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Birinci Oturum 
Geçici bir komisyon kurulması hakkında Di

lekçe Komisyonu Reisliği tezkeresi okundu. Ve
kâletlere mütenazır komisyonlar'la Dilekçe Komis
yonundan ikişer üye alınmak suretiyle Geçici 
Dilekçe Komisyonu kurulması kabul edildi. 

Kocaeli Mebusu Mehımet Yılmaz'm, Yedek 
Subay ve Yedek Askerî Memurlar hakkındaki 
1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair olan kanun teklifinin gündeme alınması 
hakkındaki önergesi, reddedildi. 

Maraş Mebusu Salâhabtîu Hüdayioğlu'mm, 
Maraş civarında Ceyhan Nehri üzerinde tesisine 
karar verilmiş bulunan hidro - elektrik santra
linin iki senedenlberi kurularak faaliyete geçi
rilmemesi sebebine, varsa müsebbipleri hakkın
da ne muamele yapıldığına, inşaata ne zaman 
başlatılacağına ve son şekli ile kaç liraya mal 
ölacağma dair sorusu, İçişleri Vekilinin teklifi 

• Sayfa 
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ne dair olan 4459 sayılı Kanunun 18 nci 
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üzerine bir ay sonraya bırakıldı. 
Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'in, Ekono

mi ve Ticaret Vekili Muhlis Bte'nin istifası se
bebine ve Bakanlar Kurulundaki değişikliklere 
dair sorusu, Başvcfeil hazır bulunmadığından 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Malatya Meibusu Mehmet Sadık Eti'nin, El
bistan Belediye Başkanı Ahmet Arıkan'a ne za
man ve hangi sebeplerle işten d çektirildiğine 
ve hakkında yapılan muamele neticesine dair 
sorusuna, İçişleri Vekili cevap verdi. 

Zonguldak Mebusm Abdürrahman Boyacıgil-
ler 'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 1939 -
1945 yılları arasındaki altın stokunun miktarı
na ve 1945, yılından sonraki azalma sebepleriyle 
halihazır döviz durumuna ve döviz açığını ka-
pamak için alman tedbirlere, dış ticaret politi
kamızın esaslarına, ithalâta tahdit vaz'edildiğim 
nin doğru olup olmadığına ve dış ticaret muva
zenemizin. lehimize dönmesini sağlamak üaero 
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ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Ekonomi 
ve Ticaret ve Maliye vekâletlerinden olan so
rusu, Ekonomi ve Ticaret Vekili oturumda ha
zır bulunmadığından gelecek birleşime bırakıl
dı. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
ler'in, mesken buhranına ve kiralara karşı ge
reken tedbirlerin Devlet tarafından ele alınma
sına, Emlâk Kredi Bankasının Ankara'da yapı
lan apartmanlara tahsis ettiği kredi miktarı ile, 
yapı kooperatiflerine ve dar ve az gelirli vatan
daşlara yaptığı kredi miktarına, Millî Korunma 
Kanunu muvacehesinde mesken ve kira dâvası
nın bir kül olarak halli için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne, Namık Kemal Mahallesindeki 
binaların memur ve işçilerden az gelirli olan 
vatandaşlara kat kat satılması hakkındaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair sorusu, 
Başvekil hazır bulunmadığından gelecek Birle
şime bırakıldı. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
ler 'in, Grev Kanunu tasarısının bugüne kadar 
Meclise sevkedümemesi, Zonguldak bölgesinde» 
1 000 yataklı bir verem hastanesi yapılmaması ve 
Hastalık Sigortasının geciktirilmesi sebeplerine 
işçi sigortaları primlerinden teşekkül eden serma
yelerle işçilerin ev sahibi olmalarının derpiş edi
lip edilmediğine, İşçi Bankası kurulması ve iş
sizlik sigortası tesisi hakkında ne düşünüldüğü
ne, yeni Sendikalar Kanunu tasarısı ile îş Ka
nununun tadiline dair tasarının ne zaman Mec
lise sunulacağına dair Çalışma ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım vekâletlerinden olan sorusuna, 
Çalışma Vekili cevap verdi. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâletine taallûk eden kısmı, gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
ler'in, Zonguldak limanını inşa eden Holânda 
Şirketi ile liman işçileri arasındaki ihtilâfın 
halli için ne yapıldığına, bu gibi anlaşmazlıkla
rın önlenmesi için Zonguldak Çalışma Müdür
lüğü teşkilâtının iş müfettişleriyle takviyesinin 
derpiş edilip edilmediğine ve beynelmilel iş yeri 
ve işçi müfettişleri statülerinin memleketimizde 
tatbik edilmemesi sebeplerine dair sorusuna, 
Çalışma Vekili cevap verdi. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
ler'in, Kore'de savaşan Türk er ve subaylarının 
memleketlerindekilerle parasız muhaberelerinin 
«ağlanması için bir teşebbüs olup olmadığına ve 

Türk Tugayının altı ayda bir değiştirilmesine 
tevessül* edilmemesi sebebine dair sorusuna, 
Millî Savunma Vekili cevap verdi. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
ler'in, İstanbul'da münteşir büyük gazetelere 
dair Adana Demokrat Parti Kongresinde bâzı 
iddialarda bulunan İzmir Mebusu Cihad Baban'-
m sözleri karşısında Hükümetin ne düşündüğü
ne dair sorusu, Başvekil hazır bulunmadığından 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri, memleke
timize ithal edilmekte* olan otomobil ve traktör 
sayısının tahdidi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden olan söz
lü sorusunu geri aldı. 

Afyon Karahisar Mebusu AH İhsan Sâbis'in, 
kayıtsız ve şartsız serbest ithal müsaadesinin 
ne zaman verildiğine, bu usul cari iken lüks 
ovanın memleketimize ithaliyle döviz israfına 
sebebiyet verileceğinin ve ithal taleplerinin tet* 
kik bahanesiyle uzun müddet elde tutulması sure
tiyle suni pahalılık yaratılacağının düşünülüp 
düşünülmediğine ve her nevi inşaat, sanayi ve 
ziraat alet ve malzemesinin her zaman için katı 
ve muteber olmak üzere serbest ithallerine karar 
verilip verilmiyeceğine, 

Afyon Karahisar Mebusu Ali İhsan Sâbis'in, 
Orman Umum Müdürlüğü tarafından Kızılca
hamam, Abant Gölü ve sair mahallerde yapıl
mış olan binalar ve köşkler için hangi yıllarda, 
ne miktar para sarf edildiğine ve mevzuata ay
kırı olarak yapılan lüzumsuz bu sarfiyattan do 
layı müsebbipleri hakkında bir muamele yapılıp 
yapılmadığına, 

Sivas Mebusu Şevki Ecevit'in, il ve ilçeler 
dışında bulunan köy okullarının vilâyet itiba
riyle adedi ile halen esaslı surette tamire muh
taç olanlarının miktarına, Öğretmen okulu mezu
nu öğretmenlerden bu okullarda vazife alanlar 
bulunup bulunmadığına, 1951 - 1952 ders yılın
daki mezun sayısına ve bu okulların tamamının 
teftiş görüp görmediğine, 

Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, Balı
kesir'de yeni açılan hastanede göz ve kulak ko
ğuşları boş olduğu halde dâhiliye koğuşunda iki
şer kişinin bir arada yatırılması sebebine, vazi
feli doktorlardan üçüne aynı ay içinde izin ve
rilmesinin doğru olup olmadığına ve bu gibi 
idaresizliklere sebep olanlar hakkında ne mua I 
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mele yapıldığına dair soruları, ilgili vekiller ha
zır bulunmadıklarından gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, Ban
dırma - İstanbul ve Karadeniz hattında işliyen 
vapurlarda biletsiz seyahat etmek mecburiyetin
de kalan yolculardan alınan iki misil cezalı bilet 
ücretlerine, İstanbul, Marmara ve Karabiga 
seferleri için daha büyük ve yollu bir gemi tah
sisinin mümkün olup olmadığına ve Denizcilik 
Bankasının maaşlı ve ücretli memurlarına ya
pılacak zamma dair sorusunu, Ulaştırma Veki
li cevapladı. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci oturum 
Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin, 

1952 senesinde kaç aded ve nerelerde orta mek
tep açıldığına, bunlardan kaç tanesinin Doğu 
illerine isabet ettiğine ve Diyarbakır'ın Lice 
ve Çermik ilçelerinde orta mektep açılmasına ne
den müsaade edilmediğine, 1951 ve 1952 yılla
rında Doğu illerinde kaç aded köy okulu yaptı
rıldığına, 

Yozgad Mebusu Avni Doğan'm, Sorgun İl
çesinin bâzı köyleriyle Boğazlıyan, Yerköy ve 
Merkez ilçelerinin birçok köylerinde Hazine 
namına tesbit, tescil ve göçmenlere tahsis olu
nan yerli halka ait topraklar hakkında bir ted
bir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine, 

Kars Mebusu S i m Atalay'm, Sarıkamış ve 
Göle ilçelerinin bâzı köyleri ile Erzurum İli 
arasında devam eden hudut ihtilâfının halli 
için ne düşünüldüğüne; 

Balıkesir Mebusu , Ali Fahri İşeri'nin, 1951 
yılında Trakya'da Enez'in Çavuş Köyünde alâ
kasızlığı yüzünden büyük ve küçük baş hayvan
lardan birçoğunun telef olmasına sebebiyet ve
ren Keşan Merkez Baytarı hakkında ne muame
le yapıldığına dair soruları, Başvekil ve ilgili 
vekiller hazır bulunmadıklarından gelecek bir
leşime bırakıldı. 

Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'ın, Babaes
ki İlçesinin Doğanca Köyünde vukuagelen yan
gın ve felâketzedelere Hükümet tarafından ya
pılan yardım hakkındaki sorusu, kendisi oturum
da hazır bulunmadığından gelecek birleşime bı
rakıldı. 

Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, f&tan-
bul telefon işlerinin ne zaman halledileceğine; 

Vagonsuzluk yüzünden ileri geldiği söylenen 
linyit kömürü buhranının önlenmesi için ne gibi 
tedbir alındığına dair sorusuna, Ulaştırma Ve
kili cevap verdi. 

Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu'nu;t. dü
ğünlerde Men'i İsraf at Kanunanun tatbik edil
memesi sebebine dair sorusuna, İçişleri Vekili 
cevap verdi. 

Diyarbakır Mebusu M. Eemzi Bucak 5ın, 
kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilemiyen bucak 
müdürleri hakkındaki sorusu ile 

Diyarbakır adlî teşkilâtında mevcut asliye 
ceza ve asliye hukuk mahkemeleri işleri hakkın
daki sorusu, kendisi hazır bulunmadığından ge
lecek Birleşime bırakıldı. 

Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, Ban
dırma'nm Merinos Çiftliğinde 1952 yılında kaç 
dönüm ziraat yapıldığına ve ne miktar tohum 
ekildiğine, mahsulün çiftlik ihtiyacını karşıla
yacak bir durumda olup olmadığına ve ekilen 
buğday ve yulafların vaktinde biçilmemesi yü
zünden zıya^ uğradığının doğru olup olmadığına 

- dair sorusu. Vekil hazır bulunmadığından gele
cek Birleşime bırakıldı. 

Manisa Mebusu Refik Şevket İnce'nin, dilen
cilerin herkesi izaç eden hallerinin önüne geç
mek için inzibati ve içtimai bakımlardan tedbir 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusu, kendisi hazır bulunmadığından gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

Yozgad Mebusu Yusuf Karshoğlu'nun, dilen
ciliği menedecek tedbirlerin alınması hakkındaki 
Kanun hükümlerinin şimdiye kadar yerine geti
rilmemesi sebebine dair sorusu, Manisa Mebusu 
Refik Şevket İnce'nin bu konudaki raporu ile 
birlikte cevaplandırılmak üzere gelecek Birleşi
me bırakıldı. 

Kayseri Mebusu Mehmet özdemir'in, Zaman-
tı ırmağı üzerindeki hidro-elektrik işinin daha 
ne kadar müddetle tetkika tâbi tutulacağına, 
şimdiye kadar yapılan etüdlerin teknik ve ik
tisadi bakımlardan ne gibi neticeler verdiğine 
dair sorusu ile, 

Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğlu'nun, Bo
lu ırmağının Suçatı'ndan itibaren Filyos'a kadar 
uzanan yatağının ıslahı ve Devrek'i Tefen istas
yonuna bağlıyan ahşap köprünün yeniden İnşa
sı hususlarında ne düşünüldüğüne dair sorusu, 
kendileri hazır bulunmadıklarından gelecek Bir
leşime bırakıldı. 
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Muğla Mebusu Cemal Hünal'm, süngerci ve 
balıkçılara yardımda bulunulmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusu, ilgili vekil 
hazır bulunmadığından gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, 1951 ve 1952 
seneleri zarfında Urfa Vilâyeti köy suları için 
tıe kadar yardım yapıldığına ve kaç köyün ih
tiyacının temin edildiğine, aynı il dahilindeki 
köy ve Devlet yolları için 1952 yılı Bütçesin
den ne miktar tahsisat ayrıldığına ve Birecik 
köprüsü inşasının ne zaman tamamlanacağına; 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Trab
zon Liman İşletmesi emrinde çalışan mavna 
kaptan ve tayfalarının günlük mesailerinin mu
ayyen olup olmadığına ve bunlara fazla mesai 
ücreti verilip verilmediğine, 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, has
tanelerin müstakil başhekimliklerce idaresi ile 
servis mütehassıslarının mesailerinin ve hasta
nelerin idaresinin bugünkü durumdan kurtarıl
maları hususunda ne gibi bir tedbir düşünüldü
ğüne dair soruları, kendileri hazır bulunmadık
larından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Gümüşane Mebusu Vasfi Mahir Kocatük'ün, 
liselerimizde tatbik edilmekte olan Türk dili ve 
edebiyatı programlarının hangi heyet veya şa
hıslar tarafından yapıldığına, ilmî, hayati, ter-
biyevi ve Millî bir şekle getirilmelerinin düşü
nülüp düşünülmediğine, 

Yozgad Mebusu Hasan Üçöz'ün, Yozgad'm 
Boğazlıyan îlcesi merkez ve köyleri ile Çayıra
lan İlçesinin Çat ve Burunkışla köylerine bu
güne kadar Bulgaristan göçmenlerinden kaç ta
ne iskân edildiğine ve bu maksatla yapılan ev
ler için sarf olunan kereste miktarına, inşaatın 
tamamlanıp tamamlanmadığına ve mütaahhide 
verilen avans miktarına, göçmenlere arazi ve ko
şum hayvanı verilip verilmediğine ve iskân 
toprak tevzi komisyonlarının taraflı çalışmala
rının önüne ne zaman geçileceğine, 

Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, 1952 yı
lında kaç vatandaşın harice seyahat ettiğine, 
bunlardan kaç tanesinin döviz verilmeden 100 
Türk Lirası ile gittiklerine ve döviz' açığımı
zın mikarma dair soruları, alâkalı Vekiller ha
zır bulunmadıklarından gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, İstanbul imar 

plânına göre yeşil sahaya tesadüf eden bir ar
sanın satış mevzuunun tetkiki için bu hususta
ki evrakın Daimî Komisyona nasıl ve ne sebep
le gönderildiğine, 

Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 1951 ve 1952 
senelerinde İstanbul Sergisinde Şehir Meclisi 
üyelerinin vazifelendirildiğinin doğru olup olma
dığına, ayrıca kaç kişinin istihdam edildiğine 
ve bunlara ücret, yevmiye ve gece mesaisi namı 
altında ne kadar para ödendiğine, 

Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, İstanbul Ge
nel Meclisinin kanunun tâyin ettiği toplantı 
devreleri haricinde ihtisas komisyonlarının ça
lışıp çalışmadıklarına ve bu komisyonlara dâ
hil bulunanlara hakkı huzur verilip verdlmedi-
ğine, İstanbul Birleşik Mahallî İdaresi ile Be
lediyesine bağlı müesseseler kadrolarında istih
dam edilenler arasında vazifeye uğramadıkla
rı halde namlarına istihkak tahakkuk ettirilen
lerle meslekle alâkası olmıyanların bulunduğu 
hakkındaki iddiların doğru olup olmadığına; 

Sinöb Mebusu Muhtar Acar'ın, İstanbul 
Belediyesince Eyüp'te Dökmeciler Caddesinde 
mubayaasına tevessül edilen arsanın satınalm-
rnası muamelesine, 

Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, Sokoni Va
kum Anonim Türk Petrol Şirketi ile İstanbul 
Belediyesinin bir mukavele akdedip etmediği
ne; 

Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, Sinob Müze
sinin Kastamonu'ya nakli için bir karar veri
lip verilmediğine, verilmişse sebebine; 

Çanakkale Mebusu Bedi Enüstün'ün, 1952 
Bütçe yılı içinde Çanakkale İline il ve köy yol
ları ve köy içme suları için yapılan ayni ve nak
dî yardım yekûnunun kaç liradan ibaret oldu
ğuna dair, soruları, kendileri oturumda hazır 
bulunmadıklarından gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Denizli Mebusu Baba Akşit'in, küçük sanat
ların yayılması, gelişmesi, bugünkü içtimai ve 
iktisadi şartlara uygun bir şekle getirilmesi ve 
bu sanat erbabının kalkınması, el dokumacılı
ğının inkişafı ve dokumacılara kredi temini 
hususlarında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
ve Denizli'deki apre boya santralinin el do
kumalarını işliyen bir fabrika haline getirilme
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ekonomi 
ve Ticaret ve İşletmeler vekâletlerinden olan 
soruları, her iki vekil de hazır bulunmadıkla-
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rından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, valilere bu
lundukları mmtakalara göre farklı ve fevkalâ
de salâhiyetler verilip verilmediğine, 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyaeıgil-
ler'in, Topkapı Sarayı Müzesi ile diğer müzele-
rimizdeki bâzı tarihî eserlerin Paris'te bir ser
gide teşhir edilmek üzere Fransa'ya gönderil
mesi kararının ne gibi fayda ve mülâhazalara 
mebni verildiğine, 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
ler'in, Demokrat îzmir Gazetesinin izmir Bele
diye Başkanı Rauf Onursal ile Belediye Daimî 
Encümen azaları hakkındaki iddialarının doğ-
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ra olup olmadığına v* 

Bir bakanın her hangi bir siyasi parti ü 
kongresinde başkanlık Divanında görev kabul 
etmesinin nasıl mütalâa edilmekte olduğuna da
ir soruları, kendileri oturumda hazır bulunma
dıklarından gelecek Birleşime bırakıldı. 

16.1.1953 Cuma günü saat 15'"te< toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu Rize Mebusu 

Muzaffer Kurbanoğlu Ahmet Morgu 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
İbrahim Kirazoğlu 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — Af Kanununun 7 nci maddesindeki 
(vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük 
Kanununda yazılı bulunan (para cezaları) nm 
da dâhil olup olmıyacağının tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi ve Maliye, Bütçe, Adalet ve 
Gümrük ve Tekel komisyonları raporları (3/180) 
(Gündeme); 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesine ek ve 
olağanüstü ödenek verilmesi hakkında kanun lâ

yihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/489) 
(Gündeme); 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvele olağan
üstü ödenek konulması hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/495) (Gündeme); 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik 
Devletler ile Japonya arasında Vaşingtonrda im
zalanan ve Japonya ile Barış Andlaşmasmın 
15 nci maddesinin (a) fıkrası tahtında tahaddüs 
edecek ihtilâfların halline dair olan Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun lâyihası ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/471) (Gündeme). 

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

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ahmet IMorgü (Rize) 

« •» 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Afyon Karahisar seçim bölgesinden Hak

kâri seçim bölgesine kadar yoklama yapıldı.) 
REİS — Çoğunluk vardır, Birleşimi açıyo

rum. 
Gündemle ilgili bil* takrir vardır. Okutuyo

rum. 

Yüksek Reisliğe 

Bugünkü gündemde bulunan kamun lâyiha 
ve tekliflerinin sorulardan önce görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Tokad 
Sıtkı Atanç 

- 2 1 4 -
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REÎS — Yusuf Karslıoğlu, takrir aleyhin

de mi konuşacaksınız? 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yoagad) — Evet. 

REİS — Buyurun. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Arka
daşlar, gündem her zaman yüklü. Fakat Bir
leşimden Birleşime devrediliyor. Bu, doğru de
ğildir. Sonra, İçtüzüğün tertiplediği üzere ha
reket tabiîdir, gündemi altüst etmek gayri ta -
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biîdir. Bunun fevkalâde sebeplere istinat et
mesi ieabeder. Halbuki biz öğleden evvel celse 
yapabiliriz, saat ikide başlayıp çalışabiliriz ve 
bu suretle gündem birleşimden birleşime dev
redilmez. Binaenaleyh takririn kabul edilme
mesini rica ediyorum. 

REÎS — Soruların kanunlardan sonra görü
şülmesine dair olan takriri oyunuza arzedece-
ğim. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve. Teadklüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) saylı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değişti
rilen Dışişleri Vekâleti kısmına bâzı kadrolar ek-
Itnmesi hakkında kanun lâyihası ve Dışişleri ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/433) 

REÎS — Müzakereye devam ediyoruz. 
Birinci madde geçen Birleşimde kabul edilmiş

ti. Şimdi ikinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

MADDE 2. — Bu kanun 31 Ekim 1952 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Buyurun Dışişleri Vekili. 
DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; geçen cel
sede kanunun müstaceliyetle müzakeresine ka
rar verildiğini haber almadığım için vaktinde 
bulunamadım. 

Bu kanunuu sevketmemizin sebebini Bütçe 
Komisyonunda arkadaşlara olduğu gibi arzettim; 
Burada da müsaadenizle aynı izahatı tekrar ede
ceğim. 

Hazır bulunmadığım geçen içtimada Pamuk -
oğlu arkadaşımızın itirazları olmuştur. Ortada 
her hangi bir iltimas, himaye ve saire ve saire, 
bir şey bahis mevzuu değildir. Birçok hataları
mız, yanlışlarımız olabilir. Ama müsaadenizle 
arzedeyim ki, mesuliyet adığım bir yerde, bir 
haksızlığa muttali olduğum anda devamına hiçbir 
zaman razı olamam. İltimas ve saireyi de o da
ireden içeri sokmam. Arkadaşlarımın bundan 
-emin olmalarını rica ederim. Her kes, her alâkalı 
şikâyet edebilir. Daima biz bunları âzami hüsnü 
niyetle dinleriz. Hattâ onun haricinde her han
gi mebus arkadaşımız, her hangi bir işte bir ilti
mas, bir haksızlık olduğuna kaani olur da bende
nize bunu bildirek lûtfunda bulunursa derhal 

kemali ciddiyetle o meseleyi ele alır, tetkik eder 
ve neticelendiririm. Bunu arzediyorum. 

Kanunun bu ikinci maddesinde istediğimiz 
kadro tahsisatının bundan daha evvele ait olması 
meselesi, kanunların makabline şümulü gibi bir 
şeyi istihdaf etmiyeceği, bedihîdir. Ortada idari 
bir yanlışlık vardır. Sicil dairesi, zatişleri dairesi 
ve ondan sonra muhasebe, bâzı kayıt yanlışlıkları 
neticesinle bir hata yapmışlardır. Hata da şu: 
Biliyorsunuz bizde nüfus kayıtları muntazam 
değildir. Defterlerde eski Kamerî tarih, Şemsî ta
rih, Rumi tarihler arasındaki farklar malûmdur, 
Hattâ zaman zaman aynı zatın elinde çeşitli nü
fus kâğıtları bulunabilir. Devlet hizmetinde bu
lunan arkadaşlar bunun çok misallerini bilir
ler. Bütçe Encümeninde bir arkadaş birinin 
elinde altı tane birbirinden farklı uüfus kâğı
dına tesadüf ettiğini, söylemiştir. 

Merkeze celbettiğimiz iki büyükelçi tekaüt 
müddetlerini dulduracaklaı ve 1952 yılı için
de tekaüde sevkedileceker. Eldeki kayıt bu. 
Bu kayda göre, orası inhilâl edecek diye biz di
ğer iki arkadaşı o sefaretlere tâyin etmişiz. 
Halbuki, tekaüde sevkedilecek arkadaşlar mü
racaat ettikleri zaman, ellerindeki kaydın bizini 
zatişleri kaydına tetabuk etmediği görülmüştür. 

Sonra ikinci bir karışıklık da muhasebede 
oluyor. Muhasebe de bu cihetleri nazarı itiba
ra almadan harcırah vermek gibi bir karışık
lık yapıyor. Bu karışıklıkları telâfi etmenin ça
resi vardır; bildiğiniz gibi, 30 seneyi dolduran 
memurları tekaüde sevketmek sadâhiyeti mev
cuttur. Ben bu idari hayatı bu iki zatı aynı 
tarihte tekaüde sevketmek suretiyle örtüp ka
patabilirdim. Fakat bir idari yanlışlığı bâzıları
nın zararına olarak o şekilde örtmeye kalkmak-
tansa, vaziyeti olduğu gibi Büyük Millet Meç-

— a» 
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lisine getirmeyi daha doğru buldum ve o suretle I 
hareket ettim. (Soldan bravo sesleri) Elbetteki 
bu yanlışlıkları yapanlar istiyerk yapmamışlar
dır. Arkadaşlarımın söylediklerine göre, diğer 
Devlet dairelerinde de buna mümasil yanlışlık
lar olmuştur.. Ancak, ne olursa olsun, alâkalı
ların bu hususta daha titiz ve dikkatli olmaları 
icabeder. Bir yanlışlığın, bir hatanın cezasını 
bu iki arkadaşa çektirmemek için kanunu buraya 
kadar getirdik. Mesele bundan ibarettir. Karar 
Yüksek Meclise aittir. Ben vaziyeti olduğu gibi 
arz ve izah ettim. I 

REİS — Ahmet Kemal Varınca, buyurun. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Efendim, Sayın Hariciye Vekili; «idari bir 
hata olmuştur» buyurdular. Fakat bendeniz zan- I 
nediyorum k'i doğum tarihlerine göre bir idari 
hatanın olmasına maddeten imkân yoktur. Çün-
ki her memur, memuriyete girerken ait olduğu 
dairesine bir sicil verir ve nüfus tezkeresine müs
teniden doğum tarihini de tesbit eder. Nüfus Ni
zamnamesine göre bir memurun tekaütlüğü an
cak ve ancak vermiş olduğu tercümei hale göre 
yapılır. Bu zevatı bilmen nasıl tekaüt olmuşlar 
ve nasıl tekaüt olduktan sonra yeni bir nüfus 
tezkeresi çıkartmışlar. Lâkin sonraki nüfus tez
keresi keenlemyekûndur, yani ahiren çıkaracak
ları nüfus tezkeresine nazaran tekaütlük muame
lesi yapılamaz, ancak ve ancak kayda müsteniden, 
tevellüt tarihlerine göre tekaütlükleri icra edilir. 

Bunda idari hata vardır diyorlar, anlıyama-
dım. «Kanuni vaziyetler, şunlar bunlar böyledir» 
diyebilirler, fakat idari hata olmasına imkâ-n 
yoktur. Esasen nizamname tesbit etmiştir. Bir 
memurun doğum tarihi vekâletindeki kayda göre
dir. Bu anlıyamadığım ciheti lütfen izah buyur
sunlar. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, gerek 1683 numaralı Kanun ve gerek
se halen mer'i olan 5434 numaralı Kanunun sa
rih hükümlerine göre, memurlar tekaüde sevke-
dilirlerken nüfus dairelerinden kayıt isterler ve 
nüfus dairelerinin vereceği kayıtlar esastır, bu
nun üzerine muamele yapılır. Bu itibarla dosya
larındaki hal tercümeleri esas teşkil etmez. Bun
dan evvel konuşan arkadaş zühul ettiler, bu nok
tayı tavzih için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
(Soldan bravo, yaşa sesleri) 

REÎS —. "Dışişleri Vekili. | 
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DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ (is

tanbul) —• Efendim; zannederim ki ya ben 'iyi 
anlatamadım, ya kendilerinin bir dalgınlığına 
tesadüf etti. Çünkü ortada tekaüde sevkedilmiş 
kimse yoktur. Sicillerindeki kayda göre falanlar 
tekaüde sevkedileceklerdir denmiş ve ona göre 
ötekilerin tâyini derpiş edilmiştir. Yoksa tekaüde 
sevkedilmiş kimse yoktur. Ondan dolayı buraya 
getirdim. Ellerindeki nüfus kâğıtlarına nazaran 
bunların daha 53 yılı başında tekaüt olacakları 
anlaşılıyor. Kayıtlar doğru değildir, nüfus tas
hihleri falan bu sebeple olmaktadır. 

Bundan mütenebbih olarak, diğer tekaütlük
leri yaklaşmış olan memurların mahallerinden 
nüfus kayıtlarını getirtiyorum, ki 'ilerde böyle bir 
yanlışlık olmasın. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

RElS — Arif Hikmet Pamukoğlu. 
ARlF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Dışişleri Vekilinin 
verdiği malûmata teşekkür ederim. Yalnız ken
dileri bir noktaya temas etmediler. Benim sor
duğum soru bambaşka idî. Umumi olarak lüt
fettiler, cevap verdiler. Kakat ben onları bili
yordum zaten. 

Dışişleri Vekâleti memur adedi, biliyorsu
nuz, diğer vekâletlere nazaran çok azdır. Bura
da memur olanlar, yeniler müstesna aşağı yu
karı birbirini tanır. Hattâ sicile sormadan, istis
nasız her memur, ne zaman terfii edeceğini dahi 
bilir. Mesele orada değil. Ben çok arzu eder
dim ki, Dışişleri Vekâletinden, idari mahiyette 
de olsa, bir hata sâdır olmasın. Fakat nasılsa 
bir hata sâdır olmuş; Sayın Vekil itiraf ettiler 
Buna diyeceğim yok; insanız, hepimizden hata 
sâdır olabilir. Benim sormak istediğim cihet 
bambaşkadır. Kadro olmadan hiçbir memur 
tâyin edilemez. Bunu bilmek için memıu' olma
ya da lüzum yok. istisnasız herkes bilir, hattâ 
Yurt Bilgisi okuyanlar dâhi bunu bilir. Demek 
ki, kadronun mevcut olmaması halinde dahi tâ
yinler yapılmıştır, işte esasen üzerinde durmak 
istediğim nokta budur. 

Şimdi, ötedenberi bilinen bir hakikat var
dır: Hem hukuki ve hem de malî mevzuat iti
bariyle münakaşa götürmüyor. Nitekim Sayın 
Dışişleri Bakanı da, biliyorum, arkadaşlarına 
emir verdi mi, vermedi m i l «Dışişleri Bakan
lığı mümessilinin ifadesine göre acaba, bu me
murlara, bu büyük elçilere, nasıl para verilebi
lir diye düşünmüşler, gidip ilgili makamlarla 
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temas etmişler, ilgili makamlar da bugünkü du- i 
rum karşısında kendilerine maaş verilmesinin 
imkânsız olduğunu bildirmişler. Yapılacak tek iş 
vardır : Büyük Millet Meclisine bir maddelik I 
kanun tasarısı sunarsınız, iş olur biter!. 

İşte benim ikinci itirazım buraya idi. Neden 
ve niçin bu hata işleniyor?. Bu hatanın tashihi 
sadedinde, evvelâ komisyondaki müzakerelerde 
iş gizli tutuluyor. Bunun içinde bir şey vardır 
diye tetkik ediyorum. Nihayet bu tetkikat so
nunda iş açıklıyor, işin söylendiği gibi olmadı
ğı meydana çıkıyor. Yapılacak şey, bilhassa de
mokratik devirde, sçyyanen muamelede bulun
maktır. (Gülüşmeler). Nenden seyyanen muame
le yapılmıyor da bir iki memur için hususi ka
nun tedvin ediliyor? îşte bu, istisnai muamele 
yapmaktır, seyyanen muamele yapılınca istisnai 
kanun tedvinine ihtiyaç kalmaz. 

Bunları izah ederken, Sayın Köprülü bir nok
taya daha temas buyurdular, onu da açıklamak 
zorundayım. Her milletvekili istediği zaman her 
şikâyette bulunabilir, dediler. Birkaç defa şu 
kürsüden arzettim, hattâ Demokrat Parti içinde 
çalışırken de buna işaret ettim, 23 Şubat 1950 
tarihinde, isim tasrih etmiyerek neden haksızlık 
ediliyor, tâyin, terfi ve terfihte neler yapılıyor 
biliniz diye 8 - 10 kadar vakayı burada zikret
tim. Zannederim ki o zaman da resmî şikâyetle
rimi kendilerine kürsüden arzetmişi bulunuyo
rum. Not almışlar. Hattâ ozamanki Zatişleri mü
dürüne - şimdi bir yerde elçidir - emir vermiş
ler, kendileri benden ricada bulundular... 8 mi
sali biliyoruz, fakat 9 uncuyu kestiremedik, kim
dir, dediler. 

RE IS — Arif Hikmet Bey, tasarı üzerinde ko
nuşunuz. 

ARİF HİKMET PAMUOKĞUL (Devamla) 
— Tamamen tasarı üzerinde cevap veriyorum 
bir kişiyi anlıyamamışlar da sekiz kişiyi anla
mışlar. Bugüne kadar neye kanuni bir muamele
de bulunmamışlar? O halde ku dahi, zannederim 
ki, mukni bir cevap değildir. 

Tekrar ediyorum; bu hattı hareket, istisnai
dir. Bütün memurlara tatbik edilen sistem el
bette burada da tatbik edilmelidir. İstisnai mu
amele yapılmamalıdır. Malî ve hukuki mevzuata 
aykırıdır; hele demokrasiye büsbütün aykırıdır. 

REİS — Dışişleri Vekili. 
DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Efendim; bendeniz arkadaşımızın | 
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ifadelerini dinledikten sonra anladım ki mesele 
tamamen izah ettiğim gibidir. 

Evvelâ, istisnai muamele diye bir şey yoktur. 
Maaş vermek mevzuubahis değildir. Bu arkadaş
larımız tabiatiyle maaş almamaktadırlar. 

Sonra, haricî münasebetlerimizin atrması ha
sebiyle kadrolarımız da artmakta, dolayısiyle bir
takım ortaelçiliklerimiz büyükelçiliğe inkılâp 
etmekte ve yerine yeni ortaelçilikler ihdas edil
mektedir. Kadroya üç ilâve yapılmış, kanun tek
lifi ise 14 Ağustosta olmuştur. 

İkincisi : Mesele tamamen kayıtlardaki hata
lardan, dâhildeki arkadaşların hatalarından ileri 
gelmiştir. Bendeniz, siciller ile, kayıtlarla, her 
mesele ile teferruatla meşgul olamam ve bunları 
teker teker tetkik etmeme elbette imkân olamaz. 
Bundan dolayı bendenizi mazur göreceğinizi 
tahmin ederim. İstisnai muamele, kimin için ve 
ne için? Böyle bir şey yoktur. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
kanun çıkarıyorsunuz. 

DIŞİŞLERİ VEKİLİ (Devamla) — Efendim 
kanun esas itibariyle 14 Ağustosta sevkedilmiş 
ve kadronun tevsii maksadiyle diğer arka
daşların bu ikinci maddedeki yanlışlık dolayı
siyle tâyinleri yapılmış... O itibarladır ki, maaş 
alamıyan arkadaşların idari bir yanlışlığa kur
ban olmamaları için bu ikinci madde sevekedil-
miş bulunmaktadır. Muhterem heyetinizin bu iş 
üzerinde vicdani hükmünü verirken tekrar edi
yorum; ortada ne bir istisna, ne bir himaye ve 
ne de her hangi bir maksat bahis mevzuu değil
dir ve olamaz. Buna maddeten imkân yoktur, 
arkadaşlar. (Bravo sesleri). 

REİS — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, vicda

ni bir vazifeyi ifa zaruretini duyduğum için hu
zurunuzu işgal ettim. 

Bu tasarı Bütçe Komisyonuna geldiği zaman 
ilk itiraz eden bendeniz oldum. Bunun esbabı 
muci'besi malûmdur. Kanundan evvel tâyin ya
pılmıştır diye, Dışişleri Vekilliği temsilcisi hata 
ettiklerini açıkça itiraf etmiştir. Bunun 
üzerine Komisyon Başkanlığına bir tek
lifte bulundum, Dışişleri Vekilinin huzuru 
ile müzakere edilmesini ve bir daha bu 
gibi hataların vukübulmaması için tenbi-
hatı lâzimede bulunulmasını istedim. Bu tekli
fimi komisyon büyük bir ekseriyetle kabul etti 
ve bu şekilde dklseriyelt grupunun Mecfe mura-
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kabesi üzerinde ne kadar hassas olduklarını gös
termiş olduılar. O vakit Vekil burada yoktu. 
sianradan bendenizin bulunamadığım bir celsede 
komisyona kendileri izahati lâzimede bul ummuş
lardır. Bugün de yüksek huzurunuzda tasriha-
ti l'âzim'ede bulundular. Kendilerinin bu mev
zuda hakikaten samimî davrandıklarını kabul 
etmek lâzumdır. 

Arkadaşlarım, Meclis namına komisyonıwııuz 
işi ciddî surette tetkik etmiştir. İşi seyri ile de-
lâili ile arzediyorum. Burada bir yanlışlığı baş
ka bir yanlışlıkla tashih etmek istemediklerini, 
yani meslek hayatının sonuna yanmış i*ki değerli 
vatandaşımızı vaktinden evvel 'tekaütlük töhmeti 
altında Mılundurmamalk için tâyinde geç kalın
dığını söylediler. Hakikaten bu sefirlerimiz 
memleketimizin yetiştirdiği iki büyük kıymettir 
Biri eski bakandır, hürmete şayan ıbir zatın ev
ladıdır. Diğeri ordumuzda yüksek rütbeler ih
raz etmiş bir orgeneraldir. Bilhassa iltimas, hi
maye, şu ve bu asla mevzuubaıhis delğildir. Bilâ
kis memleketimizi hariçte şerefle, iktidarla tem
sil edecek iki değerli vatandaşımızdır. Sıkıntı 
içinde oldukları, aylardır maaş alaamadıkları bir 
hakikattir. Bunu bir müddet için, Meclis 'mura
kabesini müessir şekle getirmek için biz dahi za
ruri gördük. Fakat Meclis murakabesi bugün 
hakikat otonuştıır. Jfci şefi ilimiz in tahsisatının 
bir an evvel yollanması durumuna gelmiştir. 
Bumdan ötesi bir bardak suda küçük politika 
olur. Balkana samimiyetinden ve hatasını itiraf 
ettiğinden dolayı teşekkür ederim. Birçok me
selelerde Hükümetin diğer azasına nüımunei im
tisal teşkil etmesini temenni ederim. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
yoktur. 

Maddeyi oyunuza arzediyoruım. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul ediHmigrİr. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dışişleri ve Maliye Vekilari memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler' ... Etmiyen
ler ... Üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

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

2. — Tokad Mebusu Ahmet Gurkun'm, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
40 ncı maddesinin C fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe Ko-
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| misyonları raporları (2/340) | l j 

! REİS — İkinci gömşülmesidir. 

I 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı-
I ğı Kanununun 40 ncı maddesinin (C) bendinin 
j değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 40 ncı 
! maddesinin (O) bendi aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir : 
C) Diyanet İşleri Başkanı ve Yardımcısı 65 

yatsını doldurduktan sonra vazifesini yapmaya 
yetersizlikleri Bakanlar Kurulunca ve Diyanet 
İşleri Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Kuru
lu Başkan ve üyeleri ile yardımcıları, müftüler, 
vaizler ve hayrat hademesinin yine 65 yaşını 
doldurduktan sonra vazifelerini yapmaya yeter
sizlikleri Diyajnet İşleri Başkanlığınca belirtilin-
eeye kadar ve dersiamlar hayat fcaydiyle çalış
tırılabilirler. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ HADİ HÜSMAN 
(İstanbul) — Efendim, madde metnindeki 
(Başkan) kelimelerinin (Reis) ve (Bakanlar 
Kurulu) ibaresinin de (İcra Vekilleri Heyeti) 
olarak düzeltilmesini ve maddenin bu şekilde 
reye konulmasını rica ederim. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi bu 
tashih ile kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad
de ka'bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tariıhindt1 

yürürlüğe girer. 
REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu

nuza arzediyoruım. Kabul1 edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütül'. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza, arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oya arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Ka'bul edilmiştir. 

.V. — Burdur Mebusu Mehmet ÖzbeyHn, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
Gerici 65 ııci maddesinin (E) fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/141) [2] 

[1,2] Birinci görüşmeleri 25 nci Birleşim lıı-
tanağmdıadtr. 
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REÎS — İkinci görüşmesidir. I 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 65 nci maddesi hükmünden, tâyin ve 
denetlenmesi Millî Eğitim Vekâletine ilişkin özel 
Türk okulları öğretmenlerinin de faydalanma

ları hakkında Kanun 

MADDE 1. — 8 . VI. 1949 tarih ve 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 65 nci maddesi hükmünden, bu 
maddede yazılı 'şartlar dâhilinde olmak üzere 
tâyin ve denetlenmesi Millî Eğitim Vekâletine 
ilişkin özel Türk okulları öğretmenleri de fay
dalanırlar. 

Geçici 65 nci maddedeki altı aylık müracaat 
süresi bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
başlar. 

REİS — Değiştirge yoktur. Birinci madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REÎS — Değiştirge yoktur. İkinci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... "Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Kayseri Mebusu İbrahim Kirazoğlu'nun, I 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
7 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun I 
teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/144) [1] 

REÎS — ikinci görüşmesidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 7 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 7 nci madde-

[1] Birinci görüşülmesi 25 nci Birleşim tu- I 
tamğwdadır. | 
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sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

(A) ve (B) fıkralarında yazılı üyelere ayda 
150 şer lira ücret verilir. 

REÎS — Değiştirge yok. Birinci maddeyi 
oyunuza arzediyorum; kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REÎS — Değiştirge yok. ikinci maddeyi oyu
nuza arzediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu îcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

REÎS — Değiştirge yok. Maddeyi oyunuza 
arzediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü reye arzediyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Askerî Memurlar Kanununun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma ve Bütçe komisyonları raporlun 
(1/430) fil 

REÎS — İkinci görüşülmesidir. 

Askerî Memular Kanununun 8 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1455 sayılı Askeri Memurlar 
Kanununun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 8. — Askerî memurların sicil, terfi, 
disiplin, ayrılma ve sair askerî muameleleri 
maaşça muadil bulundukları subaylar gibidir. 

Memurların kıdemleri ilk memurluğa nasp 
tarihinden hesap olunur. 

REÎS — Değiştirge yok. Birinci maddeyi 
oyunuza arzediyorum; kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REÎŞ> — Değiştirge yok. ikinci maddeyi oyu
nuza arzediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 25 nci Birleşim tuta-
nağtndadır. 
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MADDE o. — Bu kanun hükümlerini İcra 

Vekilleri Heyeti yürütür. 
REİS — Değiştirge yok. Maddeyi oyunuza 

arzediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü reye arzediyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. —• Üsteğmen Doğan Tanyer'in, hükümlü 
bulunduğu cezanın affı hakkında Adalet Komis
yonu raporu (5/59) [1 | 

REÎS — İkinci görüşmesidir. 

Üsteğmen Doğan Tanyer'in ordudan tardı hak
kındaki makûmiyetinin affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Üsteğmen Doğan Tanyer'in 
bir Türk kızı ile nikâhsız yaşamakta olmasından 
dolayı ordudan tardına dair İstanbul Komutan
lığı Askerî Mahkemesince 14 . X I I . 1944 tarihinde 
verilen 44/170 esas ve 44/264 karar sayılı mah
kûmiyeti bütün hukukî neticeleri ile beraber af 
edilmiştir. 

REİS — Değiştirge yoktur; Birinci maddeyi 
oyunuza arzediyorum; kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Değiştirge yoktur. İkinci maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına Millî 
Savunma Vekili memurdur. 

REİS — Değiştirge yoktur. Üçüncü maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve 
buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komüyon raporu (2/361) 

[1] Birinci görüşülmesi 25 nci Birleşim tuta-
nağındadır, 
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REİS — Efendini; maddeleri komisyondadır. 

(lelmemiş'tir, geçiyoruz. 

8. — Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun 
tasarısı ile Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük 
ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun Emirber ve Se
yis Erleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 1 nci 
ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 1600 
sayılı Kanund\a değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ile 
Geçici Komisyon raporları (1/159, 2/293) 

REİS — Müzakereye devam ediyoruz efen
dim. Komisyondan gelen 9 ncu maddeyi okuyo
ruz. 

MADDE 9. — Bu kanuna göre emir veya 
seyis eri almaya hakkı olmayanlara emir veya 
seyis eri verenlerle bu emir veya seyis erlerini 
alanlar asker olsun veya olmasın üç aydan bir 
seneye kadar hapsolunur. 

Emir veya seyis eri almak hakkını haiz olan
lardan kendi emir veya seyis erini bu kanun ve
ya nizamnamesine aykırı olarak evin iç hizmet
lerinde veya askerlik şeref ve haysiyetine uymı-
yan bir şekilde çalıştırır veya bu şekilde çalışma
sına göz yumar veyahut bunların vazifesi dışın
da kendi sanat, meslek veya şahsi işlerinde ça
lışmasına müsaade veya müsamaha ederse iki ay
dan altı aya kadar hapis olunur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı haller dı
şında bu kanuna veya nizamnamesine aykırı ha
reket eden askerî şahıslar kısa hapis cezasiyle 
cezalandırılırlar. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Reis Bey söz istiyorum. 

RE IS — Buyurun Feridun Fikri Bey. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Reis 

Bey usul hakkında konuşacağım, söz istiyorum. 
REİS —• Feridun Fikri Bey müsaade buyu

run, Ahmet Başıbüyük usul hakkında konuşa
caklar. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) —Muhterem 
arkadaşlar, dokuzuncu madde, Emir Erleri Ka
nununun tam mânası ile ruhunu teşkil etmekte
dir. Şu ana kadar bu maddenin ne şekilde tes
hil, edildiğini ben dahi öğrenmek imkânına sa
hip olamadım. Şu anda tetkik imkânının mev
cut olmadığını takdir edersiniz. Tüzük hüküm
lerine göre, basılıp tevzi edilmesi ve üzerinde 
durmamız lâzımdır. Bu, Tüzük hükümlerine mu-
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haliftir. Binaenaleyh tabetsinler, tevzi etsinler.. I 
Şimdi geldik, madde okunmaya başlandı, ne ol
duğunu kimse anlamadı, öğrenmek istedim öğ
renemedim. 

REÎS — Efendim, 9 ncu madde daha evvel 
yüksek heyete gelmiş, müzakeresi yapılmış ve 
sonra komisyona tekrar gitmiştir. Komisyon
dan geldikten sonra bir maddenin tetkiki için te
hir edilmesi ancak heyeti celilenin karariyle 
mümkündür. Bu da yazılı bir teklifle kabildir. 
Henüz böyle bir teklif yoktur. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Veri
yorum. 

REÎS — Siz hazırlaya durunuz. Sözü Feri
dun Fikri Beye veriyorum. 

FERÎDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Ben de arkadaşımın mütalâasına iştirak ede
rim. Ben bunu söylemek için kürsüye gelmedim. 
Bu okunan maddenin içinde gayet ağır netice
leri tevlit edecek birtakım hususlar var. Her hal
de ve her halde ve behemehal bu kanunun bu 
maddesi Adalet Komisyonundan geçmelidir ve 
Adalet Komisyonu bu kanun üzerinde esaslı bir I 
inceleme yapmalıdır. Bunu ifade etmek istiyo
rum. * I 

RElS — Geçici Komisyon Sözcüsü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 

ŞAMAN (tzmir) — Efendim, yeniden, komis- I 
yon tarafından tanzim edilen madde, eski mad
deye nazaran büyük değişiklik arzetmemekle be
raber, heyeti aliyeniz tarafından arzu edildi- I 
ği takdirde berayi tetkik talik edilmesine komis- I 
yonunuz taraftardır. Ancak Geçici Komisyo
numuz, Adalet Komisyonu üyelerinin de iştirak 
ettiği bir komisyon olması dolayısiyle bu kanu- I 
na cezai müeyyideyi vaz'eden maddelerin yeni- I 
den Adalet Komisyonuna gönderilmesine muhali
fiz, keyfiyeti arzetmek için huzurunuza geldim. I 

ABBAS ÇETİN (Kars) — Söz istiyorum. 
REİS — Esas hakkında mı, usul hakkında 

mı konuşacaksınız?. 
ABBAŞ ÇETİN (Kars) — Usul hakkında. 
REİS — Buyurun. 
ABBAS ÇETİN (Kars) — Arkadaşlar; ko

misyon sözcüsü tasarının Adalet Komisyonuna 
gitmesine itiraz etmeseydi Feridun Fikri 
arkadaşımın fikrine içimden iştirak ederek 
yerimde oturacaktım. Sözcü tasarının Adalet I 
Komisyonuna gitmesini arzu etmediği için söz 
almış bulunuyorum. | 
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Arkadaşlar; 9 ncu maddede üç esas vardır. 

Tek maddedir, fakat hayattaki tatbikatı çok 
mühimdir. Bu esaslar şunlardır : Hizmet eri 
haysiyet ve şerefi muhil işlerde çalıştırılmıya-
cak, 1 evin dahilî işlerinde çalıştırılamıyacak-
lar, 2; hizmet eri şahsi işlerde çalıştırılmıyacak, 
3. Fakat hangi işler haysiyet ve şerefi muhil
dir, hangileri evin dahilî hizmetidir ve hangile-
leri subayın şahsi işidir?. Bunların kıstası ne
dir?. Maddeyi yazıp hâkimin eline vermek ko
laydır. Ama tatbikatta çıkacak müşkülleri ön
lemek güçtür. Bu yüzden kanun o hale gelebilir ki, 
varlığını kabul ettiğimiz emir eri müessesesi yok 
hale gelebilir. Onun için arkadaşlar; bu tasarı mut
laka Adalet Komisyonuna gitmelidir ve^bu mesele
ler üzerinde Adalet Komisyonu kanun anlayışı 
ile bu mevzular üzerinde durmalıdır. Aksi tak
dirde hizmet eri müessesesini esasını kabul et
tiğimiz halde, bu madde de bu mefhumlar müp
hem bırakılmakla ortadan kalkmış olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İZZET AK-
ÇAL (Rize) — Usul hakkında söz istiyorum. 

REİS — Efendim usul hakkında kâfi dere
cede konuşuldu. Usule mütedair bir de önerge 
verilmişti. Ahmet Başıbüyük arkadaşımız bir 
takrir daha verdi, diğerini geri aldı. Ahmet Ba
şıbüyük'ün verdiği takrir, dokuzuncu maddenin 
Adalet Komisyonuna verilmesi mahiyetindedir. 
O halde Riyasette yalnız bir takrir vardır. Ge
çici Komisyon ise maddenin Adalet Komisyonu
na gitmesine muhaliftir. 

Maddenin Adalet Komisyonuna gönderilmesi 
hakkındaki takriri oyunuza arzediyorum. Kabi.il 
edenler.. Etmiyenler.. Dokuzuncu madde Adalet 
Komisyonuna gönderilmiştir. 

KOMİSYON ADINA İZZET AKÇAL (Rize) 
— Usul hakkında. 

REİS — Buyurun. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Komisyonumuz 9 

ncu maddeyi tetkik ettiği sırada tedbir mahi
yetinde olmak üzere bir de 10 ncu madde kale
me almış bulunmaktadır. Bu 10 ncu maddede 
9 ncu madde ile alâkalıdır. Onun için 10 ncu 
maddenin de Adalet Komisyonuna verilmesi 
muvafık olur, mütalâasmdayım. Adalet Komis
yonu iki yönden işi tetkik ederse daha muvafık 
olur. 

REİS — Komisyondan 9 ncu madde, 10 ncu 
madde ile beraber gelmiştir. Bu itibarla, 10 ncu 
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maddenin de 9 ncu madde ile birlikte Adalet 
Komisyonuna verilmesi hususunda reyinizi ikin
ci defa istihsale lüzum vardır. 10 ncu maddenin 
de Adalet Komisyonuna verilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler.. 10 ncu madde Adalet Komis
yonuna verilmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri 9 ve 10 ncu mad
delerle alakalı bulunduğundan bu maddelerin 
vıiruduna intizaren tasarının müzakeresini gele
cek birleşime bırakmış oluyoruz. 

#. — Askerî Ceza Kanununun 114 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tssansı ve 
iletici Komisyon raporu (1/323) 

GEÇİCİ KOMİSYON ADİNA İZZET AK
ÇA L (Rize) — Yine bu mevzu ile ilgili olmak 
üzere bir teklifimiz vardır. Askeri Ceza, Kanu
nunun 114 ncü maddesi... 

REİS — O messeie geçen oturumda halledil
miş ve komisyonumuza verilmişti. 

ÎZZET AK ÇAL (Devamla) — Müsaade bu
yurun, ben de o konuda arzediyorum. Askerî Ce
za Kanununun 114 ncü maddesi Emir ve Seyis 
Erleri hakkındaki Kanunun cezai hükümleriyle 
alâkalı bir hüküm taşımaktadır. Geçici Kamis-
yon Emir e Seyis Erleri hakkındaki 9 ve 1.0 
maddelerinde bâzı hüküm ve -müeyyideler ka
bul etmek suretiyle 114 ncü maddesinin kaldı
rılmasını mütalâa etmiş bulunmaktadır. Sonra
dan yaptığımız tetkikat 114 ncü maddenin kal
dırılması halinde bâzı boşluklar hâsıl olacağı 
kanaatine vardık. Ve bu maddeyi yeni baştan 
daha geniş hükümlerle tedvin etmek suretiyle 
teklifi Başkanlığa, vermiş bulunmaktayız. Emir 
ve Seyis Erleri Kanununun 9 ncu ve 10 ncu 
maddesiyle bu 114 ncü madde alâkalıdır. 114 
ncü maddeye ait tasarının Adalet Komisyonuna 
verilmesi isabetli olur kanaatindeyim. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

REİS — Efendim, Askerî Ceza Kanununun 
114 ncü maddesinin, emir ve seyis erleri tasarı
sının 9 ve 10 ncu maddeleriyle yakînen alâkası 
bulunması itibariyle bunun da Adalet Komisyo
nuna verilmesini Geçici Komisyon teklif etmek
tedir, bunu reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Askeri Ceza. Kanununun 114 
ncü maddesi hakkındaki tasarı da Adalet Ko
misyonuna verilmiştir, 
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10. — Tabip Odaları Birliği kanunu tasarısı 

ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet komis
yonları raporları (1/122) 

REİS —• Tabip Odaları Birliği Kanununun 
müzakeresine geçiyoruz. 

ADALET K. SÖZCÜSÜ SEMİ ERGİN (Ma
nisa) — Efendim, 53 ncü maddeye geçmeden 
evvel 47 nci madde hakkında mâruzâtta buluna
cağım. Tabip Odaları Birliği kanunu lâyihasının 
47 nci maddesi Yüksek Heyetiniz tarafından ko
misyonumuza gönderilmişti. Bu maddenin içe
risinde bulunan «Yüksek Haysiyet Divanının 
verdiği kararlar katı olup aleyhinde hiçbir 
mercie baş vurulamaz» fıkrasının çıkarılması 
arkadaşımız Necip Bilge tarafından teklif edil
miş ve bu yoldaki önerge dikkate alınmak üze
re Yüksek Heyetinizin karariyle komisyonumu
za gönderilmiş idi. Komisyon, etraflıca maddenin 
üzerinde durmuş ve bir kere daha maddenin ay
nen yüksek heyetinizin görüş ve mütalâasına ar-
zetmeyi münasip görmüştür. 

Sebepleri : Evvel emirde oda haysiyet divanı
nın ne gibi cezaları vereceğini yüksek heyetiniz 
huzuratfda tetkik etmek gerekmektedir. Lâyiha
nın 39 ncu maddesinde oda haysiyet divanının 
vereceği cezalar şunlardır: 

Yazılı ihtar, 25 liradan 100 liraya kadar para 
cezası, 15 günden altı aya kadar geçici, sanat ic
rasından meni ve birbirini mütaakıp üç defa sa
nal icrasından meni cezası verilmiş olanların o 
mıııtakada çalışmalarını inendir. 

Oda Haysiyet Divanının vereceği bu cezalar
dan «ihtar ve para cezaları» katı olup aleyhine 
itiraz edilemiyeceğ'i hükmü 40 nci maddede mev
cuttur. Bu maddeyi yüksek heyetiniz kabul etmiş 
bulunmaktadır. Ancak oda haysiyet divanlarının 
verecekleri 15 günden altı aya kadar geçici sanat 
icrasından meni, ve bir mmtakada üç defa sanat 
icrasından meni cezası alanlar hakkında verilen 
o mıııtakada çalışmaktan meni cezaları, yüksek 
haysiyet divanı nezdinde kabili itirazdır. 

Haysiyet Divanı kimlerden teşekkül eder? 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Müsteşarı, Tıp 
fakültelerinden birer deontoloji profesörü, bir 
Temyiz azası, bir Devlet Şûrası âzası, 4 aded 20 
sene meslekte çalışmış tabip, ik bunun birisi as
ker. ayrıca meslekte 20 sene çalışmış iki diş ta
bibinden teşekkül etmektedir. İşte bu şekilde ge^ 
rek Temyizden ve gerekse Şûrayı Devletten bir 
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azanın iştirakiyle teşekkül eden bu yüksek ilmî I 
heyet, katî mahiyette olmıyan, geçici olarak sa- I 
nat icrasından meni ve üç refa bu cezaya çarptın- I 
hp ıslahı hal etmiyen tabibin bir mıntakada ça- I 
lısmaktan meni cezalarını itirazen tetkik ve katî I 
olarak karar verebilecektir. 1 

Tabip Odaları Birliğine mütenazır olarak I 
avukatların bağlı bulundukları barolarda tâbi ol- I 
dukları şeraite göz atmak, düşünce ve fikirlerimi- I 
zin sıhhatini ispat bakımından bize yardımcı ola- I 
bilecektir. Avukatlık Kanununun 82 nci madde- I 
sinde baro inzibat meclislerinin cezaları tadat I 
edilmiştir. Bunlar arasında 500 liraya kadar pa- I 
ra cezası ve işten çıkarma, bir aydan az iki sene- I 
den fazla olmamak şartiyle mesleki yapmaktan 
meni ve meslekten çıkarma, ve avukatlık ruhsatna
mesinin geri alınması cezaları vardır. İnzibat 
meclisinin meslekten çıkarma ve avukatlık ruh
satnamesinin geri alınması gibi çok ağır mü
eyyideleri ihtiva eden cakaları aleyhine bu ka
nunun 110 neu maddesi gereğince 4 Temyiz 
âzası ve 3 avukattan teşekkül eden haysiyet 
divanı nezdinde itiraz olunabilir. 

Yine bu kanunun 114 ncü maddesinde, iti- I 
raz üzerine verilen kararlar katî olup aleyhine 
hiçbir mercie baş vurularnaz, yolunda bir hü
küm mevcut bulunmaktadır. 

Tabip Odaları Birliği ve Avukatlık kanun- I 
•1 arında ve bunların tâbi oldukları sistemlerden 
ayrı statüye tâbi olmakla beraber hâkimler 
hakkında da hemen hemen aynı hükümleri ta- I 

* şıyan maddeler mevcut olduğunu görürüz. Hâ~ I 
kimler hakkında inzibat meclisinin verdiği in- I 
zıbati cezaların, Temyiz azaları arasından kur 'a 
ile seçilecek 6 âza ve baışreisten müteşekkil I 
bir heyette itirazen tetkik edileceğini ve bu I 
heyetin de itirazen verdiği kararların 'katî ol- I 
duğu Hâkimler Kanununda açık olarak yazıl
maktadır. Ve buna ilâveten baroların, işten 
çıkarma kararlariyle hâkimlere ait inzibat mec
lisinin verdiği, meslekten çıkarma kararları 
itirazla durdurulmaz. Derhal infaz edilir. Gö
rülüyor ki ; gerek avukatlarda, gerekse bun
lardan ayrı statüye tâbi olmakla beraber hâ
kimlerde ve diğer bütün meslekî teşekküllerde 
meslekî disiplin, meslekî tesanüt ve meslekî 
şeref göz önüne alınarak bu mesleklere mensup 
kimseler aleyhindeki inzibati cezaları havi ka
rarlar, yine bu meslek içinden seçilmiş, daha 
tecrübeli meslektaşların vücuda getirdiği he- | 
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yetin kararma bağlanmaktadır. Tabip Odala
rı kanun lâyihasının 47 nci maddesi, meslekî 
disiplin, meslekî tesanüt ve meslekî şerefin te
min ve vikayesi maksadiyle ve hâkimlere mü
tenazır olarak tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

/Son olarak, muhterem Necip Bilge arkada
şımızın takriri veçhile, maddenin, yüksek hay
siyet divanının verdiği kararlar katî olup 
aleyhine hiçbir mercie baş vurularnaz, fıkra
sının çıkarılması halinde, tatbikatta bu mad
denin alacağı şekli mütalâa etmek lâzımgelmek-
tedir. Devlet Şûrası Kanununun 21 maddesi; 
Devlet Şûrasının vazifelerini tadat etmektedir. 

(Bir kararın idari dâva yoliyle Devlet Şûra
sında tetkika tâbi tutulması, ancak bu ka
rarların icra organlarının verdiği bir idari 
karar olmasiyle kabildir. Halbuki Tabip oda
ları haysiyet divanlarının verdiği kararlar ic
ra organlarının verdiği idari karar mahiyetini 
iktisap etmesine imkân olmadığından, bu ka
rarın Devlet Şûrasınca tetkiki mümkün olamı-
yacaktır. Arzedilen bu esbabı mucibeye müs
teniden içlerinde en yüksek dereceli hâkimle
rin ve hukukçuların dahi bulunduğu bu yük
sek ilim heyetinin muvakkat mahiyette verece
ği inzibati cezalara mütaallik kararların katî 
olarak kabulü ile, münakaşa mevzuu olan 47 
nci maddenin olduğu gibi Yüksek Heyetinizce 
tasvibini Adalet Komisyonu adına arz ve istir
ham ederim efendim. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; idari veyahut adlî merciden 
çıkmış olan her hangi bir karara karşı yapılan 
itiraz, çok defa Şûrayı Devlete yahut Temyiz 
Mahkemesine gider, doğrudur. Burada çok ağır 
hükümler vardır. Para cezasını bırakın müeb
bet veya muvakkat olarak icrayı sanattan meni 
gibi ağır hükümler vardır. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
ERGlN (Manisa) — Daimî olarak ihraç yok 
Burhanettin Bey. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Fa
kat arkadaşlar; şurasını arzedeyim; Şûrayı Dev
lete gitmesi lâzımgelen bâzı kararların Şûrayı 
Devlete gitmesi lâzımdır diyor. Burada Şûrayı 
Devlet bu Yüksek Haysiyet Divaninin içindedir. 
Temyiz Mahkemesine gitmek lâzımgeliyorsa Tem
yiz Mahkemesi bu Yüksek Haysiyet Divanının 
içindedir arkadaşlar. 
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Bu maddede zikredildiği veçhile, bu Yüksek 

Haysiyet Divanını teşkil eden azalar arasında 
Vekâletin yüksek memurları bulunduğu gibi yir
mi sene bu meslekte dirsek çürütmüş, saçlarını 
ağartmış meslektaşlardan maada Şûrayı Devlet 
ve Temyiz Mahkemesinden yüksek hâkimler de 
vardır. 

Şu halde arkadaşlar, itiraz eden yahut hak
sızlığa uğradığı farzedilen insanın hakkını o Ve
kâlet erkânı mı yiyecektir? 20 sene o meslekte 
hizmet etmiş meslektaşlar mı çiğniyecektir? Ni
hayet, nihai merci olarak kendilerine müracaat 
edilecek olan, son merci olan Şûrayı Devlet ve
ya Temyiz Mahkemesi mi çiğniyecektir ki, bu
nunla iktifa etmiyerek, hayır, sizin verdiğiniz 
nihai karar kâfi değildir? 

Muhterem arkadaşlar, hekimin cemiyet için
deki mevkiini takdir etmiyecek bir tek arkadaş 
tasavvur edemem. Ailenin içine girer, cemiyetin 
içine girer cemiyette büyük rolü vardır, bü
yük hizmeti vardır,. Eğer bu adam bir gün hiya-
net edecek olursa meslekine, aileye, cemiyete hi-
yanet edecek olursa bu cezalandırılmamalı mı
dır arkadaşlar? 

Bir kanun yapılırken müeyyidesi olmazsa 
onun hiçbir kabiliyeti tatbikıyesi olmaz. Bu ka
nun da yapılırken nihayet kuvvetli bir müeyyi
deye dayanan bu maddeyi zayıflatacak olursak, 
bu kanunun da hiçbir kıymeti kalmaz ve gün
lerce huzurunuzda müzakere edilmesinin de fay
dası kalmıyacaktır. Binaenaleyh arkadaşların 
ve Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın da çok gü
zel ve etraflı şekilde izah buyurdukları gibi mad
denin aynen kabulü maslahata ve adalet ruhu
na tamamiyle uygun olacaktır. O suretle kabu
lünü istirham ederim. 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Muhte
rem arkadaşlarım, münakaşa mevzuu olan, Yük
sek Haysiyet Divanının salâhiyetlerine ait bulu
nan 47 nci maddedir. 

Bendenizden önce ve kısaca konuşmuş olan 
Burhanettin Onat arkadaşımızın ve daha önce 
genişçe konuşmuş bulunan Adalet Komisyonu 
Sözcüsünün izahlarından anlaşılacağı üzere, Yük
sek Haysiyet Divanına tanınan salâhiyetler; di
ğer meslekî teşekküllere ve o teşekküllerdeki in
zibati mevzuata mütenazır olarak, onlarla muta
bakat halinde ve muntazam bir manzume teşkil 
eder tarzda tedvin edilmiştir. Bu itibarla, bir 
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defa meslekî teşekküller birbirlerine benzerlik
leri, müsavi ve mütenazır salâhiyetler iktisap 
etmeleri yüzünden maddenin tenkide tahammülü 
yoktur. Kabule müsait tarafı mevcuttur. Kaldı 
ki 47 nci maddeyi mütalâa ettiğimiz zaman gör
mekteyiz ki; Yüksek Haysiyet Divanı, oda haysi
yet divanlarından gelen kararları tetkik ettikten 
sonra uygun bulmazsa oda haysiyet divanlarına 'ia
de etmekte, oda haysiyet divanları iade sebebine 
göre bunu yeniden tetkik etmekte ve Yüksek Hay
siyet Divanının ikazı dairesinde mevcut mevzuata, 
işlenmiş suç ve delillere nazaran yeni bir karara 
raptetmektedir. Bu suretle adalete, hakkaniyete 
yaklaşma imkânları bu usul ve bu tarik ile temin 
edilmetkedir. Ondan başka oda haysiyet divanla
rının katî olarak vereceği kararlar, 40 nci mad
dede 'izah edilmiş olduğu üzere, bilcümle karar
lar değil, bâzı kararlar, hafif olan kararlardır. 
Bunlar yani hafifleri müebbet mahiyette, yani 
katî mahiyettedir. îşte bunlar arasında ihtar ve 
yüz liraya kadar para cezaları vardır. Muvakkat 
olanlar arasında 15 günden 6 aya kadar geçici 
olarak sanat icrasından meni; bir mmtakada üç 
defa sanat icrasından meni cezası yer almıştır. 
Bunlardan, bir mmtakada hekimi çalışmaktan mu
vakkaten menetmek en ağır görünebilir. Bi
naenaleyh bir meslekin şeref ve haysiyetini 
her şeyden evvel o meslekin mensubunun 
düşünmüş olacağında bir zerre Yüksek 
Heyetinizin şüphe etmiyeceğine kaniim. 
Bir meslek mensubu ki kendi meslekinin 
şeref ve haysiyetini korumuyorsa, kendisinin ko
rumamasından dolayı o mesleke mensup diğer 
muhterem ve şerefli insanlara sirayet edecek şe
kilde hatada ısrar etmekte elbetteki hakkı olamaz. 
Ancak hata veya suçta ısrarlı olanlar hakkında 
haysiyet divanları hareket halindedir. Yoksa en
dişe edildiği şekilde gelişi güzel karar vermek ve 
mağdur etmek gibi bir mekanizma ortada yoktur. 
Bu itibarla bendeniz de Adalet Komisyonu söz
cüsünün ve daha sonra konuşan Burhanettin 
Onat arkadaşımın fikrine uymak suretiyle mad
denin kabulüne taraftarım. 

REİS — Sağlık Komisvonu Reisi Talât Vasfi 
Öz. 

SAĞLIK KOMİSYONU REİSİ TALÂT VAS
Fİ ÖZ (Ankara) — Efendim; 47 nc'i madde üze
rinde Sağlık Komisyonu olarak, Adalet Komis
yonu ile tamamen iştiraki efkâr halinde olduğu
muzu yüksek heyetinize arzetmek istiyorum. 
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REİS — Müfit Erkuyumcu. 1 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar; beşıer hatadan salim olamaz. 
Yüksek Haysiyet Divanı da muhakkak ki, 'insan
lardan müteşekkildir. Yanlış karar verebileceği
ni kabul etmemiz lâzımdır, (öyleyse her merci 
yanlış karar verebilir sesleri, gürültüler) Arka
daşlar; yanlış hesap Bağdat'tan döner, derler. 
Bu itibarla doktor arkadaşlarımıza müracaat mer
cilerinin tamamen kapatılmasını ben hukuk esas-
lariyle kabili telif bulmuyorum. Onun için Ada
let Komisyonu ile Sağlık Komisyonunun bu mev
zuda işi tekrar ele alarak incelemelerini ve bir 
müracaat mercii tanımalarını rica ediyorum. 
Mahkemeye gidebilir, Şûrayı Devlete gidebilir. 
Bunlar ayrı meselelerdir. Eğer 47 nci maddenin 
son fıkrası tayyedilecek olursa vatandaş kanun 
hükümleri dairesinde elbette kendisine bir mü
racaat mercii bulacaktır. Bu itibarla maddenin 
son fıkrasının tayyi zaruridir kanaatindeyim. 

RElS — Adalet Komisyonu Sözcüsü. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 

ERGİN (Manisa) — Muhterem arkadaşlar; Mü
fit Erkuyumcu arkadaşımız 47 nci maddedeki 
Haysiyet Divanı kararlarının katiliğine itiraz 
ederken sözlerine «insanların hatadan salim ola-
mıyacağı» şeklinde başlamış bulunmaktadır. 
Kendisi ile beraberim. Ancak bu kaziyei kabul 
edersek döner dolaşır insanlar topluluğundan 
müteşekkil bulunan cemiyetlerde katî karar 
verebilecek bir merci bulmaya imkân olamaz. 
Sayın arkadaşlar, bu maddenin hukuk prensip
lerine aykırılığını iddia ettiler. Madde Adalet 
Komisyonunda uzun uzadıya görüşüldüğü veç
hile hukuk prensiplerine aykırı bir ciheti ihti
va etmemektedir. Ancak bir teşekkül ve bir ce
miyet kendi nizamları içerisinde kendi meslek
taşlarına verebilecekleri inzibati cezaları mad
delerle tâyin, tahdit ve bunlar hakkındaki neti
celeri tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Madde, Yüksek Heyetinizin tasvibine, komis
yonca bir kere daha arzedilmektedir. Maddede 
hukuk esaslarına aykırı hiçbir cihet mevcut bu
lunmamaktadır. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Arka
daşlar, milyonda bir ihtimal dahi olsa kaza mer
ciinin kapısının açık bulundurulması çok yerin
de olur. Şimdi bu kapıyı kaparsak muhakkak 
Meclise geleceklerdir. (Allah Allah, sesleri). 
Evet mmhakkak Meclise geleceklerdir. Kaza I 
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merciinin kapısını kaparsanız geleceği yer Mec
listir, Anayasanın 82 nci maddesi bu hususta 
çok şümullü hükümleri ihtiva etmektedir. Hattâ 
bu heyet bir yanlış karar verse, verdikten son
ra da biz bu kararı yanlış verdik dese dahi ka
rarlardan geri dönemezler, kararlarını bozamaz
lar. O takdirde ne olacaktır?. Bu mesele mü
himdir. Binaenaleyh Danıştaya gitmesin diye 
kaza mercii yolunu kaparaıyalım. Çok dikkatli 
olmak lâzımdır. Bu kaza mercii kapışım açık 
bırakmak yerinde olacaktır. 

ABBAS ÇETİN (Kars) — Arkadaşlar, me
sele basittir. Basit olan bu mevzu üzerinde bir 
hayli konuşuldu. Ben daha ziyade Müfit Erku
yumcu arkadaşımın, Yüksek Haysiyet Divanı 
kararlarının ikinci bir kaza merciine gitmesi yo
lundaki, fikri üzerine söz aldım. Evet, beşer 
topluluğu hatadan salim değildir. Ama bu ka
rarın başka bir mercie gitmesinin mucip sebebi 
olamaz. Çünkü ikinci gideceği yerdekiler de in
sandır, hata edebilir. Mesele şudur, Yüksek 
Haysiyet Divanının verdiği karar idari veya ka-
zai bir mercie tekrar gitsin mi, gitmesin mi?. 
Arkadaşlar, gitmesin. Mesele teminattadır. Yük
sek Haysiyet Divanının bünyesi o tarzdadır ki, 
Temyiz Mahkemesinden, Şûrayı Devletten, aza
lar vardır, bu hal tabip için daha kuvvetli bir 
teminattır. Tereddüde lüzum yoktur. Temyiz
den âza vardır, Şûrayı Devletten âza vardır. 
Üstelik tabibin meslekinden adamlar vardır, 
bu meslekin hususiyetlerini bilen adamlar var
dır, hattâ kanunun ruhuna vakıf idare azaları 
mevcuttur. Bundan teminatlı bir müessese, bun
dan daha iyi bir nizam içinde teşkil edilmiş bir 
teşekkül mevcut değildir, arkadaşlar. Bunların 
verecekleri karar muvafık bir karar olacaktır, 
başka bir kaza merciine gitse dahi verilen ka
rarın aksine bir karar çıkmıyacaktır. Metnin 
aynen kabulünü rica ederim, mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

REİS — Müfit Erkuyumcu, buyurun. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar; ben Haysiyet Divanı karar
ları için mahkemeye müracaat edilsin şeklinde 
bir mütalâa dermeyan etmedim. Dedim ki; kati
lik hükmü çıkarılsın, vatandaş bir merci bulmak 
hususurfda umumi hükümlerden istifade eder 
dedim. 

Şunu arzetmek isterim ki arkadaşlar; ma
demki bir caza mevcuttur, bunun için müracaat 
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edecek bir merci lâzımdır. Varlık Vergisi Ka
nununu hatırlamanızı rica ederim. Varlık Vergi
sinin, yanında her hangi adlî ve idari bir ma
kama müracaat edilemez şeklinde bir hüküm 
mevcut olması, bu kanunun -en çok tenkid edil
mesine sebep olmuştur ve Cumhuriyet Halk Par
tili arkadaşlar mazur' görsünler, tariz için söy
lemiyorum, bu partinin yıkılmasının sebeplerin
den birisi de budur. Bu itibarla mademki bir 
ceza mevcuttur, bu cezaya karşı katiyet ifade 
eden hükmün kaldırılması ve bu fıkranın tay-
yedilmesi ve vatandaşlara müracaat hakkı ta
nınması lâzımdır. 

REİS — Komisyon Sözcüsü. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMl 

ERGİN (Manisa) — Müfit Erkuyumcu arka
daşımızdan sonra, komisyon .södcüsü olarak kı
saca huzurunuzu işgal edeceğimden bendenizi 
mazur görünüz. 

Maddeden (katidir) fıkrasını çıkaralım, va
tandaş kendisine lâzımgelen mercii arasın ve 
bulsun dediler. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Vatandaş değil, 
muayyen bir zümre, tabipler var. 

ŞEMl ERGİN (Devamla) — Evet, tabip ar-
.kadaşlar, kanunun içerisindeki muğlâk bir hü
kümden dolayı nereye baş vuracaklarını araştı
racaklar, o hukukçuya, bu hukukçuya gitmek 
suretiyle kendilerine bir merci aramak gibi kö
tü bir neticeye mâruz kalabilirler. 

İkincisi; kendileri öyle bir misal getirdiler 
ki, bugünkü tetkik etm'ekte olduğumuz lâyiha 
ile en ufak, zerrece alâkası mevcut değildir. 
Varlık Vergisinin tâbi olduğu hükümlerle 1J$-
bipler Odaları Birliğinin mevcut maddesine ait 
hükümdeki müeyyideler asla birbirine uymaz. 

MÜFlT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Ay
nıdır. 

ŞEMl ERGİN (Devamla) — Müfit Erku
yumcu arkadaşıma izah etmek isterim; Varlık 
Vergisi prensipleriyle Türk Tabip Birliği lâyi-
hasındaki prensipler hiçbir zaman birbirine te
vafuk etmemektedir arkadaşlarım. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 
bir meslek arkadaşınız olarak; yüksek haysi
yet divanından verilecek her hangi bir kara
rın katî oluşu ve bu karar aleyhine hiçbir mer
cie baş vurulamıyacağınm kaydı aleyhindeyim. 
Sebebi : Her ne kadar Adalet Komisyonu Söz-
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cüsü, mazeret olarak, vilâyet haysiyet komis
yonlarından verilen kararların bâzılarının katî 
olduğunu kıyasla göstermiş ise de bu kıyas 
kötü bir kıyas olduğu için iyiye mâkes olamaz, 
onu da ikinci bir müzakerede lütfeder düzel
tirler. Onun daha küçük kararlara, daha kü
çük hatalara istinat eden bir karar olmak do-
layısiyle bundan sonrası yüksek haysiyet diva
nına gider. Fakat bir dereceye kadar o da ka
tidir, o da doğru değildir. İkinci müzakere
sinde Adalet Komisyonu Sözcüsü, hukuki mef
humlara tamamen tetabuk eder bir«.vaziyette 
düzeltsin. 

(Şimdiki müzakere etmekte olduğumuz yük
sek haysiyet divanının vereceği kararlara ge
lince; Adalet Komisyonu Sözcüsü, sağdan ve 
soldan getirmiş olduğu misallerle bizim fikir
lerimizi teşvişe çalıştı; arzedeyim : 

Bunu baro ile kıyas ettiler. Yani baronun 
vermiş olduğu inzibati cezaları Tabip Odaları 
Yüksek Haysiyet Divanının vermiş olduğu ni
hai kararlarla mukayese ederek haysiyet di
vanının kararlarının nihai ve katî bulunduğu
nu beyan ettiler, öyle değil arkadaşlar. Niçin 
öyle değil : Buradaki nihai merci Temyiz Mah-
'kemesinden 4 hâkim ve 3 avukatın iştirakiyle 
7 kişiden mürekkeptir. Dikkat buyurulursa 
ekseriyet Temyiz Mahkemesinin yüksek hâkim-
lerindedir. (Meslek, meslek sesleri). Meslek 
ama Temyiz Mahkemesinden iştirak eden dört 

| hâkim tarafından ekseriyet ' teşkil edildikten 
sonra vatandaş mutmain olabilir. Bize gelince: 
Hekim olarak memnunum, fakat bir milletve
kili, bir vatandaş olarak bunun taraftarı deği
lim. Eşantiyon olarak biri Temyiz Mahkeme
sinden, biri Damştaydan gelir. Diğerleri idare 
ve meslek adamlarıdır. Yani verilen kararlar 
hukuki bir esasa istinat etmiyor. Eğer bu ek
seriyet Danıştaydan ve yahut Yargıtaydan ge
lecek hâkimlerden teşekkül etseydi vatandaş 
olarak beni de tatmin ederdi ve hekim olarak 
da itiraz etmezdim. Çünkü bugünkü durum 
hekimlerin lehinedir. Ben de hekim olarak bu
na taraftarım. Ama vatandaş olarak, millet
vekili olarak bunu hukuk mefhumuna aykırı 
görüyorum. Bu şekilde ekseriyet teşkil eden 
idari merciden çıkan bir karardan dolayı her 
hangi bir hukuki mercie baş vurulması yolu
nun açılması demokratik nizamın tam kendisi 
ve esasıdır. 
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REtS — Müfit Erkuyumcü. I 
MÜFÎT ERKUYUMCÜ (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, tekrar tekrar söz aldığım için 
özür dilerim af buyurun. 

Komisyon sözeüsü Varlık Vergisi ile bunun 
münasebeti yoktur dedi. Ben de esasen münase
beti olduğunu iddia etmedim. Yalnız dedim ki, 
Varlık Vergisi Komisyonunun kararlarının katî 
olmasıdır ki, en çok o kanunu tenkide mâruz bı
rakmıştır. Buradaki katî hüküm de tatbikatta bir
çok doktor arkadaşları mağdur edecektir. Nerede 
bir ceza mevcut ise ona karşı bir müracaat mercii
nin tanınması hunuk prensiplerine uygundur. Bu-
tanınması hukuk prensiplerine uygundur. Bu
nun kabul edilmesini rica ediyorum. 

REÎS — Mahmut Güçbilmez, buyurun. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Arka

daşlar, münakaşa belki de, müzakere ettiğimiz 
mevzuu esas metin üzerinde tahattur etmekte 
güçlük çekmekten ileri geliyor zannediyorum. Bu 
itibarladır ki izin verirseniz bu yönden maru
zatta bulunacağım. 

Arkadaşlar, bir defa Yüksek Haysiyet Diva
nının olsun, oda haysiyet divanlarının olsun, mes-
leke mensup hekimlere verecekleri cezalar içinde 
meslekten külliyen tard cezası yoktur. 

Bunu bir kere açıklıyalım. Meslekten tard ceza
sı olmadığı için, meslekten tard cezası halinde Dev
let Şûrasına gidememek, kazai mercilere baş vur
mamak ve bu suretle bir meslek ve sanatı icra
dan mahrum kalarak mazlum ve mağdur mevkie 
girmek gibi bir zan ve zehap doğmaktadır. Bir 
defa bu cihet külliyen yoktur. 39 ncu maddede 
sıralanmış olan cezalar şunlardır : îhtar; 25 li
radan 100 liraya kadar para cezası. 15 günden 
6 ay kadar geçici olarak sanat icrasından meni 
cezası. Bir mmtakada 3 defa sanat icrasından 
meni cezası. (Fakat dikkat buyurun, muayyen 
bir mmtakada, 3 defa sanat icrasından meni 
cezasıdır). Yalnız o mmtakada çalışmaktan 
menetmek, başka mmtakada çalışmaktan men
etmek değildir. Mânayı muhalifi vardır. Şimdi 
bu 4 cezadan ihtar cezası ile 100 liraya kadar 
olan para cezaları katidir. Bunlar küçük ceza
lar olduğu için, oda haysiyet divanlarının bun
lar üzerinde katî karar almaları kabul edilmiş
tir. Oda haysiyet divanlarının bunlar üzerinde 
katî karar almaları kabul edilmiştir. Diğer iki 
ceza ki; bir mmtakada 15 günden 6 aya kadar 
geçici olarak sanat icrasından meni cezasiyle, | 
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bir mmtakada 3 defa sanat icrasından meni ce
zası itiraza tâbi tutulmuştur. Hem o şekilde iti
raza tâbi tutulmuştur ki alâkalı itiraz etmese 
dahi oda başkanlğı otomatik olarak bu cezaları 
yüksek haysiyet divanının tetkikma sevkede-
cektir. Maddede bu şekilde hükümler vardır. 
Yani olabilir ki alâkalı, kendisini bu cezaya 
müstahak telâkki eder «evet ben şu suçu yap
tım, bana verilen ceza haklıdır» diyebilir. Buna 
rağmen oda başkanlığı bu cezanın tetkikim Yük
sek Haysiyet Divanına otomatik olarak sevkede-
cek, Yüksek Haysiyet Divanı da kararı tetkik ede
cek; beğenmezse, Y. H. Divanmı mahkemei Temyi
ze teşbih edersek, bu kararı bozarak iade edecektir. 
Onun için oda dîvanı yeniden tetkik edip ka
rara bağlıyacaktır. Binaenaleyh ortada mağdu
riyet ve mazlûmiyet halinin mevcut olduğuna 
şahsan kani değilim. Benden evvel konuşan bir 
arkadaşımın gayet güzel belirttiği gibi, Yüksek 
Haysiyet Divanı o kadar güzel terkip edilmiştir 
ki; bunun içinde vekâlet müsteşarı vardır, bunun 
içinde Tıp Fakültesinden bir profesör vardır, bu
nun içinde Yargıtaydan, Danıştaydan üyeler var
dır, ayrıca hekimlerin kendi arkadaşlarından 
seçecekleri ve ekseriyeti teşkil eden üyeler ve 
bunlar içinde diş tabipleri, müşavirler vardır. 
Bu suretle ekseriyeti meslek adamlarından terkip 
edilen bir teşekkül yani Yüksek Haysiyet Divanı 
meydana getirilmektedir. Abbas Çetin arkadaşı
mın gayet güzel ifade ettiği gibi bu divan, gayet 
teminatlı bir organdıı*. Danıştay'a gittiğimizi 
kabul edelim. Danıştay, hekimin hususiyetinden 
ne anlıyacaktır? Yani bir hekim kadar heki
min ve hekimliğin hususiyetini anlayabilecek 
midir? Bu, mevzular, meslekî suçlardır. Bunlar, 
her şeyden evvel meslek adamlarının daha iyi an
layabileceğini kabul etmemiz gerektir. Nitekim 
bugün hukuk sahasında hususi mahkemeler usu
lü almış yürümüştür. Bu divana benzetmiş ol
mak için söylemiyorum, izahı için arzedeceğim: 
Meselâ işte îş mahkemeleri, çocuk mahkemeleri şu 
veya bu mahkemeler. Bunlar daha ziyade mes
lekten doğan vakaları yine ekseriyeti meslekten 
olanlara tetkik ettirmek için teşekkül etmiş mes
lekî teşekküllerdir. Bu bakımdan Yüksek Hay
siyet Divanı bu konuları salâhiyetle tetkika muk
tedir bir organdır. 

Ben Dr. Fırat arkadaşımın bir cümlesine de 
işaret edip kürsüden ineceğim. Dr. Fırat arka
daşımız diyor ki «bir hekim olarak bu kanunun 
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lehindeyim, çünkü hekimlerin lehindedir.» O 
halde ne kaldı arkadaşlar? Milletvekili olarak 
aleyhindeyim, meslektaş olarak lehindeyim, di
yor. Ben buradaki mantık inceliğini anlıyamı-
yorum. Meslek adamı olarak kanunun lehindeyim 
dedikten sonra, anlaşılıyor ki, bu hüküm meslek 
mensupları lehindedir. Bunda tereddüt edilecek 
hiç birşey yoktur kanaatindeyim. 

REÎS — Doktor Aziz Uras. 
AZÎZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar; ben

deniz, bu kanunun bu şekilde tedvin edilmesini 
sağlıyan arkadaşlara teşekkür ederim. Bir tabi
bin meslekten, manen idam cezası olan tard ce
zası üzerine her hangi kati bir tasarruf yapıl
dıktan sonra, diğer suçlar için hakikaten en mü
sait, en güzel şekilde terkip edilmiş bir hükmü 
ihtiva etmektedir ve bundan daha âlâsını düşün
mek mümkün olamaz. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Daha 
âlâsı can sağlığı. 

AZÎZ URAS (Devamla) — Evet. 
Arkadaşlar, başka memleketlerde katil dâva

larını dahi jüriye gördürmekle bir katiyet vaz'-
edilmektedir. Halbuki o jüriler ne hukuki nos
yonla ve ne de saire ile katiyen mücehhez değil
dirler. Burada doktor arkadaşlar var, meslekin 
meşakkatini çekmiş arkadaşlardır. Yanlannda 
Danıştaydan, Yargıtaydan hukuk nosyonu kuv
vetli arkadaşlar mevcuttur. Bu itibarla doktor 
arkadaşların hakkı âzami şekilde korunmuş de
mektir. Ben tasarının lehindeyim ve kabulünü 
rica ederim. 

REÎS — Müzakerenin yeterliğine dair olan 
takrir okunacaktır. 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Mevzuu müzakere madde hakkında yüksek 

Meclis tenevvür etmiştir. 
Müzakerenin kifayetini reye konulmasını say

gı ile arz ve rica eylerim. 
Maraş 

Mazhar özsoy 
^ p ^ ^ ^ - , „ — — 

GALÎP KINOĞLU (Gazianteb) — Efendim 
bu müzakereyi kâfi görmiyelim, biraz daha uza
talım. (Gülüşmeler) Sebebi, hiç olmazsa bunlar
da beşerdir, hata edebilirler, verilen kararı tas
hih etmek talebinde bulunsunlar. 

REÎS — Kifayet hakkında ki takriri oyunu
za arzediyorum. Kabul »edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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I . Madde hakkında takrirler var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
47 nei maddedeki (Haysiyet Divanının ka

rarları katidir.) hükmünün tayyını teklif ede
rim. 

Balıkesir 
Müfit Erkuyumcu 

Yüksek Reisliğe 
47 nei maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederim : 
Yüksek Haysiyet Divanının kararlarına karşı 

ancak bir defaya mahsus olmak üzere aynı heye
te tashihi karar voliyle itiraz olunabilir. 

Gazianteb Mebusu 
Galip Kmoğlu 

REÎS —- Efendim, takrirlerden Müfit Er-
kuyumcu'nun takriri 47 nei maddeye en aykırı 
bir takrirdir. Evvelâ bu takriri oya arzedeceğim, 
47 nei maddedeki «Haysiyet Divanı kararları 
katidir.» hükmünün tayyını teklif eden bu tak
riri kabul edenler... Etmiyenler... Takrir redde
dilmiştir. 

Galip Kmoğlu'nun 47 nei maddeye «Yüksek 
Haysiyet Divanı kararlarına karşı ancak bir de
faya mahsus olmak üzere aynı heyete tashihi 
karar yoliyle itiraz olunabilir.» yolundaki takri
rini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Reddolunmuştur. 

47 nei maddeyi okutuyorum. 

MADDE 47. — Yüksek Haysiyet Divanı, 
oda haysiyet divanından gelen kararları incele
dikten sonra kararı uygun bulmazsa, bu husus
taki mütalâası ile birlikte mezkûr kararı ilgili 
haysiyet divanına iade eder. 

Oda haysiyet divanından gelecek ikinci ka
rar üzerine vereceği karar katidir. 

Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar 
kati olup aleyhine hiçbir mercie baş vurula-
maz. Bu kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kâleti kanalı ile ilgili oda haysiyet divanına bil
dirilir. 

REÎS — 47 nei maddeyi oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Türk tabipleri Birliği Merkez Konseyi 
MADDE 53. — Türk Tabipleri Birliği Mer-

I kez Konseyi meslek hayatının türlü halleri ile 



ilgili işlere bakmak ve bu kanunda derpiş edi
len hükümleri uygulamak üzere kurulmuştur. 
Merkez konseyi hükmi şahsiyeti haizdir. 

REİS — 53 ncü madde hakkında söz istiyen?. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEMÎ ERGİN (Ma

nisa) — Efendim ikinci madde ile Türk Tabip
leri Birliği Tabip Odaları, Merkez Konseyi, Yük
sek Haysiyet Divanı ve Büyük Kongreden iba
ret teşekküllerin bütünüdür.. Bu birlik hükmi 
şahsiyeti haiz bir teşekküldür, denildikten son
ra 53 ncü maddede ayrıca tekrar edilerek bu 
birliğe dahil Merkez Konseyi için şahsiyeti hük-
miyeyi haizdir denilmesi, bir zühule müstenit
tir. Bu itibarla fıkranın maddeden çıkarılması
nı komisyon namına rica ediyorum. 

REİS — Madde üzerinde başka söz istiyen 
yoktur. Komisyon sözcüsünün ifade ettikleri 
şekilde, son fıkradaki (Merkez Konseyi hükmi 
şahsiyeti haizdir) ibaresinin kaldırılması sure
tiyle, maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Mad
de bu tashihle kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Türk Tabipleri Birliği Mer
kez Konseyi, Türk Tabipleri Birliğini dâhile ve 
harice karşı temsil eder. 

REİS.— 54 ncü madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. 54 ncü madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 55. — Türk Tabipleri Birliği Mer
kez Konseyinin çalışma yeri İstanbul'dur. 

Konsey Kongrenin gizli reyle seçeceği (5) 
tabip, (2) diş tabibi ile (3) denetçiden terek-
kübeder. Konseyin müddeti iki yıldır. 

Konsey seçiminde asıl âza sayısınca ve gizli 
reyle aynı sayı ve nispette yedek âza da seçilir. 

REİS — 55 nci madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. 55 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 56. — Konsey azaları kendi arala
rından bir reis, bir ikinci reis, bir umumi kâtip 
bir muhasip ve bir de veznedar seçerler ve haf
tada en az bir defa toplanırlar. Üst üste üç bel
li toplantıya mazeretsiz olarak gelmiyen azalar 
istifa etmiş .sayılır. Umumi kâtibe kongrece tes-
bit edilecek tazminat verilir. 

REİS — 56 nci madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
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edenler.. Etmiyenler.. 56 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 57. — Türk Tabipleri Birliği Mer
kez Konseyine seçilen azaların İstanbul'da 
oturmaları şarttır. Seçimde ekseriyet kazandığı 
halde İstanbul'da oturmak istemiyen veya İs
tanbul'dan ayrılan azaların yerine yedeklerin
den, rey ve meslek sırası gözetilmek üzere İs
tanbul'da oturmayı kabul e4en azalar getirilir. 

REİS — 57 nci madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. 57 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 58. — Türk Tabipleri Birliği Mer
kez Konseyince çalıştırılacak memur ve müs
tahdemlerin sayı ve ücretleri kongrece tesbit 
edilir. Bu memurları konsey tâyin eder. 

REİS — 58 nci madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. 58 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 59. — Türk Tabipleri Birliği Mer
kez Konseyinin vazifeleri şunlardır : 

a) Lüzumu halinde tabip odaları idare 
heyetlerini ilgili makamlar nezdinde temsil et
mek, 

tr) Birliğin tabip odaları ile ilgili işlerini 
takip etmek, 

c) Tabip odalarının çalışmalarını ve mu
amelelerini ahenkleştirmek, takip ve murakabe 
etmek, 

d) Yılda bir defa büyük kongreyi to'pla-
mak, 

e) Tabip odalarının dahilî nizamnameleriy
le diğer hususlar ve lüzum görülecek diğer iş
lere dair hazırlıyacağı nizamname ve talimatna
meleri kongrenin tasvibine arzetmek, 

f) Türk Tabipleri Birliği azalarını sosyal 
sigortaya teşvik ve isteklilerin bu husustaki iş
lerini teshil ve tanzim etmek, 

g) Meslektaşların birbiri ile ve hastaları 
ile münasebetlerini düzenliyen deontoloji ni
zamnameleri hazırlamak, 

h) Lüzum görülecek hallerde (61) nci mad
de hükümlerine uygun şekilde büyük kongreyi 
fevkalâde toplantıya çağırmak. 

REİS — 59 ncü madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
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edenler.. Etmiyenler.. 59 ncü madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Büyük Kongere 
MADDE 60. — Büyük kongre tabip odaları 

umumi heyetince gizli reyle seçilen temsilci
lerden terekküp 'eder. Âzası (200) e kadar olan
lar (3 500) kadar olanlar (5) ve (500) den yu
karı olanlar (7) temsilci ve aynı sayıda yedek 
seçerler. (3) ve (5) temsilci gönder'en odaların 
temsilcilerinden -en az (1) i (7) temsilci gönde
r'en odaların temsilcilerinden en az (2) si diş 
tabibi olacaktır. 

Temsilcilerin ilgili odanın âzası olması şart
tır. Kongreye gidecek temsilcilere mensup ol
dukları odalarca bütçade gösterilen para yardı
mı yapılır. Bu suretle kongreye iştirak edecek 
asker ve sivil devlet daire ve müesses'e memuru 
tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili 
müessese, daire veya bakanlıkça gerekli mezu
niyet verilir. 

BEİS — Altmışıncı madde hakkında söz is-
tiyen var mı? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMl 
ERGlN (Manisa) — Bu maddenin ikinci fıkra
sındaki «Kongreye gidecek temsilcilere mensup 
oldukları odalarca bütçede gösterilen para yar
dımı yapılır.» hükmünün «Kongreye gidecek 
temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçele
rinde gösterilen yol ve zaruri masrafları öde
nir» şeklinde tashihen kabul edilmesini rica 'edi-
ruz. 

RİFAT ALABAY (Konya) — Miktarı nasıl 
tesbit edilecek? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Miktarı orada muayyen olamaz. 

ŞEMl ERGÎN (Devamla) — Efendim, mik
tarı hakkında bütçede elbette ki, büyük kongre
ye gidecek delegelerin yol ve zaruri masrafları
na ait bir fasıl bulunacaktır. Bu fasıldan öde
necektir. 

REİS — Abbas Çetin, sual mi soracaksınız? 
ABBAS ÇETİN (Kars) — Evet. 
REİS — Buyurun. 
ABBAS ÇETİN (Kars) — Bütçe sözü iltiba

sa mahal verir. Onun için «oda bütçesi» diyelim. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEMl ERGlN (Ma

nisa) — İştirak ediyoruz, «oda bütçelerinde! 
olsun. 

REİS — Buyurun, Feridun Fikri Bey. 
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FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bütçelerinde mi yoksa bütçelerinden mi? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEMİ ERGlN (Ma

nisa) — Bütçelerinde efendim. 
REİS — 60 ncı maddeyi komisyon sözcüsü

nün tashisleriye oyunuza arzedeceğim. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 60 ncı madde tas
hihen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Büyük kongre, temsilcilerin 
mutlak ekseriyeti ile toplanır. İlk toplantıda 
bu ekseriyet elde edilmezse, iki gün sonra 
hazır bulunan azalarla toplantısını yapar. Bü
yük kongre konsey reisi tarafından açıldıktan 
sonra bir reisle bir reisvekili ve iki kâtipten mü
teşekkil kongre divanını seçer. 

Kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile 
verilir. 

REİS — 61 nci madde üzerijnde söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 62. — Büyük kongre her yıl Ha
ziranın ikinci yarısında topanır. 

Vazifeleri şunlardır : 
1. Merkez konseyinin yıllık çalışma rapo

runu ve murakıpların raporunu incelemek. 
2. Merkez konseyinin bilançosunu tetkik ve 

kabulü halinde ibra etmek, 
3. Bütçeyi tasdik etmek, 
4. Merkez konseyince teklif edilen mevzu

ları müzakere etmek, 
5. Merkez konseyi azalarını seçmek, 
6. Yüksek Haysiyet Divanı azalarını seç

mek, 
7. Üç murakıp seçmek, 
8. Tabip odalarının ihtiyaçarını tesbit et

mek, 
9. Tabip odalarının içişlerini müzakere et

mek, 
10. Tabip odalarının merkez konseyine gön

derdikleri yıllık çalışma raporları hakkında bil
gi edinmek, 

11. Kongreye arzedilen dilekleri müzakere 
ve yapılması gereken işleri tesbit etmek. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 63. — Büyük kongrede yapılacak 
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seçimlerin rey pusla ve mazbataları sonraki I 
seçimin yapılmasına kadar konseyce muhafaza 
edilir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Tabiplere iş getirenler 
MADDE 64. — Ücret veya her hangi bir I 

menfaat mukabilinde tabiplere iş getirenler ve
ya delâlet edenlere, üç aydan bir seneye kadar 
hapis cezası vrrilir. 

ADALET K. SÖZCÜSÜ ŞEMl ERGÎN (Ma-' 
nisa) — 64 ncü maddede, ücret veya her hangi 
bir menfaat mukabilinde tabiplere iş getirenle
re verilecek cezalar, yazılı bulunmaktadır. Ko
misyonumuzda vâki görüşmeler sırasında men
faat mukabilinde tabiplere iş getireceklerin me
mur olacakları da tezekkür edilmiş ve bu es
babı mucibe ile izah edilmiştir. 

Yalnız tabı hatası neticesi olarak, komis
yonca kabul edilen fıkra maddeye geçmemiş bu
lunmaktadır. Binaenaleyh, bu maddenin so
nuna «Bu suretle hareket edenler memur iseler 
ceza yarısına kadar artırılır.» Bu ilâve ile 
maddenin kabulünü rica ederim. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bittabi bu, mahkemelere aittir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
ERGlN (Devamla) — Tabiî mahkemelere aittir. 

REÎS — 64 ncü maddeyi eklenen fıkra ile 
birlikte oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Madde bu ilâve ile kabul 
edilmiştir. I 

Geçici hükümler 
GEÇÎCÎ MADDE 1: — Bu kanunun neşri 

tarihinde birkaç müessese veya dairede vazifeli 
olan tabipler durumlarını 6 ay zarfında ,5 nci 
madde hükmüne intibak ettirmek mecburiyetin
dedirler. I 

MECÎT BUMlN (Çoruh) — Efendim bu mad
de de bir zühul olsa gerektir, «birkaç» kelimesi 
yerine «birden fazla» olması icabeder. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMl 
ERGlN (Manisa) — Zaten onu ifade ediyor. 

s ÛMECÎT BUMlN (Çoruh) — Beşinci madde
ye mütenazır olmak üzere «birden fazla» şek
linde değiştirilmesi icabeder. (Bu kanunun 
neşri tarihinde birden fazla müessese veya dai- | 
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rede vazifeli)... hükmün bu şekilde değiştiril
mesini istirham ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
ERGlN (Manisa) — iştirak ediyoruz. 

REÎS — Geçici birinci maddedeki «birkaç» 
kelimesinin «birden fazla» şeklinde tashihi ile 
maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir? 

GEÇlCl MADDQ 2. — Bu kanunun neşri 
tarihinde mevcut permili dişçiler hakkında da 
bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 3. — Bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren bir ay içinde halen mevcut 
etibba odaları umumi heyetlerini toplıyarak ilk 
büyük kongre için aralarından 15 tabip ve 5 diş 
tabibi temsilci seçerler. 

ilk büyük kongre kanunun neşri tarihin
den sonra üç ay içinde Sağlık Bakanlığının da
veti ile Ankara'da toplanır ve Merkez Konseyi 
ile Yüksek Haysiyet Divanı âzası ile murakıp
larını seçer. * 

Merkez Konseyi 15 gün içinde toplanarak 
yeniden kurulacak tabip odalarının merkez ve 
hudutlarını tesbit ve mıntaka teşkili ile ilgili iş* 
leri yapar. 

Kurulan tabip odaları kendilerine konseyce 
yapılan tebligattan itibaren bir ay içinde umu
mi heyetlerini toplıyarak idare heyetlerini, 
Haysiyet Divanı azalarını, murakıplarını ve 
Büyük Kongreye gidecek temsilcilerini seçerler. 

Mütaakıp büyük kongrede bütün seçimler 
yenilenir. 

REÎS — Komisyon Sözcüsü; (Sağlık Bakan
lığı) tâbiri için bir diyeceğiniz var mı? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMl 
ERGlN (Manisa) — (Bakanlık) kelimesi (Ve
kâlet) olacak. 

REÎS — Geçici üçüncü maddedeki (Sağlık 
Bakanlığı) tâbirinin (Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâletinin) olarak tashihan oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun neşrin
den sonra mmtakalarda bulunan etibba odaları
nın menkul ve gayrimenkul mallarının mülki-
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Pamuklara Arız Olan Haşarat ve Emrazın İmha 
ve Tedavisi ve Tohumlarının Islahı hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 1056 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin yürürlükten kaldı

rılmasına dair Kanun 
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yeti bütün hak ve vecibeleri ile birlikte bu ka
nunla mmtakada kurulacak tabip odasına intikal 
eder. Bu menkullerden merkez konseyince tak
dir edilecek bir miktarı mıntakadan ayrılarak ye
niden kurulacak olan tabip odasına \eya odala
rına yardım olarak tahsis edilir. 

EEÎS —: Geçici 4 ncü madde üzerinde söz 
istiyen yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Bu kanun neşri tarihinde 
yürürlüğe girer. 

RElS — 65 nci madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Bu kanunun hükümleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Adalet bakanları tara
fından tatbik olunur. 

REİS — 66 ncı madde hakkında söz istiyen? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEMİ ERGİN (Ma

nisa) — Efendim, diğer kabul edilen kanun
lara mütenazır olmak üzere bu 66 ncı maddenin 
de «Bu kanunun hükümlerini icraya Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet vekilleri memurdur» 
şeklinde kabulünü istirham ediyorum. • 

REİS — 66 ncı maddeyi komisyon sözcüsü
nün tashihleri veçhile oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 66 ncı madde tas-
hihen kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

11. — Pamuklara arız olan haşarat ve emra
zdın imha ve tedavisi ve tohumlarının ıslahı hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
1056 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Tarım ve Eko-
nomi komisyonları raporları (1/407) [1] 

REİS — Tarım Bakanı yoktur. Ancak geçen 
Birleşimde Tarım Bakanının bulunmaması se
bebi ile bir defa tehir edilmişti. Tüzük hüküm
leri gereğince tehir bir defa mümkündür. Tümü 
üzerinde söz istiyen var mı efendim? Tümü üze
rinde söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 25 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

MADDE 1. — 28 Mayıs 1927 tarihli ve 1056 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul edeni-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — İkinci madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
İkinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

REİS — Üçüncü maddeyi oylarınıza arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Üçüncü 
madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

12. — Bina ve Arazi vergilerinden istisna 
edilmiş olan mukataalı gayrirnenkullere kıymet 
takdiri hakkındaki 3950 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/49) [1] 

REİS — Tasarının tümü üzerinde söz is
tiyen yok. Maddelerin müzakeresine geçilmesi 
hususunu reye arzediyorum; kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Arazi ve Bina vergilerinden istisna edilmiş olan 
mukataalı gayrirnenkullere kıymet takdiri hak
kındaki Kanunun birinci maddesinin değiştiril

mesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Arazi ve Bina vergilerinden 
istisna edilmiş olan mukataalı gayrirnenkullere 
kıymet takdiri hakkındaki 3950 sayılı Kanunun 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

1833 sayılı Arazî Vergisi Kanununun ikinci 
ve 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun üçüncü 
maddeleri gereğince vergiden istisna edilmiş olan 

[ 11 28 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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ve 3450, 3709 sayılı kanunların dışında kalan I 
gerçek veya tüzel kişilere ait mukataalı binalarla 
arazi ve arsaların mukataaları Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün alâkalı memurları tarafından tak
dir olunacak kıymetler üzerinden hesap olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

13. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu 
ve iki arkadaşının, köy ebeleri ve köy sağkk me
murları teşkilâtı yapilmasna ve 3017 numaralı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
Memurin Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair olan 4459 say\ilı Kanunun 18 nci 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyo
nu raporu (2/419) [1] 

REİS — Tasarının tümü üzerinde söz istiyen 
var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Koy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilatı 
yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 4459 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin yü

rürlükten kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 9 Temmuz 1943 tarihli ve 4459 
sayılı öy ebeleri ve köy sağlık memurları teşki
lâtı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanunun 18 nci maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 

[1] 31 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

14. — 16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman 
Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin 
onanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret komisyonları raporları (1/396 [1] 

REİS — Tümü üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Türk - Alman Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 
ile Eklerinin Onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fe
deral Almanya Cumhuriyeti arasında 16 Şubat 
1952 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmaları ile ekleri kabul edilmiş ve 
onanmıştır. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi reyinize arzediyorum, kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde akbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
! 1er.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

1 15. — Basın Kanununa bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (1/375) [2] 

[1] 47 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 49 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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REİS — Tümü üzerinde söz. istiyen yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Basın Kanununa Bir Madde Eklenmesine dair 
Kanun 

MADDE 1. — 15 . VII . 1950 tarih ve 5680 
sayılı Basın Kanununa aşağıdaki madde eklen
miştir : 

EK MADDE — Devlet daire ve müesseseleri 
tarafından neşredilen mevkuteler, 5680 sayılı 
Kanunun basın yoliyle işlenen suçlara, cevap ve 
düzeltme hakkına taallûk eden hükümleri dışın
daki mükellefiyet ve şartlara tâbi değildir. 

Bu mevkuteler vasıtasiyle işlenen suçlarda 
mesuliyet, suç mevzuu olan yazıyı yazan veya 
resmi yapan kimse ile birlikte bu mevkuteleri 
doğrudan doğruya idare etmekle vazifeli olan 
kimseye aittir. Mevkutenin üstüne bu kimsenin 
adı yazılır. 

Bu hususta Memurin Muhakematı hakkındaki 
Kanun hükümleri cereyan etmez. 

REÎS — Birinci madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Birinci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REÎS — ikinci madde hakkında söz istiyen 
yok. îk'inci maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. İkinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu. kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Üçüncü madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

16. — İdareci Üyelerin, Büyük Millet Mec
lisi Azasının Tahsisat ve Harcırahları hak
kındaki 1613 sayılı Kanunun 1757 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1 nci maddesinin ikinci fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/395) 

REİS — Tasarının tümü üzerinde müzakere
lere devam ediyoruz. 
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Evvelce söz istiyenlerin isimlerini okuyorum : 
İzzet Akçal, Hamdi Orhon, Avni Yurdabay-

rak, Murad Âli Ülgen. 
İzzet Akçal. (Yok sesleri) 
Hamdi Orhon. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, bu işin iki cephesi vardır : Birisi 
usulidir, diğeri de esasa taallûk eder. Sayın Fe
ridun Fikri Düşünsel burada konuşurlarken 
buna temas etmişlerdir. Fakat müsaade etsinler, 
ben aynı noktai nazarda değilim. 

Bir defa kanun teklif etmek kimlere aittir? 
Anayasanın 15 nci maddesini okuyarak bu düğü
mü çözmek icap eder : Kanun teklif etmek hak
kı Meclis üyelerinin veya Bakanlar Kurulu
nundur. Şimdi arkadaşlar, Anayasanın şu sa
rih hükmüne göre kanun teklif etmek milletve
killerinin veya Hükümetindir, bunun dışında 
kanun teklif etmek mümkün değildir. İdareci 
üye sıfatiyle teklif yapılıp kanun çıktıktan 
sonra bu kanunun tatbik ve kontrol edilmesi ay
rı bir şeydir. Zaruretler bizi zorlar veya İdare
ci Üye arkadaşların kanun teklif etmek zarureti 
hâsıl olursa Anayasanın 15 nci maddesine ona 
göre veçhe vermek icap eder. Fakat bu kanu
nun bu şekilde teklifine imkân yoktur. 

Esasa gelelim; esas şu, Feridun Fikri Bey 
der ki, «Büyük Millet Meclisi müstemirren mü-
nakittir, binaenaleyh milletvekili seçilip maz
batasını aldığı zaman masuniyeti teşriiye elbise
sini giyer, mebus olur ve artık Meclise iltihak 
etmiş sayılır». 

Arkadaşlar, bu görüş de bence hatalıdır. 
(Müstemirren münakittir.) lâfı hukuki bir nok
tai nazardır. Büyük Millet Meclisi bilfiil top
lantıda olmadığı zaman münakit değildir ve il
tihak, mazbata ile olmaz. İltihakın hukuki mâ
nası, bizzat gelip Meclise katılmaktır. Büyük 
Millet Meclisi. .. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Esa
sa giriyorsun, girme esasa!.. 

HAMDI ORHON (Devamla) — Evet, usul 
bitmiştir, esasa giriyorum.. Doğru, Hâmid Şev
ket Beyefendinin görüşü yerindedir, evvelâ 
Anayasaya ait usul meselesini halledelim, ondan 
sonra esasa geçelim. Onun için esas hakkındaki 
fikirlerimi sölemekten vazgeçiyorum. Anayasa
nın 15 nci maddesine bu kanun teklifi uygun de
ğildir. 
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REİS — Avni Başman.. (Yok sesleri) 
Murad Âli Ulgen.. (Yok sesleri) 
Ziya Termen. 
ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar; idareci Üyeler Kurulunun bu ka
nun teklifi 1951 yılında Yüksek Heyetinize il
tihak eden milletvekillerinin... («Sen de esasa 
girme» sesleri). Usulden sonra esas hakkında 
konuşabilir miyiml. (Hay hay, sesleri). Ben 
meselenin esasından başlıyacaktım, ihtar bu
yurdunuz, hay hay. 

Efendim; Yüksek Meclisinizin İdareci Üye
ler Kurulu; öteden beri devam edegelen bir 
teamül neticesi olarak, Meclis Azasının türlü 
konulan ile alâkalı kanunlar teklif edegelmek-
tedir. Bu iş 1876 Meclisi Mebusanından beri 
takip edilmektedir. Muhterem Refik Şevket 
Beyefendinin, Anayasaya göre bunun tezat teş
kil ettiği şeklindeki iddiasından beri ortaya 
çıkan bu meselenin içyüzü şudur : 

Bu mesele belki Cumhuriyet Anayasasına 
göre aykırıdır, ama ortada 30 yıllık bir teamülü 
vardır. Büyük Millet Meclisi Azasının türlü 
ihtiyaçlariyle alâkalı kanunları İdareci Üyeler 
Kurulu, Cumhuriyetimizin ilk gününden beri 
kanun teklifi şeklinde huzurunuza getirmekte
dirler. Eğer bu meselenin, Anayasanın tarihi
ne aykırı bir tarafı ileri sürülüyorsa - ki hattâ 
varittir - bu gedik noktayı izale eder şekilde 
meseleyi halletmek icabeder. 

Şimdi, usul yönünden meseleyi izah ettik
ten sonra, yüksek müsaadenizle esasa giriyo
rum. (Evvelâ usul meselesi halledilsin, sesleri). 
Pekâlâ, esası görüşüldüğü sırada mütalâamı ar-
zederim. 

REİS — Hâmid Şevket İnce. 
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Arka

daşlarım; Anayasa (Meclis çalışmaları, Nizamna-
mei Dahilî mucibince olur) diyor: Bizim Nizam-
namei Dahilîmizin ahkâmı Anayasanın sinesinde, 
onun kadar kuvvetli hükümleri ihtiva etmektedir. 
Nizamnameı Dahilînin 206 ncı maddesini, müsa
adenizle, huzurunuzda okuyayım. 

«İki yüz altıncı madde — İdare âmirlerinin 
vazifeleri şunlardır : 

1. Meclis binalariyle salonlarına, mefruşat 
ve muhteviyatına ve bütün eşyanın muhafazasına 
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i itina edip bunların muntazaman defterlerini tut-
j mak; 
I 2. Merasimi mahsusayı tertip ve idare; 
I 3. İnzibata ] 

4. Hademe işlerine } nezaret etmek; 
5. Masarifin tesviyesine J 
6. Riyaset Divanının reyi alındıktan sonra 

Meclis Bütçesini tanzim ile yine Riyaset Divanı
na vermek; 

7. Duhuliye varakaları tevzi etmek.» 
ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Bütçe ile 

alâkalı. 
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Mec

lis Bütçesini tanzim ile Riyaset Divanına ver
mek diyor. 

Şimdi, biz bütün nizamları tesis ve neşrediyo
ruz ve bu hükümler mabihülâmeldir, vatandaş 
haberin olsun, bunları şu şekilde anla diyoruz, şu 
şekilde tatbik edilir diyoruz. Binaenaleyh nizamı 
vaz'eden böyle bir müessese, nizamı bozar mı? 
Bu lâalettayin bir nizamname maddesi de değil
dir. Çünkü her hangi bir nizamname, b'ir kanu-

* nun tâyini mânasında teferruata geçer. İlmî mâ-
j naşı budur. Fakat hu nizamname Anayasa kadar 
j kuvvetlidir. Çünki Meclis çalışmaları bu nizam-
j name ile tâyin olunmuştur. Halbuki nizamname 

deyip geçmiyelim, umumi mânada anlamıyalım. 
Anayasa diye telâkki etmek mecburiyetinde kal
dığımız hükmü kanunidir. Kolayı var; arkadaşla
rınız titrimizi, unvanımızı siliyoruz. Kütahya 
Mebusu, İzmir Mebusu, Balıkesir Mebusu olarak 
huzurunuza geliyoruz, derlerse mesele hallolur. 
Teamül böyleymiş; teamül, kanunların natık ol
madığı yerlerde cereyan eder ve o zaman mute
ber olur. Yoksa bir muamelenin hilafı kanun ol
duğu tahakkuk ettikten sonra gene devam olun
ması işi boğmaya çalışmak demek olur. Gelsin 
yapalım, fakat unutmıyalım ki; nizam yapan 
bir müessese, her hangi bir nizama ihtirama mec
burdur. Dâva budur. Bu itibarla usul yönünden 
bendeniz bu işin ıslahını rica ediyorum. Arkadaş
larım gelsinler, böyle söylesinler, titrlerini kal
dırsınlar, dâvanın esasına girelim. 

Mâruzâtım budur. 
REİS — On dakika ara veriyorum. 

I Kapanma saati : 17,5 



İ K Î N C Î OTURUM 
Ağılma saati : 17,19 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : ibrahim Kiraaoğlu (Kayseri), Ahmet Morgil (Rize) 

RElS — Yoklama yapılacaktır. 
(Afyon Karahisar seçim bölgesinden Bitlis se

çim bölgesine kadar yoklama yapıldı.) 
REİS — Oturumu açıyorum, müzakereye de

vam ediyoruz. 
Mehmet Aldemir buyurunuz. 
MEHMET ALDEMÎR (İzmir) — Muhterem 

arkadaşlar; Filhakika Anayasamızın 15 nci 
maddesi, kanun teklif etme hakkını Meclis üye
lerine ve Bakanlar Kuruluna tanıdığına göre 
idare Âmirlerinin Büyük Millet Meclisine ka
nun teklif edemiyeceği anlaşılır. Fakat Osmanlı 
Meclisi Mebusamndan beri idare Âmirlerinin 
kanun teklif edegeldiği nazarı itibara alınırsa 
öteden beri bu teamüle riayet edildiği de gö
rülür. 

Refik Şevket ince arkadaşımızın usul hak
kındaki takririni öğrendikten sonra mahzur te
lâkki edilen noktanın (idareci Üyeler Kurulu) 
sıfatiyle teklif yapılması olduğunu anlamış bu
lunuyoruz. Bu itibarla (idareci Üye) sıfatını 
teklifimizden silmiş ve yaptığımız teklifin mebus 
sıfatiyle olduğunu belirtmiş bulunuyoruz. 

Eğer bu bir şekilden ibaretse biz idareci üye
ler teklifinin altına zaten sizlerce malûm olan sı
fatlarımızı eklemeye ihtiyaç duymamaktayız. 
Zaten idareci Üyeler de milletvekilleri arasından 
seçildiklerine göre bu sıfatı yazılı olarak koymak 
lüzumunu duymuyorduk. Maamafih bundan son
ra bu sıfatımızı da koyarız. Halen milletvekili 
olarak teklifi kabul ediyor ve huzurunuza ge
liyoruz, 

REÎS — İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — izah ettiler, mese

le kalmadı efendim. 
RElS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, hâdise şudur: 30 senedir, Büyük Mil
let Meclisinin . açıldığı günden beri, daima ida
reci Üyeler bu işin mütehassısı oldukları ve Mu-

hasebei Umumiye Kanununun 128 nci maddesi 
mucibince paraları Meclis namına Hazinei Ma
liyeden kabzettikleri için, içtüzüğün 206 nci 
maddesi mucibince de mesuliyetleri müşterek 
olup âmiri ita bulundukları ve aynı zamanda 
Cumhurbaşkanlığı ve Divanı Muhas'ebat bütçe
lerinin sarfına da memur kimseler oldukları 
için, otuz senedir bu şekilde tatbikat yapılagel-
mektedir. Nihayet kendileri aynı zamanda mil-
letvekilidirler. 

Zaten idareci üye sıfatiyle milletvekili sıfa
tının birbirinden ayrılmasına imkân yoktur. 
Milletvekili olmıyan, milletvekilliğinden sukut 
eden adam idareci üyelikten de sükut eder, 

Bâzı arkadaşlarımız şeklî bir nokta üzerinde 
hassasiyet gösteriyorlar, «idareci üyeler niçin 
milletvekili olduklarını yazmamışlardır?» diyor
lar. Bu, bir şeklî noksandır. Zaten idareci üye 
milletvekili olmasa bunu yapabilir mi? 

Geçen gün kabul ettiğiniz bir kanunu da 
idareci üyeler teklif etmişlerdir. Ama farzede-
lim sıfatı teşriiyeleri o anda zail olmuş bulunsa, 
sıfatı teşriiyesi zail olmuş bir kimsenin teklifi 
kanunisi burada müzakere olunabilir mi? Elbette 
olunamaz. Meğerki ,sahipsiz kalan bu teklifi 
diğer bir milletvekili takabbül etsin. 

Yalnız bu noktada tek istisna, Dilekçe Ko
misyonunca verilmiş olan kararlara itiraz ha
linde, bir mebus mebusluktan ayrılmış dahi ol
sa mesele müzakere ve intaç olunur. 

Şimdi demek oluyor ki, Anayasanın 15 nci 
maddesine aykırı bir vaziyet yoktur. Çünkü Mil
letvekili sıfatı dışında idareci üye olarak böyle 
bir teklifte bulunulamaz. Binaenaleyh mesele
nin şeklü suretinde, arkadaşımız Mehmet Alde
mir'in buyurduğu gibi bir tereddüt vardır. Yük
sek Mecliste tezahür etmekte olan noktai nazar, 
idareci üye arkadaşlarımız bu kabîl tekliflerini 
d'e bundan sonra ancak milletvekili olarak ge
tireceklerdir. Şimdiye kadar 30 senedir vâki 
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olagelen, dünya mevzuatında da görülen budur. 
İsterseniz ojen Piyerden misal okuyayım fa

kat başınızı ağrıtmak istemem. Milletvekilinin 
teklif hakkını haiz olmadıkları devirl'erde dahi 
Aldemir arkadaşımız izah ettiler, teklifleri ida
re âmirleri yaparlardı. Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ile bu hakkı teklifi Büyük Millet Meclisi 
azalarına verdi. Kabul buyurursunuz ki, bu bir 
usul meselesidir ve Anayasaya aykırı bir hare
ket yoktur. Milletvekili olmasalardı bu teklifi 
kâtibi umumi dahi "eline almazdı. 

REİS — Cevdet Soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Arkadaş

lar, Mehmet Aldemir arkadaşımızın teklifi
nin altına mebusluk sıfatını koymak suretiyle 
işe bir şekil verilmiş olması meseleyi şeklen 
halledebilir görünmekte ise de esas itibariyle 
tavzihi gereken başka cihetler vardır. îdare 
amirliği sıfatiyle birlikte milletveekili de olan 
bu arkadaşımız her veçhile kanun teklifine sa
lahiyetlidirler. Aramızda ayırarak bu vazife ile 
tavzif ettiğimiz kimselerin bu hakkını evlevi-
yetle kabul etmemiz lâzımdır. 

Hâmid Şevket İnce arkadaşımızın İdareci 
üyelere taallûk eden vazifeleri Nizamnameden 
okumuş olması onlara kanun dairesinde veri
len hakların bertaraf edildiğine delâlet etmez; 
onlar da İdareci Üye vasıfları üzerlerinde ol
sa dahi, kanun teklifi yapabilirler. Binaen
aleyh bu haklarının baki kalması lâzımdır. 
Milletvekili sıfatrnı ilâve etmek suretiyle istis
nai olarak bir yola gitmemiz otuz senelik tat
bikatı bertaraf etmek bakımından doğru olmı-
yacaktır. 

REİS — Hamid Şevket Bey; takririnizi ge
ri alıyor musunuz? (Alıyor sesleri). 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Geri 
alıyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebebe binaen teklifin müza

kere edilmesine imkân yoktur. Merciinden tek
lif edilmesi için tasarının iadesini teklif ederim. 

Manisa 
R. Ş. İnce 

REİS — Efendim, müsaade buyurun; Ham-
di Orhon ve Hâmid Şevket beyler, aynı mahi
yette olan takrirlerini geri almışlardır. Mehmet 
Aldemir arkadaşımız, mebus sıfatiyle ve arka-
daşlariyle birlikte bu teklifi yapmış olduklan-
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m ifade etmiş bulunduğuna göre, Refik tnce'-
nin teklifini de reye koymaya lüzum görmüyo
rum. 

Tasarı hakkında diğer teklifler vardır, ar-
zediyorum : 

5 . 1 . 1953 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzolunan esbaba binaen görüşül
mekte olan (İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük 
Millet Meclisi Azasının tahsisat ve Harcırahları 
hakkındaki 1613 sayılı Kanunun 1757 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1 nci maddesinin ikinci fık
rasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi
ne ait Bütçe Komisyonu raporunun reddiyle, 
Maliye Komisyonu raporunun görüşülmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Bingöl İzmir 
Feridun Fikri Düşünsel Abidin Tekön 

Aydın Tokad 
Baki ökdem Sıtkı Atanç 

Rize Zonguldak 
İzzet Akça! Avni Yurdabayrak 

Muğla Bilecik 
Nâtık Poyrazoğlu Talât Oran 

Aydın Çorum 
' Şevki Hasırcı Ahmet Başıbüyük 

Ankara Balıkesir 
Salâhaddin Âdil At Erkuyumcu 

Mardin Ankara 
Dr. K. Türkoğlu C. Soydan 

Aydın Aydın 
Namık Gedik Nail Geveci 

İzmir Balıkesir 
C. Baban Vacit Asena 

Aydın Muş 
C. Ülkü F. Kılıçlar 

Kastamonu Afyon 
Z. Termen K. özçoban 
Kastamonu Tekirdağ 
R. Taşkın H. Bingül 
İsparta m Rize 

İrfan Aksu A. Morgil 
İstanbul Kastamonu 

A. Vahram Bayar H. Tosunoğlu 
Kastamonu Kütahya 
G. Deniz Yusuf Aysal 

Bolu Ankara 
K. Kozak ö. Bilen 
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Ankara 
Hamdi Bulgurlu 

Kırşehir 
R. özdeş 

Sinob 
M. Tümerkan 

Sinob 
A. Ş. Şavlı 

îçel 
S. înankur 

Bilecik 
y . Üresin 

Rize 
Osman Kavrakoğlu 

t Kocaeli 
L., Tokoğlu 
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Zonguldak 
F.#Açıksöz 

Kırşehir 
E. Kaman 

Kastamonu 
M. Â. Mühto 

Çankırı 
Kâzım Arar 

Ordu 
P. Boztepe 
Samsun 

Naci Berkman 
Tokad 

A. Gürkan 
Bir imza 

(Okunamadı) 

16.1 

REÎS — Efendim; okunan takrir Maliye 
Komisyonu tasarısının müzakereye esas teşkil et
mesi mahiyetindedir. 

HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Efendim; 
ben esas hakkında söz istemiştim. 

REÎS —Size esas hakkında söz vereceğim. 
Müsaade buyurun. Evvelâ hangi metnin müza
kere edileceğini tesbit edelim. 

Efendim, okunan takriri oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maliye Ko
misyonu metninin müzakere edilmesi kabul edil
miştir. 

Şimdi Maliye Komisyonunun hazırladığı me
tin üzerinde müzakereye devam ediyorum. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Söz 
istiyorum: 

REÎS — Buyurun Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Ko

misyon adına söz istiyordum, vazgeçtim. Sonra, 
konuşanlara komisyon adına cevap veririm. 

REÎS — Buyurun îzzet Akçal. 
ÎZZET AKÇAL (Rize) — Vazgeçtim. 
REÎS — Hamdi Orhon. * 
HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, demin usul hakkında görüşümü ar-
zettikten sonra esas hakkında da arzedeceğimi 
beyen etmiştim, önümüze gelen kanun nedir f 
Bir def a bunun aydınlanması icabeder. 

Hâdise şudur : Yaşıyan kanun hükümlerine 
göre milletvekili seçilen bir vatandaş Büyük 
Millet Meclisine bizzat iltihak ettikten sonra 
taihsisata hak kazanır. 14 Mayısta seçilen Bü
yük Meclisin üyelerinin, toplantı günü 22 Ma-
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yıs olduğundan, bizzat iltihak tarihleri bundan 
sonra başlıyabilir. Yani 22 Mayısta bilfiil ve 
bizzat iltihak ettiğimiz takdirde tahsisata hak 
kazanmış oluruz. 

Şimdi Feridun Fikri arkadaşımız, (Mcelis 
müstemirren münakittir. Binaenaleyh iltihakın 
bilfiil olması icabetmez. Mebus seçilirken maz
batayı aldığımız zaman masuniyeti teşriiyenin 
başladığı an olarak iltihak vâkıdır) diyorlar. 
Bu vâki değildir arkadaşlar. Çünkü Büyük 
Millet Meclisi Anayasamıza göre Kasım 1 de 
kendiliğinden toplanır, ondan sonra (müstemir
ren münakittir) sözü nazaridir. Tatile geçince 
o sırada yapılacak toplantı ise fevkalâde içti-
madır, ayrı malîphükümlere tâbidir. 

Şimdi yapılmak istenen şudur; (Eski ka
nunları ortadan bu bakımdan kaldırarak her 
vatandaş mebus seçilir seçilmez, mazbatayı eli
ne alır almaz tahsisatı hakeder) denilmektedir. 
Getirilen birinci teklif budur ve bunun esbabı 
mucibesinde, zannedersem hâkim olan haleti ru
hiye de şuduı* : Her hangi bir vatandaş Devlet 
teşkilâtında hizmet görürken mebus seçildiği 
takdirde, Mcelise bir ay sonra iltihak edeceğini 
mevzuubahis ederek o maaşı alamıyacak duru
ma gireceği için, bunu halletmek üzere, mebus 
seçildiği zaman maaşa hak kesbetsin diyelim de 
eski anormal durum ortadan kalksın... 

Fakat arkadaşlar, bence bu tez doğru değil
dir. Çünki mebus olabilmek için, bâzı ufak te
fek haklarınızın da ziyamı göz önünde tutmak 
lâzımdır. On günlük, on beş günlük maaş ala-
mıyacağız gibi görüşlere iltifat etmemek ica
beder. O halde eski kanun hükmündeki mebus 
seçilip Büyük Millet Meclisine iltihak etmek 
şartının muhafaza edilmesinin muvafık olduğu 
kanaatindeyim. 

Kanun teklifinin getirdiği ikinci nokta şu
dur : ara seçiminde seçilip Büyük Millet Mec
lisine iltihak eden arkadaşlar; (zannediyorum 
o zaman Meclis bir buçuk ay tatil idi, tatil ol
duğu için bilfiil iltihak meselesi hukukan ta
hakkuk etmedi) bir buçuk veya iki aylık öde
neklerini alamadıklarından, makable teşmil su
retiyle ödeneklerinin verilmesi istenilmektedir. 

Arkadaşlar, kanunları makable teşmil işine 
yanaşmıyalım. Kaldı ki hususi, birtakım kendi 
işimize taallûk eden, kendimize birtakım hak
lar sağlıyan bir teşkile asla yanaşmıyalım. 

Arkadaşlar, böyle bir makable teşmili kabul 
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ettiğiniz takdirde, bu iş 22 Mayısa kadar gider. 
O zaman 14 Mayısta seçilen yüksek heyetinizin 
22 Mayısa kadar bilfiil iltihakı vâki olmadığı 
halde, sekiz günlük istihkakı hesap edilecek 
olursa, bu Devlete 400 - 500 bin liraya malola-
caktır. Onun için kanunun makabline şâmil ol
ması tezine asla yanaşmamak lâzımdır. Eski ka
nun hükmünün muhafazası ile fiilen iltihak gü
nünü, Meclisin açıldığı gün olarak kabul etmek 
zaruridir. Onun için bu teklif şayanı kabul ol
mamalıdır. 

REÎS -— Murad Âli Ülgen, buyurun. 
MURAD ALİ ÜLGEN (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar; yüksek huzurunuza gelen tasa
rı Türkiye Büyük Millet Meclisi azasına verile
cek tahsisata ait Kanuna bir madde ilâvesi ma
hiyetindedir. • 

Milletvekili seçilmek başka, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi âzası olmak başkadır/arkadaşlar. 
(«Bu olmadı» sesleri) Müsaade buyurun arka
daşlar izah edeyim. 

Milletvekili seçilen bir kimsenin, Büyük Mil
let Meclisine iltihak etmedikçe B. M. M. âzası 
sayılmasına imkân yoktur. Esasen buradaki 
Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi azasının 
tahsisat Kanunudur. Bir milletvekili arkadaşı
mız milletvekili seçildikten sonra vefatı halin
de Meclise iltihak etmemiş olduğundan tahsi
sat verilmez; tahsisat, Büyük Millet Meclisine 
iltihakla mukayyettir. Bu itibarla teklifi kanu
ninin esasına, ruhuna ve metnine muhalifim. 
Reddini rica ederim. 

REÎS — Ziya Termen. 
Demin cereyan eden müzakereler sırasında 

usul hakkında konuşan arkadaşlar, esas hak
kındaki haklarının mahfuz tutulmasını ifade 
etmişlerdi. Ziya Terman arkadaşımıza bu itibar
la söz verdim. 

ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar, benim bu kanun tasarısı üzerinde 
söz almam, belki bâzı muhteflem arkadaşlarımca 
ihkakı hak kabilinden bir konuşma manzarası 
gösterir, böyle telâkki olunabilir; fakat ara seçi
minde gelen 13 arkdaş, bu mevzu üzerinde 
Yüksek Heyetinizi aydmatmak vazifesini ben
denize verdi. Ben elçi vaziyetindeyim, maruzatı
ma başlıyorum. 

Arkadaşlar, ben kanunun kabulü için söz al
mış ve huzurunuza gelmiş değilim. Ben sadece 
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I ara seçimlerinde gelen arkadaşların, BfVçe Ko

misyonuna gelmiş olan kanun teklifi üzerine 
hangi esbabı mucibe ile iki aylık maaşlarım ala
mamak gibi bir mağduriyete duçar bırakıldık
larını arzederek, şemasını çizeceğim. 

Şimdi arkadaşlar; 16 Eylül seçimlerinde mil
letvekili arkadaşların durumları, Zonguldak'
tan Milletvekili seçilen rahmetli Maksut Çivi 
arkadaşımızın ölümü hâdisesi dolayısiyle, Yük
sek Mecliste cereyan eden müzakereler netice
sinde, anlaşıldı, milletvekili olarak öldü denildi 
ve kendisinden sonra oy bakımından ileri gelen 
Sebati Ataman'm Milletvekili olmadığı hak
kındaki karar, Yüksek Heyetten çıktı. 

Şimdi arkadaşlar, 21 Eylülde Türkiye'de bü
tün illerde 16 Eyûlde yapılan seçimlerin neti
cesi ilân edilmiş, seçim kurullarının başkanları 
tarafından verilen mazbatalarla tesbit olunmuş 
ve milletvekilleri Eylül ayı içinde Ankara'ya 
gelerek, B. M. Meclisi Başkanlığı müessesesine 
iltihak etmişlerdir. Fakat bu iltihak fiilen bir 
iltihaktır; Anayasanın murat ettiği, Meclise ilti
hak olarak telâkki olunmamaktadır. Meclise gelir 
gelmez İdareci Üyeler ve Meclis Muhasebe Mü
dürlüğü, bu vaziyetin otuz yıldan beri görül
memiş bir vaziyet olduğunu, Türkiye'de şimdiye 
kadar ara seçimlerinin Yaz aylarında yapılma-
mşı bulunduğunu ve binaenaleyh ara seçimlerin
de seçilip de mebus olan arkadaşların maaş alıp 
almamaları konusunun, Meclis toplandıktan son
ra Meclis Divanı olarak alınacak kararda şe
killendirilmesi icabettiğini söylediler. Ve 21 ar
kadaşa, bu suretle iki ay beklemelerini ihtar et
tiler. 

Arkadaşlar, mebus seçildiği halde, teşriî 
i masuniyeti başladığı, hüviyet varakasını yedine 
I aldığı, Devletin münakale vasıtalarından para-
I sız olarak faydalndığı ve nihyet öldüğü takdir

de milletvekili olark öldüğü Meclisçe karara 
bağlanmış bir hakikat olduğu halde, sarih bir 
hüküm bulunmaması, tefsir işinin de sakat ol
duğu mülâhazasiyle İdareci Üyeler; bunu tesis 
işi olduğu hakkında teklifte bulunuyorlar, Bütçe 
Komisyonu ise idareci üyelerin bu teklifini ve 
Anayasa Komisyonu kararını reddediyor; tavsiye 
olarak da; «bu bir tefsir meselesi değil, tesis mev
zuudur» diyor. Bu vaziyet üzerinede idareci üye
ler, siz misiniz buna tefsir değildir diyen, işte 
tesis mevzuu! diye, huzurunuza bu teklifle ge-

I liyorlar. Bir de, bu bahis mevzuu olan 21 ar-
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kadaşın mağduriyetlerine mahal kalmaması için, | 
muvakkat bir fıkra ekliyorlar. Bu tasarı, Maliye 
ve diğer komisyonlarca kabul edildiği halde, 
Bütçe Komisyonu, yeniden neşredilecek bir ka
nunun, makabline şümulü olaımyacağı hakkında 
bir karar vermiş ve tuhaf bir ibare ile bu teklifi 
reddetmiştir. Fakat bu meselede gayet sarih olan 
İçtüzüğün 102 nci sayfasındaki 65 nci madde
sini, maalesef, ya okumamışlardır veya bu mad
de dikkat nazarlarına çarpmamıştır. Bizim bu
rada yegâne istinat ettiğimiz nokta bu hükümdür. 
Bütçe Komisyonu 102 nci sahifede mevcut, vak
tiyle sâdır olan bir karara tebaan ve fakat hiçbir 
esbabı mucibeye istinat etmeden şu şekilde menfi 
bir karara varıyor, bilmediği için bu şekilde bir 
menfj karara varıyor ve Maliye Komisyonunun 
kararının aksine bir neticeye ulaşmış bulunuyor. 
1169 numaralı 25 Haziran 1926 tarihli Kanunun 
Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin 65 
nci maddesi mucibince (Meclis Hesaplarını Tetkik 
Encümeninde vazife ifa eden zata, şehrî 150 lira 
verilir.) deniyor. Yani Yüksek Meclis bâzı hak
lar konusunda, öyle bir teamüle maliktir ki, her 
hangi bir işte, mağdurların bir sene öncesinden 
mağduriyetleri izale olunmaktadır. Bütçe Ko
misyonu bu kararın farkında bulunmaması iti
bariyle, Maliye Komisyonu kararının aleyhinde 
bulunmuştur. 

Bu sebeplerle Feridun Fikri ve (65) arkada-
şiyle birlikte yaptığı teklifin kabulü ile, Bütçe 
Komisyonunun kararının reddini ve Maliye Ko
misyonunun kararının kabulünü rica ederim. 

REİS — Feridun Fikri, Buyurun, 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Muhterem arkadaşlar, geçen gün bu işin esası 
hakkında görüştüğüm zaman fikrî kanaatimi 
şöyle ifade ettim, dedim ki : ben bu işin bir ka
nunla halledilmesine lüzum görmüyorum. 

RİFAT ALABAY (Konya) — Tefsir çıktı, 
tefsir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Bu iş tefsirle hallolunur dedim. Bunu böyle 
söylemekle ne tarafa gideceksek gidelim, ne ta
raftan kapı açarsak açalım, müspet olan hâdise 
ara seçimlerinde kazanan arkadaşların hakkı 
olup olmadığı meselesidir. İşin ruhu budur. 

Farzediniz ki, Allah göstergesin, Allah uzun 
ömür varsin - bu arkadaşlardan biri ölmüş bulunsa, 
alır mı almaz mı? (alamaz alamaz sesleri). Ala
maz diye hüküm vermek kolaydır ama adalette i 
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[ teemmül geHektir. Niçin kazai vaziyetlerde hâ

kimlere hürmet ediyoruz? Çünkü onlarda bir hu
kuk idmanı vardır. Yani bir hâkim böyle birden 
bire almaz demez. 

İmamı Azama çarşıdan geçerken sormuşlar, 
«bindiğin atın ayağı kaçtır?» attan inmiş, «saya
yım da ondan sonra söyliyeyim» demiş; saymış 
«dörttür» demiş. Binaenaleyh hukuka taallûk 
eden bir meselede karar verilirken istical etme
mek lâzımdır. Kimsenin reyini kimse elinden 
alamaz. Neticeyi tâyin ederek karar vermek lâ
zımdır. Bendeniz işin vicdani şeyi üzerinde ko
nuşuyorum, teklif üzerinde değil. 

Arkadaşlar; meselenin mahiyetini meydana 
çıkarmak için şuradan işe başlamalı. Bir millet 
vekili seçildikten sonra biz onun iltihakını Mec
lis müzakeratma iştirakinden mi, yahut da Kâti
bi Umumiliğe müracaaatmdan. mı anlıyacağız? 
Meselâ Büyük Millet Meclisi içtimada değilken 
istifa eden bir mebus, meselâ Suad Hayri Bey 
gibi arkadaşlar, onların vaziyeti ne oluyor? 

MURAT ÂLİ ÜLGEN (Konya) — İstifa et
tiği tarihten. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Müsaade et rica ederim. İmamı Azama bir da
kika hürmet et, canım. (Gülüşmeler). 

Ben Devletin cebinden haksız bir parayı 
alıp kimsenin cebine koymak istiyecek kadar 
gafil değilim ama ortada hakedilmiş deni
ldi bir şey vardır. Veresesine idareciler «ver
meyiz» deseler kanunların mabihittatbik oldu
ğu yer mahkeme değil midir? Mahkeme bir il
tihakı nasıl anlar? İltihak, Büyük Millet Mec
lisine mi, değil mi? 

Tekrar eski mevzua geliyorum : Suad Hay
ri vaziyetinde istifa suretiyle bir arkadaşımız 
iııfikâk etse, o halde kararımız ne olacaktır? 
Ne zamana kadar? Burada istifanameler oku-
nuncaya kadar... Doğru olur mu? Allah var 
yahu, iki ölçü kullanır mıyım? Muadelet ve 
hakkaniyet lâzımdır. Ne istiyorsun sen? İlti
hakını Meclisin açılmasına, infikâkini Meclisin 
açılmamasına talik etmek olmaz. İltihak ve iıı
fikâk aynı prensipler dâhilinde halledilir. 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Kanun öyle 
söylemiyor. 

FERİDUN FtKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Kanun öyle söylüyor, hem öylesine söylüyor 
ki... Arkadaşlar, hâdise bir defa yeni olmuş-

i tur. Eskiden Büyük Millet Meclisinin ara se-
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çimleri hemen akabinde gelirdi, yani sekiz gün- | 
de filân. İFakat son Seçim Kanununda ara se
çimleri, bir toparlama oldu, Eylülün son haf
tasında geliyor. Arada bir "fasıla var. Bu fa
sıla olunca bu mesele çıktı. Bu meselede, ak-
len ve mantıkan bu zatın milletvekilliğini, ma
suniyeti teşriiyesini kabul ediyoruz. Trene 
binmesine müsaade ediyoruz. Yani hattâ 14 
Mayıs seçiminde mazbatasını ibraz eden mil
letvekili trenlere bindi ve onlardan, eski za
manda olduğu gibi cüzdan istenmedi. Çünkü 
demokratik bir inkılâptı. 'Halbuki mefhum 
bakımından mebusu kimse teşhir edemez. Çün
kü sıfatı teşriiyesi vardır. Mümtaz Faik Fenik 
tevkifhaneden çıkarıldı, çünkü mebus seçil
mişti. Binaenaleyh bunda asla bir hata yok
tur. Haksızlık; bu adamın - af buyurun adam 
dedim - pu arkadaşların haklarını vermemek
tedir; bunların patrimuvanına dâhil bulunmuş 
olan bu hakkı bunlardan esirg*emektir. Yoksa 
ben yeni bir kanunla hak verildiğine şahsan 
kaani oldum, bu kanuna taraftar olmasaydım 
imza atmazdım. «Acte de presence» İltihak et
tiği, hariçte dolaşmadan, sağa sola gitmeden, 
Kâtibi Umumiliğe gelip, «ben buradayım» 
demesidir. Bunda hiç tereddüt yoktur. Bir 
arkadaşımız buyurdular ki; «bize ait bir me
seledir». Bize* ait bir meseledir, kabul ediyoruz, 
bunda hak ölçüsünü değiştirecek miyiz? Efen
dim, tefsir yoluna gitmemişler, gitmemişler-
se işi dikine vurdurmıyalım. Dikine vurdur
mamak bakımından kanun teklifinden Maliye 
Komisyonundaki arkadaşlar da istifade eder. 

(Diyorlar ki; «kanunların makabline şâmil 
olması caiz değildir.» Meclis Kütüphanesinde 
mevcut Jezisin kitabından... drua püplik Mec
lis Kütüphanesinde mevcut (Larousse de XX e 
sjecle, Cilt : 5, Sayfa : 1050, Sütun : 2). den 
okuyorum. (Türkçesini oku sesleri). Peki, Türk-
çesini okuyayım. Esasen tercüme ettirmiştim: 

«Makable şümul : Makable şâmil olmanın 
hali: 

Rukuk Ansiklopedisi : - Medeni Kanunun 
ikinci maddesine göre; 

Kanunlar ancak istikbale şâmildir; makabli
ne şâmil değildir. Yeni bir kanun, eski bir 
kanunun ahkâmına göre kanuni olarak iktisap 
edilmiş hukuku ihlâl edemez. Mamafih, hâki
min tâbi olduğu bu kaide Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa şâmil olmayıp vâzu kanuna tatbik olun- | 
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maz. Vâzu kanun, sırasında, hukuki olrak, ma
kable şâmil kanunlar da vaz'edebilir. Ceza ka
nunlarında, makable şümul kaidesi, daha mü
samahakâr bir kanunun meriyetinden evvel vu-
kubulmuş hâdiselere şâmil ^olmasına mâni teş
kil etmez.» Şurada bir fıkrayı eksik yapmışız. 
Müsaadenizle onu burada okuyup tercüme ede
yim: «Toutefois cette regle, qui s'impose au ju-

• ge n'est pas d'ordre constitutibnnel etnelie pas 
le legislateur. Celui-ci peut juridiquement 
faire, s'il le veut, des lois r6troactives». 

Türkçesi : (Bununla beraber hâkime mec
buriyet tahmil eden bu kaide kanunu esasi hük
mü mahiyetinde değildir, vâzu kanunu bağla
maz. Vâzıı kanun isterse makable şâmil olacak 
şekilde hükümler vaz'edebilir.) 

Şimdi; bu arkadaşlar mebus olmuş, masuni
yeti teşriiyeye Jhak kazanmışlar, işlerinden in-
fikâk etmişlerdir. Mebus tazminatı mahiyetin
de olan bu şeyi almalı mıdır, almamalı mıdır? 
Bendeniz, (elcevap almalıdır) diyorum. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Yaşa 
İmamı Âzam. 

REİS — Zeki Akçalı. 
ZEKÎ AKÇALI (Seyhan) — Vazgeçtim. 
REİS — izzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Muhterem arka

daşlar, görüyoruz ki birinci, madde üzerinde 
arkadaşlarla Maliye Komisyonu arasında bir 
mutabakat vardır. Birinci madde hükmünü 
baltalıyan esaslı bir konuşma yapılmamıştır. Bü
tün konuşmaların merkezi sikleti geçici madde 
üzerinde toplanmaktadır. Maliye Komisyonu 
bu kanun teklifinin heyeti umumiyesini hak ve 
.adalete ve daha evvel çıkmış olan kanuni hü
kümlere uygun olarak tesbit etmiştir. Arka
daşlarımın bilhassa üzerinde durdukları hüküm, 
daha evvel yine bu Mecliste 1928 senesinde çık
mış olan bir kanunu nazarı itibara alarak kabul 
etmiş bulunduğumuz geçici maddedir. Müza
kereleri kısa kesmek bakımından geçici madde 
üzerinde durmayı faideli bulurum. 

Birbirine muhalif kararların bu Meclisten 
çıkması bâzı hakların garantisi (bakımından iyi 
bir gelenek olmaz. Bir emsal kanun okuyorum : 
(1169 numara ve 25 Haziran 1926 tarihli Kanu
nun birinci maddesi (Muaddel 9 Mayıs 1928): 
«Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamenin 
65 nci maddesi mucibince Meclis Hesaplarım 
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Tetkiki Encüm'eni âzasından murakabe vazife- I 
sini ifa edecek zata, şehrî 150 lira ücreti huzur 
verilir. Bu maddenin hükmü 1 Teşrinisani 1927 
tarihinden başlıyan içtimaa da; şâmildir.» 

Görülüyor ki 1928 senesinde kabul edilen 
kanun, makabline teşmil edilmiştir. Bu devre
nin başında da, Meclisi Âli bir prensip kararına 
varmış bulunmakta idi. Sebati Atamanın tuta
nağının tetkiki sırasında varılan bir neticeyi | 
hatırlatmakta fayda vardır. Milletvekili sıfat ve 
salâhiyeti reylerin tezahürü ile iktisap edilece
ğini kabul etmiştik. Reylerin ekseriyetinin şahıs 
üzerinde toplanmasından itibaren masuniyetler
den ve birtakım muafiyetlerden milletvekili is
tifade eder. Bu sıfatın temin ettiği haklardan 
birisi de, elbette ödeneğe müstahak olmasıdır. 
Mebus seçilen şahıs, memur ise; memuriyetten 
muayyen bir müddet evvel veya sonra memuri
yetini terketmesi kanuni bir mecburiyettir. Me
muriyetle milletvekilliği birleşemez. Komisyon 
bu ciheti de nazarı itibara " almış ve hükmünü 
buna göre yürütmekte bulunmuştur. 

Yani, hulâsa edecek olursak, Maliye Komis
yonu daha evvel bu yolda çıkmış olan bir ka
nunun hükmünü nazarı itibara almıştır. Seçimi 
mütaakip, reylerin tezahürünü mütaakip millet
vekilinin haiz olması icabeden hakları nazarı 
itibara almış, ara seçimlerindeki arkadaşların 
durumunu mütalâa etmiş ve buna göre maddeyi 
tedvin -eylemiş bulunmaktayız. 

Daha açık olarak; iltihakı iki suretle müta
lâa etmek lâzımdır : Birisi; fiilî iltihak, ikincisi 
hukuki iltihaktır. 

Hukuki mahiyette iltihak; reylerin tezahürü 
ve s'eçim tutanağının tanzimi ile mebusun, mil
letvekilliğinin bütün haklarına sahip olması ica-
beder. Hakka sahip olmak için fiilî iltihak şart 
değildir. Kanun teklifindeki bu hükmü bu mak
satla kaleme almış ve ara seçimlerde iltihak 
edenlerin durumlarında geçici madde ile müta
lâa ederek haklarını teslim eylemiş bulunmak
tayız. . 

REİS — Halil îmre, buyurun. 
HALÎL İMRE (Sivas) — Muhterem arka

daşlarım, her arkadaş gibi benim de gayretim, 
aihhatli bir kanun tedvinine hizmet etmekten 
ibarettir. 

Arkadaşlarını, bu kanunun hukuk ve adalete 
uygunluğundan bahsettiler. Fakat bendeniz, ka
nuna uygunluğun başka, hukuk ve adalete uy- | 
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günlüğün başka olduğuna kaniim. Hâdiselerin 
kanuna intibakında, hâdiselerin ayrıca kanunla 
irtibatı araştırılır, bu yolda karar verilir. Mev-
zuumuz, arkadaşların sık sık avdet ettikleri gi
bi, bir iltihakın konuşulması bahsi değildir. 
İltihakın konuşulması bahsi, evvelce tefsir 
vesilesiyle mevzuubahis olmuş ve muhterem 
heyetinizin kararına, sarahatte iktiran etmiş bu
lunmaktadır. 

Mesele, bilindiği gibi milletvekilliği, seçimle 
tahakkuk eder. Fakat milletvekillerinin maaşa 
istihkak bahsinde Anayasanın 18 nci madde
sinde, «milletvekillerinin yıllık ödenekleri özel 
kannla gösterilir» demektedir. 

Yani münhasıran milletvekili olmuş bulun
ması maaşa da müstahak olmasını ifade etmez, 
onu teyit etmez. Bu, ayrı bir kanuna muhtaçtır. 
O kanun da 1613 sayılı Kanundur. 1613 sayılı 
Kanunun maddşi mahsusası milletvekillerinin 
maaşa müstahak olabilmeleri için iltihakı şart 
koştuğu içindir ki, İdareci Üye arkadaşlarımı
zın talep ettikleri tefsir; mevcut kanuna göre 
bu hâdisenin mahiyeti; ara seçiminden sonra 
Meclise iltihak imkânı olmadığı için, iltihak 
edemedikleri müddete ait maaşa müstahak olup 
olmıyacaklarmın tâyininin bir defa da heyeti 
âliyenizde müzakere edilip bir karara bağlan
masını istemekten ibaretti. 

Yüksek heyetiniz 1613 sayılı Kanunun maa
şa istihkakı tesbit eden sarih hükmü karşısında 
bir şey yapmıya imkân olmadığını tesbit etti 
ve bu şekilde karara bağladı. Şimdi iltihak es
babı üzerine bir kere daha avdet etmeye sebep 
yoktur. Çünkü iltihak edememe keyfiyetinin 
mücbir sebepleri, iltihakın imkânsız olduğu ev
velce de ileri sürülmüş ve kanun kati hüküm
leri karşısında kararlarınız tecelli etmiştir. 
Şimdi, İdareci Üyelerden üç arkadaşımızın Mil
let Meclisi bünyesine büyük faydalar katacağı 
mülâhazasiyle getirdikleri bu teklif, mebusların 
seçilir seçilmez milletvekili hüviyet ve haklarım 
iktisap etmesi gibi maaşa da nail olmalarını te
min edecek bir kanun teklifi mahiyetindedir. Bu 
itibarla evvelâ bunu münakaşa edeceğiz. Mad
de olarak bu küsüm Millet Meclisimizin bünye
sine ve teşriî hayatımıza faydalı mıdır, değil i 
midir?. Maliye Komisyonu da Bütçe Komisyonu 
da böyle bir maddenin faydalılığı üzerinde müt
tefiktir. Hakikaten memleketin bünyesi memur
lardan seçilecek mebuslara da Meclisin ihtiyacı 
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olması bakımından, bu kabil memurların seçilir I 
seçilmez milletvekili olması gibi maaşa da müs
tahak olması noktası kabul edilmiştir. Arkadaş- j 
larîmizın verdiği önergeyle mevkii müzakereye 
alman bu Maliye Komisyonu metniyle Bütçe 
Komisyonu metni arasındaki fark zaten bu ge
çici maddeden ibarettir. Bendeniz buna lüzum 
olmadığı hakkında mukabil bir konuşma yap
madım. Zira aynı hâdise bu taraftan konuşula-
bildiği gibi, diğer taraftan da konuşulabilir. Ya
ni hem verilsin, hem de verilmesin denilebilir. 
Yalnız verilsin denildiği, müzakereye alındığı 
zaman, verilmemesi cihetini tutanlar biraz da- | 
ha cehit sarfetmiş olacaklardır. Bu itibarla biz 
bu cehti takabbül etmiş bulunuyoruz. 

Arzettiğim gibi, hâdisede bizim iki noktai 
nazarımız vardır. Bilhassa muhterem heyetini
zin dikkatini bu noktaya çekmek isterim. Bu 
noktada iltihak veya ademiiltihak mevzuuba-
his değildir. Bu kanunla makabline teşmil ede
lim mi, etmiyelim mi noktasıdır ki, işte bu 
rada sarih olmamız lâzımdır. 

Bütçe „Komisyonunuz, katı olarak noktai na
zarı, kanunların şahıslar için teklif edilmiyece-
ği ve kanunların makabline teşmil edilemiyeceği 
şeklindeki prensiplere dayanmaktadır. Binaen
aleyh bu prensiplerin sevkiyledir ki, komisyo
nunuz, maalesef - hakikaten samimî olarak ve 
sırf kanunların tedvininde sıhhati bakımından 
arzediyorum - bâzı arkadaşlarımızın menfaatine 
aykırı karar almış, geçici maddeyi metinden çı
karmıştır. Bu itibarla arkadaşlarım 

SAFFET GÜROL (Konya) — Bütçe Komis
yonu adına mı yoksa kendi adlarına mı konuşu
yorlar, sual soracağım. 

RE IS — Bütçe Komisyonu adına mı konuşu
yorsunuz halil Bey? Sualler sorulacaktır. 

HALİL ÎMRE (Devamla) — Efendim; ben 
Bütçe Komisyonu sözcüsüyüm, fakat Maliye Ko
misyonu raporu üzerinde görüşüldüğü için sıra
ya girdim, söz aldım. Esasen raporda da yazılı
dır ki; Sivas Milletvekili Halil Imre bu raporun 
sözcüsüdür. îçtüzük neyi amirse o şekilde hare- I 
ket edilir. 

Muhterem arkadaşlar; kanun vâzıı olarak sıh
hatli bir kanun koymak için iki noktadan hareket 
etmek lâzımdır. Bu kanunu makabline teşmil ede
lim mi etmiyelim mi? Gayrişahsi mi kalsın yok
sa ismen sayabileceğimiz muayyen arkadaşlarımı
za mı taallûk etsin? I 
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Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımız kanunla

rın makabline ademişümulü bahsinde nihayet 
ifade ede ede ceza bahsinde hakkı mükteseplere 
taallûk eden bir şeyden bahsettiler. Arkadaşlar,, 
hâdise ne bir ceza hadisesidir, ne de hakkı mük
tesebe taallûk etmektedir. Müktesep hakların ka
nunların himayesinde obuası lâzımdır. Kanunda 
böyle bir hak mevcut değildir, ancak teşıjjî mec
lislerin. namütenahi tedvin yolundaki salâhiyetle
rinden ibarettir. Teşriî meclisler namütenahi sa
lâhiyetler tedvin ederken hukukun ana prensip
lerinden müstağni kalamazlar. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

SAFFET GÜROL (Konya) — Sual sormak 
istiyorum. 

REÎS — Müzakere ettiğimiz metin Maliye 
Encümeninin, metnidir. Bütçe Komisyonunun 
metni ile alâkası varsa ve bu hususta tenevvür 
etmek istiyorsanız burada sormakta mahzur yok
tur. 

Müfit Erkuyumcu. 
MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, bu işte iki nokta üzerinde dur
mak lâzımgelir kanaatindeyim: Birisi; iltihakın 
hukuki mânasını tâyin etmek; diğeri de kanunla
rın makabline teşmil edilip edilmediği prensibini 
halletmektir. 

Evvelâ iltihakı nazara almak lâzımdır.-Bende-
nizce 'iltihak demek, fiilen iltihak demek değildir. 
Bir Milletvekili kendisine mazbatası verildikten 
ve bunu Kâtibi Umumiye ibraz ettikten sonra, 
Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımızın düşündü
ğü gibi, Meclise iltihak etmiş sayılır. Bunun aksi
ni kabul etmek KU neticeyi verir- Farzedelim ki; 
bir Milletvekili rahatsızlığı dolayısiyle iki ay Mec
lise gelemedi, iki ay sonra geld'i yeminini yaptı. 
Bu arkadaş yeminini yaptığı tarihe kadar olan 
ödeneği alabilecek midir? 

KEMAL BALTA (Rize) — Emsali var. 
MÜFÎT ERKUYUMCU (Devamla) — Bu su

ale yine ben cevap vereyim: Muhakkak ki alacak
tır. Teamül böyledir ve şimdiye kadar da, yemin
le, iltihakla ödenek meselesi ilgili tutulmamıştır. 
iltihak mazbatanın ibrazı ile başlar. Meclis da
ima inikat halindedir, ara verme anında da Mil
letvekili, vatandaşlarla seçmenleriyle temas etmek 
ve dairei intihabiyesini dolaşmak suretiyle de ifa
yı vazife etse Meclisin içinde vazife halinde bu
lunuyor sayılmalıdır, Hukukan bu böyledir. 
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Ve böyle olması lâzmıgelir. Böyle kabul ettik
ten sonra ara seçimlerinde her hangi bir vazife
de, bir memuriyette bulunduğu sırada, millet
vekili seçilmek suretiyle memuriyetten ayrılan 
arkadaşa ödeneklerinin verilmesini bir zaruret 
olarak kabul etmek lâzımdır. Düşünmek lâzım
dır ki, Milletvekilliği şerefli bir iştir. Memuri
yetinden böyle şerefli bir iş için ayrılan ve bir
kaç ay Meclise iltihakı geciken bir arkadaşın 
Ödeneğinin verilmemesi onu açlığa mahkûm et
mek olur ki. Meclis olarak buna hakkımız yok
tur. 

ikinci nokta şudur : Kanunlar makabline 
teşmil edilebilir mi, edilemez mi? Kanunların 
makabline teşmil edilemiyeceği hususunda hu
kuki bir prensip yoktur. Kanunların aleyhin
deki hükümleri makabline teşmil edilmez. Bu
rada makabline teşmil etmenin bir zaruret oldu
ğu neticesine kendiliğimizden vâsıl oluruz. Ve 
tatbikatta bu böyledir. Meselâ geçeri sene bende
niz 83 milletvekili arkadaşımla beraber mil
letvekillerinin emeklilik hakları hakkında bir 
kanun teklif ettim. O Kanunu birkaç ay evvel 
kabul ettik. Fakat 14 Mayıstan itibaren meri
yete girmesi esasını da yine bir madde ile ka
bul etmiş bulunduk. Binaenaleyh ortada Mec
lisin teamülü ve hukuk prensipleri hilâfına bir 
teklif mevcut değildir. İdareci Üyelerin teklifi 
de tamamen hukuk prensiplerine uygundur. 
Mevcut hukuk prensipleri, kanunların aleyhte 
olan hükümlerinin makable teşmil edilemiyece-
ğine dairdir. Binaenaleyh bu noktada Halil Im-
re arkadaşımıza iltihak etmeye imkân yoktur. 
Arkadaşlarımız madem ki, vazifelerinden ay
rılmışlardır, madem ki, mazbataları kendileri
ne verilmiştir ve madem ki, Meclise, bilfiil de
ğilse bile, hukukan iştirak etmişlerdir, şu hal
de ücretlerini de vermek hem kanunidir, hem 
de adalet ve mantık icaplarına uygundur. Bu 
itibarla kanun teklifi yerindedir, kabulünü rica 
ederim. 

REİS — Yeterlik takrirleri vardır okutuyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
Yapılan görüşmelerden tenevvür hâsıl ol

muştur. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
eylerim. 16 . I . 1953 

Rize Mebusu 
Fahri Mete 
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I Yüksek Başkanlığa 

Teklifin tümü üzerinde görüşmeler kâfidir. 
Maddelere geçilmesini arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Abidin Tekön 

i KKÎS — Yeterlik takrirleri okunmuştur. 
(Keye reye, sesleri.) 

MÜRAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Maliye 
Komisyonu Sözcüsünden sual soracağım, konuş-
mıyacağım. 

REİS — Müsaade buyurun, daha evvel böy
le bir fikriniz olduğunu söylem ediniz, yalnız is
minizi yazdırdınız. 

Yeterlik takrirlerini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik kabul edil
miştir. 

Efendim, teklifle alâkalı bir takrir vardır, 
onu da okutuyorum. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Madde
lere geçilmesine karar verilmedi... 

REİS — Maddelere geçilmesine karar veril
memiştir, yeterlik takrirleri üzerine yeterlik ka
bul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
'Kanun teklifinin reddini arz ve teklif ede

riz. 
Tranızon Mebusu Konya Mebusu 

Ham di Orhon Murad Âli Ülgen 

REİS — Teklifin reddini tazammun eden 
Hamdi Orhon ve Murad Âli Ülgen arkadaşları
mızın takririni oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler>.. Takrir reddedilmiştir. 

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

Türkiye Büyük (Millet Meclisi Azasının Tah
sisat ve Harcırahları hakkındaki; 1613 sayıh 
Kanunun 1757 saydı Kanunla değiştirilen bi
rinci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si Âzalarının Tahsisat ve Harcırahları hakkın
daki 19 Mayıs 1930 tarihli ve 1613 sayılı Ka
nunun 5 Mart 1931 tarihli ve 1757 sayılı Ka
nunla değiştirilen birinci maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

I Toplantı yılı içinde seçilenlerin tahsisatları 
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seçildikleri aydan itibaren ve mebusluktan ay
rılanların tahsisatları ayrıldıkları ay nihayetine 
kadar hesap edilir. 

REÎS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
yok. (Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — 1951 yılı ara seçimle
rinde seçilen mebusların tahsisatları hakkında 
birinci madde hükümleri uygulanır. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Sayın 
Maliye Komisyonu Sözcüsü arkadaşımdan bir 
noktanın tavzihini rica edeceğim. 

1951 yılında seçilen arkadaşlardan her han
gi birisi, faraza mebus seçildikten 15 gün son
ra vefat etmiş olsaydı, bunun vârisine Eylül 
1951 tarihinden Mart 1952 tarihine kadar olan 
tahsisat verilecek miydi? 

İkinci nokta; ayrıca, 1913 ve 1956 sayılı 
kanunlar gereğince mebuslara verilmesi lâzım-
gelen tahsisat ailesine tazminat olarak veril
mesi lâzımgelir miydi? 

(Bu madde ile bunu nasıl telif ettiler? İzah 
etsinler. 

MALÎYE KOMÎSYONU BAŞKANI ÎZZET 
AKÇAL (Rize) — Kanaatimize göre, seçildiği 
tarihten itibaren hak sahibi olurlar. Bunu ve
reseleri dahi alabilirler. Nitekim, şimdi ka
bul edilen birinci maddenin ikinci fıkrasında 
«toplantı yılı içinde seçilenlerin ödenekleri se
çildikleri aydan itibaren ve milletvekilliğinden 
ayrılanların ödenekleri ayrıldıkları ay nihaye
tine kadar hesap edilir» deniliyor. Madde bu 
şekilde kabul edilmiş bulunmaktadır. 

REÎS — Geçici madde ile ilgili bir takrir 
vardır. 

HAMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Söz 
istiyorum. 

REÎS — Buyurun. . 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar", bu tasarının tümü üzerinde 
münakaşa edilirken, esasen ihtilâfı nazarın te
merküz ettiği nokta bu geçici maddedir. Fakat 
Ibu geçici maddeye gelmeden evvel hukuk yö
nünden kabul edilmiş olan hüküm, şimdi Baş
kanımızın işaret ettiği veçhile, «geçildiği tarih
ten itibaren» diyor. Görülüyor ki; şimdi kabul 
edilen hükmün adalet işareti gösteriyor ki, bun
dan evvel, 1951 Eylülünde seçilmiş olan, bir-
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I çok mahrumiyetlere katlanan, memuriyetinden 

istifa eden ve mebusluk sıfatını iktisap eden di
ğer arkadaşları mağdur kılmamak için bunun 
tatbiki lâzımdır. Bir dakika için tasavvur ede
lim, Kasım ayında Meclis açıldı, Meclise gel
dik, Kasım bir. Ve o gün Hükümetin teklifiyle 
harb ilân ettik. (Allah korusun sesleri). Mer
kezde tehlike var, Meclisi derhal tatil ediyorum, 

I dedi. Seçilmiş olan arkadaşlar «geldiler, fakat 
bir, iki saat süren içtimaa, Hükümetin tatil tek
lifi dolayısiyle yetişemediler. Meclis tatil edil
miş. 

Sonra, demin denildiği gibi mebus seçildik
ten az bir müddet sonra fevat etmiş. Mebusluk 
sıfatını iktisap etmiş ve bilcümle kanunun 
bahşettiği imtiyazatı elde etmiş, masuniyeti 
terşüyei elde ederek buraya ıgelen bir adamın 
niçin malî cepheden mahrumiyeti ieabediyor? 
Sonra biraz evvel Hariciye Bakanlığının bir ka
nununda makable teşmili kabul ettik. 

Şimdi makable teşmil nedir? Halil Beyden 
izahını rica ediyorum. Makable teşmil kelime
lerinin mânayı ilmî ve malîsi nedir? Rica ede
rim bendenizi tenvir etsinler, muvaffak olurlar
sa ellerinden öpeceğim. 

Makable şümulün ilmî mânası şudur: Mük
tesep hakkın ihlâl edilmemesi sebebine matuf
tur. Misal arzedeyim, rahatsız etmek istemem. 
Bugün sizinle bir akit yapıyorum. Ticaret Ka
nununa, Medeni Kanuna, Borçlar Kanununa na
zaran sizinle bir mukavele yapıyorum, diyo
rum ki: Bu mukavele bu kanuna nazaran mu
teberdir. Yarın vâzıı kanun, benim sizinle ka
nuni şekilde yaptığım mukaveleyi, muameleyi 
bertaraf edecek bir hüküm tesis edemez. Va
tandaşın kanunun sinesindeki hükümlere daya
narak yaptığı ukuda meşruiyet vermesinden 
dolayıdir ki, ahiren çıkan kanun o muameleyi 
iptal etmemelidir. 

Halil Bey, size hitap ediyorum, burada ma
kable şâmilin mânası nedir? Müfit Erkuyum-
cu'nun dediği gibi, sizin Bütçe Komisyonundan 
çıkmış makable şâmil mütaaddit kanunlar var. 
Hariciye Vekili hata oldu dedi, hatayı ıslah için 
biz de kabul ettik, (veheptü) dedik. Hatayı ıs
lah için Bütçe Komisyonu olarak makable şü
mulü kabul ediyorsunuz ve hata yapanlara taz
min ettirmiyorsunuz. Bugün hu kanunla kabul 
edilen, mebusların seçildikleri zaman maaşa 

I müstahak olmaları hükmüne rağmen nasıl bun-

— 245 — 



B : 28 16.1 
dan önce mebus olmuş bulunan arkadaşları aynı 
adalet prensibinden mahrum bırakıyoruz? 

Hakkı müktesep burada mevzuubahis değil
dir, iktisap edilmiş bir hak yoktur, adaleten 
Meclisin vereceği, hakkaniyet yönünden vereceği 
bir para vardır ki, şimdi kabul ettiğiniz madde 
onu sağlıyacaktır. Bu itibarla hakkaniyet ve 
adalet yönünden bir hataya düşmüş olmıyacağız. 
Arkadaşlar emdikleri helâl -̂ süt gibi haklarıdır. 
(reye reye sesleri). 

REÎS — Geçici madde ile ilgili takrirler var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Geçici madde münasebetiyle) 

Mucip sebeplerini şifahen arzettiğim veçhile, 
kanunların makabline ademişümulü ve 
kanunların gayrişahsiliği prensiplerine uyma

dığından geçici maddenin reddini rica ederiz. 
Sivas Bolu 

Halil îmre İhsan Gülez 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Efendim, Hâ-
mid Şevket Beyefendi arkadaşımız burada hakkı 
müktesep olmadığını söylediler. Burada hakkı 
müktesep mevcuttur, efendim. 

Şimdi; hukuki bakımdan Hazine üe şahıs, 
birbirlerine müsavi prensipler dâhilinde karşıla
şırlar. Hazine bir hak sahibi, mânevi şahsiyettir. 
ötede hak sahibi... (Mânevi şahıs yok sesleri). 
Müsaade buyurun, Hazinenin hakkı yoksa, Ha
zine alacak verecek hususunda bir şahıs gibi kar
şılaşmış olur mu, imkânı var mı"? Hukuki bakım
dan bunu Hazineden alabilirler mi? Burada Hazi
nenin eski kanuna göre hakkı müktesebi vardır. 
Evvelce (iltihak) nazarı itibara alarak şimdiye 
kadar verilmemiş. Ancak benim kanaatime göre 
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verilmesi lâzımgelir. iltihak etmiş demek, fiilen 
gelip de Meclis sıralarına oturmak değildir. Taş
radan gelip de buraya oturmak iltihak demek de
ğildir. iltihak, Seçimle Meclisin şahsiyeti mânevi-
yesine iltihaktır. Şu halde seçimle iltihak mevcut
tur demektir. O seçimle Meclis camiasına iltihak 
etmiş demektir. Ama fiilen Meclis toplantı ha
linde olmadığı için, yed -i ihtiyarında olmıyan 
bir sebeple Meclis sıralarına oturamamıştır. Bu, 
iltihak etmemiş demek değildir, iltihak etmiştir. 

Şu halde bu arkadaşlara bu paraların veril
mesi lâzımgelir kanaatindeyim. Yoksa hakkı 
müktesep vardır. 

REÎS — Efendim, geçici maddenin reddini 
tazammun eden Halil îmre ve îhsan Gülez'in 
takririni oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Takrir reddolunmuştur. 

Geçici maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Geçici madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REÎS — îkinci maddeyi oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... îkinci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yürütür. 

REÎS — Üçüncü maddeyi oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Teklifin birinci görüşmesi bitmiştir. 
Vakit gecikmiştir. 19 . T . 1953 Pazartesi günü 

saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 18,24 

> v « ^ 

T. B. M. M. Basımevi 



S. SAYISI : 25 
Pamuklara Arız Olan Haşerat ve Emrazın İmha ve Tedavisi ve To
humlarının Islahı hakkındaki Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
1056 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun tasarısı ve Tarım ve Ekonomi komisyonları raporları 
(1/407) 

T. C. 
Başbakanlık 2. VI. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2359, 6/1600 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Pamuklara arız olan haşerat ve emrazın imha ve tedavisi ve tohumlarının ıslahı hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 1056 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair işletmeler Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 9 . V . 1952 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

G E R E K Ç E 

Sümerbank tarafından Ereğli'de kurulmakta olan ve bu yıl içinde işletmeye açılacağı tahmin 
olunan Dikiş İpliği Fabrikası için yılda 250 ton uzun elyaflı pamuğa ihtiyaç hissedilmekte ve 
ancak memleketimizde bu cins pamuk yetiştirilmediğinden bunun ne suretle temin olunabileceği 
keyfiyeti üzerinde durulması iktiza eylemektedir. 

Gerçekten bu fabrikada 34 - 36 milimetre elyaf uzunluğunda pamuk işlenmesi gerekmekte ve 
halbuki yurt içinde yetiştirilen en iyi Akalanın elyaf uzunluğu en çok 31,5 milimetreden ibaret 
bulunmaktadır. Bu durum karşısında, Dikiş İpliği Fabrikasına lüzumlu uzun elyaflı pamuğun ya 
memleket dahilinde yetiştirilmesi veya hariçten getirilmesi şıklarmdn birine başvurulması sure
tiyle fabrikanın imalâtta bulunabilmesi imkânının sağlanması zarureti kendini göstermektedir. 

Bu konuda, Tarım Bakanlığı ile yapılan temas sonunda, uzun elyaflı pamuk cinsinin 
uzun bir tenebbüt devresine ve daha ihtimamh bir yetiştirmeye ihtiyaç göstermesi, pembe 
kurt ve yeşil kurt gibi parazitlerin salgınına fazla müsait bulunması ve 250 ton gibi 
cüzi bir miktar ihtiyacın karşılanması için memlekette yeni bir varyetenin ekimine geçilmesinin 
iktisadi görülmemesi gibi sebepler muvacehesinde bunun hariçten getirtilmesinin daha isabetli ola
cağı anlaşılmış ve dikiş ipliği imalâtının iptidai maddesini teşkil edecek miktarda münhasır olmak 
kaydiyle, üstün evsaflı pamuk ithali Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca da uygun mütalâa edilmiştir. 

Ancak, pamuklara arız olan haşerat ve emrazın imha ve tedavisi ve tohumlarının ıslâhı hakkın
daki 541 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 1056 sayılı Kanunun üçün|cü maddesiyle 
«hariçten pamuk kozası, çekirdeği, çekirdekli veya çekirdeksiz pamuk ...» ithali menedilmiş bulundu
ğundan dikiş ipliği imalâtı için lüzumlu uzun elyaflı pamuğun hariçten getirilmesini temin maksa-
diyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu nevi pamukların ithlini muayyen kayıt ve şartlarla 
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mümkün kılmak üçere hazırlanan bu tasarı ile münhasıran Sümerbanka 'ait Dikiş îpliği Fabrikası 
için istisnai bir vaziyet ihdas edilemiyeceği tabii görüldüğünden aynı imkândan gerektiği takdirde 
hususi müteşebbislerin de istifade edebilmelerini teminen umumi mahiyette bir metin hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

Tasarının birinci maddesi ile 1056 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmekte ve böy
lece Tarım Bakanlığının evvelden müsaadesi alınmak ve pembe kurt île diğer bulaşık hastalıklara 
karşı sertifika aranmak kaydiyle dikiş ipliği imalâtı için lüzumlu uzun elyaflı pamuğun ithali kabul 
edilmektedir. 

ikinci ve üçüncü maddeler yürürlüğe mütaallik usuli hükümleri ihtiva eylemektedir. 

i 

Tarım Komlayonu rapora 

T. B. Jf, M. 
Tartın Komisyonu 
Esas No. 1/407 

Karar No. 16 

17 .VI . 1952 

Yüksek Bagkanlığa 

Pamuklara arız olan haşerat ve emrazın imha 
ve tedavisi ve tohumlarının ıslahı hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 1056 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı komisyonumuzun iki otu
rumunda ve ilgili bakanlıklar temsilcilerinin iş
tirakiyle tetkik edildi: 

İthal müsaadesinin tasarıda yazılı olduğu gi
bi verilmesinde bâzı mahzurlar mütalâa oluna
rak bu mahzurların giderilmesi ve aynı zamanda 
her hangi bir yanlış anlaşmaya sebep vermiyecek 
şekilde maddenin vuzuhlandırılması komisyon 
üyelerinin ekseriyeti tarafından izhar olunmakla 
ve Hükümet temsilcilerinin de bu noktai nazara 
iştirakleri ve fıkranın bu komisyon görüşü dâhi
linde tanzimi uygun görülmüş ve birinci madde
ye memleket dâhilinde bu nevi pamukların ye
tiştirilmesini arzular bir hüküm konulmuş, dikiş 
ipliğinden başka balık ağı ipliği imalâtı da metne 
ilâve edilmiştir. 

Ayrıca bu neri pamuktan ithalât yapıp da 

nakdî maksadı tahsis dışında hareket edenlere 
ceza tâyini uygun mütalâa edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ekonomi Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
.sunulur. 
Tarım Komisyonu Başkanı 

Manisa 
8. Mıhçıoğlu 

Kâtip 
Afyon K. 

A. Güler 
Balıkesir 

M. Emiroğlu 

Sözcü 
Aydın 

L. Ülkümen 

Kastamonu 
S. Kantar el 
Malatya 

A. Tekelioğlu 
Erzincan 
Z. Soylu 

İmzada bulunamadı 

Afyon K. 
8. TorfiUi 

Elâzığ 
8. Ergene 

Gazianteb 
S. Ünlü 

İmzada bulunamadı 
Giresun Konya Konya 

A. N. Duyduk A. Çilingir A. R. Ercan 
İmzada bulunamadı 

Marag Niğde Tekirdağ 
A. Kadoğlu F. Köşkeroğlu Ş. Mocan 

( a flayua : 30) 
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İkonomi Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 

Esas No. 1/407 
Karar No. 7 

l.JII. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havae edilmiş olan «pamuk
lara ânz olan haşerat ve emrazın imha ve teda
visi ve tohumlarının ıslahı hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren 1056 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı» Tarım ve işletmeler Bakanlığı tem
silcileri hazır olduğu halde incelendi. 

Komisyonumuzca tetkik olunan kanun tasa
rısının gerekçesine nazaran memleketimiz dikiş 
ipliği sanayii kurulmaktadır; bundan böyle bu 
yeni sanayiin hammaddesi olan ve memleketi
mizde yetiştirilmiyen uzun elyaflı pamuk ithal 
edilecektir. Halbuki, pamuk hastalıklariyle mü
cadeleye dair 1056 sayılı Kanun memleketimiz pa
muk ziraatini dışarıdan gelebilecek hastalıklara 
karşı korumak üzere pamuk ithalini yasak etmiş
tir. Bu durumda kanun tasarısı ile bahsi geçen ka
nunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenerek dikiş 
ipliği imalâtında kullanılmak kaydiyle pamuk 
ithaline imkân verilmesi teklif edilmektedir. 

Komisyonumuz : Bahsi geçen dikiş ipliği sa
nayii memleketimizde fiilen kurulmuş bulundu
ğuna ve uzun elyaflı pamuk ithali bir zaruretin 
ifadesi olduğuna göre esası kabul ederek tadilin 
şekli üzerinde durmuştur. 

Daha sistemli bir tadil şeklini uygun gören 
komisyonumuzun bu husustaki mülâhazaları 
şunlardır : 

1. Tadili teklif olunan 1056 sayılı Kanun 
ithalât politikasına taalluk eder bir kanun de
ğildir. Bu kanun pamuğa âmz olan hastalıklarla 
mücadeleye taallûk, etmektedir. Binaenaleyh, 
hastalık ve haşeratla mücadeleye dair bir ka
nuna sanayi ve ithalât politikasına dair hüküm
ler eklenmekte komisyonumuz sistemsizlik gör
müştür. 

2. «Nebatları hastalık ve zararlı böcekler
den koruma kanunu» adını taşıyan 2906 numa
ralı diğer bir kanun mevcuttur ki, mevzuu en 
geniş ölçüde kavrayıp tedbirlere bağlamıştır. 
Hacet zuhurunda yapılacak ithalâtın memlekete 
getirebileceği hastalıklara karşı nasıl korunula-

cağı, ithal olunan nebatlarda hastalık varsa im-
haye kadar ne türlü tedbirler alınacağı tafsilen 
bu kanunda beyan edildiği halde 1056 sayılı 
Kanuna yapılması teklif edilen ek, bütün bu 
hükümlerle irtibatsız kalmaktadır. Bu netice, 
1 nci maddede ifade ettiğimiz sistem kusurun
dan ileri gelmektedir. 

3. Hükümet tasarısı yalnız dikiş ipliği için 
ithale imkân vermektedir. Xa?ım Komisyonu bu 
imkânı balık ağı ipliğine de açmıştır. G-örülü-
yor ki, sanayi faaliyetlerimizin ihtiyacına göre 
bahsi geçen 3 ncü maddeyi tekrar tekrar tadil 
etmek gerekecektir ki, bu da iyi bir usul de
ğildir. 

Bu mülâhazalara dayanarak komisyonumuz 
1056 sayılı Kanunun pamuk, koza ve fidan it
halini yasak eden 3 ncü maddesini topyekûn 
ilga ederek pamuk ithali yasağı ile ihtiyaca gö
re yapılacak ithalâtın ve buna mütaallik çeşitli 
tedbir ve muamelelerin, nebati hastalıklarla mü
cadele hususunda geniş ve sistematik kanunu
muz olan 2906 sayılı Kanun hükümleri içinde 
cereyanına imkân vermeyi doğru bulmuştur. 

Bahsi geçen 3 ncü maddenin ilgası üzerine 
matlup olan pamuk ithali 2906 sayılı Kanun 
hükümleri dairesine girmiş olacak ve şu tarzda 
cereyan edecektir. 

a) 2906 sayılı Kanunun. 7 nci maddesine 
göre Hükümet, Tarım Bakanlığının teklifi üze
rine, bâzı nebat ve parçalarının (pamuk dâhil) 
ithalini ve transit olarak geçirilmesini yasak 
edebilir. Hükümet bu yetkiye dayanarak pamuk 

' ithalâtının kısmen yasak, kısmen ve hangi mak
satlar için mümkün olduğunu bir kararname ile 
tâyin edebilecektir. Bu suretle, her defasında 
yeniden kanun tadillerine gitmeksizin, ihtiyaçla
ra göre pamuk ithalini ayarlamayı mümkün kı
lan en yumuşak bir mekanizma meydana getiril
miş olacaktır. Komisyonumuzun ekseriyetle ka
bul ettiği bu görüşe iltihak etmiyen üç üyesi, pa
muk ithalâtını ayarlamak hususunda Hükümet
ten ziyade bir kanunun mevcudiyetinde aramak-

( 8. Sayısı : 25 ) 
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ta iseler de, pamuk ithalini yasak eden bir ka
nunun mevcudiyetine rağmen dışardan pamuk 
getirmeye lüzum gösteren bir sanayiin - iktisadi 
gelişmemizin tabiî seyri ile - memlekette kurul
muş bulunduğu da göstermektedir ki, aranan 
teminat kanunların kati yapısında değil pren
siplerin iyi tatbikındadır. 

b) Bu suretle memlekete gelecek pamuklar, 
yine 2906 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre 
Hükümetçe tâyin olunan gümrüklerden girebi
lecektir. 

c) Getirilecek pamuklar için ne gibi sıhhat 
şahadetnamesi ibrazı gerektiği, bu belgeye rağ
men yapılacak muayene neticesinde hastalık bu
lunursa - yabancıların dâhi hukukuna taallûk 
eden - bu pamuklar hakkında imhaya kadar ya
pılacak bütün muameleler 2906 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesi hükümlerine tâbi olacaktır. Gö
rülüyor ki, komisyonumuzca derpiş edilen tadil 
şekli pamuk ithalini ihtiyaçlara göre ve her de
fasında bir kanun tadiline baş vurmaksızm müm
kün kılan bir şekli teklif ederken pamuk hasta-
Iıklariyle mücadele hususunda daha titiz dav
ranarak 2906 numaralı Kanun hükümlerini ha
rekete getirmiştir. 

Kamutayın yüksek tasvibine arzolunmak üze
re yüksek Başkanlığa sunulur. 

Eko. Ko. Başkanı Bu R. Sözcüsü 
Ankara İstanbul 

Muhalifim A. H. Başar 
Salâhaddin Âdü 

Kâtip 
Zonguldak 
S. Başol 

Ankara 
Muhalifim 
F. Seyhun 

Hatay 
H.R . Tankut 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
Dr. II. Fırat 

Ankara 
D. Binerbay 

Bolu 
Muhalifim 
K. Kozak 

Konya 
Saffet Gürol 

Trabzon 
Cahid Zamangü 

Urfa 
Dr. F. Ergin 

Muhalefet Şerhi 

1056 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi pa
muklara arız olan haşeratın mücadelesinde 
en katı müdafaa silâhı olarak pamuğun mem
lekete ithalini menetmek suretiyle tesbit ve 
tâyin eylemiştir. Bu salâhiyetin bir ticaret me-
taı gibi Bakanlar Kuruluna tevdi olunması 
1056 sayılı Kanunun esas ruhuna muhaliftir. 

Mevzubahs ithal formalitesinin 2906 sa
yılı Kanunun alâkalı hükümlerine bağlanma
sı kaydiyle Tarım Komisyonunun teklif ettiği 
gibi metne taraftarız. 

Ankara Ankara Bolu 
Salâhaddin Âdil F. Seyhun K. Kozak 

( S. Sayısı : 25 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

Pamuklara Arız Olan üaserat 
ve Emrazın İmha ve Tedavisi 
ve Tohumlarının Islahı hakkın
daki Kanunun bâzı maddele
rini deği§tiren 1056 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 28 Mayıs 1927 
tarihli 1056 sayılı Kanunun 
üçüncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Tarım Bakanlığının evvel
den müsaadesi alınmak, pembe 
kurt ile diğer bulaşık hasta
lıklara- karşı sertifika aranmak 
ve dikiş ipliği imalâtında kul
lanılmak kaydiyle uzun elyaflı 
pamuk ithali caizdir. Bu su
retle getirilen pamuğu başka 
maıksatlara tahsis edenlere bir 
daha ithal müsaadesi verilmez. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

- 5 -
TRIM KOMİSYONUNUN 

DEĞIŞTİRlŞÎ 

Pamukalara arız olan haşerat ve 
emrazın imha ve tedavisi ve to
humlarının ıslahı hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerini de
ğiştiren 1056 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesine bir fıkra eklen

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 28 Mayıs 1927 
tarihli ve 1056 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

Ancak memleket dâhilinde 
nev'i ve evsafı bakımından ay
nı kıymet ve mahiyette istihsal 
tahakkuk edinciye kadar dikiş 
ve balık ağı ipliği imalâtına el
verişli, elyafı uzun (Mısır nev'i) 
pamuklardan memleketin ihti
yacı kadarı olan miktarının, aşa
ğıda yazılu şartlar dâhilinde it
hali caizdir. 

a) ihtiyaç miktarı Ekonomi 
ve Ticaret, işletmeler ve Tanm 
bakanlıklarınca her sene daha 
önceden tesbit olunmak; 

b) ithal edilecek pamukla
rın pembe kurt ve emsali hasta
lıklardan âri olduğuna dair ser
tifikası bulunmak ve muayene
sinde hastalıksız olduğu anlaşıl
mak; 

c) Bdrinci Merada yazılı 
maksatlar dışmda klllanılma-
mak. 

Bu madde hükümleri dâhi
linde memlekete getirilen pa
muğu başka maksatlara tahsis 
edenlere bir daha ithal müsaa
desi verilmez ve haklarında 
105,6 sayılı Kanunun beşinci 
maddesinde yazılı nakdî cezalar 
hükmoTunur. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EKONOMİ KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTlRlŞl 

Pamukalara arız olan haşerat ve 
emrazın imha ve tedavisi ve to
humlarının ıslahı hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerini de
ğiştiren 1056 sayılı Kanunun S 
ncü maddesine bir fıkra eklen

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 28 Mayıs 1927 
tarihli ve 1056 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayısı : 25 ) 
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flü. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı 
Adalet Balkanı 
R. Nasuhioğlu 

Millî Savunana Bakanı 
H. Köymen 

İçişleri Bakanı 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Millî Eğitim Bakanı 

T. îleri 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Eko. ve Ticaret Bakanı 

Muhlis Ete 
Sa. ve So. Y. Saikam 
Dr. E. H. Üstündağ 
G. ve Tekel Bakan» 

8. Yır cali 
Tarım Bakanı 

N. ökmvn, 
Ulaştırma Bakanı 

8. Kurtbek 
Çalışma Bakanı ve 

işletmeler Bakanı V. 
N. özsan 

Ta. K. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Eko. E. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayısı : 25 ) 



S. SAYISI : 28 
Bina ve Arazi vergilerinden istisna edilmiş olan mukataalı gayri-
menkullere kıymet takdiri hakkındaki 3950 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Büt

çe komisyonları raporları (1/49) 

T. c. ' , . . • . . . . > > • ; - . • " 

Başbakanlık W . II . 1952 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-1500, 6/892 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bina ve Arazi vergilerinden istisna edilmiş olan mukataalı gayrimenkullere kıymet takdiri 
hakındaki 3950 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında olup Bakanlar Kuru
lunca 22 . I I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle 
birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
. §. Oünaltay 

GBBBKÇE 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun ikinci ve 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun üçüncü 
maddeleri gereğince vergiden istisna edilmiş olan mukataalı binalarla arazi ve arsaların mukataa» 
larının takdir şekli 3950 sayılı Kanunla gösterilmiştir. 

Ancak bu kanun, tüzel kişilere ait muataalı bina, arazi ve arsaların mukataalarının takdiri şekli 
halçında olup gerçek kişilere ait olan ve vergiden müstesna tutulmuş bulunan mukataalı gayrimen-
kııller hakmda bir hükmü ihtiva etmemektedir. 

1451 sayılı Tapu Harçları Kanununun 35 nci maddesinde ise gerek tüzel ve gerek gerçek kişile
re ait mukataalı yerlerin vergi kıymetleri mukataaları için matrah olarak gösterilmiştir. 

Vergiden müstesna tutulmuş olan mukataalı gayrimenkullerden gerçek kişilerin tasarrufun
da olanlar bakında 3950 sayılı Kanun hükümlerinin tatbik edilememesine ve vergiden müstesna 
bulunmaları itibariyle mukataa tahakkuku için birmatrah bulunmamasına binaen hâdise müşkül 
bir durum arzetmektedir. 

Gerçek kişiler adına kayıtlı olup vergiden istisna edilmesini mucip şekilde kullanılmakta bulu
nan binalara mukataa vergisinin tahakkuku için bir matrah bulunamamaktadır. 

Buna binaen 3950 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadiline ve kanun hükmünün gerçek kişi
lere ait mukataalı binalarla arazi ve arsalara da teşmiline ihtiyaç görülmüş ve bu sebeple ilişik 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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İçişleri Komisyona raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/49 
Karar No. 4 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetçe hazırlanan ve 11 . VII . 1950 
tarihinde komisyonumuza havale buyurulan, Bi
na ve Arazi vergilerinden istisna edilmiş olan 
mukataalı gayrimenkuUere kıymet takdiri hak
kındaki 3950 sayılı Kanunun İnci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, Hükü
met mümessilinin de iştirakiyle komisyonumuz
da müzakere edildi. 

Tasarıdaki, Hükümet gerekçesi ve Hükümet 
temsilcisinin izahatında belirttiği mueip sebep
ler komisyonumuzca da tamamen varit görüle
rek, Hükümet tasarısının aynen kabulüne itti
fakla karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Ko. Başkanı Başkan V. 

Kırklareli Bursa 
F. Üstün N. Yılmaz 

5 . XII . 1950 

Sözcü 
Zonguldak 

1. Yurdahayrak 

Bitlis 
M. Ertan 

Çorum 
B. Koldaş 

İsparta 
K. D emir alay 

Ordu 
H. Şarlan 

Yozgad 
A. Doğan 

Kâtip 
Amasya 
K. Eren 

Çoruh 
Z. Vral 

Elâzığ 
A. Demirtas 

Ordu 
F. Boztepe 

Trabzon 
H. Orhon 

İstanbul 
ff. Yaman 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/49 
Karar No. 15 

Yüksek Başkanlığa 

5 .XII . 1952 

Bina ve Arazi vergilerinden istisna edilmiş 
olan mukataalı gayrimenkuUere kıymet takdiri 
hakkındaki 3950 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair olup Başbakanlığın 
27 . I I . 1950 tarihli ve 6/822 sayılı tezkeresiyle 
sunulan kanun tasarısı İçişleri Komisyonu ra
poru ile birlikte komisyonumuza havale olun
makla Vakıflar Genel Müdürü hazır olduğu hal
de incelenip görüşüldü. 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 2 nci 
ve 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddeleri gereğince vergiden istisna edilmiş olan 
tüzel kişilere ait mukataalı binalarla arazi ve 

arsaların mukataalarmm takdir şekli 3950 sayılı 
Kanunla gösterilmiş olduğu halde gerçek kişilere 
ait olan ve vergiden müstesna tutulmuş bulunan 
mukataalı gayrimenkuUere de teşmil edildiğine 
dair bir hükmü ihtiva etmediğinden dolayı ger
çek kişilere ait mukataalı binalarla arazi ve ar
saların tüzel kişilerde olduğu gibi mukataaları-
nın Vakıflar Genel Müdürlüğü memurları tara
fından takdir olunacak kıymetler üzerinden he
sap olunabilmesini teminen 3950 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin tadili maksadiyle tasarının 
sevkedilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Tasarı gerekçesinde yazıb esbap komisyonu-

( S. Sayısı : 28 ) 



muzca da yerinde görülerek maddelerin görüşül
mesine geçilmiş ve başlık ve metinde yazılı ka
nunların sıra numaralarına göre isimlerinde tak
dim ve tehir yapılmak suretiyle tasarı kabul 
edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzolunmak üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Bu rapor Sözcüsü 
İstanbul Burdur Ordu 

A. Adakan F. Çelikbaş R. Aksoy 
Kâtip 
Sivas Ankara Çanakkale 

H, îmre M, BayramoğH K. Akmantar 

Diyarbakır Diyarbakır Elâzığ 
Y. Azizoğlu M. Ekinci ö. F. Samaç 

Erzincan Gümüşane İstanbul 
Ar. Pekcan K. Yörükoğlu Müstenkifim 

H. Hüsman 
İstanbul îstanbul İzmir 
M. Sarol F. Saytmer B. Bügin 
Kırklareli Konya Malatya 
S. Bakay R. Birand M. S. Eti 
Seyhan Seyhan Siird 
»s\ Ban C. Türk B. Erden 

Trabzon Trabzon 
(J. R, Eyüboğhı S, F. Kalayctoğlu 

( S. Sayısı: 28 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bina ve Arazi vergilerinden istisna edilmi§ olan 
mukataah gayrimenkullere kıymet takdin hak
kındaki 3950 sayılı Kanunun birinci maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kamun tasarısı 

MADDE 1. — Bina ve Arazi Vergilerinden 
istisna edilmiş olan mukataah gayrimenkullere 
kıymet takdiri hakkındaki 3950 sayılı Kanunun 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun ikinci 
ve 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun üçüncü 
maddeleri gereğince vergiden istisna edilmiş 
olan ve 3450, 3709 sayılı kanunların dışında ka
lan gerçek veya tüzel1 kişilere ait mukataah bina
larla arazi ve arsaların mukataaJları Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün alâkalı memurları tarafın
dan takdir olunacak kıymetler üzerinden hesap 
olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
Ş. (rünaUay 

Devlet Bakanı 
C. S. Bat'las 

Milli Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
V. Dicleli 

Gümrük ve Tekeli. Bakanı 
Dr. S. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Baka,m 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 

Fuad Sirtnen 
İçişleri Bakanı 

7?. Enşirgü 
Maliye Bakanı 

t. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

#Ş. Adaları 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid O rai 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRİŞl 

Arazi ve Bina vergilerinden istisna edümiş olan 
mukataah gaynmenkuilere kıymet takdiri hak
kındaki 3950 sayılı Kanunun birinci maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Arazi ve Bina vergilerinden 
istisna edilmiş olan mukataah gayrimenkullere 
kıymet takdiri hakkındaki 3950 sayılı Kanunun 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun ikinci 
ve 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun üçüncü 
maddeleri gereğince vergiden istisna edilmiş olan 
ve 3450, 3709 sayılı kanunların dışında kalan 
gerçek veya tüzel kişilere ait mukataah binalar
la arazi ve arsaların mukattaları Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün alâkalı memurları tarafın
dan takdir olunacak kıymetler üzerinden hesap 
olunur. 

MADDEE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı-: 38) 



S. SAYISI : 31 
Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu ve iki arkadaşının, köy 
ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 nu
maralı Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin * 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4459 sa
yılı Kanunun 18 nci maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında 

kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
(2 /419) 

n . VI t 1952 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Parlâmentölu Hükümet rejimimizin gerçek demokrasi esaslarına göre aralıksız tekemmül etti
rilmesi memleketimizin en esaslı bir davasıdır. Türk demokrasisini bir an evvel hakiki benliğine 
kavuşturacak olan bu tekâmül, siyasi ve içtimai bünyemize bir suretle girip yerleşen ne kadar an
tidemokratik mevzuat varsa ayıklanması ve demokratik müesseselere ait eksiklerimizin de sürat
le tamamlanması gibi esaslı ıslahat ile tahakkuk sahasına intikal ettirilebilir. 

Demokratik rejim ıslahatı bilhassa 1946 dan bu yana süratli adımlarla ilerlemiştir. Ve son Se
çim Kanunu, ıslahat yolunda 1950 den evvelki devrenin son eseri olmuştur. Bu eser, aynı za
manda, rejimin tekâmülü ile ilgili kanuni mevzuatın hazırlanmasında partilerin müşterek anlayış 
içindeki çalışmalarının iyi mahsul veren bir örneğidir. 

1950 den sonraki yeni devrenin acele bir ihtiyaç olarak beklenen ıslahat eserlerinin de aynı 
yoldaki çalışmalarla tahakkukuna yardım etmek ekli kanun tasarılarının hazırlanmasında âmil 
olan tek düşüncemizdir. 

Hükümet mevcut kanunlarımızı tan yarak içinde antidemokratik hükümler taşıyanların tesbi-
ti işini 4 Nisan 1951 tarihli bir Bakanlar Kurulu karariyle teşkil edilen bir ilim komisyonuna ha
vale eylemiştir. Bu komisyon 4 Haziran 1951 tarihinde işe başlamış ve 2 şubat 1952 de işini biti
rerek raporunu Hükümete vermiştir. 

tlim Komisyonu tarafından kanunlarımızda antidemokratik hükümleri ayırdetmek için tes-
bit edilen formül şudur : 

«Siyasi haklan, âmme haklarını ve insan haklarını lüzumsuz yere tahdit eden veya kaldıran 
hükümleri ihtiva eyliyen kanunlar» antidemokratiktir. 

Bu lüzum : 
A) Hukuku müşterekece kabul edilen sınırlar; 
B) Türk cemiyetinin bekasım ve onun muasır medeniyet seviyeline ulaştırılmasını sağlıyan 

hükümlerle taayyün eder. 
Devlet Başkanının 1 Kasım 1951 tarihli açılış nutkunda <ia yer alan bu formüle göre antide

mokratik, olduklarv anlaşılarak tüm Komisyonu tarafından • 
İ - Kaldırılması gereken kanun hükümleri; 

I I - Değişiklik yapılması icabeden kanun hükümleri; 
III - Mevzuatımızda yer almamış bulunmaları hasebiyle antidemokratik birer boşluk teşkil et

tiğinden dolayı bâzı kanunlara eklenmesi lüzumlu hükümler; 
tçin hazırladığımız üç takımdan ibaret kanun tasarılarını 9 ncu Büyük Millet Meclisinin yük

sek tetkik v« tasviplerine sunmaktayız. 
tlim Komisyonunca antidemokratik oldukları için kaldırılması ve boş kalan yerlerinin doldu

rulması lüzumu belirtilen birinci takım kanun hükümlerinden köy ebeleri ve köy sağlık memur
ları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Me-
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uıurin Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanunun 18 nci maddesi bu teklifi
mizin konusunu teşkil etmektedir. 

4459 sayılı Kanunun 18 nci maddesi köy ebelerini ve köy sağlık memurlarını istihsal ve is
tihlâk kooperatiflerine üye yazılmaya mecbur tutuyor. Hiçbir kimse, hiçbir derneğe veya ortak
lığa girmeye mecbur tutulmamalıdır. Kooperatiflere girmek hür olmalıdır. Bu esaslara aykırı 
olan 18 nei maddenin kaldırılması gerekir. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini arz ve rica ederiz. 
Trabzon Milletvekili Ordu Milletvekili Kara Milletvekilli 

E. A. Barutçu * Dr. Z. M. Sezer Dr. E. Oktay 

Sağlık ve Sssyal Yardım Komisyonu raporu 

T, B. M. M. 
Sağhk ve Sosyal Yardım Komisyonu * 8 XII . 195$ 

Esas No. 2/419 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Başkanlığınızca 16 . VI . 1952 tari
hinde 2/419 sayı ile komisyonumuza havale bu-
yurulan Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba-
ratçu ve iki arkadaşının köy ebeleri ve köy 
sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına vo 3017 
numaralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teş
kilât ve Memurin Kanununun bâzı maddi ?erinin 
değiştirilmesine dair olan +459 sayılı Kanunun 
18 nci maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi komisyonumuzun 1 . XII 
1952 tarihli celsesinde teklif sahipleriyle Hü 
kümet mümessillerinin huzurunda müzakere 
ve tetkik edildi. 

Kanunun mevkii meriyete girdiği tarihten 
beri ancak dört köy enstitüsünde tatbik sahası 
bulan bu hükmün Millî Eğitim Bakanlığınca 
yeniden tanzim edilerek Büyük Millet Meclisine 
sevkedilen köy öğrenci okulları teşkiline dair 
kanun tasarısında köy okullarının gelir mevzu
ları dkkate alınmamış olması ileri sürülmüş 
tür. Ayrıca halen köy enstitüleri öğrenci okul 
larma inkılâp etmiştir. Köy istihsal ve istih
lâk kooperatiflerine girmenin mecburiyetine 
taallûk eden adı geçen kanunun 18 nci maddesi
nin işler bir müeyyide olmadığı müzakereler so
nunda tahakkuk etmiştir. Bu melburiyetin kal
dırılması halinde esasen arzu eden köy sağlık 

memurları ile köy ebelerinin, varsa; bu koopera
tiflere girebileceği tebarüz ettirilerek kanun tek
lifinin ittifakla aynen kabul edilmiş olduğunu 
saygı ile arzederiz. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
S. ve So. Y. Komisyonu 

Başkanı 
Ankara 

Dr. T. Vasfi Öz 
Kâtip 

Çorum 
S. Baran 
Çankırı 

Kenan Çığman 
İmzada bulunamadı 

İstanbul 
.5. r . Bay ar 

Kayseri 
İh: A. U. Kıkçkah 

Koedfeli 
7J. Atığ 

Ordu 
Dr. Zeki Mesut Sezeı 

Sivas 
Y. Ağacıkoğlv 

Sözcü 
Çoruh 

Dr A. R. Sağlar 

Bilecik 
Dr. T. Oran 
Eskişehir 
E. Baysal 

Kars 
Dr. Esat Oktay 

Kocaeli 
Dr. H. Türkmd 

Malatya 
Dr. H. Fırat 

Seyhan 
Yusuf Ziya Eker 

tmzada bulunamadı 
Sivas 

Dr. B. Taner 
Teşirdağ 

Dr. Z Erataman 

( S. Sayısı : 31 ) 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ FAÎK AHMBD 
BARUTÇU VE ÎKÎ ARKADAŞININ TBKLlFt 

Köy ebeleri ve köy sağlık memurlar* teşkilâtı ya-
pumasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekâleti TeskMt ve Memurin Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 4459 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin yü
rürlükte* kaldırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. —9 Temmuz 1943 tarihli ve 4459 
sayılı köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşki
lâtı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve İç

timai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memarin 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanunun 18 nci maddesi yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

MADDE 2. Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

k,:.. ( ft. Bayisi : 31) 
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S, SAYISI : 4 7 
16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve Ödeme Anlaşma
ları ile eklerinin onanmasına7 dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 

Ticaret komisyonları raporları (1 /396) 

r.c. 
Başbakanlık 7 . V . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü • 4 t . . . « „ f .*. İ * 

Sayt : 71 - 1233, 6/1421 " * . . • / ' / 
Btiyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanmasına da-
- ir Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 16. IV . 1952 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı gerekçe ve ekleriyle birlikte sunulmuştur. 

Sözü geçen anlaşmaların, 5589 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 26 . Tl. 1952 tarihli ve 3/14511 sayılı Kararla onanmış oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

* *»"* Başbakan 
• :• ' ; ' f "*;

; '- •- •* > A. Menderes 

GEREKÇE 

öteden beri mallarırftız için iyi bir mahreç teşkil etmiş olan Almanya ile 2/3 Ağustos 1944 
tarihinde siyasi ve iktisadi münasebetlerimizin kesilmesinden sonra bu memlekete yapılmakta 
olan ihracatımız tamamen durmuş, bu hal Türkiye'nin dış ticareti üzerinde derin tesirler yapmış 
ve memleketimiz bu yüzden mühim bir dış pazarını kaybetmişti. 

Harbden sonra, Almanya ile ticari münasebetlerimiz, Hükümetimizin vâki teşebbüsü üzerine, 
19 Nisan 1948 de Almanya'daki Fransız işgal makamlariyle imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaş-
malariyle, yeniden başlamıştır. 

Bilâhara, mezkûr anlaşmaların yerine, «15 0<*ak 1949 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Alman
ya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Fransız Askerî guvernörleri arasındaki, 
Ticaret ve ödeme anlaşmaları» kaim olmuş ve bu Anlaşma 1951 nihayetine kadar meriyette kal
mıştır. tki memleket arasında bugünün şartlarına cevap verecek yeni bir Anlaşma akdetmek lü
zumunun belirmesi üzerine Türk ve Alman heyetleri arasında Aralık 1951 ve Şubat 1952 ayları 
zarfında Ankara'da cereyan eden müzakereler neticesinde, 16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman 
Ticaret ve ödeme anlaşmalariyle ekleri imza olunmuştur. 

Anlaşmada varılan esaslara nazaran, iki memleket arasındaki ticari mübadeleler, Avru
pa Tediye Birliği Anlaşması çerçevesi dâhilinde ve Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtının 
almış olduğu ve alacağı kararlara uygun olarak cereyan edecektir. îki memleket arasındaki 
ödemeler «Bank Deutseher Laender» namına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılacak o-
lan fâizgiz bir A. B. D. doları hesabına geçirilmek suretiyle ifa olunacaktır. 

îki memleket arasındaki ticari münasebetleri geliştirmek ve işbu Anlaşmanın tatbikmdan do
ğabilecek müşkülleri halletmek için lüzumlu tekliflerde bulunmak üzere âkıd taraflardan her
hangi birinin talebi üzerine ve iki taraf temsilcilerinden müteşekkil bir karma komisyon kuru
lacaktır. 
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Anlaşmalar 1952 sonunda feshedilmediği takdirde, 6 aylık bir müddet için kendiliğinden uzı 

yarak Haziran 1953 nihayetine kadar yürürlükte kalacaktır. Böylece Anlaşmanın yürürlük 
süreleri, ihracat mevsimini içine alacak şekilde ayarlanmıştır. 

îki memleket arasındaki ödemeleri aksatmamak gayesiyle ödeme Anlaşmasının, Ticaret An
laşmasından önce feshedilmiyeceği kararlaştırılmıştır. 

Anlaşma liste * esasına dayanmaktadır. Her iki memleket tarafından ithali serbest bırakılan 
maddeler listelerden hariç tutulmuştur. Almanya'ya ihraç olunacak mallar, ekli A listesinde, Al
man gümrük ve istatistik numaralan gösterilmek suretiyle tesbit edilmiştir. Listede şarap, 
palamut, kilim ve halılarımız için geçen seneye nispetle daha fazla kontenjan temin edilmiştir. 
Diğer taraftan; portakallarımız için temin olunan 300 000 dolarlık kontenjan ile de ikinci Ci
han Harbini mütaakıp portakallarımızın Almanya'ya ilk defa ihracı temin edilmiş bulunmakta
dır. Diğer narenciye mahsulleri, Alman serbest ithal listesinde yer almış olduklarından, bunlar 
için ayrıca kontenjan tesbit edilmemiştir. Kontenjan tesbit edilen mallarımızın kıymeti takri
ben 3 milyon dolar kaçlardır. 

Federal Almanya'dan Türkiye'ye ihraç edilecek malları gösteren B listesinde, fonttan ve de
mirden mamülât, vagonlar, ziraat makineleri, borular, makine ve aletler, çimentolar, müstahza
ratı tıbbiye, pamuk ipliği, pamuk mensucat gibi memleketimizin başlıca ihtiyacı olan maddelere 
oldukça geniş kontenjanlar temin edilmiştir. 

B listesinde tesbit edilen kontenjan miktarı takriben 30 milyon dolara baliğ olmaktadır. 
Mahiyetleri itibariyle gıda ve sanayi hammaddesi vasfını haiz olan mahsullerimiz Alman 

serbest ithal listesinde mühim nispette yer almış olduklarından ve Alman sanayi mamulle
ri serbest ithal listemizden aynı nispette faydalınamadıklarından «A» ve «B» listelerinde müba
dele edilecek maların hacmmda bir fark mevcuttur; ancak bu fark yukarda zikredilen sebep 
ten dolayı nazaridir. Esasen listeler tahdidi olmayı]) gerek kontenjanların artırılması ve ge
rek başka malların ilâvesi mümkündür. 

Hizalarında P. M. (Pro memoria) işareti bulunan maddeler, Taraflarca mübadele mevzuu teş
kil etmesi istenmiş olmakla beraber, kapasite ve tahsiz imkânsızlıkları d ol ay isiyle sadece hatırlat
mak maksadiyle listelere ithal edilmiştir. 

Ayrıca 1952 senesi zarfında Türkiye veya Almanya'da kurulacak fuarlarda mal teşhir ede
ceklere bir kolaylık olmak üzere, serbest ithal listesinde bulunmıyan mallar için karşılıklı ola
rak birer milyon dolarlık kontenjanlar tanınmıştır. Bu suretle Türk firmalarının Almanya'-
daki, Alman firmalarının Türkiye'deki fuarlara geniş nispette iştirakleri imkânı sağlanmıştır. . 

Almanların 1951 senesi zarfında liberasyonu durdurmaları ve bu hâdisenin iki memleket ara
sındaki ticari mübadeleleri aksatmış olması dolayısiyle, bu defa, bir tedbir olarak bu husus
ta bir Protokol imza edilmiş ve âkıd taraflardan biri liberasyonu durdurduğu takdirde, taraflarca 
serbestleştirilmiş olan malların ithali için verilecek kontenjanların diğer memleketler mevritli 
aynı mallara nispetle eşit bir muameleyi sağlıyacak şekilde tesbit edileceği hususunda mutabaka
ta varılmıştır. 

Ticaret Anlaşmasına ek 1 numaralı Protokolde pamuk, tütün, fındık, kuru üzüm, kuru incir, tif
tik gibi başlıca ihraç maddelerimiz için konulan kontenjanlar tahdidi değildir. Esasen bu mad
deler, Alman serbest ithal listesine dâhil bulunmaktadırlar. Söz konusu maddeler, başlıca ihraç 
mallarımızı teşkil ettiklerinden, bunların Federal Almanya'ya ithalini temin ve teşvik etmek mak
sadiyle kontenjante edilmişlerdir. Şöyle ki : Tesbit edilen kıymet ve miktarları aşan ihracattan 
tahassul edecek disponibilitelerle Ticaret Anlaşmasına ek B listesindeki Alman mamullerine mun
zam kontenjanlar verilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak bu munzam kontenjanlar tütün için tesbit 
edilen 10.000 tonluk miktar Almanya tarafından tamamen ithal edildikten sonra verilecektir. 

1 numaralı protokolda tütün için derpiş olunan 10 000 tonluk miktarın dışında kalması şar-
tiyle Alman firmalarının Doğu Almanya'ya ihraç edilmek üzere 4 000 tonluk bir miktar tütün 
satınalmaları hususunda mutabakata varılmıştır. 

Bir taraftan memleketimizin ihtiyacı bulunan demir, çelik ve mamulleri ile teneke levhanın. 

( S. Sayısı : 47 ) 
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diğer taraftan Batı Almanya'nın ihtiyacı bulunan krom, manganez, antimuan, kurşun, çinko 
cevherleri ile bakır, pik demiri ve hurda demirin Karşılıklı olarak ihracına, tesbit edilen konten
janlar dâhilinde müsaade olunacağı hususunda mutabakata varılmıştır. 

Protokolün eklerini teşkil eden «C» ve «D» listelerinde, Türkiye'ye ihraç olunacak demir, 
çelik ve mamulleri için 50 bin tonluk bir kontenjan ve Batı Almanya'ya ihraç olunacak maden 
ve cevherlerimizin miktar ve kıymetleri tesbit edilmiştir. 

Ayrıca, Batı Almanya «D» listesinde hurda demir için ayrılan kontenjanı aşan miktarda bir 
ithalâtta bulunduğu takdirde «C» listesindeki demir ve çelik kontenjanımızın bire üç nispetinde 
artırılması hususunda mutabık kalınmıştır. 

Anlaşmalar meyanmda imza olunan bir protokolla, Torqııay'deki Türk - Alman heyetlerince 
tesbit edilmiş bulunan iki taraflı gümrük taviz listelerinin muvakkaten ve Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlaşması (CATT) 'çerçevesi haricinde yürürlüğe konulması ve icabında 3 ay
lık bir ihbarla karşılıklı listelerin tatbikma son verilmesi hususunda mutabakata varılmıştır. 

Biı listelerin yürürlüğe girmesiyle ihraç maddelerimizden, bağırsak, kuru üzüm ve tiftik Güm
rük Resminden tamamen muaf olacak ve kuru incir ile fındık için ödenmekte olan resimler % 50 
nispetinde indirilecektir. Diğer bâzı maddelerimizin resimleri de listelerde gösterilen nispetlerde 
düşürülecektir. 

Teati olunan bir mektup ile, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki, İkamet, 
Konsolosluk, îadei Mücrimin, Adlî Müzaharet Anlaşmaları ile Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması
nın bâzı maddeleri, Almanya ile Sulh Anlaşması akdine kadar, muvakkaten yeniden meriyete 
konulmuşlardır. Eski Ticaret ve Seyrisefain Anlaşmasındaki hususlar esasen Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlaşmasında (GATT) derpiş edilmiş olduğundan, mezkûr Seyrisefain Anlaşma
sının, ancak GATT'ta mevcut olmıyan bâzı maddelerinin meriyete konulması ile iktifa olunmuş
tur. Bu suretle iki memleket arasındaki münasebetlerin gelişmesi ve dolayısiyle Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının daha verimli olarak işlemesi mümkün olacaktır. 

Almanya ile 1948-1951 seneleri zarfındaki ticari mübadelelerimiz hakkında bir fikir vermek 
bakımından aşağıdaki cetvel arzolunmuştur. 

1948 1949 1950 1951 
ithalât 5 563 000 31 779 000' 140 650 000 265 736 000 
ihracat 21 100 000 111 859 000 155 899 000 234 310 000 

Görüleceği gibi iki memleket arasında ticari mübadeleler gittikçe inkişaf eden bir seyir takip 
etmektedir. Almanya'ya vâki ihracatımız 1.948 senesinde umumi ihracatımızın % 3,8 ini teşkil 
etmekte iken bu nispet 1951 senesinde °/c 26,6 ya baliğ olmuştur, ithalâtımız ise 1948 senesinde 
umumi ithalâtımızın % 0,7 si nispetinde iken 1951 de bu nispet % 23,7 ye çıkmıştır. 

iki memleket arasındaki ananevi ticaretin daha da gelişmesinde büyük bir rol oynıyacak olan 
ve menfaatlerimize uygun bulunan 16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve Tediye Anlaş-
maltarı ile ekleri, kanunlaşmak üzere, Büyük Millet Meclisinin yüksek tasdikına arzolunur. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dtşişleri Komisyonu 

Esna No. 3$ 
Karar No. 1/396 

20 . VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Tica
ret ye ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanma
sı hakkında kanun tasarısı komisyonumuza ha
vale edilmiş olmakla 17 . VI . 1952 gününde 
Dışişleri ve Ekonomi ve Ticaret bakanlıkları 
temsilcilerinin huzuriyle komisyonumuzda ince
lendi. 

ikinci Dünya Harbinden evvel mallarımız 
için en büyük mahreç olan Almanya ile 1944 te 
siyasi ve iktisadi münasebetlerimizin kesilmesi 
neticesi olarak bu memlekete olan ihracatımız 
tamamen durmuş ve bu yüzden mühim bir dış 
pazarımızı kaybetmiştik. 

Harbden sonra Almanya ile yeniden ticari 
münasebete girişen Hükümetimiz, iki memleke
tin müşterek menfaatlerini göz önünde tutarak 
ve bugünün şartlarına cevap verecek bir anlaş
ma akdederek 16 Şubat 1952 tarihli Türk - Al
man Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerini 
imzalamıştır. 

îki memleket, arasındaki ticari mübadeleler, 
Avrupa Tediye Birliği Anlaşması çerçevesi dâ
hilinde ve Avrupa -iktisadi İş Birliği Teşkilâtı
nın almış olduğu ve alacağı kararlara uygun ola
rak cereyen edecektir. îki memleket arasındaki 
Ödemeler Bank Deutseher Laender namına T. C. 
Merkez Bankası nezdinde açılacak olan faizsiz 
bir A. B. D. Doları hesabına geçirilmek suretiy
le ifa olunacaktır. 

1953 yılı sonuna kadar yürürlükte kalacak 
olan bu Anlaşma ile Türk - Alman iktisadi ve ti
cari münasebetleri daha gelişecek bu suretle 
memleketimizin başlıca mühim-maddelerinin ih
racı için en büyük bir alıceı kazanılmış olacak
tır. 

İthalât ve ihracatın muvazi olarak geüşmesi 
şartiyle bu Anlaşmanın memleketimizin menfa
atlerine uygun olduğuna oy birliğiyle karar ve
rilmiş ve kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna gön
derilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Ko. Başkanı 
Samsun 

F. Kesim 
Ankara 

8. M. Arsal 
İmzada bulunamadı 

Erzurum 
B. Dülger 

İmzada bulunamadı 
İzmir 

Yas fi Menteş 

Bu rapor Sözeüsü 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Erzurum 

R. S. Burçak 

Hatay 
Dr. A. Melek 

Mardin 
İh. K. Türkoğhı 

İzmir 
C. Tunca 

İmzada bulunamadı 
Niğde 

N. Bilge 
Trabzon 

Hasan Saka 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/396 
Karar No. 7 

Ticaret Komisyonu raporu 

12 . XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

16 Şubat 1%2 tarihli Türk - Aknaı* Ticaret 
ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması 
hakkında kanun tasarısı, komisyonumuza havale 

edilmiş olmakla, 26 . XI . 1952 tarihli oturum
da Dışişleri ve Ekonomi ve Ticaret bakanlıkları 
temsilcilerinin huzuru ile incelendi : 
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Avrupa Tediye Birliğine dâhil memleketler 

arasında dış ticaretimizde çok ehemmiyetli bir 
mevkii bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti 
ile ticari mübadelelerimizi kolaylaştırmak gaye
siyle akdedilmiş olan anlaşma ve ekleri 1944 yı
lından beri iki memleket arasında kesilmiş olan 
iktisadi ve ticari münasebetleri tanzim etmek 
suretiyle mevcut bir boşluğu doldurmuştur. 

Batı Almanya ve Berlin Şehrinin Batı Böl- -
gesi ile yapılacak ticari mübadeleleri kolaylaş
tırıcı ve teşvik edici hükümleri ihtiva eden mez
kûr Anlaşma ve ekleri, 5582 sayılı Kanımla sü
resi temdit olunan 4582 sayılı Kanuna göre im
za ve berayi tasdik Yüksek Meclise sevkedilmiş-
tir. 

Hükümleri 1953 vılı sonuna kadar meri bu

lunacak olan işbu anlaşma ve ekleri komisyonu
muzca aynen kabul edilmiş ve Kamutayın yük
sek tasvibine arzedilmek rüzere Başkanlığa su-
nulmiHştur. 

Tiearet Ko. Başkanı Y. Sözcü 
Bursa 

//. Saman 

Kâtip 
Kocaeli 

Hamdi Başak 
İmzada bulunamadı. 

Afyon Kara hisar Ankara 
Süleyman Kerman Salâhattin Benli 

İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 
Ankara Bolu İstanbul 

// . Hulg-urlv V. [Yöntem A. H. Başar 
Kars , Rize Trabzon 

F. Aktaş O. Kavrakoğl%. S. Baştimar 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve 
Ödeme Anlaşmalarn ile eklerinin onanmatma dair 

kanun tamrısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fe
deral Almanya Cumhuriyeti arasında X6 Şubat 
1952 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmaları ile ekleri kabul edilmiş ve 
onanmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Barbakan 
.1. Menderes 

Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğhı 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhdoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
11. Kaymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Tiearet Bakanı 
M. Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Yırcalı 

Ulaştırma Bakam 
S. Kurtbek 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkam 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zûytin&ğlu 

"Sa. ve So. Y. ©akanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler-Bakam V 

N. özsün 
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TÜRKİYE İLE ALMANYA FEDERAL .CUMHURİYETİ. ARASINDA TİCARET ANLAŞMASt 

Türkiye Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, iki memleket arasındaki tica
ri mübadeleleri, Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı çerçevesi dahilinde, daha geniş Ölçüde artır
mak ve geliştirmek arzusu ile aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır : 

Madde — 1. 

Türkiye ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki mal mübadeleleri her iki memlekette cari 
umumi ithalât ve ihracat rejimlerine uygun olarak icra edilecektir. 

Madde — 2. 

Türkiye Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 1 Ocak 1952 ile 'U Aralık 1952 
arasındaki devre zarfında işbu Anlaşmaya ek A ve B listelerinde yazılı malların ithal ve ihracı içîn, 
şayet bu malların ithal veya ihracı, önceden, müsaadeye bağlı ise, gereken müsaadeyi karşılıklı 
olarak vereceklerdir. 

îki Âkıd Taraf, işbu Anlaşmaya ek A ve B listelerinin tahdidi mahiyette olmaması ve bunların 
6 ncı maddede derpiş edilen Karma Komisyon tarafından daima genişletilmeleri veya bunlara ilâ
veler yapılması hususunda mutabıktırlar. 

Madde — 3. 

Her İki Âkıd Taraf, karşılıklı mal mübadelelerinde mâni veya tahdidi tedbirler almamayı pren
sip olarak taahhüt ederler. ' 

Bununla beraber Âkıd Taraflardan birisi ithalât veya ihracata mütedair olarak mâni veya tah
didi tedbirler almak mecburiyetinde kalırsa keyfiyet derhal 6 ncı maddede derpiş edilen Karma. 
Komisyonun tetkikma arzedilecektir. 

Madde — 4. 

İşbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında, Âkıd -Taraflardan her ikisi veya biri işbu Anlaşma 
ile ilgili çok taraflı bir anlaşmaya iştirak ettiği takdirde, iki Âkıd Taraf bu Anlaşma hükümle
rinin değiştirilmesi icabedip etmiyeceğini tetkik eyliyeceklerdir. 

Madde — 5. 

Ticari mübadelelere ait ödemeler, bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının hükümleri
ne göre ifâ olunacaktır. 

Avrupa Tediye Birliğinin Âkıd Taraflardan biri hakkında taliki veya Taraflardan birinin Bir
likten çekilmesi veyahut da Birliğin tasfiyesi halinde işbu Anlaşmanın 6 ncı maddesinde derpiş 
edilen Karma Komisyon talik, çekilme veya tasfiyenin muteber olduğu tarihten itibaren 45 gün 
içinde, hâsıl olan yeni vaziyeti tetkik etmek üzere, toplanacaktır. İki Âkıd Taraf mutabakata va
rmadıklar ı takdirde, Âkıdlardan her biri, üç ay evvel ihbarda bulunarak işbu Anlaşmayı feshet
mek hakkını haiz olacaktır. 

Madde — 6. 

Türk ve Alman temsilcilerinden terekküp edecek olan ve iki memleket arasındaki ticari müna
sebetleri geliştirmek ve işbu Anlaşmanın tatbikmdan doğabilecek müşküllerin halli için lüzumlu 
tekliflerde bulunmakla mükellef bir Karma Komisyon iki Âkıd Taraftan her hangi birinin talebi 
üzerine toplanacaktır. 

( S. Sayısı : 47 ) 
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Madde — 7. 

İşbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında her iki memleketin yetkili makamlarınca onanmış olup 
Anlaşmanın sona erdiği tarihte henüz neticelendirilmemiş bulunan ticari muameleler, işbu Anlaşma 
hükümleri gereğince tasfiye olunacaktır. * -; r ' * 

Madde — 8. 

iki Âkıd Taraftan her biri, her iki taraftan sevkedilen mallar için, ilişik örneğe uygun bir menşe 
şahadetnamesi istiyebilecektir. 

Bedeli 150 Doyçe Markı aşmıyan Türk malları sevkiyatında ve bedeli 100 Türk lirasını aşmıyan 
Alman malları sevkiyatında menşe şahadetnamesi aranmıyaeaktır. 

Madde — 9. 

İşbu Anlaşma, Türkiye ile Almanya için Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fran
sız Askerî Guvemörleri arasındaki 15 Ocak 1949 tarihli Ticaret Anlaşması ile bunun tadilleri ve 
ekleri yerine kaim olacaktır. 

Madde — 10. 

İşbu Anlaşma 1 Ocak 1952 de yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 1952 ye kadar muteber olacaktır. 
Süre sonu tarihinden üç ay evvel iki Âkıd Taraftan birisi tarafından feshi ihbar edilmediği takdir-" 
de, altı aylık bir müddet için tecdit edilmiş sayılacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki, bu altı aylık müddet içinde işbu Anlaşmaya ekli A ve B listelerinde yazılı 
kontenjanlar mukabil kıymetlerinin % 50 si nispetinde muteber olacaklardır. 

Altı aylık müddet için uzatılan Anlaşma, süre sonu tarihinden üç ay önce haber verilerek feshe
dilmezse, senelik süreler için zımnen uzatılmış sayılacaktır. Bu takdirde, mütaakıp devre zarfında 
tatbik edilecek eşya listeleri üzerinde mutabakata varmak üzere Karma Komisyon .süre sonu tarihi
ne en geç altı hafta kala toplanacaktır. 

tki Âkıd Taraf bir mutabakata varamadıkları takdirde, iki taraftan her biri Anlaşmayı 30 gün 
içinde feshetmek hakkını haiz olacaktır. n#p*ii»s • i,*,. 

Ankara'da, 16 Şubat 1952 tarihinde, her iki dildeki metinler muteber sayılmak üzere ikisi Türkçe 
ve ikisi Almanca olarak dört nüsha tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme eklidir. 

Türk Hükümeti adına Almanya Federal Cumhuriyeti 
Fatin Rüştü Zorlu Hükümeti adına 

Dr. Hans Heinrich Strack 

( S. Sayısı : 47 ) 
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Menşe şahadetnamesi 

Gönderen Alan 

İsim İsim . . . . . . 
İkametgâh ikametgâh 
Sokak No. : Sokak No. .: . 
Malın cinsi Ağırlık gayrisâi'i Kg. 
Ambalaj tarzı Kıymet 
Koli adedi 
Marka numarası 
Malın gönderileceği yol : 

Türkiye ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında Ki Şubat 1952 tarihli 
Ticaret Anlaşması hükümlerine uyarak, vasıflan yukarda yazılı emtianın Türk/Alman menşeli 
olduğunu tasdik eder. 

Tarih 

( S. Sayısı : 47 ) 
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A - Listesi 

Almanya Federal Cumhuriyetine ithal olunacak Türk mallan 

Mmm istatistik No. 

0601 10,59 
ex 0705 90 

080(2 01 
0806 
0807 
0809 

ex 1208 90 
0301 '21-80 

ex 0302 404*0 
ex 1604 51-59 

2205 

ex 
ex 
ex 

ex 

2209 
2302 
2401 
2525 
2527 
2701 
3201 
3301 
3301 
5401 
5801 
5803 

81,89 
11,19 
90 
10 
50 
10 
60 
50 
50 
30,40 
31 
00 

Malın cinsi 

Çiçek soğanı ye ilâh 
Piğ (Tohumluk olarak kullanılacaklardan gayrı) 
Portakal 
Kavun dâhil, yaş meyva (herkese eşit muamele tat
bik edilmek şartiyle, yasak edilme devrelerinin tes-
biti hakkı mahfuzdur.) 
Gıda sanayiinde kullanılan çekirdekler 
Serbestleştirilmiş olmadıkları müddetçe taze veya j 
tuzlu balıklar j 
Tuzlu balıklar j 
Hava geçmez şekilde kapalı kutular içinde konserve 
balıklar 
Şarap : 

İçilen şarap 
Sanayide kullanılan şarap 

Likör 
Kepek 
Tütün döküntüsü 
Lüle taşı 
Talk 
Kömür 
Palamut hulâsası 
Uülyağı 
Defne yağı • 
Keten elyafı 

Senelik kon
tenjan dolar 

olarak 

30.000 
20.000 

300.000 

30.000 
100.000 

75.000 

50.000 

50.000 
100.000 
50.000 

250.000 
100.000 

15.000 
25.000 

p.nı. 
500.000 

10.000 
3.000 
2.000 

El ile düğümlü yün halı ve kilimler 
Muhtelif mallar 

200.000 
1.000.000 

(/•S. Sayısı : 47) 
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B - Listesi 

Türkiye'ye ithal olunacak Alman malları 

Gümrük 
tarife 

No. 
istatistik 

No. 

1 3,4 

6 20,21 

7 24 

13 34,36 

23 60,61 

75 209-212-218 
93 '265 

108 389,390 
111 393 
139 457,458 
385 1331 

387 1333 
390 1343 
İIİ5 409,411,412 

380 1337 
118 418 
394 imi/B 
395 1356/B.1357IB 

400 1362,1363 
433 .1437,1438 
125 430 
120 438 
132 445 

134 449,449/A 
135 450-452/B 

365 11-64 

Malın cinsi 

Yalnız damızlık aygır (Tarım Bakanlığının önceden 
müsaadesiyle) 
Yalnız damızlık boğa ve inek (Tarım Bakanlığının 
önceden müsaadesiyle) 
Yalnız damızlık koç ve koyun (Tarım Bakanlığının 
önceden müsaadesiyle) 
Yalnız damızlık kümes hayvanları (Tarım Bakanlı
ğının önceden müsaadesiyle) 
Yalnız 1 Kg. a kadar kutuliar içinde ambalajlı ve üze
rinde çocuk gıdası olduğunu bildiren etiketi havi 
koyu mayi halinde teksif edilmiş süt 
işlenmiş deriler 
Yalnız röntgencilere ve sanayicilere mahsus deri el
diven 
Yalnız telâ 
Yünden şeritçi ve kaytancı eşyası 
ipekten ve suni ipekten şeritçi ve kaytancı eşyası 
Yalnız ihraç mallarının ambalajında kullanılan 
pamuk kurdel n 
Pamuktan şeritçi ve kaytancı eşyası 
Pamuktan ocak fitili 

Yalnız makine ve sanayide kullanılan keçe ve keçeci 
mamulâtı 
Yalnız pamuktan silindir keçesi 
Yalnız yün ve pamukla karşık yünden mamul iç ça- i 
çamaşırı (sadoleri) 
Yalnız pamuktan erkek yakalıklarr 
Yalnız pamuktan varis çorapları . 

S'ade veya 'makine işi ile ajurlu veya işlemeli pamuk j 
veya keten mendiller 

Yalnız erkek için fötr şapkfi ! 
Keçe şapka taslağı I 
Yalnız 400 dönyeden daha yukarı (400 dönye ha
riç) suni ipek ipliği 
Yalnız Paraşütlük ! 
Yalnız korse imalinde kullanılan ipek, suni ipek ve ; 
diğer lifi maddeler ile memzuç kumaş ! 
Yalnız filtirasyonda kullanılan vatka 

Senelik kon
tenjan dolar 

olarak 

p.m. 

p.m. 

p.m. 

10.000 
100.000 

1.000 
1.000 

20.000 

300.000 

15.000 

15.000 

55.000 

150.000 

4.500 

2.000 

( S. Sayısı •. 47 ) 
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Gümrük 
tarkfe 
No. 

366 

-368 
zm 

371 
372 
173 

• 278 

250 
258 

İstatistik 
No. 

1'173-1176/A 

1&0-1185 
1186-1191 

1201-1202 
1204 
546 
869 

757 
769-772 

281 877/a,b,e 

879/a . 
880/a,b 
882/a 
882/b.882/b3 

288 977,978 
979 

zm 
300 
301 
302 
306 
907 
312 
295 
307 

1000 

1008 
1009 
1010 
1019 
1023,1024,1030 
1043,1044 
998,999 
1029,1030 ^ 

Malın cinsi 

Yalnız 20 numara ve daha yukarı penye ve mako, j 
trikotaj, koton perle pamuk iplikleri j 
Yalnız 20 numara ve daha yukarı penye ve mako, j 
trikotaj ve 12 numara ve daha yukarı ikoton parle | 
iplikleri î 
50 - 60 numara (50 ve 60 dâhil) pamuk iplikleri 
Yalnız ağ ipliği 
Yalnız dekstrin 
Yalnız filim ve hassas maddeler yapıştırmaya mah
sus müstahzar zamklar 
ömıür otu (bira çiçeği) 
Fidanlar ve aşı kalemleri (Tarım Bakanlığının 
önceden müsaadesiyle) 
Tohum (Tarifenin hangi pozisyonuna girerse gir
sin Tarım Bakanlığının Önceden müsaadesi alın
mak şartiyle ithal listesinin tahsis bölümünde te
lâkki edilerek muamele görür) 
Levha, yaprak, çubuk şerit veya boru şeklinde j 
plâstik maddeler- (renkli ve şeffaf atanlar da dâ- j 
hildir.) 
Her nevi plâstik mensucat 
Şeritçi ve kaytancı eşyası ; 
Yalnız dolma kalemler (kurşun veya müretkepli) I 
Yalnız motosikletler için siper, sühunet muhafaza | 
eden kaplar, fluoresan lâmbalar için duy plâstik i 
diş ile benzerleri | 
Gene] ithal listesinde bulunan diğer plâstik mâ-! 
muller ile plâstik klişeler Ş 

Ağaçtan talaş j 
Yalnız ağaçtan tecrit malzemesi (1 santimetreden i 
ince olanlar) ve ağaç, yün, iplik ve bunlar ile ta- j 
laş veya yongalardan malzemei inşaiye vesair ma- j 
mulât (bir veya iki yüzü tahta veya kontrplâk kaplı J. 
olanlar hariç) i 
Yalnız a'kümülâtör için tahta separatör, yağ maki j 
ne$i merdaneleri, piston başlığı ve kalıpları j 
Yalnız kundura kalıbı 
Ağaçtan suni âza 
Ağaç kundura çivisi 
Yalnız ağaçtan stor takımları 
Diş fırçası hariç fırçacı mamülâtı 
Spor aletleri 
Mekik hariç ağaçtan ddkunıacı mamule ti 
Yalnız diş fırçaları 

Senelik kon
tenjan dolar 

olarak 

100.000 

250.000 
100.000 

9.000 

100.000 

P. m. 

12.000 

200.000 

100.000 

75.000 
10.000 

( S. Sayısı : 47 ) 
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Gümrük 
tarife 
No. 

İstatistik 
No. 

292 989 

324 
328 

335 
336 

1070,1072,1073 
1076/A 
1077 
1096 
1097,1098 

1099,1100 

340 
325 
326 
329 
380 
334 

328 
332 
341 
346 

342 
344 

358 
361 
363 

1106-1108 
1074 
1075 
1079,1081 
1087/A 
1094 

1078 
1091,1092 
1109,1111,1112 
11123,1124 

1113,4114 
1117,1118, 

1140,1141 
1156 
11584159' 

Malın cinsi 

357 1147,1148 

Ahşap kurma evler 
(Gümrük Tarife Kanununda ismen yer almamış 
olan sair kurma ve portatif evler tarifenin hangi 
pozisyonuna girerse girsin mütemmim cüzleri ile 
beraber ithal listesinin tahsis bölümünde telâkki 
edilerek muamele görür). 
Sargılık -kâğıt 
Âdi matbaa kâğıdı (Gazete kâğıdı hariç) 
İyi matbaa kâğıdı 
Yalnız hendese ve sairede müstamel hassas kâğıtlar 
Yalnız muhasebe ve istatistik makineleri için delgi 
kartları 
Yalnız taş hurufat ile basılmış veya çizilmiş mili-
raetreli hendese kâğıdı ve mukayyit aletleri için di 
yağram kâğıdı 
Sigara kâğıdı 
Katranlı ve saireli sargılık kâğıtlar 
Abajur (krep) kâğıdı 
Yalnıs uçak postaları için ince zarf ve yazı kâğıdı 
Renkli kâğıtlar 
Yalnız yağlı, parafinli, mumlu, gliserinli, zamklı, 
kolalı, kitreli, reçineli, albumunli, kollodyomlu, ve 
emsali kâğıtlar (matbu olanlar dâhildir). 
Kesilmemiş yazı kâğıdı 
Zımpara ve saireli kâğıt ve mukavvalar 
Mukavvalar 
Yalnız masura, bobin, düğmeler, kaynakçı siperleri 
ve jakar kartonları (maşe mukavvadan mamul) ! 

Yalnız baritli cilâli âlâ mukavvalar 
Yalnız ihracatta kullanılacak yapılmış veya kesilmiş 
mukavva kutu 

Resimli, resimsiz ilânat 
Yalnız sanayide kullanılan çıkartma kâğıtları 
Yalnız ham karbon kâğıdı, heliograf aletleri için hu
susi evsafta kâğıt, telgraf bandı ve ihraç malları
nın kıymetlendirilmesinde kullanılan kâğıt bandrol-
lar ile lokomotif sürat kontrol saati bandı 
Yalnız ihraç mallarının ambalajında kullanılan hu
susi evsafta kâğıt torbalar ve çimento torbaları 

Senelik kon
tenjan dolar 

olarak 

P. m. 

65.000 
100.000 
75.000 
50.000 

15.000 

p.m. 

8.000 

12.000 
9.000 

40.000 

2.000 

5.000 

10.000 
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Gümrük 
tarife 

No. • 

379 

380. 

398 
399 
412 

İstatistik 
No. 

377 1210 

1211 

1225-12274229-1231 
378 1233 

1243,1248,1249 
379 1257 

1264,1269,1271,1272, 
1274,1284-1288,1291, 
1292,1294,1295,1299, 
1303,13O3/a,13ö4, 
l304/a,1307,1307/a, 
13O9,13O9/a,1310, 
1310/a,1311,1311/a, 
1313,1313/a,1314, 
I314/a,1315,1315/a, 
1316,1316/a,1317, 
1317/a,1318,1318/a. 
1320,1320/a 
1324-1325/A 
1326-1327/A 
1360 
1361 
1388 
1390 ; 
1391 
1392 
1394 
1395 
«1396 

m 1397 

414 1398 

1399 

415 1400 

Malın cinsi 

Senelik kon
tenjan dolar 

olarak 

Yalnız filtre bezi (Sanayi Birliğince filtre bezi ol
duğunun tevsiki şartiyle) 
Yalnız filtre bezi ve dekatir bezi (Sanayi Birliğin
ce dekatir veya filtre bezi olduğunun tevsiki şar-
eyle) 
Kasarsız pamuk mensucat 
Yalnız filtre makinesinde kullanılan bez (Sanayi 
Birliğince filtre bezi olduğunun tevsiki şartiyle) 
Kaşarlı pamuk mensucat 
Yalnız su geçmez trençkotluk kumaşlar ve dekatir 
bezi (Sanayi Birliğince dekatir bezi olduğunun tev
siki şartiyle) 

Pamuk mensucat 

Yalnız cibinlik ve perde için tüller 
Tül - bobino (perdelik tül) 
Yalnız sıhhi baldırlık 
Her nevi korseler, karın bağları ve kemerler 
Jütten kasarsız iplik 
Yalnız 4 numara ve daha ince iplikler 
Yalnız kasarsız keten ipliği 
Jüt ipliği 
Yalnız 4 numara ve daha ince kenevir iplikleri 
Yalnız kaşarlı keten ipliği 
Yalnız keten ipliği (boyalı ve yıkanmış) 
Müfredat üzere satılabilecek hale getirilmiş iplik
ler (kendir ipliği hariç) ve kunduracı ipliği 
Yalnız biçer bağlar makinelerine mahsus kutru 5 
m.m. ye kadar sicim ve iplikler 
Kutru 5 mm. den yukarı manilâ ve sisaldan 
sicim, ip ve halat 
Yalnız balık ağları 

10.000 

40.000 

9.000.000 

25.000 

10.000 

35.000 

5.000 

( S. Sayısı : 47 ) 
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Gümrük 
tarife 
No. 

417 
418 
421 

' • • ' . • • 

424 

425 

4+2 
446 
447 
448 
449 
461 
469 
471 
4OT 

481 

483 
485 
487 

488 
490 

494 

498 
502 
505 
510 

İstatistik 
No. 

1404 
1411,1412 
14H5,1416/A, 
1419,1419/A, 
1420,1420/A 
1424 
1426 
1427 

1451 
1461,1462 
1463 
1465-1471 
1473,1474 
1512 
1331-1533,1536.1537 
1545/0 
1576,1577 

1580 
1581 
H582 
1587,1588 
1591-1595/A 
1597,1597/A 
Ü6004600/A. 
1603,1603/A 
1614,1615 
1619 

1627 
1628 
1640-1643/A 
1650 
1656 
1662,1662/A 

Malın cinsi 

Senelik kon
tenjan dolar 

olarak 

Kendir ve ramidean sargılık kaba bez 
Yelken ve çadır bezi 
Keten mensucat 

Yalnız zeytin tâsir torbaları 
Yalnız sair kolanlar 

I 

Yalnız yelken, her nevi çadır, vagon ve mavna 
örtüleri 
Lâstik ve kavuçuk tel 
Elâstikî mensucat 
Yalnız sanayie mahsus çizme 
Sair kauçuk ınamulât, kauçuk contalar (fren lâs- I 
tikleri ve takozlar dâhil) \ 
Arduaz taşı 
Çimentolar 
Ateş toprağı ! 
Ateş tuğlası ve kiremidi j 
Toprak pota | 
Yalnız lâboratuvar için toprak pota 
Yalnız lâmba beki 
Döşemelik tuğla 
Banyo, kurna ve saire 
Çini veya porselenden sofra takımları 
(Kahve fincanları hariç) 

Çini ve porselenden izalâtörler 
Yalnız makineler için çini veya 
çalar 

porselenden par-

Yalnız şişeler 
Yalnız damlalıklı şişeler 
Ayna, mağaza ve emniyet camları 
Her nevi lâmba şişeleri 
Elektrik ampulleri 
Yalnız camdan düğmeler ve yalnız camdan ve cam-
laştırılmış porselenden sanayide ve elektrik tesisa
tında tecrit için kullanılan mamuller 

125.000 

125.000 
20.000 
60.000 
5.000 

100.000 

5.000 
.500.000 

300.000 

5.000 

50.000 
50.000 

200.000 

65000 

5.000 

10.000 
2.000 

75.000 

25.000 

( S. Sayısı : 47 ) 



15 -
Gtinrttit 
tarife 
No. 

îstatistik 
No. Malın cinsi 

Senelik kon
tenjan dolar 

olarak 

515 1701,1702 

529 1791 

530 1805 

531 1«064809 
535 ım,ım 

18224*24 
1827 
1829 

1830,1882,1888 
585 1820 
536 1895 
538 18454849,1851 

1852 
1855,1855/A 

539 18614861/A 
1862,1867,1868 
1864 

537 1836 

541 1871 
1872,1873 

545 .1881 

548 1887,1888 
549 1889,1800 
550 18914893 

Yalnız boş cam tüp ile damlalıklar ve sühunet mu
hafaza eden kablar, hususi yıkama makineleri ile te
mizlenen camdan tükrük hokkası, cam irrigatör, cam 
baget, cam göz kadehi, teerübe tüpü, cam küvet ve 
cam huni ile elektrik ampulü imalinde yarı mamul 
madde olarak kullanılacak cam ve cam tüpler, deri 
perdahlamaya mahsus cam merdane, cam elyafından 
safiha camdan tecrit pamuğu ve madenci lâmbaları
nın far camları 
Et kalınlığı 6 mm. den yukarı ve kutru 60 mm. den 
büyük ve 600 mm. den küçük dökme borular ve bun
ların raptiye ve kapakları * 
Yalnız vesaiti nakliye dingilleri ile rulmanlı kü
çük tekerlekler 
Fonttan, demirden kaba mamul ât 
Demir soba, ocaklar ve aksamı ile şofbenler (şofben
ler hangi maddeden mamul olursa olsun bu bölüm
den muamele görürler) 
Yahu» havagazı fırın ve ocakları ve aksamı, ispir
to ocağı ve aksamı, 
Demir sobalar, ocaklar ve aksamı 
Elektrik sobaları ve aksamı 
Demir kasa 
Balta hariç her nevi demirden el alâtı | 
Yalnız koyun kırpma ve tenekeci makasları, keser j 
ve başka yerde zikredilmiyen diğer dülger alâtı ve ; 
diğren | 
Bıçakçılık eşyası ve diğer bıçakçılık eşyası 
Yalnız çakı ve kalemtraş | 

Sade ve boyalı demir yazıhane, dolap, kutu, çekme
ce ve aksamı 
Yalnız menteşeler ve kapı sürgü yayı ! 
Diğer çilingir mamulâtı | 
Yalnız saç tokası, toplu iğne, çorap şişi, çuvaldız, 
firkete ve çengelli iğne 
Demir telden kafeslikler 
Yalnız kopça ve raptiyeler 
Demir mensucat 

15.000 

1.500.000 

1.500.000 
3.000.000 

400.000 

3.000 
50.000 

500.000 

280.000 

5.000 

350.000 

35.000 
35.000 
20.000 
10.000 

( S. Sayısı : 47 ) 
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Gümrük 
tarife 
No. 

istatistik 
No. 

551 1895 
1898 
1900 
1901 
1903 

552 19044906-1909. 
1909/A,İÖİ.l. 

553 1914,1914/A,B,C 

554 
555 

558 

562 
564 

1918 
1921,19234924,1926, 
1935 
1962,1963 
1954,1958,1960,1965 
1979-1982 
1990,1990/A,B 

1992 
1995y1995/A,'B 
1997 
2003 
2004,2004/B 

Malın cinsi 

Demir bidon ve tfıçı | 
Yalnız demir bidon ve fıçı | 
Diğerleri ! 
Demir bidon ve fıçı I 
Diğerleri ' 

Yalnız lâmba ve aksamı, şişe kapsülleri, saç ve çe- | 
lik kayış raptiyeleri, emaye ve galvanizli teneke j 
mutfak takımları, banyo, lâvoba ve apteshane le-1 
vazımatı, cep fenerleri demirden mamul makine | 
ayakları, kızak ve destekleri, filim kutu ve maka-1 
raları ve filim sarma aletleri, irrigatör, sürgü ve j 
mümasili sıhhi levazım, su tasfiye cihazı, elektrik ! 
ütüsü ve aksamı, dökme ve çelik banyolar, et maki
neleri ve istim ile yemek pişirme dolapları, sıhhi | 
süt. güğümleri, madenî yağ kutuları, yağdanlıklar j 
ve avadanlık kutuları, içine konulan maddelerin | 
sühunetini muhafaza eden kaplar, perde kornişleri j 
için tekemmül etmiş ray veya teferruatı, çelik te l ! 
halat, bağ raptiyeleri ve gergileri, yürek ve zincir j 
kilitleri, buyot, ekmek kızartıcı gibi elektrikli ev j 
eşyası, demir yünü ve talaşı, flüoresan ampulleri- ! 
ne ait demirden askı tertibatı, fıçı kapsülü, çelik j 
bilya, demir pim ve kupiyje, kelepçe boru raptiye- i 
si | 

Yalnız imalâtta kullanılan demir eşya ve aksamı, I 
kayış raptiye ve makineleri, yüksük, düğme, fir- | 
kete, çelik klasör ve mücellit nümaratörleri, nişan | 
tüfeklerine mahsus hedef çivileri, tirlin, saçtan ! 
gözlük muhafazası (üzeri suni deri kaplı veyahut j 
siyahlanmış saç, içi keçeli), bisiklet zilleri ve asıl
ları ve listeye dâhil alât ve eşyanın aksamı | 

Yalnız bakır kaynak tozu 
Lama, çubuk, tahta veya yaprak halinde bakır ve j 
pirinç [ 
Bakırdan ve pirinçten izole tel ve kablolar 
Sair tel ve kablolar 
Bakır çivi, vida, perçin, cıvata ve somun 
Âdi veya cilâlı çatal ve kaşık, lâmbalar, edevatı j 
beytiye | 
Maden ocakları lâmbaları | 
Çatal ve kaşık lâmbalar, edevatı beytiye i 
Maden ocakları lâmbaları ve aksamı 
Kahve değirmeni, çay ve kahve takımları ? | 
Yalnız lâmbalar ve edevatı beytiye fc ! 

( S. Sayısı : 47 ) t L \ 

Senelik kon
tenjan dolar 

olarak 

225 000 

350 000 

150 000 

180 000 

150 000 
200 000 

10 000 

50 000 
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Gümrük 
tarife 
No. 

566 
66? 
568 

569 
569 

İstatistik 
No. 

2010-2012 
2013-2014/A 
2015,2016/B 
2016 
2025/a 
2027/b 
2027/c 
2027/d 

Malın cinsi 

ao2t/f 

2027/h 
570 2032-2034,2036,2037 

572 2039 
574 2050,2052 
675 2053 
599 2151^2153 
601 2156-2164 
607 2185-2189,2197,2198 
.606 2183,2184 
60tf 2190 
619 2222 
631 2245 

632 2247 
2248£249 

652 231ıl 
659 23Q3 
659 2368 
660 2372 

662 2381 
664 2383 

-2398,2401,2404,2405, 
2407-2410,24117-2421 

665 2423,2425 
672 2468 

Zincirler 
Düğme, üniforma yaldızı ve saire 
Yalnız traş makineleri ve prinç kalem ucu 
Yalnız traş makineleri 
Alimünyumdan mutfak takımı ve saire 
Yalnız alimünyum kapsüller 
Yalnız buvatagres modelleri ve duvar karoları 
Alimünyumdan ve halitasından çilingir ve hurda-
vatçılık eşyası 
Yalnız alimünyumdan matra, fermuar, ambalaj 
malzemesi, çaydanlık aksamından emzik, fluoresan 
ampullerine ait alimünyumdan askı tertibatı, 
hususi yıkama makineleri ile temizlenen tükrük 
hokkası, sinema makinesi bobini, boya tabancası 
ve çorap ütüleme makinesi aksamından çorap 
kalıbı 
Yalnız aleminyumdan kalem ucu 
Kütük, tahta, çubuk, boru ve tel halinde kursun 
ve halitası 
Toz halinde kurşun 
Boru ve tel halinde çinko 
Varak halinde tutya 
Her nevi kuvvei muharrike ile işliyen alâtı musikiye 
Tuşlu musiki alâtı 
Alâtı musikiye aksamı, teferruatı ve yedek parçaları 
Gramofon, fonograf, grafofon (pikap hariç.) 
Gramofon plâkları 
Telsiz teltefon mürsile makinesi 
Mevaddı kimyeviye ile yangın söndüren alât ve 
aksamı 
Yalnız otomatik teraziler 
Basküller 
Vantilatör ve aspiratör 
Yaş piller 
Kayış, sırım makineleri 
Bîbise ve şapka makineleri ve aksamı ve yedek par
çalan 
Tadat, ve saire makineleri ve bunların ateamı 
Pulluk 
Ziraat aletleri, makineleri ve aksamı (çırçır maki
nelerinden Rolller-Gm tipi dâhildir.) 
Yalnız mayi mahrukat, yağ ve hava tulumbaları 
Yalnız döşenmiş römork 

Senelik kon
tenjan dolar 

olarak 

20 000 

25 000 

30 000 

160 000 
2.500 

22 000 
11.000 

40.000 

10.000 
3.000 

p.m. 

30.000 

20.000 

15.000 

1.000.000 

pjm. 
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Gümrük 
tarife 
No. 

681 

699 

703 
710 

711 
749 
755 
750 
757 
758 
763 
768 
771 
778 
777 
783 

784 
804 

istatistik 
No. 

2481,2482,2484,2485 

2537 

12558,2559,2562 
2595/A 
2602 
2604 
2630 
2%5-2969 
2997 
2998 
3008,3011 
3012 
8022 
3035,3036 
3045 
3035 
3058 
3064 

3065,3066 
3100-3105 

Malın cinsi 

Yolcu vagonu, drezin ve oto drezin 

Külçe halinde linyit kömürü mumu, yer sakızı (ozo-
terit) 
Mürekkep, kurşun kalemi ve saire 
Potasyum okzalât 
Potasyum nitrat 
Ksantat dö potas ve saire 
Âdi sutkostik 
Kreozot ve emlâhı 
Ayarlı kimyevi mahlüller ve kimyevi miyarlar 
Hidrojen 
Şaplar 
Adrenalin 
Salvarsan ve saire 
Aseton ve saire 
Fürfürbl ve saire 
Trinitrin ve saire 
Sairleri 
Sakarin (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
önceden müsaadesiyle) 
Kaırmen 
Merhemler 

Senelik kon
tenjan dolar 

olarak 

3.500.000 

4.000 
300.000 

1 
| 35.000 
| . 

3.000 ton 

10.000 

745 
7-54 2993 

761 3020 
773 3048 

3050 
'3052 

806 3127 
3138,3139,3143,3145 

807 3148-3160 
810 3171 
812 3181,3183-3187,3190, 

0193,3198 
813 3201-3204 , 
814 3206 
815 3208,3211 
817 3215 
818 3216 
819 3217 

Sülfür dö karbon 
Asit asetik (tütücü mayi veya âdi, gayrisâf olan
ları) (İSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının önce
den müsaadesiyle) 
Maden parlatmaya mahsus her türlü müstahzarat" 

Huydan çıkarılan yağlar ve saire 
Yalnız sâf tolüen (Toluol) 
Yalnız sâf benzol (Benzen) 

Kınakına hulâsası 
Yalnız valeryan belladom, fujermal ve jalap hu
lâsaları 
Seyyal hulâsalar 
Peridrol ve müfcessef müvellidülhumuzalı sular 
Uçan yağlar ve saire 

Itriyatçılıkta kullanılan cisimler 
Yalnız tampon 
Alçılı sargı ve saire 
Dren kauçuk 
Daminarya 
Tıbbi yakılar 

30.000 

60.000 
5.000 

1.000 

20.000 
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ÖttlOTÜJl 
tarife îstatdsrtâk 
No. • No. 

822 3224-3232 
853 3300-3300/C 
106 379-383 

Malın cinsi 

Afyon müştakkatı ve emlâhı 
Müstahzaratı tıbbiye, serumlar ve aşılar 
Yün mensucat 
Muhtelif 

Senelik kon
tenjan dolar 

olarak 

75.000 
200.000 
250.000 

3.000.000 

Ankara, 16 Şubat 1952 

Bay Başkan, 

1952 yılında Türkiye'de kurulacak fuarlarda Almanya Federal Cumhuriyetinden mal teşhir 
edecek olanlara, serbest bırakılmış olmıyan malların ithali için, ahdî hesabın müsaadesi nispetinde, 
ceman 1 000 000 dolarlık yekûna kadar, fuar kontenjanları vermeye Türkiye Hükümetinin hazır 
olduğunu bildirmekle şsref kazanırım. 

Fuar kontenjanlarına müteallik özel teferruat eskiden olduğu gibi yetkili Türk makamları ile 
Türkiye'deki Alman Federal Cumhuriyeti diplomatik temsilciliği veya konsoloslukarı arasında 
tesbit edilecektir. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Dr. Hans Heinrich Straok 
özel Elçilik Müsteşarı 

Alman Heyeti Başkanı 
Ankara. 

Ankara, 16 Şubat 1962 

Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«1952 yılında Türkiye'de kurulacak fuarlarda Almanya Federal Cumhuriyetinden mal teşhir ede

cek olanlara, serbest bırakılmış olmıyan malların ithali için, ahdî hesabın müsaadesi nispetinde, ceman 
1 000 000 dolarlık yekûna kadar, fuar kontenjanları vermeye Türkiye Hükümetinin hazır olduğu
nu bildirmekle şeref kazanırım. 

Fuar kontenjanlarına mtitaallik özel teferruat eskiden olduğu gibi yetkili Türk makamları ile 
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Türkiye'deki Almanya Federal Cumhuriyeti diplomatik temsilciliği veya konsoloslukları arasında 
tesbit edilecektir.» 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Ekselans Fatin Rüştü Zorlu Hans Heinrich Strack 
Milletlerarası İktisadi îş Birliği 

Teşkilâtı Genel Sekreteri 
Türk Heyeti Başkanı 

Ankara. 

Ankara, 16 Şubat 195» 

Bay Başkan, 

195,2 yılında Almanya'da kurulacak fuarlarda mal teşhir edecek Türklere, serbest bırakılmış ol
mıyan malların itihali için, ahdî hesabın müsaadesi nispetinde, ceman 1 000 000 dolarlık yekûna ka
dar fuar kontenjanları vermeye Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetinin hazır olduğunu bil
dirmekle şeref kazanırım. 

Fuar kontenjanlarına mütaallik özel teferruat, eskiden, olduğu gibi, yetkili Alman makamları 
ile Almanya'dairi Türkiye diplomatik temsilciliği veya konsoloslukları arasında tösbit edilecektir. 

Üstün saygılarımla kabulünü rica ederim, 
Bay Başkan. 

Ekselans Fatin Rüştü Zorlu Dr. Hans Heinrich Strack 
Milletlerarası iktisadi iş Birliği 

Teşkilâtı Genel Sekreteri 
Türk Heyeti Başkanı 

Ankara. 

Ankara, 16 Şubat 1952 

Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
« 1952 yılında Almanya'da kurulacak fuarlarda mal teşhir edecek Türklere, serbest bırakıl

mış olmıyan malların ithali için, ahdî hesabın müsaadesi nispetinde ceman 1 000 000 dolarlık yekû
na kadar fuar kontenjanları vermeye Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetinin hazır olduğunu 
bildirmekle şeref kazanırım. 

Fuar kontenjanlarına mütaallik özel teferruat, eskiden olduğu gibi, yetkili Alman makamları ile 
Almanya'daki Türkiye diplomatik temsilciliği veya konsoloslukları arasında tesbit edilecektir.» 

üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Br. Hans Heinrich Strack Fatm #üştü Zorlu 
özel Elçilik Müsteşarı 

Alman Heyeti Başkanı 
Ankara. 
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PROTOKOL : I 

Türk - Alman ticaret mübadelelerini daha geniş surette inkişaf ettirmek maksadiyle Türk Hükü
meti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti âtideki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır : 

Aşağıda tadat edilen Türk mallarından her birinin karşısında gösterilen kıymet .veya miktarı 
aşan ihracından tahassül edecek disponibiliteler, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasına ekli 
B listesinde yazılı Alman malları için tesbit edilmiş bulunan kontenjanlardan fazla olarak işbu 
malların ithaline tahsis olunacaktır. Şurası mukarrerdir ki munzam kontenjanlar, ancak aşağıda tü
tün için tâyin edilen miktarın tükenmesinden sonra tahsis edileceklerdir. 

Türk mallan 
Tütün 10.000 Ton 
Fındık 9.000.000 » 
Pamuk 60.000.000 » 
Kuru üzüm \ 6.000.000 » 
Kuru incir 1.000.000 » 
Tiftik 1.500.000 » 

Ankara'da, 16 Şubat 1952 tarihinde, her iki dildeki metinler muteber sayılmak üzere ikisi Türk
çe, ikisi Almanca olarak dört nüsha tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme ilişiktir. 

Türk Hükümeti adına Almanya Federal Cumhuriyeti 
Fatin Rüştü Zorlu Hükümeti adına 

Hans H&inrich Strack 

PROTOKOL : II 

Türk Heyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Heyeti, bugünkü tarihte imzalanan Anlaşmalar
la neticelenen müzakereler sonunda ve iki Âkıd Tarafın OECB 'ye karşı olan taahhütlerini mahfuz 
tutarak, aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

1. Türkiye veya Almanya Federal Cumhuriyeti mevcut serbestleştirme tedbirlerince her han
gi bir değişiklik yapmak mecburiyetinde kaldığı takdirde, halen serbestleştirilmiş olan malların 
ithali için verilecek kontenjanlar, diğer memleketler mevritli aynı mallara nispetle eşit bir muame
leyi sağlıyacak şekilde tesbit edilecektir. 

2. Türkiye'de ve Almanya Federal Cumhuriyetinde halen mevcut olan serbestleştirme tedbir
lerinde böyle bir değişiklik yapıldığı takdirde, bugünkü tarihte imaalanan Ticaret Anlaşmasının 
6 ncı maddesinde derpiş olunan Karma Komisyon, halen serbestleştirilmiş bulunan malların it
hali ve ihracı için kontenjanları tesbit etmek üzere derhal toplanacaktır. 

Ankara'da, 16 Şubat 1952 tarihinde her iki dildeki metinler muteber sayılmak üzere, ikisi Türk
çe ve ikisi Almanca olarak dört nüsha tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme eklidir.. 

Türk Hükümeti Almanya Federal Cumhuriyeti 
adına Hükümeti adına 

Fatin Rüştü Zorlu Hans Heinrich Strack 
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Ankara, 16 Şubat 1952 

Bay Başkan, 
••• Bugünfeü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasının akdi için cereyan eden müzakereler esnasında tü

tün, için toplanan tâli komisyonda yapılan konuşmalar sırasında, bu tâli komisyondaki temsilcimiz Al
man firmalarının Doğu Almanya'ya ihrajç edilmek üzere Türkiye'den takriben 4.000 tonluk bir mik
tarda tütün satın almak niyetinde» olduklarım bildirmişti. 

Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından satın alman tütünün prensip itibariyle Almanya 
Federal Cumhuriyetinin dahilî istihlâkine tahsis edileceği mukarrer ^bulunduğundan, bu şekilde 
tekrar ihraç edilecek tütünün, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasına ek Protokol I de 
derpiş olunan 10 000 tonluk miktarın dışında kalması şartiyle, böyle bir ameliyeye Türk Hüküme- " 
tinin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanırım. 

Yukaırdaki husus hakkında mutabakatınızı bildirmenizi rica ederim* 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Dr. Hans Heinrich Strack Fatin Rüjtü Zorlu 
özel Elçilik Müsteşarı 

Alman Heyeti Başkanı 
An'kara. 

Ankara, 16 Şubat 1952 
Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
« Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasnın akdi için cereyan eden müzakereler esnasın

da tütün için toplanan tâli komisyonda yapılan konuşmalar sırasında, bu tâli komisyondaki tem
silciniz Alman firmalarının Doğu Almanya'ya ihraç edilmek üzere Türkiye'den takriben 4.000 ton
luk bir miktarda tütün satınalmak niyetinde olduklarını bildirmişti. 

Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından satmalınan tütünün prensip itibariyle Almanya Fede
ral Cumhuriyetinin dahilî istihlâkine tahsis edileceği mukarrer bulunduğundan, bu şekilde tek
rar ihraç edilecek tütünün, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasına ek Protokol I de der
piş olunan 10.000 tonluk miktarın dışında kalması şartiyle, böyle bir ameliyeye Türk Hüküme
tinin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanırım. ' . ' ' 

Yukardaki husus hakkında mutabakatınızı bildirmenizi rica ederim. » 
Yukardaki husus hakkında mutabakatımızı bildirmekle şeref kazanırım. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Ekselans Fatin Rüştü Zorlu Hans Heinrich Strack 
Milletlerarası İktisadi îş Birliği 

Teşkilâta Genel Sekreteri 
Türk Heyeti Başkam 

Ankara. 
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PROTOKOL : III 

Türk Heyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Heyeti, bugünkü tarihte imzalanan anlaşma
larla neticelenen müzakereler sonunda, aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

1. Türkiye Hükümeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, 10 Ocak 1952 ile 31 Aralık 
1952 arasındaki devre zarfında işbu protokola ek C ve D listelerinde yazılı malların ihracına 
karşılıklı olarak müsaade edeceklerdir. 

Şurası mukarrerdir ki bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşması, işbu Anlaşmanın 10 ncu 
maddesi hükümleri gereğince altı aylık bir devre için yenilenirse C ve D listelerindeki kontenjan
lar mukabil kıymetlerinin !% 50 si nispetinde muteber olacaklardır. 

2. Almanya Federal Cumhuriyeti, D listesinde hurda demir için ayrılan kontenjanı aşan bir 
miktarda ithalâtta bulunursa, fazla olarak ihraç edilen hurda demir miktarına göre, C listesinin 
toplu kontenjanı bire üç nispetinde artırılacaktır. 

Ankara'da 16 Şubat 1952 tarihinde, her iki dildeki metinler muteber sayılmak üzere, ikisi 
Türkçe ve ikisi Almanca olarak dört nüsha tanzim Şedilmistir. Fransızca bir resmî tercüme ek-
lidh. 

Türk Hükümeti adına Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına 
FaUn Rüştü Z&rîu Hans Heinrich Strack 
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519 
520 
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0-Liften 

Türkiye'ye ihraç olunacak Alman mallan 

İstatistik No. Malın cinsi 
1718,119,1721,1722 Halis çelikler 
17ı23,1724,1725 .̂726, Her nevi demir çelik 
17284729 
1723 den : 

Senelik kon
tenjan 

1724 

1725 

1728 

1729 

1730,1733,1735,1736 
521 1737,1738 
522 1739 
523 1740-1760 

1744,1745 

1740,1741 

523 
523 

524 

1742 

1746,1747 

1761 
1762-1765 

1766-1777 

22 X 22 den daha büyük dört köşe demir ve çelikler 
ile (20—50) X (5—9) ebadından daha kalın hadde
lenmiş demir ve çelik. (25 — 30) X 10 mm. lik-
ler müstesna. 
den *. 
Yalnız 12 mm. den daha kalın yuvarlak demirler 
den : * 
Yalnız 12 mm. den daha kalın beyzi demirler 
den : 
Köşebentlerden yalnız 30 X 30 X 3 mm. den daha 
kalınları ve çeşitli köşebentlerden yalnız 30 X 45 X 5 
ten daha büyükleri 
dan : 
Yalnız 80 mm. den daha büyük I, U ve T demirleri, 
30 X 30 X 5 ten büyük L demirleri hariçtir. 
Galvanizli her nevi demir çelik 
Demiryolu ray, yastık ve parçalan 
Demiryolu traversleri 
Demir veya çelik saç levha, çemberlik 
den: 
1 mm. de 3 mm. ye kadar (1 mm. hariç) daim 
kalınları 
den: 
Yalnız 3 mm. lik sac levhalar 
(düz) 
den: 
Yalnız 3 mm. lik demir sac levhalar (oluklu) 
den: 
Yalnız 1,5 mm. ye kadar (1,5 mm. hariç) demir 
veya çelik sac levhalar (oluklu hariçtir) 
Teneke 
Çelik sac levha, düz, oluklu, çenberlik, resimli, 
ıstampalı 
Demir veya çelik tel, demir bantlar (soğuk haddeli) 
Dikişsiz çelik boru (Mannesman) 

i 

22.700 ton 

15.000 ton 

4.000 ton 

3.000 ton 

1.000 ton 

1.300 ton 
«.000 ton 

50.000 ton 
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D Listesi 

Federal Almanya Cumhuriyetine ihraç olunacak Türk mallan 

Malın cinsi 

Krom 
Manganez cevheri 
Kurşun ve çinko cevheri 
Antimuan cevheri 

' Bakır 
Karabük pik demiri 
Hurda demir 

Senelik kontenjan 

2 500 000 $ 
500 000 $ 
500 000 $ 
300 000 $ 

4 000 000 $ 
30 000 Ton 
50 000 Ton 

TÜRKIYE ÎLE ALMANYA FEDERAL CUMHURIYET! ARASINDA AKDEDILEN ÖDEME 
ANLAŞMASı 

Türkiye ile Almanya Federal "Cumhuriyeti arasındaki ödemeleri tanzim ve 19 Eylül 1950 de Pa
ris'te imzalanmış olan Avrupa Tediye Birliğinin Kurulmasına dair Anlaşma (Aşağıda Avrupa Te
diyeler Anlaşması tesmiye olunan) hükümlerine uymak gayesiyle, Türkiye Hükümeti ve Almanya 
Federal Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1. 

Almanya Federal Cumhuriyetinden Türkiye'ye ithal edilmiş veya edilecek olan, Almanya Federal 
Cumhuriyeti mevritli malların bedellerine ait ödemelerle, Türkiye 'den Almanya Federal Cumhu
riyetine yapılacak, işbu Anlaşmanın ekinde zikredilmiş olup kambiyo kontrolü konusunda mer'i 
mevzuatça müsaade edilen diğer her türlü ödemeler «Bank Deutscher Laender» namına «Bank 
Deutscher laender A. B. D. Doları hesabı» ismiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası needinde 
açılacak olan faizsiz bir A. B. D. Dolan hesabına yapılacak ödemelerle icra olunacaktır. 

Madde — 2. 

Türkiye'den Almanya Federal Cumhuriyetine ithal edilmiş veya edilecek olan Türkiye mevritli 
malların bedellerine ait ödemelerle, Almanya Federal Cumhuriyetinden Türkiye'ye yapılacak, 
işbu Anlaşmanın ekinde zikredilmiş olup kambiyo kontrolü konusunda mer'î mevzuatça müsaade 
edilen diğer her türlü ödemeler, 1 nci maddede zikredilen hesabın zimm'etiyle icra edilecektir. 

Madde — 3. 

Türk lirası, Doyçe Mark veya diğer üçüncü bir para üzerinden yapılmış muamelelerde bu 
paraların A. B. D. dolarına tahvili, Milletlerarası Para Fonu tarafından resmî rayiç kuru olarak 
kabul edilmiş rayiçler üzerinden yapılacaktır. Böyle bir rayici mevcut olmıyan paraların tah
vili, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ödeme günü tatbik olunan kur esası üzeriu-
den ve «Bank deutscher Laender> tarafından ödeme günü tatbik olunan ortalama resmî kur 
esası üzerinden yapılacaktır. 
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Madde — 4. 

Almanya Federal Cumhuriyeti dâhilinde bulunun Amerikan İngiliz ve Fransız makamları tara
fından doğrudan doğruya yapılan mubayaaların ödemeleri işbu Anlaşmalım çerçevesi dâhilinde 
icra edilemez. 

Madde h. 

Avrupa Tediyeler Anlaşmasının 8b veya 16b maddelerine binaen veya Avrupa Tediye Birliğinin 
Âkıd Taraflardan biri hakkında taliki ve yahut Taraflardan birinin Birlikten çekilmesi ve yahut 
da Birliğin tasfiyesi gibi her hangi bir sebepten dolayı, 1 nci maddede zikrolunaıı hesabın bakiyesi
nin tesviyesi muaccel olursa, alacaklı memleket ancak hesap bakiyesi 10 000 000 A. B. i). dolarını 
tecavüz ettiği ahvalde ve nispette serbest A. B. D. doları ile tediyesini isteyebilecektir. 

Madde — 6. 

Bu Anlaşmadan doğan bilcümle meseleleri halletmek gayesiyle, bugünkü tarihte imzalanan Tica
ret Anlaşmasının 6 nci maddesinde derpiş edilen Karma Komisyon, Akıd Taraflardan birinin talebi 
üzerine toplanacaktır. 

Madde — 7. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve «Bantt deutseher Laender» İşbu Anlaşmanın tatbiki için 
lüzumlu bilûmum teknik hususat üzerinde mutabık kalacaklardı]-. 

Madde — 8. 

a) İşbu Anlaşmanın veya Ekinin hükümlerinden her hangi birisi, Âkıd Taraflardan birinin 
«Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı» âzalığı sıfatından doğan hak ve mükellefiyetlerini ihlâl ettiği 
takdirde, böyle bir hüküm âzalık sıfatının devamı müddetince tatbik olunmıyacaktır. 

b) Hükümlerden birinin tatbiki imkânı hususunda bir ^öriiş ayrılığı mevcut olduğu tak
dirde, Âkıd Taraflar, bahis konusu hükmün Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı hüküm veya 
kararlarının meydana getirdiği rejime tatbiki imkânı hususunda derhal müzakerelere girişecek
lerdir. 

Madde — 9. 

Avrupa Tediye Birliğinin Âkıd Taraflardan biri hakkında taliki veya Taraflardan birinin 
Birlikten çekilmesi veyahut Birliğin tasfiyesi halinde, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaş
masının 6 nci maddesinde işaret olunan Karma Komisyon talik, çekilme veya tasfiyenin muteber 
olduğu tarihten itibaren 45 günlük bir müddet içinde, bu suretle hâsıl olan yeni vaziyeti tetkik 
etmek üzere toplanacaktır. İki Âkıd Taraf bir mutabakata varamadıkları takdirde Taraflardan 
her biri üç ay evvel ihbarda bulunarak işbu Anlaşmayı feshedebilecektir. 

Madde — 10. 

Âkıd Taraflardan biri 9 ncu veya 12 nci .maddeler mucibince Anlaşmayı feshettiği takdirde, 
aşağıdaki hükümler, işbu Anlaşmanın hitanımdan sonra, 1 nci madde gereğince açılan hesaba tatbik 
olunacaktı?. 

a) Hesap, işbu Anlaşmanın hitamından evvel usulü dairesinde tasvip olunan ödemelerin hesa
ba geçmesini temin için, üç ,sene müddetle açık kalacaktı*. 

b) Âkıd Taraflar, Anlaşmanın hitamı tarihinden itibaren (a) fıkrasında bahis mevzuu üç se
nelik müddet içinde, hesabın bakiyesinin borçlu memleketten alacaklı memlekete mal teslimatı 
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ve hizmet ifası suretiyle tasfiyesine gayret edeceklerdir. Bu muamelelerden mütevellit ödemeler, 
hesaba geçirilmeleri hususunda, işbu Anlaşmanın hitamından evvel usulü dairesinde tasvip edilmiş 
bulunan ödemeler misillû muameleye tâbi tutulacaktır. Üç senelik devrenin sonunda kalacak ba
kiye, A. B. D. Doları veya iki Merkez Bankasının üzerinde uyuşacakları başka bir para tediyesi su
retiyle tasfiye olunacaktır. 

e) îşbu Anlaşmanın tasfiyesi esnasında 1, 2 ve 5 nci maddeler hesap hakkında yürürlükte 
kalacaktır. 

Madde — 11. 

a) 15 Ocak 1949 tarihli ödeme Anlaşmasının 1 nci maddesi gereğince «Bank deutscher Laen-
der Export - împort offset account» ismiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası defterlerinde 
açılmış bulunan hesabın bakiyesi, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 nci mad
dede işaret olunan hesaba devrolunacaktır. 

b) Eski hesap kanaliyle tesviye edilecek bütün muameleler, yürürlüğe konulduğu tarihten 
itibaren, işbu Anlaşmanın hükümleri gereğince ifa olunacaktır. 

Madde — 12. 

a) işbu Anlaşma, ayrılmaz bir cüzünü teşkil eden eki ile birlikte, Türkiye ile Almanya için 
Birleşik Amerika Devletleri, Birleşik Kırallık ve Fransız Askerî Guvernörleri arasındaki, 15 Ocak 
1949 tarihli ödeme Anlaşmasiyle ekinin ve 23 Haziran 1950 ve 7 Mart 1951 tarihli mektup teatile
rinin yerine karnı olacaktır. 

b) îşbu Anlaşma 1 Ocak 1952 de, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle aynı za
manda yürürlüğe girecektir. 30 Haziran 1953 e kadar muteber olacak ve Âkıd Taraflardan biri 
tarafından yazılı olarak üç ay önce haber verilerek feshedilmedikçe senelik yeni devreler için uza
tılmış sayılacaktır. 

Ankara'da 16 Şubat 1952 tarihinde, her iki dildeki metinler muteber sayılmak üzere ikisi Türk
çe, ikisi Almanca olarak dört nüsha tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme eklidir. 

Türk Hükümeti adına Almanya Federal Cumhuriyeti 
Fatin Rüştü Zorlu Hükümeti atfına 

Dr. Hans Heinrich Strack 

ödeme Anlaşması eki 

Bu Anlaşmanın 1 ve 2 nci maddelerinde derpiş olunan ödemeler aşağıdadır •. 
1. Türkiye ile Almanya arasında, transit ticareti de dâhil, ticari mübadelelere mütaallik ticaret

te mûtat müteferri masraflar; ezcümle, bilûmum nakliye masrafları, navlun ve gemi kira bedelleri, 
deniz nakliyatına ait umumi masraflar ve malların gümrük, sigorta (prim ve tazminatlar) masrafları 
dâhil, gemilerin bakım, idare, tamir masrafları, ticari mübadelelerden mütevellit zararların tazmini; 

2.- Transit ticaretinden mütevellit hasılat ve masraflar; 
3. Komüsyonlar, simsariyeler, temsil masrafları, ilân masrafları, neşriyat; 
4. Emaneten imalât hizmetleri, tebdil, montaj, tamirat (gemi tamiratı dâhil) masrafları ve tekâ

mül işçiliği ücretleri; 
5. Yevmiyeler, aylıklar, ücretler ve tekaüdiyeler; 
6. Konsolosluk hasılatı; 
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7. İhtira beratları, alâmeti farika, numune ve modeller, inşaat plânlan, telif hakkı ve diğer fik

rî mülkiyet haklarına mütaallik masraflar ve gelirler; 
8. Âmme hizmetleri, vergiler, cezalar, mahkeme masrafları ve mümasil masraflar; 
9. Teminat mektuplarına mütaallik ödemeler; 

10. Posta, Telgraf, Telefon ve Demiryolları idarelerinin devrelik ödemeleri; 
11. Seyahat ve tahsil masrafları; 
12. Hastane masrafları; 
13. Reasüranslar (bakiyeler, primler ve tazminat ödemeleri); 
14. Fuar ve sergi masrafları; 
15. îki tarafın yetkili makamlarınca tasvip .olunan diğer her türlü muameleler. 

• : • ' • ' Ankara, 16 Şubat 1952 

Bay Başkan, 

Bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 3 ncü maddesine atfen size aşağıdaki hususla
rı bildirmekte şeref kazanırım : 

Almanya Federal Cumhuriyeti, Milletlerarası Para Fonuna henüz âza olmadığından, 1 DM. - 23, 
8095 A. B. D. senti nispeti halen Doyçe Mark rayici olarak yürürlüktedir. 

Şurası mukarrerdir ki, bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 1 nci maddesinde 
derpiş edilen ahdî hesaptan mütevellit dolarların tahvilinde tatbik olunacak rayiç « Bank deutseher 
Laender » tarafından A. B. D. serbest dolan tahvilinde tatbik edilen rayiçten, farklı okuyacaktır. 

Almanya Federal Cumhuriyetinde halen yürürlükte olan kambiyo sisteminde esaslı değişiklik 
vukua geldiği takdirde, işbu mektupta derpiş edilen hususlar icabında, « Bank deutsciher Laender» 
ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında müştereken, gözden geçirilecek ve tadil edile
cektir. 

Yukardaki hususlar üzerinde Türkiye Hükümetinin mutabakatını teyit eylemenizi rica ederim, 
Bay Başkan. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Ekselans Fatin Rüştü Zorlu Haris Heinrich Strack 
Milletlerarası iktisadi iş Birliği 

Teşkilâtı Genel Sekreteri 
Türk Heyeti Başkanı 

Ankara. 

, Ankara, 16 Şubat 1952 

Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 3 ncü maddesine atfen, size aşağıdaki husus

ları bildirmekle şeref kazanırım : 
Almaya Federal Cumhuriyeti, Milletlerarası Para Fonuna henüz âza olmadığından, 1 DM. =• 

23,8095 A. B. D. senti nispeti halen Doyçe Mark rayici olarak yürürlüktedir. 
Şurası mukarrerdir ki, bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 1 nci maddesinde der-
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piş edilen ahdî hesaptan mütevellit dolârJarın tahvilinde tatbik olunacak rayiç, «Bank .Deutscheı-
Laender» tarafından A. B. I), serbest doları tahvilinde tatbik edilen rayiçten farklı olmıyacak-
tn\. 

Almanya Federal Cumhuriyetinde halen yürürlükte olan Kambiyo sisteminde esaslı değişiklik 
vukuageldiği takdirde, işbu mektupta derpiş edilen hususlar icabında, «Bank Deutscheı- Laender» 
ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında müştereken, gözden geçirilecek ve tadil edile
cektir. 

Yukardaki hususlar üzerinde Türkiye Hükümetinin mutabakatını teyit eylemenizi rica ederim, 
Bay Başkan» 

Yukardaki hususlar üzerinde Hükümetimin mutabakatını bildirmekle şeref kazanırım. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Dr. Hans Heinrich Strack Fatin Rüştü Zorlu 
özel Elçilik Müsteşarı 

Alman Heyeti Başkanı 
Ankara, 

Ankara, 16 Şubat 1952 

Bay Başkan, < 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına atfen, bugünkü tarihte imzalanan 
ödeme Anlaşmasının 9 ncu maddesinde ve 12 maddesinin (b) fıkrasında derpiş edilen fesih imkân
larını, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasının evvelce feshi ihbar edilmiş olmadıkça 
veya aynı zamanda feshi ihbar edilmedikçe, kullanmıyaeağmı Almanya Federal Cumhuriyeti Hü
kümetinin taahhüt ettiğini bildirmekle şeref kazanrıra. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

ı 
Ekselans Fatin Rüştü Zorlu Ham Heinrich Strack 

Milletlerarası iktisadi îş Birliği 
Teşkilâtı Genel Sekreteri 

Türk Heyeti Başkam 
Ankara 

Ankara, 16 Şubat 1952 

Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına atfen, bugünkü tarihte imzalanan 

ödeme Anlaşmasnın 9 ncu maddesinde ve 12 nci maddesinin (b) fıkrasında derpiş edilen fesih im
kânlarının, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasının,evvelce feshi ihbar edilmiş olmadık-
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ea veya aynı zamanda feshi ihbar edilmedikçe kullanmıyacağını Almanya Federal Cumhuriyeti Hü
kümetinin taahhüt ettiğini bildirmekle şeref kazanırım. » 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Ba> Dr İlan* Heinrich Strack Fatin Rüştü Zorlu 
Öze] Elçilik Müsteşarı 

Alman Heyeti Başkan? 
Ankara 

Ankara, 16 Şubat 1952 

. Bay Başkan, 

Bgünkü tarihte imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına atfen, bugünkü tarihte imzalanan 
ödeme Anlaşmasının 9 ncu maddesinde ve 12. maddesinin (b) fıkrasında derpiş edilen fesih im
kânlarını, bugünkü tarihte imzalan Ticaret Anlaşmasının evvelce feshi ihbar edilmiş olmadıkça 
veya aynı zamanda feshi ihbar edilmedikçe, kullanınıyacağını Türkiye Hükümetinin taahhüt etti
ğini bildirmekle şeref kazanırım. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Dr. Ban» Heinrich Strae.k Fatin Rüşttü Zorlu 
Özel Elçilik Müsteşarı 

Alman Heyeti Başkanı 
Ankara 

Ankara, 16 Şubat 1952 

Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«Bugünkü tarihtae imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına atfen, bugünkü tarihte imzala

nan Ödeme Anlaşmasının 9 ncu maddesinde ve 12 nci maddesinin (b) fıkrasında derpiş edilen fe
sih imkânlarının, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasının evvelce feshi ihbar edilmiş ol
madıkça veya aynı zamanda feshi ihbar edimedikee, kullanmıyacağını Türkiye Hükümetinin taah
hüt ettiğini bildirmekle şeref kazanırım.» 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Ekselans Fatin Rüştü Zorlu • Hans Heinrich Strack 
Milletlerarası İktisadi îş Birliği 

Teşkilâtı Genel Sekreteri 
Türk Heyeti Başkanı 

Ankara 
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Ankara, 16 Şubat US2 

Bay Başkan, 

Türkiye ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki bugünkü tarihli Ticaret Anlaşmasının ve 
Ödeme Anlaşmasının imzası sırasında, iki Anlaşmanın hükümlerinin Berlin'in Batı sektörlerinde de 
(West - Berlin) cari olması hususunda iki Âkıd Taraf mutabıktırlar. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Dr. Hans Heinrich Strack Fatin Rüştü Zorlu 
Özel Elçilik Müsteşarı 

Alman Heyeti Başkanı 
Ankara 

Ankara, 16 Şubat 1952 

Bay Başkan, 

Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki bugünkü tarihli Ticaret Anlaşmasının ve 
Ödeme Anlaşmasının mizası sırasında, iki Anlaşmanın hükümlerinin Berlin'in Batı- sektörlerinde 
de (VVest - Berlin) cari olması hususunda iki Âkıd Taraf mutabıktırlar. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

Ekselans Fatin Rüştü Zorlu Hans Heinrich Strack 
Milletlerarası İktisadi îş Birliği 

Teşkilâtı Genel Sekreteri 
Türk Heyeti Başkanı 

Ankara 

Ankara, 16 Şubat 1952 

Bay Başkan, 

Türkiye ile Almanya arasında yeni bir Sulh Anlaşmasının akdine kadar, aşağıdaki anlaşmala
rın, 1 Mart 1952 tarihinden itibaren cari olmak üzere, muvakkaten tekrar yürürlüğe konulması 
hususunda Türkiye Hükümetinin mutabık olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım: 

1. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki 28 Mayıs 1929 tarihli Konsolosluk 
Mukavelenamesi, 

' 2. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki 12 Ocak 1927 tarihli ikamet Mukave
lenamesi, 

3. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki 3 Eylül 1930 tarihli îadei Mücrimin 
Muahedenamesi, 

4. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki 28 Mayıs 1929 tarihli Hukuki ve Tica
ri Mevaddı Adliyeye Mütaallik Münasebatı Mütkabiliyeye dair Mukavelename ile, 

5. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki 27 Mayıs 1930 tarihli Ticaret ve Sey-
risefain Mukavelenamesinin yalnız 6 ncı, 8 nci, 9 ncu, (b fıkrası müstesna) 10 ncu, 13 ncü, 14 
ncü, 15 nci, 16 ncı, 17 nci, 19 neu ve 20 nci maddeleri. 
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Yeniden yürürlüğe konulan işbu anlaşmalar, bir taraftan Almanya Federal Cumhuriyeti ve Ba

tı Berlin ile diğer taraftan Türkiye arasındaki münasebetlere şâmildir. 
Yukardaki husus hakkında Almanya Fderal Cumhuriyetinin mutabakatını teyit etmenizi rica 

ederim, Bay Başkan. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

Bay Dr. Hans Heinrich Strack Fatin Rüştü Zorlu 
özel Elçilik Müsteşarı 

Alman Heyeti Başkanı 
Ankara 

Ankara, 16 Ştobat 1952 

Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«Türkiye ile Almanya arasında yeni bir sulh Anlaşmasının akdine kadar, aşağıdaki Anlaşmala

rın, 1 Mart 1952 tarihinden itibaren cari olmak üzere, muvakkaten tekrar yürürlüğe konulması 
hususunda Türkiye Hükümetinin mutabık olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım: 

1. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki 28 Mayıs 1929 tarihli Konsolosluk Mu
kavelenamesi, 

2. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki 12 Ocak 1927 tarihli İkamet Muka
velenamesi, 

3. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki 3 Eylül 1930 tarihli tadei Mücrimin 
Muahedenamesi, 

4. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki 28 Mayıs 1929 tarihli Hukuki ve Ticari 
Mevaddı Adliyeye mütaallik Münasebatı Mütekabiüyeye dair Mukavelename ile, 

5. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki 27 Mayıs 1930 tarihli Ticaret ve Seyri-
sot'ain Mukavelenamesinin yalnız 6 ncı, 8 nci, 9 nen, (b fıkrası müstesna), 10 ncu, 13* ncü, 14 ncü, 
15 nci, 1,6 ncı, 17 nci, 19 ncu ve 20 nci maddeleri. 

Yeniden Yürürlüğe konulan işbu Anlaşmalar, bir taraftan Almanya Federal Cumhuriyeti ve 
Batı Berlin ile diğer taraftan Türkiye arasındaki münasebetlere şâmildir. 

Yukardaki husus hakkında Almanya Federal Cumhuriyetinin mutabakatını teyit etmenizi rica 
ederim, Bay Başkan.» 

Yukarda anılan Anlaşmaların tekrar yürür'iağe konulması hususunda Almanya Federal Cumhu
riyetinin mutabakatını size teyit ederim. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Buy Başkan. 

Kkselâns Fatin Rüştü Zorlu Hans Heinrich Strack 
Milletlerarası İktisadi tş Birliği " , 

Teşkilâtı Genel Sekreteri ' • 
Türk Heyeti Başkanı 

Ankara 
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PROTOKOL 

Türk Heyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Heyeti, bugünkü tarihte imzalanan Anlaşmalarla 
neticelenen müzakereler sonunda, aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

Türkiye Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Torquay'de tesbit edilen ve yü
rürlüğe konulması Almanya'da tütünlere tatbik edilen dahilî resimlerin Almanya Federal Cumhu
riyeti Hükümeti tarafından esaslı bir şekilde indirilmesine bağlanan iki taraflı listelerin, muvak
katen ve GATT'ın çerçevesi haricinde, yürürlüğe konulması hususunda mutabıktırlar. 

Her iki Hükümet Türk listesinin 558 H 1 bölümüne mütaallik gümrük resminin 65 T. L. 
dan 80 T. L. na çıkarmak hususunda mutabıktır. 

Üç ay evvel ihbar etmek şartiyle, her iki Hükümet karşılıklı listelerin tatbikına her an son 
verebileceklerdir. 

Şurası mukarrerdir ki, bahis konusu imtiyazların Gümrük Tarifelerine ve ticarete mütaallik 
Genel Anlaşmaya ek listelere ithali, Torquay Konferansına iştirak eden Türkiye ve Almanya Fe
deral Cumhuriyeti heyetleri tarafından GATT'ın îcra Sekreterine yazılan müşterek mektupta der
piş edildiği veçhile, Almanya'da tütünlere tatbik olunan dahilî resimlerde Almanya Federal Cum
huriyeti Hükümeti tarafından tatminkâr bir indirme yapıldıktan sonra, her iki Hükümet arasın
da varılacak Anlaşmaya bağlı kalmaktadır. 

Ankara'da, 16 Şubat 1952 tarihinde, her iki dildeki metinler muteber sayılmak üzere, ikisi 
Türkçe ve ikisi Almanca olarak dört nüsha tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme eklidir. 

Türk Hükümeti adına Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Fotin Rüştü Zorlu Dr. Hans Heinrich Strack 

Türkiye'nin Almanya Federal Cumhuriyetine tanıdığı Gümrük Tarife Tavizleri listesi 

Resim haddi 
Tarife No. Eşyanın cinsi (T. L.) 

ihtar: Nesli veya şeceresi resmen tevsik edilen da
mızlığa mahsus sâf kan at, sığır, koyun veya keçi 
cinsleri hayvanlarla domuzlar resmî Türk makamla
rınca tesbit edilen nizam ve şartlar dairesinde mua-
fen ithal olunur. 

75 İşlenmiş deriler 
A Tabaklanmış fakat boyanmamış 

2 Vidala, vaketa ve telâ tin denilen deriler 100 K. S. 420,— 
3 Sair deriler 100 K. S. 220,— 

thtar: Parlatılmış fakat ruganlı ve lake olmıyan 
dana ve inek derileri No. 75/B.2 mucibince tarife-
lenir. Lüstro derilerinden, boyanmış biraz parlak 
olup fakat ruganlı ve lake ve selütoit ve emsali 
maddelerle cilâlı ve lâkeli olmıyan deriler anlaşılır. 

( S. Sayısı : 47 ) 
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Resini haddi 

Tarife No. Eşyanın cinsi (T. L.) 

C Koyun, kuzu, keçi, oğlak, fok, timsah, yılan deri-
leriyle sair bilcümle derilerden ruganlı veya lâkeli, 
kabartmalı, glase, kumlu, resimli, yaldızlı, kadife 
taklidi (podösüet) maroken, tüylü ve sair surette 
müzeyyen olanlar (eldiven için kesilmiş olanlar da 
dâhildir). * 100 K. S. 2 000,— 
İhtar : Kâğıt ve mukavvadan başka maddelerden 
deri taklitleri de «C» fıkrasına dâhildir. 

87 Deri ve kösele mamulâtı : 
A Para cüzdanları, kadın çantası, sigara ve tütün çan

taları, saat, dürbün, fotoğraf ve sair emsali alât 
gılâfları, tuvalet takımları mahfazalan, evrak ve 
dosya çantaları, deri köstek: 

1 Sade veya mevaddı âdiye ile mürettep olanlar 
Para cüzdanlan, ufak para çantası, kadın çantası, 
tuvalet takımları mahfazalan, sigara ve tütün çan-
talan, saat kösteği 100 K. S. 2 463,88 
Evrak ve dosya çantaları 100 K. S. 2 000,— 
Saat, dürbün, fotoğraf ve sair emsali alât gılâf-
lan 100 K. S. 1 000,-
fhtar : Alât ve cihazlarla birlikte gelen ve bunlar
la satılması ve faturalanması mûtat olan deri ve kö
sele ' glâflar, âdi mevad veya suni ipekle mürettep 
olsun olmasın 100 kiloda 500 lira resme tâbidir. 
Ayn getirildikleri takdirde kendi tarifelerine ta
bidirler. 

y91 Deri ve köseleden mamul 'kasık bağlan 100 K. S. 600,— 
105 Safi veya mahlut yünden 'kadife, pelüş, astragan, 

lutr vesair kürkler taklidi olan mensucat ve bun
ların korde'lâları (mevaddı saire ile mürettep ol
sun olmasın) 

A Safi veya % 50 den fazlası yün olanlar 100 K. S. 718,63 
^ yüzde elliye kadar ipeğin gayn lifî mevad ile mah

lut olanlar 100 K. S. 521,01 
133 Tül, gaz ve elektrik, ipek veya suni ipekten veya 

diğer mevaddı lifiye ile karışık (madeni teller ve
sair ile mahlut olanlar da dâhildir.) 

A Düz tül ve gaz (ıbenetoli ve resimli olanlar da dâhil
dir.) 100 K .S. 8 623,57 

IB Perdelik tül (bobino) 100 K. S. 7 391,63 
136 Kadife, pelüş ve kadifeli ve havlı kumaşlar ve kor-

delâlar (madenî tellerle mahlut ve mevaddı saire 
ile mürettep olanlar da dâhildir.) 

yA Tamamen suni ipekten 100 K. S. 4 927,75 
y(B Sair mevaddı 'lifiye ile mahlut suni ipekten (% 70 

den ziyade suni ipeği havi olanlar (A) fıkrasına 
dâhildir). 100 K. S. 1 806,84 

( S. Sayısı: 47 ) 
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Besim haddi 
Tarife No. Eşyanın cinsi (T. L.) 

161 Nişasta ve 'kola : 
A Nişasta (tofbalarda) 100 G. 35,— 

ytB Mayi halinde kola (iç kablarmın sikleti dâhildir.) 
100 K. S. 37 , -

173 Çiriş, deikistrin, leykom (doğulmuş, döğülmemiş) 
100 G. 12,— 

220 Bira : 
A Fıçı içinde 100 G. 61,60 
B Sair kablarda (kabların sikleti dâhildir). 100 K. S. 77 — 

223 Tohumlar : 
yA Şeker pancarı tohumu 100 G. A 0,26 

281 Selüloit ve kazein, jelatin, nişasta, fenol, üre, asit 
filâtik, polyamide (nylon), vinyl, chloridaacetatik 
copolymer, vinylidine ch'loride copolymer, acrylo-
mitril copolymer, polivinyl acohol, polistrene, poli-
ethylene, tetrafluor oothylene polymer ve benzeri 
esaslardan terkip yolu ile sentetik olarak yapılan 
bilcümle plâstik maddeler. 

F Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen plâstik 
maddelerin sair bilcümle mamulâtı (Sair maddeler
le mürettep veya gayrimürettep) 

2 Sair maddelerle mürettep veya gayrimürettep 
Elektrik tesisat malzemesi. 100 K. 8. 150,— 
Resim edevatı ve hesap yapan cetveller 100 K. S. 500,— 
Mutfak takımları, çay ve kahve takımları, dolma 
kurşun kalem ve dolma mürekkepli kalem. 100 K. S. 700,— 
Sairleri 100 K. S. I 000,-

307 Fırça ve süpürge : 
B Her nevi resim fırçaları (saplı ve sapsız) 100 K. S. 218,16 

y331 Resim kâğıdı 100 K. S. 28,87 
334 İhtar : Mahsusan reçine ile masnu olan kâğıtlar re-

çineli kâğıt addolunur. 
335 Hassas kâğıt (her kalınlıkta) (iç kaplarının sıkleti 

dâhildir.) 
A Hassas fotoğraf kâğıdı (hassas kart postallar da dâ

hildir.) 100 K. S. 120,31 
B Hendese ve sairede müstamel hassas kâğıtlar ve 

şeffaf saman kâğıtları 100 K S. 57,75 
338 Duvar kâğıdı ve mukavvaları ve şeridi ve sair kap-

lamalık kâğıtlar : 
A Yaldızlı, kabartmalı, yün tozu ve saireden havlu ve 

deri taklitleri 100 K. S. 51,33 
ÛB Sairleri 100 K. S. 20,— 

342 Cilâlı âlâ mukavvalar (beyaz veya bir renkli) 
B - Metre murabbaının sikleti üç yüz gram ve ondan yu-

karı 100 K. S. 30,54 

( S. Sayısı : 47 ) 
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Resim haddi 

Eşyanın cinsi (T. L.) 

Resimler (ipekten gayrı) kâğıt, mukavva, muşamba 
veya bez üzerine (ciltli ve çerçeveli olanlar da dâ
hildir.) 
Fotoğraf, fotogravür, fotokolograt'i, i'ototipi, litoğ-
rafi, fotolitografi, kromolitografi, çinkogravür, gra-
fotipi, tifdürük ve sair sanatlarla yapılmış resimler 
(çıkartma, oyma resimler de dâhildir.) 100 K. S. 538,97 
Kâğıt veya mukavvadan mamul eşya (mevaddı sa
ire ile mürettep veya gayrimürettep) ezcümle : El-
bise, yakalık, kolluk, cüzdan, çanta, dantelâ, men
sucat, sicim, konfeti, serpantin, maske, abajur, yap
rak, çiçek, yelpaze, mendil, bayrak, fener makara 
şeklinde zamklı kâğıt ve emsali. 
Selüloz vatkasından âdet bezi 100 K. S. 100,— 
Saireleri 100 K. S. 230,99 
Pamuk vatka 100 K. S. 61,60 
Tüller ve muslinler 
Düz tül ve muslin, benekli ve madenî teller ile mah
lut veya mürettep olanlar da dâhildir. 
Kasarsız 
Kaşarlı, boyalı veya ıstampalı 
Tül - bobino (perdelik tül ve sair suretle fasone 
tüller) 
Kasarsız 
Kaşarlı veya boyalı 
Pamuk fisto (kenar ve ara) 
Pamuk fitiller : 
Lâmba, mum, çakmak ve ocak fitilleri 
saire ile mürettep ve gayrimürettep) 
Beyaz alevli yanan fitiller (gömlek) (mevaddı sai-
reden mamul olanlar veyahut mevaddı saire ile mü
rettep veya gayrimürettep olanlar) (yapılmış, ya
pılmamış dâhildir) 100 K. S. 230,99 
Pamuktan kuşak (şal taklidi olanlar da dâhildir.) 
bohça, omuz ve baş, masa ve yatak örtüleri, per
deler, çocuk kundağı, bayrak ve emsali hazır şey
ler, ipek ve saire ile işlemeli veya sair maddeler
le mürettep olsun olmasın. 100 K. S. 415,78 
Her nevi keten mensucat (örme kumaşlar dâhildir.) 
(madenî teller ve pullar ve sair ile mürettep olanlar 
da dâhildir.) 
Kadife pelüş : 
Sair nebati lifler ile karışık 100 K. S. 433,10 
Bisiklet, otomobil, araba ve sair vesaiti nakliye te
kerleklerine mahsus iç ve dış lâstikleri ve şeritler 
(mevaddı saire ile mürettep ve gayrimürettep) • 

100 K. S. 
100 K. S. 
tle fasone 

100 K. S. 
100 K. S. 
100 K. S. 

(mevaddı 
100 K. S. 

431,18 
615,97 

443,50 
646,77 

1 185,74 

102.6G 

( S. Sayısı : 47 ) 
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Resim haddi 

Tarife No. Eşyanın cinsi (T. L.) 

A îg ve dış lâstikleri 
2 Bisiklet için. 100 K. S. 80,— 

446 Elâstikî mensucat ile lâstiğe batırılmış veya bir 
tarafına veyahut arasına lâstik sürülmüş veyahut 
lâstiğe yapıştırılmış mensucat. 

A Safi veya mahlut ipek ve suni ipek mensucat 
100 K. S. 1 283,27 

B Safi veya ipekten gayrı elyaf ile mahlut yün men
sucat 100 K. S. 492,78 

C Sair mensucat 100 K. S. 277,19 
449 Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen s8İr ka

uçuk mamulâtı (mevaddı saire ile mürettep veya 
gayrimürettep ) kauçuk contalar (kesilmiş olarak 

100 K. S. 23,10 
Sairleri 100 K. S. 230,99 

452 * Yere sermeye mahsus linoleom, kaptolikan muşam
baları (parça veya top halinde) 

A Mantarlı ve mütaaddit renkli -100 G. 38,18 
B Mantarlı yekrenk 100 G. 24,70 
C Mantarsız bir veya ziyade renkli 100 G. 35,93 

453 Duvar, raf, sofra ve mobilya örtmeye ve kaplama
ya mahsus muşambalar (parça veya top halinde) 

100 K. S. 97,02 
y471 Siliko - alunıino ve silisli ateş toprağı 100 G. 1,92 
y481 C Manyezit ve kromit ateş tuğlası 100 S. 5,— 
y487 Çiniden veya porselenden sofra, tuvalet takımları 

• C tki ve daha ziyade renkli, markalı, yaldızlı ve re
simli mevaddı saire ile gayrimürettep 100 G. 38,50 
İhtar : Türkiye Hükümetinin bu resmi % 20 yi te-
cevüz etmemek kaydı ile advalorem bir resme tah
vil hakkı mahfuzdur. 

488 Çiniden, porselenden, alâtı elektrikiye ve aksamı, 
ezcümle: İzolatör (mücerrit), duy, sigorta, kupsir-
küi, enterrüptör, nipl, rozas ve saire. 

A Mevaddı saire ile mürettep 100 K. S. 70,— 
B Mevaddı saire ile gayrimürettep 100 K. S. 30,— 

489 Porselenden, mineden ve emsalinden suni dişler: 
A Çıplak 1 kiloda S. 7,70 

v494 Damacana: f 
A Adileri: 

2 Mevaddı saire ile mürettep (sepet örgüsü clanlar 
dâhildir.)' 100 G. 43,80 

509 Alâtı basariye ve fenniye camları (fotoğraf ve sine
matograf cihazlarına mahsus adeseler dâhildir). 

100 K. S. 900.-

( S. Sayısı : 47 ) 
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Resim haddi 

Tarife No. Eşyanın, cinsi (T. L.) 

y510 Camdan boncuk : 
A Çıplak veya âdi maden veya maddelerle mürettep 

100 K. S. 450 — 
528 Demir zincirleri : 

A Gemi ve saire için kaba zincirler (galvanizli, bo
yalı, ziftli olsun olmasın) 100 G. 12,83 

B Köpek, bisiklet, otomobil zincirleri ve emsali 
1 Sadeleri 100 K. S. 20,53 
2 Bakır, kalay, çinko, nikel, kurşun, alüminyum gal

vanizli veya oksitli veyahut boyalı 100 K. S. 20,53 
y529 Fonttan borular : 

A Dökme font: 
2 Yalnız et kalınlığı 6 milimetre ve daha aşağı olan 

dökme borular 100 G. 9,62 
531 Fonttan, demirden kaba mamulât ezcümle çanak, 

pota, direk, delinmiş, delinmemiş levhalar, demir- . 
yolu makasları ve işaretleri, inşaatta müstamel ça
tılmış veya çatılmamış aksam, betonlarda müstamel 
kesilmiş, zımbalanmış saç levhaları, tekemmül etmiş 
alatı mihanikiye aksamından maada gemi, demiryolu 
ebniye ve saire için zikredilmiyen sair kaba mamulât 

A Cilâsız ve boyasız 
y Demiryolu makaslan ve işaretleri, inşaatta müsta

mel çatılmış veya çatılmamış demir aksam 100 G. 17,97 
538 Her nevi demirden el alâtı (saplı veya sapsız): 

yC Taşçı matkap ve kaşıklan 100 K. S. 8,32 
yD Ziraatta müstamel makas, bağ bıçağı ve orak 

100 K. S. 18,48 
Tırpan 100 K S. 7,20 

y539 Makas, makineli saç makası, ustura, makineli us
tura, fındık kıran, tirbuşon ve emsali : 

H Sair mevat ile mürettep veya gayrimürettep 
100 K. S. 117,80 

552 Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen demirden 
hırdavatçılık eşyası ezcümle : 
Mutfak takımı, sofra takımı, kahve ve çay takım
ları, lâmba ve aksamı, ütü, kahve değirmenleri, 
et makinesi, musluk, kova, banyo, abdeshane ta 
vazımatı, dirhemler, ateş kürek ve maşaları, hay
van çanları, üzengi, şişe kapsülleri ve emsali ma
mulât (mevaddı saire ile mürettep veya gayri
mürettep ) : • 

B Boyalı, cilâlı, sırlı veyahut sair maden ile gal
vanizli 100 K. S. 46,20 

( S. Sayısı : 47 ) 
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Kesim haddi 

Tarife No. Eşyanın cinsi (T. L.) 

C Elektrik tertibatını havi olanlar 
Elektrik ütüsü 100 K. S. 77,— 
Sairleri 100 K. S. 123,19 
ihtar : Beyaz alevli petrol lâmbaları bu numa
raya göre resme tâbidir. 

558 Bakır tel (yuvarlak) (mütaaddit tellerin bükül
müşü dâhildir.) 

B Cilâlı, nikel, alimünyum ve sair âdi maadin gal
vanizli veya oksitli 100 K. S. 64.8ı) 

H Bakırdan ceryanı elektrikide müstamel tel ve 
kablolar: (diğer madeni tellerle mahlut olanlar 
da dâhildir). 

1 Lâstik, küteperka, kâğıt, aspestos, plâstik ve sair 
maddelerle bir veya birden ziyade tecrit edilmiş 

100 K. S. 80 — 
559 Bakırdan sırmacılık eşyası (üzerine sarılı bulun

dukları makara ve sairenin ve içinde bulunduk
ları kutuların sikleti dâhildir.) 

A Tel ve pul (alâtı musikiye telleri hariçtir.) 
1 Âdi veya cilâlı 100 K. S. 200,-
2 Nikel, pirinç ve saire ile yaldızlı 100 K. S. 300,— 
3 Altın veya gümüş yaldızlı 100 K. S. 450,— 

y563 Bakırdan heykeller, kazan, imbik, soba ve ütüler 
(elektrikli ve mevaddı saire ile mürettep olanlar 
da dâhildir.) 100 K. S. 218,16 

y564 Bakır semaver, kahve değirmeni, lâmbalar ve ede
vatı beytiye 

D Elektrik tertibatını havi olanlar 100 K. 9, 269.4' 
565 Bakırdan çilingir ve hırdavatçı eşyası ezcümle: 

Mobilye, kapı ve pencere edevatı, gem, mahmuz, 
zil ve çıngırak, musluk, yorgancı çivileri, el alet
leri, mobilye ve karyola ve sair emsali (mevaddı 
saire ile mürettep ve gayrimürettep) 

A Âdi veya boyalı 100 K. S. 218,28 
ıB Cilâlı veya nikel yaldızlı veya oksitli 100 K. S. 323,38 

569 Alüminyum ve halitası : 
O 3 Teller. 100 K. S. 50,— 
Ç l Levha ve yapraklar (düz). 100 K. S. 30,— 

2 Ondüle edilmiş, kemerlendirilmiş, yivli veya oluklu, 
çizgili, kendinden desenli, ve sair surette şekillendi
rilmiş levha ve yapraklar. 100 K. S. 50,— 

D Granüle ince pul ve tozlar. 100 K. S. 50,— 
P Borular ve tüpler. 100 K.S. 100,— 
ö Mutfak takımı ve ev işlerine mahsus kab ve ede

v a t 100 K. S. 200,— 

( S. Sayısı : 47 ) 
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Resim haddi 

Tarife No. Eşyanın cinsi (T. L.) 

t 3 inşaatta müstamel çatılmış veya çatılmamış aksam 
yerlerine göre kesilmiş veya delinmiş levhalar 
ve tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen alümin
yumdan sair kaba mamulât (sair maddelerle mü-
rettep veya gayrimürettep) 100 K. 8. 50,— 

576 Tutya ve halitasından mamulât (mevaddı saire ile 
mürettep veya gayrimürettep), 

iB Sair âdi maadin galvanizli -veya vernikli ve yahut 
boyalı. 100 K. S. 105,10 

598 İhtar : Bekçi ve gece bekçilerine mahsus saatler bu 
numaraya göre tarifelenir. 

601 sH Armonik (el ile çalıanan) . . . adedinden 15,— 
613 Teleskop ve mikroskop 100 K. S. 346,48 
615 Fotoğraf cihazı ve cihaza mütaallik aksam. . 1 kilo

da K. S. 13,86 
y619 Telsiz telgraf ve telefon ahize makineleri (tamam 

veya natamam) lâmbalar ve hoparlörler. 100 K. S. 320,82 
62*5 Başka yerde zikredilmiyen fenne, mesahai araziye, 

riyaziyeye, hikmeti tabiîyeye, heyete ve ahvali cevvi-
yeye mütaallik alât 
Tahtadan hesap yapan cetveller. 100 K. S. 500,— 
Diğerleri 100 K. S. 615,97 

632 Alâtı vezniye 
A Hassas teraziler (eczane ve tahlilhanelerde ve sa-

irede müstamel) (mahfaza ve dirhemler dâhildir.) 
100 K S. 577,47 

H Demiryolu mevkilerinde ve fabrikalarda müstamel 
sabit büyük basküller. 100 G. 21,82 

653 A Akümülâtör ve yedek plâkları (akümülâtör plâkla
rından maada aksamı mamul oldukları mevadda mah
sus rüsuma tâbidir.) 100 K. S. 60 — 

670 Zatülhareke tramvay (muharrik, müteharrik, tamir 
ve sair arabalar dâhildir.) 100 S. 77,— 

683 Motorlu gemiler 
D Yat ve muş beher hacmi istiabı tonundan 200,— 

685 Yelkenli yat ve kotra beher hacmi istiabı tonundan 250,— 
703 Matbaa ve yazı mürekkepleri ve resim boyaları: 

A Matbaa mürekkebi (her nevi) 100 K. S. 18,— 
D İstampa boyası, yazı makinesi şeridi, çini mürekkebi, 

kopya mürekkebi ve emsali mürekkepler 100 K. S. 103,94 
İhtar: Kapsüller içinde ithal edilen yazı makinesi 
şeritleri 703/D numara mucibince resme tâbidir. 

V Kurşun kalemi (her renk) kömür kalemleri (füzen) 
resim tebeşiri (çıplak veya ağaçlı ve saireli) 
Kurşun ve kömür kalemleri 100 K. S. 350,— 
Diğerleri 100 K. S. 449,14 
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Tarife No. 

y792 A 
853 B 

y859 
yA 
B 

Eşyanın cinsi 

Aspirin (her şekilde) 100 K. 
Müstahzaratı tıbbiye ve seromlar ve aşılar: 
1. Birinci sınıf 
2. İkinci sınıf 
3. Üçüncü sınıf 
Ağız armonikleri: 
Ağaçtan 100 K. 
Âdi maadinden 100 K. 

S.. 

S. 
S. 

Resim had^i 
(T. L.) 

410,65 

% 25 
% 18,75 
% 3,75 

-. 
1X)1,06 
280,— 

O Kauçuktan, selüloitten, deriden ve sair gayrimezkûr 
âdi mevaddan 100 K. S. 280,— 

Umıuni ihtar : Türkiye Hükümetinin, resimlerinin ensidansı;% 5 ten aşağı olan tarife numaraları
nın spesifik resimlerini, |% 5 i tecavüz etmemek kaydiyle advalorem resimlere tahvil etmek veya bu 
resimleri '% 5 advalorem resme tekabül edecek bir seviyeye çıkartmak hakkı mahfuzdur. 

w, (S. «ayısı: il) ^ 
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Almanya Federal Cumhuriyetinin Türkiyeye tamdtğı Gümrük Tarife tavizleri listesi 

Verilen 
Alman gümrük rorim haddi 

Tariî'e No. Eşya. cinsi ad rai o rem f/r. 

y0'5 04 Koyun bağırsağı (yaş. dondurulmuş, tuzlu veya ku
rutulmuş) Muaf 

07 05 yA Bakla, ve acı bakla 5 
08 03 incirler : 

B Kuru 5 
08 04 Üzümler : 

B Kuru : 
2 Diğerleri Muaf 

08 05 Tarifenin başka yerlerinde dkredilnıiycn meyvalar 
(kabuklu, kabuksuz, yaş veya kuru) 
Fındık r> 
Fiğ 10 
Nebati yağlar (mayi veya sulp) 
Ham 
Zeytin yağı 7 
Debagatta kullanılan nebati hülâsalar 
Palammt hulâsası- 8 |'*'j 
Taıifenin başka yerlerinde zikredilmiyeıı hayvani 
kıllar (yıkanmış, kaşarlanmış, boyanmış veya frize 
edilmiş olsun alımısın) 
Ankara, keçisi kılı Muaf 
Kaba kıllar ve döküntüleri 
F i m e edilmemiş Muaf 
Firiae edilmiş Muaf 

58 01 Düğümlü ve sarmalı halılar 
yB Tünden (el ile dokunmuş) 30 

12 
15 

32 

51 

% . 

03 . 
07 

01 

02 

B 
y F 

A 
y i 

yB 

l 
2 

£*] Tonju&y umumi Atman Tmnz tistesi g-ervğimte tatbik tâiîf-
cek fiitt renim % 5 Ur. 

»m<t 
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S. SAYISI : 4 9 
Basın Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve iç

işleri ve Adalet komisyonları raporları (1/375) 

T. C. 
Başbakanlık 14 , IV . 1952 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2311, 6/1067 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

15 . VII . 1950 tarihli ve 5680 sayılı: Basın Kanununa bir madde eklemesi hakkında Adalet 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 22 . III . 1952 tarihinde Yüksek; Meclise,sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla ar-
zederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 
5680 sayılı Basın Kanununun dördüncü maddesine göre, her mevkutenin yazı işlerini fiilen idare 

eden bir mesul müdürü bulunması ve beşinci maddesine göre de mesul müdürün Devlet memuru ol
maması şarttır. Kanunda bu hususta başka bir hüküm mevcut olmadığı cihetle resmî daire ve mües
seseler tarafından yayınlanmakta olan gazetelerle ilmî, hukuki ve edebî dergiler için hariçten birer 
mesul müdür tutulması icabeylemekte ve aksi takdirde bu gibi resmî gazete ve dergilerin yayınlan
ması mümkün bulunmamaktadır. 

Jbu gibi gazete ve dergilere hariçten birer mesul müdür tâyin edilmesi keyfiyetinin ise, malî imkân 
ve bütçe mülâhazalarından sarfınazar ne kadar mahzurlu olduğu izahtan varestedir. Her hangi bir 
Bakanlık veya fakülte tarafından yayınlanmakta.bulunan meslekî veya ilmî bir derginin bütün ida
re ve inisiyatifinin ayda muayyen bir miktar para ile tutulmuş hususi bir şahsa terk ve tevdi edilmesi 
terviç edilemez. Bunun içindir ki eski Matbuat Kanununun 65 nci maddesinde, Devlet daireleri ve 
müesseseleri tarafından yayınlanan resmî gazete ve dergilerin, basın yoliyle işlenen suçlara dair hü
kümlerle cevap ve düzeltme hakkına taallûk eden hükümler müstesna olmak üzere Basın Kanunu
nun diğer hükümlerine tâbi bulunmadığı açıklanmıştı. Bu husus her nedense 5680 sayılı Başın Ka
nununda nazara alınmamış ve ne maksatla,, alınmadığı hakkında bu kanunun gerekçesinde bir kayda 
da rastlanmamıştır. Bu sebepten dolayı Devlet daire ve müesseselerine ait dergilerin bir kısmı yayın-
lanamamâk ve diğer bir kısmı ise takibata mâruz kalmak durumuna düşmüş bulunduğundan bu ta
sarı hazırlanmıştır. 

Tasarıya göre, Devlet daire ve müesseseleri tarafından yayınlanan gazete ve dergiler, basın yo
liyle işlenen suçlara dair olan hükümlerle cevap ve düzeltme hakkına taallûk eden hükümler müstes
na olmak üzere diğer kayıt ve şartlara tâbi bulunmıyacak ve bu gazete ve dergilerle bir suç işlen
mesi halinde bundan o gazete ve derginin doğrudan doğruya idaresinden mesul olanlarla suç mevzun 
yazıyı yazan veya resmi yapan kimse mesul tutulacaktır, 

Bu tasarının kanuniyet kesbetmesi halinde tatbikatta hissedilmekte olan büyük müşküller gideril
miş ve kanunun bir boşluğu doldurulmuş olacaktır. 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
içişleri Komisyonca 

Esas No. 1/375 
Karar No. 48 

19 . VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

5680 sayılı Basın Kanununa bir madde ek
lenmesi hakkında olup Adalet Bakanlığınca ha
zırlanan ve komisyonumuza havale buyurulan 
Hükümet tasarısı Başbakan Yardımcısının hu-
zuriyle müzakere olundu. 

Mevzuun 5680 sayılı Basın, Kanununa göre 
matbuaların yazı işlerini fiilen idare edenle
rin memur olamıyacakları hükmü karşısında 
resmî daire ve müesseseler tarafından neşredi
len mecmua ve gazeteler için hariçten bir mesul 
müdür bulmak mecburiyetinde kalınması dolayı-
siyle bu nevi matbuaları neşreden dairelerin, bu 
matbuaları yazı işlerini idare edenlerin neşriya
tından mesul olmasına imkân vermek olduğu an
laşılmıştır. Bu itibarla tasan hakkında Hükü
metçe serdedilen mucip sebepler tamamen varit 
ve yerinde görülmüştür. Ancak Basın Kanunu 
ile mevcut « Mesul müdürlük » müessesesine sa
dık kalması ve aynı zamanda yazı işlerini fiilen 
kimin idare ettiğinin alâkalılarca sarih olarak bi
linebilmesi için (mevkutenin üstüne bu 'kimse
nin adı yazılır) fıkrasının ilâvesine karar veri
lerek ittifakla kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tev-
di buyıırülmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

İçişleri Ko. Başkanı 
Kırklareli 
F. Üstün 

Bu rapor Sözcüsü 
İzmir 

P. Arat 
Aydın 

İV. Geveci 

Çoruh 
Z. Ural 
Kütahya 
Y. Aysal 

Samsun 
M. özkefeli 

Balıkesir 
S. Başkan 

Çorum 
B. Koldaş 

Muğla 
Y. Başer 

Başkan V. 
Bursa 

N. Yılmaz 
Kâtip 

Amasya 
K. Eren 
Balıkesir 
M. Tuncay 

tmzada bulunmadı 
Çorum 
S. özer 
Niğde 

F. Ecer 
Trabzon 

Yazı işleri müdürlüğü mü 
essesesinin sarih olarak 
muhafazası yerinde olur. 

Van 
/. Akın 

H. Orhon 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/375 
Karar No. 10 

Yüksek Başkanlığa 

16 . XII . 1952 

5680 sayılı Basın Kanununa bir madde ek
lenmesine dair olan kanun tasarısı Başkanlık
ça kamisyonumuza havale edilmiş olmakla Ada
let Bakanlığı mümessilinin iştiraki ile görüşül
dü. 

Hükümet gerekçesinde zikredildiğ ve Basın 
Kanununun 4 ve 5 nci maddelerinde kabul edil
diği veçhile her mevkutenin bir mesul müdürü 
bulunması gerektiği gibi bunların memur olma

ması dahi derpiş edilmiş bulunmaktadır. Bu 
durum karşısında resmî daire ve müesseselerce 
yayınlanmakta olan gazete, ilmî, edebî ve huku
ki dergiler için hariçten birer mesul müdür tu
tulması icabeylemektedir. Bu şekil haricinde 
resmî gazete ve dergilerin yayınlanması müm
kün olamamakta veya zorluk çekilmektedir. 

Hariçten temin edilen mesul müdürün de res
mî daire ve müessesenin yayınladığı gazete ve 

( S. Sayısı : 49 ) 



dergilerin idaresi bakımından birçok mahzurları 
olduğu kabul edilmiş ve eski Matbuat Kanunu
nun 65 nci maddesinde de bu yolda bir hüküm 
mevcut iken her nedense 5680 sayılı Kanuna 
böyle bir hüküm konulmamış ve konulmayışı 
sebebi de tasarının gerekçesinde yer almş bu-
bulunmaktadıı. 

Bu sebepledir ki Devlet daire ve müesseseleri 
tarafından yayınlanan gazete ve dergiler, basm 
yoliyle işlenen suçlara dair olan hükümlerle 
cevap ve düzeltme . hakkına taallûk eden hü
kümler müstesna olmak üzere diğer kayıt ve 
şartlara tâbi bulunmıyacak ve bu gazete ve 
dergilerle bir suç işlenmesi halinde bundan o 
gazete ve derginin doğrudan doğruya idaresin
den mesul olanlarla suç mevzuu yazıyı yazan 
veya resmi yapan kimsenin mesul tutulacağı yo
lundaki mucip sebep komisyonumuzca da kabul 
edilmiş ve İçişleri Komisyonunca kabul edilen 
gerekçeye müsteniden mesul müdürlük müesse
sesine sadık kalmak ve aynı zamanda yazı iş
lerini fiilen idare edenim alâkalılarca sarih ola

rak bilinmesini temin maksadı ile maddeye 
(mevkutenin üstüne bu kimsenin adı yazılır) 
fıkrasının ilâve edilmesi yolundaki fikir ve mü
talâası komisyonumuzca da benimsenerek madde 
metni İçişleri Komisyonunda kabul edilen şekil 
dairesinde kabul edilmiş olmakla havalesi gere
ğince tasarı Yüksek Kamutaya arz edilmek üze
re Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
izmir 

/ / . Özyörük 
Ankara 

0. T. lltekin 
Çoruh 

M. Güney 
istanbul 

.1. Moshos 
Maraş 

M. Ozsoy 

Sözcü 
Manisa 
Ş. Ergin 

Çanakkale 
N. Kirişcioğlu 

Edirne 
M. Enginün 

Keyseri 
Y. Z. Turgut 

Siird 
Ş. Türkdoğan 

Tokad 
M. öndl 

Kâtip 
Balıkesir 
V. Asena 

Çankırı 
C. Boynuk 
Erzurum 
E. Karan 

Konya 
H. Aydıner 

Tokad 
H. ökeren 

( S. Saguı : 49 ) 



— 4 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

15 . 7 . 1950 tarihli ve 5680 sayılı Bastn Kanu
nuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 15 . 
yılı Basm Kanununa 
mistir : 

7 . 1950 tarih ve 5680 sa-
a§ağıdaki madde eklen-

EK MADDE 1. — Devlet daire ve müessese
leri tarafından neşredilen mevkuteler, 5680 sa
yılı Kanunun basın yoliyle işlenen suçlara ve ce
vap ve düzeltme hakkında taallûk eden hüküm
leri dışındaki mükellefiyet ve şartlara tâbi de
ğildir. 

Bu mevkuteler vasıtasiyle işlenen suçlarda 
mesuliyet, suç mevzuu olan yazıyı yazan veya 
resmi yapan kimse ile birlikte bu mevkuteleri 
doğrudan doğruya idare etmekle vazifeli olan 
kimseye aittir. 

Bu hususta Memurin Muhakamatı hakkındaki 
Kanun hükümleri cereyan etmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
II. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. tleri 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

(I. ve Tekel Bakanı 
S. Yır cali 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı ve 
Devlet Bakanı V. 

F. L. Karaosmanoğhı 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayırdırlık Bakan] 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. E. H. Üstündağ 
Tarım Bakanı 

İV. ökmen 
Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİBİŞİ 

15. VII. 1950 tarihli ve 5680 sayıh Basın Ka
nununa bir madde eklenmesine dair kanun tasa-

roı 

MADDE 1. — 15 . V I I . 1950 tarih ve 5680 sa
yılı Basın Kanununa aşağıdaki madde eklen
miştir, 

EK MADDE — Devlet daire ve müessesele
ri tarafından neşredilen mevkuteler, 5680 sayı
lı Kanunun basın yoliyle işlenen suçlara, cevap 
ve düzeltme hakkına taallûk eden (hükümleri 
dışındaki mükellefiyet ve şartlara tâbi değildir. 

Bu mevkuteler vasıtasiyle işlenen suçlarda 
mesuliyet suç mevzuu olan yazıyı yazan veya 
resmi yapan kimse ile birlikte bu mevkuteleri 
doğrudan doğruya idare etmekle vazifeli olan 
kimseye aittir. Mevkutenin üstüne bu kimsenin 
adı yazılır. 

Bu hususta Memurin Muhakematı hakkın
daki Kanun hükümleri cereyan etmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S. Sayını -. 49 ) 


