiba
riyle kefillerin de bu şart ve karşılıkla kefaleti 
kabul ettikleri anlaşılmakta bulunduğundan 
komisyonumuz ekseriyetince, maddenin (Bu 
tazminat, borç için haczedilemez) hükmününün 
izah edilen mahsubu ifaya mâni teşkil etmiye
ceği neticesine varılmıştır. 

Bâzı üyelerin, keyfiyetin bir tesis konusu 
okluğu hakkında vâki olan beyanları üzerine 
Adalet Komisyonunun da mütalâası alınmış 
ve bu Komisyonca da konunun tefsir yoliy
le hallin in hukuk esas ve kaidelerine uygun 
olacağı mütalâa edildiği gibi Komisyonumuzun 
esas üzerindeki görüşüne de iltihak edildiğin
den jnıkardaki gerekçeye dayanılarak ilişik yo
rum fıkrasının yazılmasına Komisyonumuz ço-
ğunluğunca karar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük-

Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 29 . XII . 1949 

Esas No. 4/180 
Karar No. 37 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 112 ) 
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sek Başkanlığa 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 

Bolu 
C. S. Siren 

sunulur. 
Başkan V. 
Diyarbakır 

/. H. Tigrel 

Amasya 
A. K, Yiğitoğlu 

Diyarbakır 
C. Ekin 

Sözcü 
Kastamonu 
M. Akalın 

Ankara 
C. Gölet 

Erzincan 
N. Pekcan 

İzmir 
Muhalifim 

S. Dikmen 
Kırklareli 

Korgl. K- Doğan 
Malatya 
M. 8. Eti Y 

Seyhan 
A. R. Yüregir 

İzmir 
A. İnan 

Kırşehir 
Ş. Torgut Dr. 
Ordu 

. Yalman M 
Urfa 

A. Akan 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Konya 
M. F. Dündar 

Samsun 
. A. Yörüker 

Urfa 
E. Tekeli 

1757 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili hakkındaki 2507 sayılı Kanunun birinci madde
sinin son fıkrasının yorumu 

7 . III . 1931 tarihli ve 1757 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili hakkındaki 13 . VI . 1931 
tarihli ve 2507 sayılı Kanunun birinci maddesinia son fıkrasında yazılı tazminatın, haczedilemiyeceği 
hakkındaki hüküm, Milletvekillerinin gelecek istihkaklarına mahsuben aldıkları paraların Büyük 
Millet Meclisi Saymanlığınca mahsubuna mâni dejildir. 

« • t » 
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