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1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Sualler ve cevaplar 
A — Şifahi sıM^ 
1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 

Ege bölgesinde 7, 18 Mart ve 8 Nisan 1955 
tarihlerinde vukua gelen don hâdisesinde 
bağların ve tütün fidelerinin ne nispette 
zarar gördüğüne müstahsıla yardım husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair su
aline Ziraat Vekili Nedim ökmen' in şi
fahi cevabı (6/81) 446 :447 

5. — Müzakere edilen maddeler 447 
1. — Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neti- . 

cesi ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 
Kocaeli Ceza Evinden Ayşe Kaçmaz hak
kında Arzuhal ve Adliye encümenleri 
mazbataları (5/10) 447:455 

2. — Maraş Mebusu Abdullah Ayte-
miz 'in, Arzuhal Encümeninin 25 . I I . 1955 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 350 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 
mazbatası (4/111) 455:461 

3. — İzmir Mebusu Halûk öikeren ve 
Kayseri Mebusu İbrahim Kjrazoğlu'nun, 

Sayfa 
Noter Kanununun 5928 sayılı Kanunla mu
addel 18 nci maddesinin kaldırılmasına ve 
4782 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 71 
nci maddesi ile 4166 sayılı Kanunla değiş
tirilen 73 ncü maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(2/115) 461 

4. — Askerî Muhakeme Usulü Kanunu
nun 273 ncü maddesi (hükmünün, askerî 
mahkemelerden verilen ve umumi ceza ev
lerinde infazı gere'ken cezalara da şâmil 
olup olmadığı hususunun tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa ve 
Adliye encümenleri mazbataları (3/135) 461:464, 

5. — Rize Mebusu îzzet Akçal ve Niğ-"1 

de Mebusu Hüseyin Avni Göktürk'ün, 
tescil edilmiyen birleştoıe'lerle bunlardan 
doğan çocukların cezasız tesciline dair 
kanun teklifi ve Dahiliye, Adliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/17) 464 

6. — Orman Araştırma mevzuunda 
Türkiye'ye Teknik Yardım teinini hususun
da. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bir-* 
] eşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı 
arasında imzalanan (10) numaralı Ek An
laşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Ziraat encümenleri mazba
taları (1/101) 464 



Sayfa 
7. —• Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, 

Mısır, îran, Afganistan, Libya, Pakistan, 
Kıbrıs, Türkiye hükümetleri için Orman 
Siyaseti Eğitimi temin eden bir merkezin 
teşkili suretiyle, teknik yardım yapılması. 
gayesiyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat 
Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti arasında imzalanan (10) numaralı Ek 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri 
mazbataları (1/105) 464 

8. — 19 Eylül 1949 tarihinde Cenev
re'de akdolunan «Karayolları Trafik Söz
leşmesi» ile on ekine ve «İEalen İşgal Al
tındaki Memleketler ve Topraklara Müte
dair Protokol» e iltihakımız hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Nafıa encümen
leri mazbataları (1/33) 465 

9. — Altmış Milyon Liralık Madenî 
Ufaklık Para Basılması hakkındaki 5015 
sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili-

Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, son zaman
larda hissedilen röntgen filmi darlığının sebeb-
lerine ve bu darlığın izalesi için ne gibi tedbirler 
alındığına dair sualine, Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekili ile İktisat ve Ticaret Vekili cevap 
verdi 

Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kala
cak kasaba, köy ve arazi hakkındaki kanun lâyi
hasının altı maddesi kabul edildi. 7 nci madde
nin dikkate alman takrirlerle birlikte Muvakkat 
Encümene verilmesi kabul edildi. Bu maddenin 
vüruduna kadar kanun lâyihasının diğer mad
delerinin müzakeresi tehir edildi.. 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Belediye Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu kaun-
nun bâzı maddeelerinin kaldırılmasına dair 5669 
sayılı Kanuna ek kanun teklifinin reddi hakkın
daki mazbata kabul olundu. 

Evlilik haricinde doğan çocukların cezasız 
tesciline dair kanun lâyihasının birinci maddesi 

Sayfa' 
ne dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/154) 465 

10. —• Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması Âkıd Taraflarından bâzı
ları ile Japonya arasındaki Ticari Müna
sebetleri Düzenliyen Beyannamenin tasdi
ki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, 
Gümrük ve İnhisarlar, Ticaret ve Bütçe 
encümenferi mazbataları (1/85) 465:466 

11. — Erzurum Mebusu Abdülkadir 
Eryurt ve 60 arkadaşının, Devlet Memur
ları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
odan Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 
ek ve tadillerinin Adliye Vekâleti kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (2/77) 466 

12. -'- Zonguldak Mebusu Edibe Sa-
yar'm, Basm Kanununun 33 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adliye Encümeni mazbatası (2/123) 466: 

üzerindeki müzakereye devam olundu. Adliye 
Encümeni namına vâki; talep üzerine verilmiş 
bulunan takrirlerle birlikte lâyiha, encümene 
iade olundu. 

Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kala
cak kasaba, köy ve arazi hakkındaki kanun lâ
yihasının encümene verilen 7 nci ' maddesi gel
miş bulunduğundan maddelerin müzakeresi ta
mamlandı ve kanun kabul edildi. 

Orman Araştırma mevzuunda Türkiye'ye 
Teknik Yardım temini hususunda Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan (10) nu
maralı Ek Anlaşmannın tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihası ile 

Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, İran, 
Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Türkiye 
hükümetleri için Orman Siyaseti Eğitimi temin 
eden bir merkezin teşkili suretiyle, teknik yar
dım yapılması gayesiyle Birleşmiş Milletler GJ-
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da ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında imzalanan 10 numaralı Ek 
Anlaşmanın onanması hakkındaki kanun lâyiha
sının müzakeresi, alâkalı vekiller hazır bulunma
dıklarından, tehir olundu. 

Zâbitan ve Askerî Memurların Maaşatı hak
kındaki Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine, 

Millî Müdafaa Vekâleti ile bu vekâlete bağlı 
Teşekküllerde Kullanılacak Yabancı Devlet Te
baasından Mütehassıs ve Ustalarla Yapılacak 
Mukaveleler hakkındaki 2832 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin tadiline, 

Şifahi sual 
1. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'm, I 

B. B. C. Badyosunca Türkiye'ye ayrılmış olan 
on beşer dakikalık propaganda, yayımına dair ı 
şifahi sual takriri, Devlet Vekâletine gönderil
miştir. (6/83) 

Şifahi sualler 
2. — Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'm, çift

çimizin en mühim, ihtiyaçlarından olan nal ve 
mıhın temini için ne gibi tedbirler alındığına 
dair, şifahi sual takriri, İktisat ve Ticaret ve 
Ziraat vekâletlerine gönderilmiştir. (6/85) 

3. — Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala-
kant'm, Ege bölgesinde vukubulan don hadise
sinde zarara uğrıyan bağcılara Ziraat Bankası 
vasıtasile kredi temini için karar verilip veril- j 

Teklif 
1. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 100 ncü maddesinin 5 nci bendinin tadili 
ve bir fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi 
(2/127) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkere 
2. — Divanı Muhasebatta açık bulunan bir 

Daire Reisliği ile üç âzalık için seçim yapılması 
hakkında. Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyi
halarının birinci müzakereleri bitirildikten son
ra, 

25 . IV . 1955 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Balıkesir Mebusu Kayseri Mebusu 
Esat Budakoğlu Ömer Mart 

Kâtip 
Çorum Mebusu 
Sedat Baran 

I mediğine ve zirai sigorta tesisi hususundaki ha
zırlıklara dair, şifahi sual takriri, İktisat ve Ti
caret Vekâletine gönderilmiştir. (6/86) 

Tahrirî sualler 
1. — Diyarbakır Mebusu İhsan Hâmid Tiğ-

rel'in, Karayolları Umum Müdürlüğü bütçesin
deki tahsisattan 1950 - 1954 yıllarında vilâyet ve 
köy yolları için ne miktar yardım yapıldığına 
dair, tahrirî sual takriri, Nafıa Vekâletine gön
derilmiştir. (7^86) 

2. — Gazianteb Mebusu Süleyman KuraneP-
in, Emen Gölü kurutma işinin hangi tarihte 
ve kime ihale edildiğine ve mukavelesine göre 
ne zaman ikmal olunacağına dair, tahrirî sual 

I takriri, Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/87) 

(3/193) (Bütçe, Divanı Muhasebat ve Maliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

Takrir 
3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü Memur ve Müstahdemlerinin Ücret
lerine dair olan Kanunun Bazı Maddeleri
ni Değiştiren 3173 sayılı Kanuna ek 4620 sayılı 
Kanunun muvakkat 1 nci maddesinin tefsiri hak
kında takriri (4/122) (Bütçe Encümenine). 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

* 



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

REİS — Reisvekili Tevfik Heri 
KÂTİPLER : îhsan Gülez (Bolu), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Gazinatefo mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı. ) 

REÎS — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açı
yorum efendim. 

4. SUALLER VE CEVAPLAR 
A — SÎFAHt SUAL 

1, — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Ege 
bölgesinde 7, 18 Mart ve 8 Nisan 1955 tarihle
rinde vukua gelen don hâdisesinde bağların ve 
tütün fidelerinin ne nispette zarar gördüğüne, 
müstahsıla yardım hususunda ne gibi tedbirler 
alındığına dair sualine Ziraat Vekili Nedim ök-
men'in şifahi cevabı (6/81) + 

RE IS — Suali okuyoruz efendim: 

B. M. M. Başkanlığına 
1. Ege bölgesinde 7, 18 Mart 1955 ve 8 Ni

san 1955 tarihlerinde vukua gelen don hâdise
sinden bu bölgedeki bağların gördüğü zarar nis
petinin; zarar gören müstahsıla yardım hususun
da hükümetçe ne gibi tedbirler alındığının, 

2. Bu dondan tütün fidelerinin de zarar gö
rüp görmediğinin Sayın Tarım Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rini rica ederim. 

Saygılar. 
Kars Mebusu 

Mehmet Hazer 
REÎS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKlLÎ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlar; Kars Mebusu 
Mehmet Hazer arkadaşımızın sualinde işaret et
tiği tarihlerdeki don âfetinden mütevellit hasa
rın vekâletimiz teşkilâtınca tetkikine devam 
edilmektedir. Şimdiye kadar gelen malûmata gö
re hasar ; 

Manisa'da : 
Merkez kazasında 
Akhisar'da 
Alaşehir'de 
Kırkağaç'ta 

% 90 
% 40-100 
% 70-100 
% 60-100 

40-80 
% 10-100 

O/r Salihli'de 
Soma'da 
Turgutlu'da : % 65 
İzmir'de : 
Kemalpaşa'da : % 80 nis-

petindedir. 
Diğer kazalarda daha az nispetlerde hasar 

vukubulmuştur. Dondan zarar gören mustahsıl-
larm banka ve kooperatiflere olan bo.rçiarmm 
tecili, mahsulle ilgili bu yıla ait arazi vergileri
nin terkini ve kendilerine yapılacak yemlik ve 
yemeklik yardımına esas teşkil edecek etraflı 
tetkik ve teşebbüsler mahallerinde devam et
mektedir. 

Bu mevzularda vekâletimiz kendisine düşen 
vazifeyi hassasiyetle ifa etmektedir. Ayrıca Zi
raat Bankası tarafından kurulan hususi bir he
yet de mahallinde vazife görmektedir. Tütün fi
delerinde kayda değer bir hasar tesbit edilme
miştir. 

REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhteşem ar

kadaşlar ; Ege bölgesinin don âfetinden zarar gö
ren bağcılarının bu feci durumuna hükümetin 
gösterdiği alâkayı şükranla ve takdirle anarız. 

— 446' — 



I : 67 2&A;im O : İ 
Bu mmtakada bilhassa bağcıların gerek vergi ge- kredi açarak onların gelecek yıllarda müstahsil 
rek banka borçlarının tecilleriyle iktifa edilme- hale geçmelerini temin etmelerini bilhassa te-
si gelecek yıllar istihsalin artırılmasına imkân menni ederim. 
vermiyeceği için hükümetin bunlara uzun vadeli EEÎS —• Sual cevaplandırılmıştır efendim. 

5. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. — Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi 
ölüme sebebiyet vermekten hükümlü Kocaeli Ce
za Evinden Ayşe Kaçmaz hakkında Arzuhal ve 
Adliye encümenleri mazbataları (5/10) (1) 

REİS — Mazbatayı okutuyoruz efendim. 

(Adliye En. mazbatası okundu.) 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım; Adliye Encümeni, Heyeti Umıv-
miyenin ekseriyetle almış olduğu karara rağmen 
kendi noktai nazarında ısrar etmektedir; bu, 
şimdi okunan rapordan anlaşılmaktadır. O gün 
uzun uzadıya mevzuu müzakere edildi, bu itibar
la bu hususta fazla konuşmıyacağım. Çocuğu
nun yanması dolayısiyle büyük bir ıstırap için-

* de bulunan ana Meclisin mürüvvetine sığınmış
tır. Ananın böyle bir kazaya sebebiyet vermiş 
olması kendi kusurundan değil, içtimai zaruret
ler saikı ile olmuştur. Bu ana hapiste yattığı ka
dar hayatının sonuna kadar da bu ıstırap için
de kalacaktır. 1951 de Meclisten istenen bir af 
bugüne kadar uzamıştır ve karara bağlanama
mıştır. înfaz edilmiş bir ceza vardır, affı istenen 
husus için bunu esirgemiyelim. Bu suretle hiç ol
mazsa hayatının sonuna kendisini teselli edebil
mesi için yol açmış oluruz. Takdir yüksek heye
tinizindir. 

ADLİYE E. ADINA BEHÇET KAYAALP 
(Burdur) — Muhterem arkadaşlarım; Adliye 
Encümeni mazbatası biraz evvel okundu. Ayşe 
kaçmaz'm af dileği Arzuhal Encümenince tetkik 
edilmiştir, onların noktai nazarı af cihetine gi
dilmesi üzerinde bulunmakta idi. Adliye Encü
menince yapılan tetkikat neticesinde Ayşe Kaç
maz'm tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebe
biyetten dolayı mahkûmiyet cezasının hapis kıs
mı, 25 . XI I . 1951 tarihinde ceza evine kjonul-
mak ve 22 . X . 1952 tarihinde tahliye edilmek 
suretiyle infaz edilmiştir. 100 lira para cezası da 
20 . X . 1952 tarih ve 438/298 sayılı makbuz 
mukabilinde tahsil edilmiştir. 

(1) 218 e ek sayılı matbua zaptın sonundadır. 

Muhterem arkadaşlar, yüksek malûmlarınız 
olduğu veçhile hususi af ancak cezayı ortadan 
kaldırır, şahsa matuf bir müessesedir. 

Burada hususi affın bu hususiyetleri nazara 
alındığı takdirde artık hususi af cihetine gidilecek 
bir yol kalmamıştır. 

Müstedi dilekçesinde bir adlî hata olduğun
dan bahsediyor. Biz, asliye ceza mahkemesince it
tihaz olunan kararı gözden geçirdik, adlî hata 
diye bir şeye raslamadık. Bundan başka müste-
dinin, görgüsüzlük, fakirlik gibi sebepler dolayı
siyle ileri sürdüğü zaruretleri de Kocaeli Asliye 
Ceza Mahkemesi nazarı itibara alarak vermiş ol
duğu cezayı tahfif etmiştir. Bu bakımdan artık 
müstedinin Yüksek Meclisinizden istiyeceği bir 
husus kalmamıştır. Müstedi zamanında, ceza in
faz edilmeden Yüksek Meclise müracaat etmiş 
olsaydı belki iş burada mevzuubahis olabilirdi. 
Fakat ceza infaz edildikten sonra artık hususi af 
müessesesi işlemez. Şayet böyle bir emsal verecek 
olursak ilerde de bu selin önünü almak imkânı 
kalmıyacaktır. Aksi halde hususi affın mânası 
kalmaz. Hususi af demin de arz. ettiğim veçhile, 
ancak ve ancak cezaya taallûk eder. Yoksa mah
kûmiyeti mücrimiyeti ortadan kaldırmaz. Ceza 
hukukundaki af müessesesi böyledir.^ 

Yarın adlî hata veya başka sebeplerden dola
yı bir arkadaş buraya gelerek bizden hususi af 
istiyecek olursa Ceza Kanununun kabul ettiği 
prensiplere sadık kalmamız iktiza eder. Bu Mec
lis her şeyden evvel kanunlara riayet eden bir 
Meclistir. 

Türk Ceza Kanunu, 100 ve 120 nci maddele
rinde, tahsil edilmiş para cezalarının istirdadına 
imkân bırakmamaktadır. O halde kanun muvace
hesinde af tetkik edildiği takdirde hususi af mev
zuu ortada kalmamıştır. Bu talebin reddi iktiza 
eder. Bu sebeple encümenimiz hususi affa gidile
cek hiçbir sebep kalmadığına Saanidir, bu sebeple 
reddetmiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Halil özyörük, buyurun. 

— 447 — 
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Ad. En. REİSİ HALİL ÖZYÖYÜK (Kon- 1 

ya) — Muhterem arkadaşlar, af mevzuunda 
yalnız hissiyata istinadetmek suretiyle bu işi 

.halletmeye çalışıyoruz. Hissiyat meselesi bilâ-
hara gelir, evvelâ kanun meselesini ele almak 
lâzımdır. 

Af iki kısımdır; birincisi umumi, ikincisi de 
hususi aftır. Umumi af, tamam af demektir, 
Hususi af ise kısmi aftır. Tamamının affında 
suç kalmaz. Bunun içindir ki bütün hukuki ne
ticesi de ortadan kalkar. Şimdiye kadar tatbi- I 
katta umumi af diye bir kimseden fazla bir 
zümre veya umuma ait olan bir mevzuda umu
mi af mülâhaza edilmiş ve tatbikat böyle cere
yan etmiştir. Tatbik şekli kanunun ruhuna ay
kırıdır. Hususi- affa gelince; kısmi af; 
mahkûm olduğu cezayı ya tamamen kaldırır, 
ya kısmen kaldırır veyahut da o, ceza başka bir 
cezaya kalbedilir. 'Binaenaleyh hususi yani kıs
mi atlarda cezanın bu suretle kaldırılması veya 
indirilmesi veya başka bir cezaya inkılâbetme- I 
siyle fer'i ve mütemmim ceza ya affa ithal edi- I 
lir, veya edilmez. Kısmi veya tam aflarda müc-
rimiyet halinin kalkması bakımından mühim 
fark mevcuttur. 

Şimdi hâdisemize mevzu olan kadın bir iş I 
yapmak için evden çıkmış fakat çocuğunu man
galla beraber oda içerisinde bırakarak kapıyı 
üzerinden kilitliyerek kapamıştır. İşde bir ted
birsizlik vardır. Çocuk bu tedbirsizlik yüzünden I 
mangal üzerine düşerek yanmıştır. Mahkeme I 
buna tedbirsizlik veya dikkatsizlik diye ceza I 
vermiştir. Çünkü kadın bir iş için dışarı çıktığı 
vakit kapıyı çocuğun üzerinden kilitlemeden j 
evvel mangalı dışarı bırakmalı idi. Çocuğu kur- I 
tarmak için bu tedbire tevessül etmesi icabe- I 
derdi. Zaten suçta kasıt mevzuubahis değildir. 
Sırf bir tedbirsizlik neticesidir, o bir hata yü
zünden vukua gelen hâdiseden mesul tutulu
yor. Fakat analık rahmü şefkati zaten böyle I 
bir neticenin husule gelmesinden elbette mü- I 
teessir olur, binaenaleyh bundan dolayı cezası I 
üçte bir indiriliyor. I 

Şimdi, istenilen hususi aftır. Kadın ceza
evinde cezasını çekmekte iken 1951 senesinde 
cezaevinden Büyük Millet Meclisine bir istida 
göndriyor. Büyük Millet Meclisi Riyaseti de bu 
istidayı Arzuhal Encümenine veriyor. Arzuhal 
Encümeninde, her halde işlerinin çokluğundan 
olacak, üç sene kalıyor. Üç sene sonra Adliye j 
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Encümenine veriliyor. Adliye Encümeni bakıyor 
ki, bu istida hapisaneden gönderilmiştr, mah
kûm olduğu ceza da sekiz aydan ibarettir ve 
bu ceza da şimdiye kadar çekilmiş, bitirilmiş 
ve ortada af mevzuu da kalmamış. O halde neyi 
affedeceğiz? Ortada belki bir para cezası var
dır. Geçen celsede bu hususta tereddüt hâsıl 
olduğundan mesele Adliye Encümenine tevdi 
edildi. Mahalinden sorduk. Gelen cevapta 195;> 
senesinde kadının kocası yüz lira olan para ce-

. zasını da yatırmıştır. Bu cezanın hürriyeti şah-
siyeyi bağlıyan kısmı çekilmiş, para cezası öden
miş yani ceza tamamiyle infaz olunmuştur. Bu
nun neticei hnkukiyesi yoktur. Binaenaleyh af 
müessesesi üzerinde, arkadaşımızın dediği gibi, 
hiçbir sebep yokken, hukuk esaslarına bağlı 
olan Büyük Millet Meclisi tarafından harekete 
geçilmesine ne lüzum vardır? Ceza infaz edil
miş affın mevzuu kalmamıştır. Binaenaleyh 
takdir Yüksek Heyetinizindir, siz bilirsiniz. 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU 
(Konya) — Muhterem arkadaşların; meselenin 
esası geçen celsede uzun uzadıya görüşüldüğü » 
için ben hâdiseyi tafsilâtiyle arz etmiyeceğim 
Fakat aslında buradaki tedbirsizlik dahi üzerin
de durulması icabeden bir hâdisedir. Zira anne 
olarak böyle bir kaza ile karşı karşıya kalındığı 
takdirde kusur bulmak çok kolaydır. Asıl mü
him olan hâdise ananın kazadan evvel içinde 
bulunduğu ahval ve şeraittir. Yoksa kadın evde 
oturduğu halde çocuğu ani olarak mangale dü
şer ve yanarsa tetbirsizlik bu şekilde de iddia 
edilebilir. 

Muhterem arkadaşlar, gazetelerde birkaç ay 
evvel şöyle bir haber okudum: İtalya'da bir ka
dın iş zarureti dolayısiyle dışarıya çıkıyor ve 
evde çocuklarını bırakıyor ve hattâ 9 - 10 yaş
larındaki bir çocuğunu da havagazı ile yemek 
pişirmek için vazifelendiriyor ve bu hal uzun 
zaman devam ediyor. Fakat kız bir gün muslu
ğu fazla açıyor ve yanıyor. Bu kadının maznun 
olarak mahkemeye verilmesi dahi düşünülme
miştir. Hastaneye yaralı olarak çocuk yattığı 
zaman yüzde bir ihtimalle kurtulması için yanan 
yerlerine deri dikilmesine lüzum gösteriliyor. İs
tenilen deri annesinden alınmış. Fakat maal
esef çocuk kurtulamamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim gibi hâ
diseden sonra tetbirsizlik ve dikkatsizlik gibi bir-

[ çok kusur bulunabilir. 
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CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Mahkemenin 

takdirine göredir. 
A. FAHRÎ AĞAOĞLU (Devamla) — Mah

kemenin takdiri bizi bağlamaz. (Bağlar sesleri). 
Şimdi tetkik edilen meseleye gelelim: 
Geçen celsedeki Büyük Millet Meclisinin ka

rarı aynen şudur: Zabıtlardan okuyorum: 
«Ayşe Kaçmaz'in affı hakkındaki Arzuhal 

Encümeni mazbatasının reddini a r z ' ve teklif 
ederim. 

Konya Mebusu; 
# Hidayet Aydmer 

«REÎS — Efendim, mevzuu müzakere Arzu
hal Encümeni mazbatasıdır. Takrir ise mazba
tanın reddine dairdir. Onun için evveelâ takriri 
reylerinize arz ediyorum. Arzuhal Encümeninin 
mazbatasının reddine dair olan takriri kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiş, mef
humu muhalifi, mazbata kabul olunmuştur. Ar
zuhal Encümeninin mazbatasını reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir.» 

Zabıt aynen budur. 
Arkadaşlar, bu karar üzerine Adliye Encü

meni mazbatasında diyor ki ; «..Af cihetine gi
dilmesinde gerek mahkûmun şahsi ahvali ve 
gerekse içtimai bakımdan bir fayda mülâhaza 
edilemediğinden, hususi af talebi hakkında en-
cümenimizce bir muamele ifasına mahal görül
mediğine.. Karar verilmiştir.» 

Arkadaşlar, okuduğum şu karardan da an
laşılıyor ki Adliye Encümeni kararını verirken 
mahkûmun şahsi ahvalini ve içtimai durumu
nu nazara almıştır. Yani bu mahkûm faraza bir 
memur olsaydı ve ^verilen ceza memuriyete mâ
ni olsaydı affı düşünülecekti. (Hayır, hayır ses
leri ) 

Müsaade buyurun, ben sizi sükûnetle dinle
dim, siz de dinleyin. 

Biz diyoruz ki bu ana ıstırap içindedir. Her 
şeyden evvel bunu affetmek, Büyük Millet Mec
lisinin böyle bir hareketi - mahkûmiyet kararı
nın isabetli olup olmadığını bir tarafa bıraka
lım - bu ana için mânevi bir mükâfat olur. ölün
ceye kadar bunun ıstırabını çekmekten onu kur
tarmış olacağız. Çünkü bu kadın mahkûmiyet 
kararı baki kaldıkça ölünceye kadar muztarib-
olacaktır. 

. Muhterem arkadaşlar; af müessesesi hakkın-
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da Adliye Eneümeniyle aynı kanaatte değiliz. 
Evvelâ buyurdular ki ; «Ceza Kanununa'göre 
hususi af cezayı ortadan kaldırır, neticelere te
sir etmez. Umumi affın manası ise umumidir, 
suçu kaldırır.» vaziyet böyle değildir. Bizde 
1926 tarihinden yani Ceza Kanununun meriye
te girdiği tarihten bugüne kadar çıkan kanun
ları tetkik edilirse; üç türlü" olduğunu görürüz: 

1. Efal ve harekâtı suç saymaz. Bu af de
ğildir. Bu Şark'taki isyan dolayı siyle olmuştur. 
Millî kuvvetler tarafından icra edilen efal ve 
harekât suç sayılmamıştır. 

2. Umumi aftır. Fiil ve harekâtın suç vas
fını kaldırmaz, ancak bütün neticeleri ortadan 
kaldırır. Bu af şahsi olduğu gibi toplu olarak 
da çıkabilir. Asıl mühim olan affı emreden ka
nundur. Bu kanun eğer suçu ortadan kaldırı-
yorsa suç ortadan kalkar. Bu kanun bütün ne
ticeleriyle cezayı ortadan kalclırıyorsa ceza bü
tün neticeleriyle ortadan kalkar. Biz mazbata
mızda bu kadln hakkındaki af kanununun, bü
tün neticelerine şâmil olmak üzere çıkarılması
nı teklif etmiştik; heyeti umumiyede kabın edil
mişti. Şimdi ben eski kararınıza güvenerek Ad
liye Encümeni mazbatasının reddi ile kabul edil
miş olan Arzuhal Encümeni mazbatasının tek
rar kabulünü arz ve rica ediyorum. 

REÎS — Hilmi Dura. 
HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Muhterem ar

kadaşlar; müzakere mevzuu olan Ayşe Kaçmaz, 
tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi olarak küçük 
çocuğu MübeecePin yanarak ölümüne sebebiyet 
vermekten dolayı izmit Asliye Ceza Mahkeme
since 8 ay hapse ve 100 lira ağır para cezasına 
mahkûm edilmiş ve takdirî tahfif sebepleri de 
mahkemece göz önünde tutulmuştur. 

Mahkûmiyet tarihi 30 . X I . 1951 dir. Ayşe, 
mahallî mahkemenin mahkûmiyet kararından 
dört ay yedi gün sonra, 7 Nisan 1952 de Bü
yük Millet Meclisine müracaat ediyor ve hu
susi af talebinde bulunuyor. 8 aya mahkûm ol
duğu ve mahkûmiyet kararından dört ay sonra 
müracaat ettiğine göre bu kadının maksadı ce-* 
zasını çekmemektir ve zaten hususi af da ceza
nın infazından kısmen veya tamamen vazgeçil
mesi demektir. 7 Nisan 1952 tarihinde Meclise 
gelen ve Arzuhal Encümeninin tetkikine sunu
lan bu müracaat ancak şu günlerde Heyeti Umu-
miyemize gelmiş bulunuyor ve bu arada tabi-
atiyle Ayşe Kaçmaz hakkındaki, gerek hapis ce-
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zası ve gerekse para cezası infaz edilmiş olu
yor. 

Şimdi, Arzuhal Encümenimiz mazbatasında; 
cezanın infaz edilmiş olmasına rağmen şu es
babı mucibe ile; «Memleketimizdeki umumi ya
şayış seviyesinin ve istidada zikrolunan mes
ken durumunun arz ettiği hususiyetleri, zaru
retleri ve müstedinin duyduğu derin teessür 
ve ıstırabı nazarı itibara a'lma'k suretiyle af 
talebini dikkate alınacak bir mahiyette bula
rak» diye affa taraftar olmuştur. 

Adliye Encümenimiz ise, haklı olarak, «Af • 
cihetine gidilmesinde gerek mahkûmun şahsi 
alhvah ve gerekse içtimai bakımdan bir fayda 
mülâhaza edilemediğinden ve hususi af mev
zuu da infaz ile ortada kalmadığından, husu
si af talebi hakkında encümenimizce bir mua
mele ifasına mahal görülmediğine» karar veril
diğini bildiriyor. Burada Arzuhal Encümenimi
zin nazara almadığı bir nokta olduğu kanaa
tindeyim. Hususi affı Ayşe için neden istiyor 
ruz? Arzuhal Encümeni affa neden taraftar 
görünüyor ? Hususi af ne gibi hallerde verilir ? 

Hususi af... (Bunlar evvelce konuşuldu ses
leri). Sabrederseniz istifade edersiniz. 

Hususi af, bir defa adlî hata dolayısiyle ve
rilir. 

i k i ; hususi af, ihtiyarlık, daimî maluliyet 
hallerinde verilir. 

Üç; hususi af, cezanın kısmi infazı halinde, 
uslanma sebebiyle verilir. 

Bir de; merhamet ve atıfet hisleriyle veri
lir. (Biz de onu istiyoruz sesleri). 

Şimdi, Arzuhal Encümeni bu unsurlardan 
hangisine dayanıyor? Bu husus Arzuhal Encü
meni mazbatasında gösterilmemiştir. Adliye En
cümeni adlî hataya dayanmıyor. Mazbatasın
da : «Fiil ile netice arasında illiyet rabıtası gö
rülmekte ise de...» diyor. Yani bu çocuğun ölü
mü hâdisesinin ananın fiiline bağlı olduğunu 
kabul ediyor. Zaten mahkeme de kabul etmiş, 
Adliye Vekâleti de adlî bir hata olmadığını bil-

.dirmiştir. Bir adlî hata olduğunu "nereden çı
karıyoruz? Hakiaten bu işte adlî hata yoktur. 
Hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz, analık, şefkat 
ve merhamet hisleri bir tarafa, bu Meclise, 
merhamet hislerimizi bir Meclis kararı halinde 
getiremeyiz. Şahsi merhamet ve hissiyat duya
rız, fakat bir Meclis kararı ile bu hissimizi tat
min yoluna gitmiyeceğiz. Dört buçuk yaşın-
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daki çocuk, içinde mangal bulunan odada yal
nız bırakılıyor. Ana nereye gidiyor? Çarşıya. 
Çarşıya beraberinde çocuğunu da götüremez mi 
idi? Götürmesi lâzımdı. Allah göstermesin bi
zim de ve sizlerin de başınızdan geçse suçluluk
tan kendimizi kurtaramayız. Kanunu siz yapı
yorsunuz, sonra bunda adlî hata var diyorsu
nuz. Bu kanun dolayısiyle şu kararı veren biz
lerin burada duyduğumuz üzüntüyü muhakkak 
ki hâkim de duydu ve belki de hâkimin gece 
uykularına mâni oldu bu hâdise. Fakat ne yap
sın ki' kanunun emrini yerine getirmek için bu 
kararı vermeye mecbur oldu. Bir defa meselede 
adili hata yoktur. Zaten orta yerde bir adlî 
hata vardır diye açık bir iddia yok. Mahkeme 
karar vermiş, Temyiz tasdik etmiş, hüküm 
kesinleşmiş. Bu işte de geceli ve gündüzlü ça
lışan hâkimler yanılmamışlardır. 

Şimdi, bendenizin bu 'münasebetle başımdan 
geçmiş bir hâdiseyi anlatmama müsaadelerini 
rica edeceğim: 

1939 yılında memuriyetim icabı Kulp 'a müd
deiumumilik vazifesiyle gitmiştim. Orada ilk 
duruşmamda bir dâva ile karşılaştım. Kazaya 
bir kaymakam gelmiş, Hınzı köyünden Hasan 
Ağa kaymakamı ziyarete gidiyor, kaymakam 
da Hasan Ağayı hüsnü surette kabul ediyor, 
oturuyorlar ve konuşuyorlar. Kaymakam köy
lerin sıhhi ahvalinden, doğumlardan, Ölümler
den bahsediyor ve Hasan Ağaya durumu soru
yor. O da: «Beyim, bizim köylerde doğum çok 
olur, fakat çocuklara bakılamaz, daha geçen
lerde torunum bahçede oynarken anası beri ta
rafta meşgul olduğu sırada havuza düşerek bo
ğuldu.» diyor. Kaymakam usulca zile basıyor, 
tahrirat kâtibi geliyor. Kaymakam: «Ey Hasan 
Ağa nasıl oldu şu hâdise bir daha anlat.» diyor. 
Hasan Ağa hâdiseyi yeni baştan anlatıyor. 
Kaymakam tahrirat kâtibine emir veriyor, tut 
zaptı diyor. Zabıt varakası tutuluyor ve Ha
san Ağanın gelinini çocuğunun boğulmasına 
sebebiyet -vermek suçu ile adliyeye veriyor. 
Ama zabıt varakası tutulunca Hasan Ağa işi 
anlıyor: «Ben size çocuk boğuldu demedim. 
Boğmacadan öldü dedim.» diyor. Ana, birkaç 
ay evvel çocuğunu kaybetmiş olan ana, çocu
ğunun boğmacadan öldüğünü ifade ediyor, köy 
halkı dinleniyor, hepsi çocuğun boğmacadan 
öldüğünü, esasen uzun zamandır boğmacadan 
hasta bulunduğunu söylüyorlar. Nihayet me-
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zarın açılmasına, çocuğun çıkarılarak, boğmaca
dan mı öldü, (boğularak'anı öldü, tesbitine karar 
veriliyor, çıkarılıyor, fakat aradan aylar geç
miş, her hangi bir emare bulunamıyor. Niha
yet iş mahkemeye intikal ediyor. Ortada başka
ca bir delil bulunmadığına göre hâkim vicdani 
kanaatine müsteniden çocuğun boğmacadan öl
düğüne karar veriyor. 

Birçok hâdiselerde böyledir ve mahkemeler 
daima bizler kadar merhametlidir. Hattâ birçok 
ahvalde mahkemelerin fazla merhamet ettikle
rinden şikâyet ederken burada aksine olarak hâ
kimlerin az merhametinden bahsediyoruz. 

Arzuhal Encümeni hususi af isteğini kitap
larda, kanunlarda gösterilen sebepler ve adlî ha
taya istinadettirememektedir. Kaldı ki adlî hata 
da yoktur, yukarda saydığım diğer hususi af se
bepleri de yoktur. Geride kalıyor merhamet ve 
atıfet meselesi ki, bunu biz kötüye kullanmıya-
lım arkadaşlar. Merhamet hislerimizi şahsan ^tat
min yoluna gidelim. Kadın için ne fayda sağlı-
yacağız? Hapis cezasını çekmiş, para cezasını 
vermiş. Ceza Kanununun bir maddesine göre, 
tahsil edilmiş olan paranın iadesi kabil ve müm
kün değil. Ne kalıyor ortada? Kadını manen tat
min. Ben bunu boş buluyorum. Hattâ manen 
tatmin, manen mükâfat kelimesinin içinde, mü
racaatı zamanında tetkik edememiş, maddeten 
buna imkân bulamamış olan encümenin şimdi 
kendi kendisini manen tatmin gibi bir heves ve 
heyecan içinde bocaladığını zannediyorum. Me
sele budur. Kadının müracaatını biz zamanında 
tetkik etmemişiz. Ben bundan ıstırap duyuyo
rum. Kadın cezasını çekmiş, ona yardım yapa
lım endişesi içindeyiz. Fakat yapacağımız yar
dım kalmamıştır. 

Denecek ki, bundan sonra suç işlerse tekerrü
re esas olmaz. Yani müracaatı buna yarıyacak. 
Bundan sonra işliyeceği bir suç için merhameti 
peşinen gösteriyoruz. Ona diyeceğiz ki, sen bir j 
daha suç işlersen biz senikı hakkında merhameti
mizi kullanıyoruz. Yani onu bir nevi suç işleme
ye teşvik ediyoruz. - (Allah, allah sesleri) Tezat 
içinde kalıyoruz arkadaşlar. 

Netice olarak mâruzâtım; arz ettiğim veçhile 
Ayşe Kaçmaz'a maddi ve mânevi hiçbir fayda 
sağlamıyacak olan ve tamamen abesle iştigali ifa
de eden bir karara bu Meclisin varmıyacağı te
mennisiyle sözlerime son veriyorum arkadaşlar. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 
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REÎS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞCİOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar; Fahri Ağaoğlu arkada
şımızın hukuk nazariyatına, tatbikata, hattâ 
bizzat Ceza Kanunumuzun metnine aykırı mü
talâası olmasaydı söz almıyacaktım. 

Ceza Kanunumuzun 97 nci maddesinde şöy- * 
le denilmektedir; «Umumi af; hukuku âmme 
dâvasını ve hükmolunan cezala,rı bütün netice
leriyle birlikte ortadan kaldırır.» Bu şu demek
tir ; umumi af suçluluğu ortadan kaldırır. Ya
ni umumi af ile cezadan kurtulmuş olan şahsın 
suçluluğu da ortadan kalkmış olur. Hususi af
ta vaziyet böyle değildir. Kanunun 98 nci mad
desinde şöyle denilmektedir: «Hususi af; hâvi 
olduğu sarahate göre cezayı ortadan kaldırır.» 
Demek' ki, umumi af suçluluğu hususi af ise 
cezayı ortadan kaldırmaktadır. Hal böyle olun
ca, hususi af çıkarabilmek için çekilmesi icabe-
den bir cezanın mevcudiyeti lâzımdır. 

Hadisemize gelirsek, hapis cezası çekilmiş, 
para cezası ödenmiş, çekilmesi icabeden bir ceza 
yok ki, bunu hususi afla ortadan kaldıralım. 
Kısaca hususi Af Kanunu çıkarmanın zamanı; 
infazın bittiği tarihte geçmiştir, Çekilen hapis 
cezasının yerine tazminat vermek, ödeştirmek 
gibi bir şey mevzuubahis olamaz. İnsanın aklı
na hususi aftan sonra, alman para cezasının 
suçluya geri verilmesi gibi bir husus geliyor. 
Ama kanunda o hususta da sarahat var. 100 
ncü maddede umumi ve hususi aflar, tediye 
olunan ağır ve hafif para cezalarının istirdadını 
icabettirmez diyor, 

Hulâsa edersek; affı icabeden bir ceza olma
dığı için hususi af kanununun çıkarılmasının 
zamanı geçmiştir. 

Mahkûmu manen tatmin meselesine gelince; 
muhterem arkadaşlar, demin de arz ettim, hu
susi af yalnız cezayı ortadan kaldırır; suçlulu
ğu ortadan kaldırmaz. Farzı muhal ayşe'nin 8 
ay hapis cezasiyle 100 lira ağır para cezası af-
fedilmiştir. desek dahi arkadaşımızın arzu et
tiği mânevi huzura bu kadın erişemiyecektir. 
Çünkü suçluluk ancak umumi bir afla ortadan 
kalkar. Meselâ falan tarihe kadar işlenmiş 
olan suçlar affedilmiştir denirse o tarihten ge
riye doğru bu hareketleri işliyenler suçlu sayıl
mazlar. Kanaati âcizaneme göre bu mesele üze
rinde durulması dahi lüzumsuzdur. Takdir Yük
sek Heyetinizindir muhterem arkadaşlarım. 
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REİS — Cevat Ülkü. . 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arka

daşlarım; birinci kısımdaki maruzatımı Nusret 
Bey arkadaşımız cevaplandırdı. Hakikaten 
Abdürrahman Ağaoğlu arkadaşımız, belki Mec
listeki bir kısım arkadaşlarımızı yanlış bir an
layışa götürebilecek tarzda, hususi veya umu
mi affı başka şekilde izah etmiştir ki Nusret 
Bey arkadaşımız bu cihete de temas etti. 

Abdürrahman Fahri Ağaoğlu arkadaşımız 
burada fikrini Heyeti Umumiyeye kabul ettir
mek için, tedbirsizlik veya dikkatsizliğin han
gi ahval ve şartlarda kabul edilebileceği nok
tası üzerinde durdular ve İtalya'da havagazi 
ile yanmış bir çocuğun anasını, değil muhake
me etmek, muhakemesinin yapılmasının dahi 
düşünülmediği hususu üzerinde durdular. Bu 
fikirleri her hangi bir tahkikat sırasında bir 
avukatın serdedeceği mütalâalardır. Bu müta
lâaların, hüküm verildikten ve kesinleştikten 
sonra ye ancak hususi af mevzuu içimde B. 
Millet Meclisine geldiği zaman burada serde-

* dilmesini cidden doğru bulmadım. Zira B. M. 
Meclisi çıkardığı kanunlarla ancak umumi 
hatları tesbit ve tarsin eden kanunlar çıkarır. 
Takyidi ve tahdidi unsurları bulunmadıkça 
kanunun tatbikındeki içtihatlara kadar olan 
safhayı doğrudan doğruya tatbikatla vazifeli 
olan mahkemelerimiz icra kılar. Şu hale göre 
Abdürrahman Ağaoğlu arkadaşımız da bura
da, mezkûr hâdisede, bir tedbirsizliğin dahi 
kabul edilmeyeceği noktasını ileri sürerken 
doğrudan doğruya mahkemenin almış olduğu 
kararın isabetsizliği noktası üzerinde dur
muştur ki huzurunuzda doğrudan doğruya 
delillerinin takdir, tahlil ve tâlili gibi tama-
miyle tatbikata ait, tamamiyle mahkemelere 
mevdu bir vaziyetin burada münakaşasını bir 
müdahale saymaktayım. Kanunun bu safhasına 
taallûk eden hususların mahkemelerimize, içti
hat ve tevhidi içtihat müesseselerimize bıra
kılması icabeder. Bu bakımdan Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu arkadaşımızın fikrini tamamiy
le yersiz bulmaktayım. 

Yine hususi afda esaslı unsur olan içtimai 
fayda t mülâhazasının burada yanlış bir anla
yışla arzını da müşalhede etmiş bulunmakta
yım. Aflarda en başta gelen unsur hakikaten 
içtimai fayda mevcut olup olmadığı noktası-
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dır. Bu cezaları çekmesinden sonra değil bil
hassa cezaların çekilmesi anında doğacak fayda 
ve zararın neticesi hakkındadır ki alınacak 
karar müessir olur. 

Dediler ki «Bir memur olsaydı neticede 
afdan bir fayda bulacaktır.» İcabında her 
vatandaşa ait cezanın infazı halinde cemiye
tin, o cezaların infazından mütevellit doğacak 
fayda ve zarar düşündürür. Bu bakımdan, 
Nusret Bey ve Halil özyörük arkadaşlarımızın 
izah etmiş olduğu gibi, umumi af, bir hukuku 
âmme dâvasını yani bütün cezaları hukuki 
neticeleriyle birlikte ortadan kaldıran bir esas
tır. Hususi af ise kısmi affa inhisar ettiğine 
göre ve bu cezalar da artık infaz edilmiş bu
lunduğuna göre, cezaların infazından sonra 
affın ne gibi bir içtimai netice ve fayda mü
lâhaza olunabileceğini Abdürrahman Ağaoğlu 
arkadaşımızdan sormak isterim. Tekerrür mev-
zuubahisse, bu da istikbale muzaf olur ki 
bugünden istikbalde melhuz veya gayrı melhuz 
bir hâdise hakkında bir şey derpiş etmemize 
imkân yoktur. 

Bütün bu bakımlardan adalet komisyonu
nun mazbatasını gayet yerinde ve isabetli bul
maktayım. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Ben de komisyon namına ve usul (hakkında 
söz istiyorum. ,» 

REİS — Hayır komisyon namına ve usul 
hakkında daha evvel söz almış olan A. Fahri 
Ağaoğlu'na söz veriyorum. 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlar; benim, af mü
essesesi hakkındaki fikirlerimi reddeden kıy
metli arkadaşımız Nusret Kirişcioğlu'nun mü-
ta'lâlarmdaki isabetsizlik evvelâ 'kendi sözle
rinden anlaşılmaktadır. Ceza Kanununun 97 
nci maddesi; (Umumi af, hukuku âmme dâva
sını ve hükmolunan cezaları bütün neticele
riyle birlikte ortadan kaldın) der. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Dâvasını. 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De
vamla) —• Dâvasını kaldırmak demek, suçu kal
dırmak demek değildir. Umumi af çıktıktan 
sonra suçtan zarar gören kimse hukuk mahke
mesinde tazminat dâvası açabilir. Suç ortadan 
kalkmış olsa tazminat dâvası da açamaz. Kal
dı ki 100 ncu madde umumi ve hususi aflar, 

— 452 



t : 67 2S.4 
zaptolunan eşyasının geriverilmesiııi, malsan-
dığına tevdi olunan ağır para cezasının istir
dadını icabetmez. Bu maddeyi Nusret Bey oku
du. Eğer umumi af suçu kaldırmış olsaydı 
zaptolunan eşya, hattâ alınan para da gerive- | 
rilirdi. Bizim kanunlarımızda sarahat olma
makla beraber bâzı emsaller vardır. Meselâ 
Koçkiri isyanı dolayısiyle böyle bir kanun çık
mış ve isyanın tenkili dolayısiyle yapılmış her 
türlü efal ve harekât suç sayılmamıştır. Ama 
genç arkadaşımız bunu bilmezler, böyle bir 
kanun çılkmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; bütün Af kanun
ları, yani ferdî Af kanunlarının, hususi Af 
kanunları olduğu söylenebilir. Bunlar, kıymetli 
Adliye Encümeni Reisi arkadaşımızın da söy
ledikleri gibi, bütün neticeleriyle -affı kabul 
etmiştir. Meselâ, bir mahkûmiyet memuriyete 
mâni ise, o mahkûmiyet bütün neticeleriyle af
fedildiği takdirde artık memuriyete mâni ol
maz. Hâdisemizde tekerrür de mevzuubahis 
olabilir. 

Af, kadını suç işlemime teşvik olurmuş, öyle 
ise af kapısını umumi olarak kapatmak icabe-
der. Tekerrürden bahsettim. Bu kadın kom
şusu ile kavga edebilir,, ağzından bir kötü söz 
çıkabilir, işte tekerrür burada mühimdir. Hâ
kim bunu işliyenin o zamanki halini nazara 
alır, cezasını tecil eder, şayet suçlunun bir sa
bıkası varsa tecil etmez. 

«Büyük Millet Meclisinin Arzuhal Encü
meni bu kararın bu kadar gecikmesini bu şe
kilde bir kararla telâfi etmek istemiştir» dedi
ler. Hayır arkadaşlar, bizim mazbatamızda 
tasrih edilmiştir. Kadının müracaatı 1951 ve
ya 1952 dir. Encümenimiz ise yenidir. Biz o 
zamanki encümene dâhil değildik, niçin mu
azzep olacağız? Fakat Arzuhal Encümeni af 
taleblerini tetkik ederken asla cezanın infaz 
edilmiş olup olmamasına bağlı kalmaksızın biz
zat hâdiseyi nazara almaktır. 

Yine bir arkadaşım, adlî hata yoktur diyor 
Biz adlî hatayı bir hâkim gibi tebarüz ettirmek 
istemedik. Birinci mazbatamızda, «Fiil ile neti
ce arasında illiyet rabıtası vardır,» diye yazılı
dır. Ancak fiilen kusur olduğu yazılı değildir. 
Şayet fiil kusur olursa ve netice ile aralarında 
illiyet rabıtası bulunursa suç teşkil eder. 

Bu kadın bir takım zaruretler altında çar- i 
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şıya alışveriş yapmaya gidiyor. Çocuklarını ev
de bırakmış. Bu, kusur değildir, Mahkeme bu
nu kusur saymış. Ben mahkemenin karar ve ka
bulüne hürmetkarım ama bir mebus olarak af 
lehinde bulunmak da benim için bir hak ve va
zifedir. 

HİLMİ DURA (Kastamonu) — Adlî hata 
var mı 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De
vamla) — İfadelerime dikkadedin efendim. 

Muhterem arkadaşlar; mazbata muharriri 
arkadaşım daha etraflı izahat vereceği için söz
lerimi bitiriyorum. Meselenin heyeti umumiye-
si aşağı - yukarı halledilmiş vaziyettedir. Adli
ye Encümeninin ısrar etmesi doğru değildir. 
Takdir yüksek heyetinize aiddir. 

REİS — Hüseyin Ortakcıoğlu.' 
ARZUHAL ENCÜMENİ NAMINA HÜSE

YİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Muhterem 
arkadaşlar; Hilmi Dura arkadaşımız biraz evvel 
burada çok heyecanlı konuştular ve adeta muh
terem heyetinize, hepimize bir ders vermek is
ter şekilde ileri gittiler. Konuşmalarının ne de
receye kadar isabetli olduğunun takdirini sizle
re bırakmakla beraber sözlerinin bir iki nokta
sına âcizane işaret etmek isterim. 

Mevzuubahis Ayşe Kaçmaz Hanım cezasının 
affı için B. M. Meclisine müracaat etmiş ve bu 
dilekçesi Başkanlık tarafından Dilekçe Komisyo
nuna havale edilmiştir. Dilekçe Komisyonu da 
dosyasını mahallinden celbederek tedkik etmiş 
ve neticede affa şayan olduğu kanaati hasıl ola
rak dosyasını bir kararla Adliye Encümenine 
tevdi etmiştir. îçtüzük'ün 54 ncü maddesi diyor 
ki: (Af veya mücazatm tahfifi müstediyatı mah
kûmlar veyahut bunların akraba veya ehibbası 
tarafından takdim olunabilir. 

Bunların müzakeresinde Adliye Vekilinin ve
yahut göstereceği devair rüesasmdan birinin hu
zuru şarttır. 

Müstediyat nazara şayan görülürse arzuhal 
bir inha kararma merbutan Adliye Encümenine 
gönderilir. 

Bu encümen icabederse bir kanun teklifi ile 
keyfiyeti Heyeti Umumiyeye arz eder.) 

Biz de bu şekilde bir mazbata hazırlıyarak 
Adliye Encümenine tevdi ettik. Encümen bun
dan sonra bir karar ittihaz etti. O karar önü
müzde duran rapor dediğimiz kâğıtta yazılıdır, 
diyor ki : «Bu ceza çekilmiş, infaz edilmiş, af-
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fa ne lüzum var. Köylü, içtimai mevkii olmı-
yan bir kadın ollan bir insan bundan ne gibi j 
mânevi haz duyacakmış ki, onu affa kalkıyo- ! 
ruz?» (Öyle şey yok sesleri) Bunun üzerine bu ; 
milletin olgunluğuna güvenen bizler dedik ki: i 
Türk vatandaşı köylü olsun, şehirli olsun, aklı I 
selimi vardır. (Aksini kim söyledi sesleri) 
Şimdi söyliyeceğim. Sonra biz dedik ki; ma- ı 
dem ki komisyonunuz bizim affa şayan gördü
ğümüz hususu şayanı kabul telâkki etmemiştir, biz 
de işte hakem olarak Heyeti Umumiyeye müraca
at ediyoruz. Mazbatamızı b>u yol'da tanzim ede
rek Adliye Encümeniyle Dile'kçe Encümeni ara
sında ihtilâf çıktı, bunu halledin dedik. Mesele 
geçen oturumda görüşüldü, Halil Özyörük ve 
diğer arkadaşlarım, da uzun uzadıya konuştu
lar ; biz de konuştuk, noktai. nazarımızı arz 
ettik. Heyeti Umuumiye kabul etti ve dedi ki; I 
Adliye Komisyonuna bir af kanunu hazırla da 
getir. Şimdi Heyeti Umumiyeye mal edilmiş, 
Muhterem Heyeti Umum iyenin noktai nazarını 
taşıyan şu mazbatadır. Bu mazbatanın şu da- I 
kikada Dilekçe Komisyonu ille hiçbir alâkası 
kalmamıştır. Hilmi Dura arkadaşımız, bu ka
dar hukuki noktaları bir tarafa bırakarak, Ar
zuhal Encümeni gecikmeden mütevellit kusuru
nu bir bocalama ile burada müdafaa etmeye ça
lışıyor, dediler. Bir bocalama varsa bu boca
lama Dilekçe Komisyonunun değil, Muhterem 
Heyeti Umumiyenin bocalamasıdır. Çünkü He
yeti Umumiyeye m'aledilmiş bir meselle... (Gü
rültüler) 

REİS — Hüseyin Bey, lütfen bu sözünüzü 
geri alın. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
Müsaade edin de söyliyeyim. (Sözünü geri al | 
sesleri). 

REİS — Lütfen tavzih edin. I 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — | 

Belki arkadaşlar... (Gürültüler) İzin verin de I 
söyliyeyim... | 

REİS — Geri alacak sözünü. Lütfen müsa- ı 
ade edin. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — I 
Efendim, belki bir sürcü lisan ettim. Demek 
istiyorum ki, bu husustaki târizller bize değil
dir, Heyeti Umumiyeye matuf olmak lâzımdır. 

Heyeti Umumiyeye maledilmiş bir mazbata 
var. Adliye Encümenine, Heyeti Umumiyeye 
bir af meselesini, kanun hazırla diye göndermiş. | 
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Adliye Encümeni diyor ki, bu Heyeti Umumi
yenin verdiği kararı doğru bulmadım; affa lâ
yık olmadığı hususunda ısrar ediyorum, diyor. 
(Yok böyle şey sesleri). İşin aslı öyledir. 

Şimdi şu vaziyette Heyeti Umumiyenin,. Ad
liye Encümenine !bir kanun hazırla diye tevdi 
ettiği mazbatada ısrar hakkı nereden geliyor? 
Tüzükte bunun yerini bulamadım. Nerede ise 
gösterirlerse memnun kalacağım. 

İşin esasına gelince; Adliye Encümeni di
yor ki: (Hem hapis cezası hem de para cezası 
çekilmiştir. Mânevi bakımdan da affa lüzum 
yoktur.) 

Arkadaşlarım; demin neresinde yazılı diye 
itiraz ettiler. Okuyorum : «İçtimai bakımdan bir 
f aide mülâhaza edilemediğinden ve hususi af mev
zuu da infaz ile ortada kalmadığından, hususi af 
talebi hakkında encümenimizce bir muamele ifa
sına mahal görülemediğine...» 

Gerek Nusret Kirişcioğlu ve gerek Hilmi Du
ra arkadaşımız ortada bir adlî hata yoktur ve bu
nun için affın da şayanı kabul olmaması lâzım-
gelir diye ifade ettiler. ^ 

Arkadaşlar; ceza çekildiği zaman af cihetine 
gidilemez, diye mevzuatımızda bir hüküm de yok
tur. Nitekim geçen devrede Sırrı Bellioğlu hak
kında verdiğimiz bir karar vardır, cezasını çekti
ği ve aradan on sene de geçtiği halde onu affet-
mişsiniz, bir karar çıkarmışsınız. 

Bir nokta daha arz edeyim. Demek isterler ki, 
bu bir köylü kadınıdır. Kendisi cezasının affedil
mesinden mânevi bakımdan bir haz duyacak de
ğildir. Sırrı Bellioğlu münevver bir insandır, İk
tisat Vekilliği yapmıştır. Mânevi bakımdan ken
disini müsterih kılmak için affedilmiştir... Ben de 
iddia ediyorum ki, bir köylü kadın olmakla be
raber onunda içtimai duygusu vardır ve cezadan 
son derece müteessir olmuştur. Çocuğunun yan
masından duyduğu azap hapislik cezasından yüz 
misli daha ağır ve azap verici olmuştur. Bunu af 
etmekle adalete yaklaşacağımız kanaatinde oldu
ğumuz için bu mazbata ile Meclise müracaat et
tik. 

REİS — Kifayet takrirleri var. Encümenden 
sonra bir'mebusa söz vermek mecburiyetindeyim. 
Ondan sonra kifayeti oya koyacağım. 

Nusret Kirişcioğlu buyurun. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 

Konuşmamda Fahri Ağaoğlu arkadaşımızın müta
lâalarının hem hukuki tatbikata, hem nazariyata 
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ve hem de Ceza Kanununun metnine aykırı oldu
ğunu arz etmiş ve kanunumuzun alâkalı madde
lerini okumuştum. Şimdi de nazariyattan' Tahir 
Taner'in kitabından dört satır okuyacağım : i 

«Umumi af devletin ceza vermek hakkını kul- j 
lanmaktan vazgeçmesi demek olduğundan hem ı 
âmme dâvasını, hem cezayı ortadan kaldırır.» J 

Yani hem dâvayı ortadan kaldırır, hem suç
luluğu ortadan kaldırır. j 

Hususi af ise : «Cezayı düşüren veya değiş
tiren veya hafifleten bir sebeptir.» Yani; sade
ce cezayı kaldırır. Cezaya muzaftır. 

Şimdi muhterem .arkadaşlar; Hüseyin Bey 
arkadaşımız «cezasını çekmiş olan bir şahıs için 
hususi af çıkarılamıyacağına dair kanunda sa
rahat yok» buyurdu. Bir kanunun çıkarılması
nın bir maksadı olur. Çekilmiş cezanın çekilme
mesine karar verilmez, madem ki sadece ceza or
tadan kaldırılacaktır, vâzıı kanun fuzuli bir şey
le iştigal edemez, çekilmiş olan cezanın çekilme
mesine karar veremez. Ceza çekildiikten sonra 
işte bu sebepten dolayıdır ki hususi af kanunu 
çıkarılmaz. Ceza çekildiği takdirde af çıkarıla
maz diye ayrıca bir sarahata lüzum yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; hapis cezasının çekildi
ği Adalet Komisyonunca malûmdu. Fakat para 
cezasının çekilip çekilmediği Yüksek Meclisin hu
susi affa temayül etmesi muvacehesinde tahkik 
edildi ve neticede para cezasının dahi çekilmiş 
olduğu öğrenildi. Yani Yüksek Heyetin kararı
na karşı, Adliye Encümeninin ısrarı bahis mev
zuu değildir. Bu karar verildikten sonra 1953 
senesinde para cezasının ödendiği tesbit edilerek 
artık her hangi bir hususi affa imkân görüleme
diğinden bu talebin reddedildiği aşikâr. Yoksa 
Yüksek Heyetin kararlarına karşı encümenimi
zin ısrara ne hakkı vardır, ne de niyeti. Encü
menimizin kanaati para cezasının çekilmiş olma
sı bakımından hususi affın çıkarılamıyacağı 
merkezindedir. Şüphesiz takdir Yüksek Heyetin
dir. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında takrir
ler vardır. 

Yüksek Riyasete 
Müzakerelerin kifayetinin reye konulmasını 

arz ve teklif ederim. 
Kocaeli 

Turan Güneş 
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Y. Riyasete 

Ayşe Kaçmaz'm affı hakkındaki encümenler 
kararı anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayetini tek
lif ederim. 

Antalya 
Enver Karan 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler.. Grörmi-
yenler.. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Bilr takrir daha var okutuyorum. 

Y. Reisliğe 
Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi ölüme se

bebiyet vermekten hükümlü Kocaeli ceza evin
den Ayşe Kaçmaz hakkında Adliye Encümeni 
mazbatasının reddiyle Arzuhal Encümeni maz
batasının kabulünü arz ve teklif ederim. 

25 . IV 1955 
Kocaeli Mebusu 
Sadettin Yalım 

REİS — Takrir affa taraftar olmıyan Adli
ye Encümeni mazbatasının reddine mütedairdir. 
Bu takrir kabul edildiği takdirde atfa taraftar 
olunacaktır. Takrir, raporun reddini istiyen ya
ni affa mütemayil bir takrirdir. Bu suretle rey
lerinize arz ediyorum : Takriri kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Takrir reddedilmiştir. 

Şimdi Adliye Encümeni raporunu reylerini
ze arz ediyorum <: Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

2. — Maraş Mebusu Abdullah Aytemiz'in, 
Arzuhal Encümeninin 25 . II . 1955 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 350 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzu
hal Encümeni mazbatası (4/111) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 

(Mazbata okundu) 

ABDULLAH AYTEMlZ (Maraş) — Muh
terem arkadaşlar, münevver bir zümrenin te
minatı ve mahkemelerin istiklâli ile ilgili bir 
mevzu üzerindeyiz. ' 

Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu madde
si gereğince emekliye sevk edilen bir memur 
Yüksek Meclise şikâyet edebilir mi edemez 
mi? Yani Dükçe Komisyonunun böyle bir şi
kâyeti tetkik edip bir karara bağlamakla va-

(1) 248 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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zifeli midir, değil midir? Ben, Meclisin ve . 
Meclis namına vazife gören Dilekçe Komisyo
nunun böyle bir şikâyeti ""tetkik edip karara 
bağlamakla mükellef olduğunu mevzuatımı
zın açık ve kapalı maddeleriyle ispata çalışa
cağım ve bunları sırasiyle arz edeceğim. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci mad
desinde (Türkler kanuna muhalif hallerde 
Büyük Millet Meclisine ihbar ve şikâyet ede
bilirler. Teşkilâtı Esasiye Kanununun ruh ve 
mânasını taşıyan Nizamnamenin 51 nci madde
sinde, Meclis Reisi şikâyet evrakını Dilekçe 
Komisyonuna havale eder) ve 53 ncü madde
sinde (komisyon icranın son kararma karşı vâ
ki itiraz ve şikâyetleri ruznameye alır.) denil
mektedir. 

56 nci maddede de (Muhavvel olan bu işe I 
bir karar verir ve haftalık cetveline geçirir) 
denmektedir. îşte bu maddeler böyle bir şi
kâyeti tetkika Dilekçe Komisyonunu vazifelen
diğini ispata kâfidir kanaatindeyim. Çünkü 
tekaütlüğe sevk muamelesi icranın son kararı 
mahiyetindedir, elbette buna bir karar ver
mek komisyonun vazifesidir. 

Şimdi sırası ile Medeni Kanundan başlıya-
rak, Teşkilâtı Esasiye Kanununa dayanarak 
mâruzâtıma devam edeceğim. 

Medeni Kanunun, ikinci maddesinde bir 
hakkın suiistimalini kanun himaye etmez den
mektedir. 

Şimdi, bu maddeye göre emekliye sevk edi
len memurla vekil arasında bir ihtilâf hadis ol
muştur. Vekil ben salâhiyetimi, takdir hakkı
mı yerinde kullandım, Memur ise hayır, yerin
de kullanmadın, diyorlar. 

Arkadaşlar, bu maddenin tefsiri münase
betiyle Bütçe Encümeninin esbabı mucibesini 
okudum. Aradan çok zaman geçtiği için akıl
dan belki çıkmıştır, hatırlatayım. 

Bu maddenin tefsirinde, yani Şûrayı Dev
lete müracaat edilemez yolundaki tefsirin es
babı mucibesinde Bütçe Encümeni şöyle bir 
mucip sebep ileri sürmektedir, diyor ki : (Bu 
madde kimler hakkında tatbik edilir? Mânevi 
kudretsizliği, fikrî takatsizliği tahakkuk eden 
ve kendisinden asla istifade mümkün olmadı
ğına kanaat getirilen kimseler hakkında tat
bik edilir. Bundan dolayı kanunda, «kurulla
rınca lüzum görüldüğünde» denmiştir. Sebep 
ve saiki tesbit ve tâyinden içtinabedilmiştir. 
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f Bu suretle kendisinden istifade edilmesi kabil 

olmıyan kimseler hakkında bu maddenin tat
biki zaruridir.) Şu halde arkadaşlar, bu ihti
lâfı kim halledecek? Taraflardan birisine ve
rirsek o taraf hem hâkim, hem davacı olmuş 
olur. Şu halde, bu hakkın suiistimal edildiği ve 
yerinde kullanılmadığı iddia ediliyor. Eğer bu 
hak suiistimal edilmiş se hakikaten kanunun hi
mayesine mazhar olmıyacaktır. Elbette bu ihti
lâfı halledecek bir makama ihtiyaç vardır. Şûra
yı Devlete müracaat olunamadığma zaten mah
kemeye de baş vuramıyacağma göre bir açık ka
pı kalıyor ki oda B. M. Meclisidir. İhtilâfın Mec
lis namına vazife gören Dilekçe Komisyonu ta
rafından halledilmesi lâzımgeleceği gayet tabiî
dir. Esasen Teşkilâtı Esasiye Kanunumun 46 nci 

I maddesi de buna işaret etmektedir. Bu maddede 
(Vekiller salâhiyeti dâhilinde olan icraatından 
dolayı şahsen ve münferiden mesuldür) deniyor. 
Şu halde Meclisin vekiller üzerinde bir muraka
be hakkı vardır. Böyle bir kanunun tatbikatın
dan mütevellit ihtilâf dolayısiyle şikâyetçi şikâ
yetini Meclise intikal ettirmiyecekse Meclis bu 
kontrol vazifesini nasıl yapacaktır?. Elbette Mec
lise akis ve intikal edecek ki, murakabe hakkı 
kolayca yapılabilsin. Bu 46 nci maddede gösteri
yor ki, bu gibi şikâyetler, yani tetkik mercii ol
mıyan hâdiseler Meclise gelir. 

Yine T. E. Kanununun 94 ncü maddesi, ki 
bu hususta en kuvvetli delil budur, «Kanuna mu
halif umurda âmire itaat memuru mesuliyetten 
kurtarmaz» diye yazılıdır. 

Arkadaşlar; aldığı maaşla zor geçinirken, te
kaüt olması halinde geçimi daha da zorlaşan, 
hariçte hayatını kazananiıyacak bir yaşa giren ve 
nihayet işe yaramaz ve şüpheli adam damgası 
vurulan bir kimse nasıl olur da bu maddeye gü
venerek; âmirine karşı bu emir kanuna aykırı
dır, emrinize ittıba etmem diyebilsin. Elbette ki, 
tekaüde sevk tehlikesi karşısında bu celâdeti gös
teremez. Fazla olarak memurların ahlâkı da bo
zulur ve âmirine hoş görünecek yolları aramaya 
ve nihayet aldığı emri körü körüne yapmaya 
mecbur ve muztar kalacaklardır. Ne yapsın; der
hal tekaüde sevk edilmek tehlikesi karşısında 
kalmaktadır. Bunu önlemek için ne yapmak lâ-
zımgelir?. Bu şikâyeti dinliyecek bir makam is
ter. Şûrayı Devlet kapısı bu kanunla, kapandı. 
Ama Meclisin adalet kapısı bu gibi şikâyet erba-

| bina daima açıktır ve açık bulundurulmalıdır. 
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Arkadaşlar, bu 39 ncu maddenin hedefi he- I 

pimizce malûmdur. Vazifesinde muvaffakiyet 
gösteremiyen âciz memurlarla efkârı umumi-
yeee itimat ve emniyeti kaybetmiş (kimseler hak
kında tatbik edilecektir. Böyle bir tatbikat 
karşısında haksızlığa mâruz kaldığını iddia 
eden bir memur her halde bir makama, ihtilâfı 
halledecek bir mercie müracaat etmek mecburi
yetindedir. O yegâne makam da Meclistir. Böy
le olursa vekiller bu kanunu tatbik ederken da
ha basiretli, ihtimamlı ve itinalı hareket ederler. 
Memur da hakkından ve hakkını müdafaa ede
bileceğinden her. veçhile emin olur. Böylece ve
killerle memurlar arasında bir mesuliyet - emni
yet muvazenesi hâsıl olur. Binaenaleyh bu 94 
ncü madde de şikâyetin tanınmasını, dinlen
mesini âmirdir. Aksi takdirde bu madde mef
luç bir hale gelir ve tatbik kabiliyetini kaybeder. 

Kıyası nefis yapalım. Ben 25 seneyi ikmal 
etmişim, kırk beş yaşındayım; daha 65 yaşma 
kadar çalışmak ve o meslekten feyz almak ve 
nimetlenmek hakkımdır. Bir âmirin dudakları 
arasındaki bir sözle tekaüde .sevk edilmekliğim 
ve şikâyet kapısının da kapalı oluşu o kadar kor
kunçtur ki, tasavvur edilemez. 

Ve yine bu madde eski haliyle Temyiz Mah
kemesi, Şûrayı Devlet ve Divanı Muhasebat Re
is ve azalarını istisna etmişti. Ahiren yapılan 
tadilde bunlara da teşmil olundu. Şu halde me
sele bir kat daha ehemmiyet ve nezaket kesbet-
miş oldu. Çünkü küçük hâkimler dedikodulu iş
lerde ta 'nü tarize daima mâruz kalıcı hâdise
lerde büyük hâkimlerin himayesine sığınırlar. 
Verdiği karar Temyizde tasdik edildi mi akan 
sular durur ve dedikodular ve şikâyetlerin ar
kası kesilir. 

REÎS — Abdullah Aytemiyz Beyefendi, ko- j 
misinalarınız doğrudan doğruya kanunun metni
ne taallûk ediyor. " Halbuki yalnız bu mevzu 
içinde kalmanız icabeder. Binaenaleyh sadet 
içinde kalmanızı rica ederim. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — 
Efendim, o kadar sadet içindeyim ki... Meclise 
müracaat hakkını vermediğiniz takdirde tevel-
lüdedecek bütün tehlikeleri, mahzurları izah ede
yim ki, hakikaten buna ihtiyaç var mı, yok mu 
anlaşılsın. Bunu bir misal ile canlandırayım. 
îçtihadi ve takdirî meselelerde şöyle de olur, 
böyle de olur, ama adalet ve hakkaniyete uy-
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gun şekli böyle olmasıdır. Böyle bir meselede 
faraza taraflardan birisinin avukatı mebustur. 
Olabilir ya, memnuiyet yok. Şimdi takdirî bir 
meselede vereceği hükümden mebus avukatın 
münfeil olacağı elbette aklından geçer; avu
kat mebus günün birinde vekil olabilir. Vekil 
olduktan sonra da hissettiği infialin tesiriyle 25 
seneyi ikmal eden hâkimi tekaüde sevk etmek 
salâhiyetini haiz olduğu için bu hal hâkime bir 
huzursuzluk VQ endişe verir. Bu düşüncelere 
dalan ve endişe içinde kalan bir hâkimde selâ
meti «fikir ve hattâ bitaraflık kalır mı? Yüksek 
seciyeli ve cesaretli hâkimlerimiz çoktur ama 
dâvayı kaybeden ve-mal canın yongasıdır der
ler - canı yanan bir adam buna inanır mı ? 

Avukat, mebus kendisinde bir hak görüyor. 
Böyle bir tesir yapmayı düşünmemiştir. Fakat 
hâkimin a'klma vesvese gelir. Bu endişe içinde 
tam mânası ile bitaraf kalamaz. Bu endişe Bü
yük Millet Meclisinin kapısının kapatılmasından 
doğuyor. 

Sizlere eski bir hâdiseden bahsedeyim : Yir
mi beş sene evvel Bursa Via ağır ceza hapisane-
sinde mahpuslardan biri rüyasında hükümeti 
devirmiş, ortalığı kırıp geçirmiş.. Ertesi gün 
arkadaşlarına anlatmış. Arkadaşlarının hoşu
na gitmiş, hapisaneden çıktıktan sonra bu işi 
yapalım, demişler. Ama fiilî bir teşebbüse geç
memişler. Bu hâdise Adliyeye intikâl ediyor. 
Bursa Ağır Ceza Mahkemesi bunların idam
larına karar veriyor. Hatırlıyorum, rahmeti 
Rahman'a kavuşan, o zamanda Adliye Vekili 

' olan zat Eskişehir'e gelerek, bu idam kararını 
tasdik ettirmek için üç gün uğraştı, çalıştı. 
Allah'tan başka korkusu olmıyan Temyiz Mah^ 
kemesi rüya ile adam asılır mı?,, diye bu kararı 
bozdu ve Adliye Vekili tekrar Bursa'ya ğide-

I rek mahkemeden ısrar kararını aldı, iş Heyeti 
i Umumiyeye geldi, Heyeti Umumiye de mütte-
I fikan bu kararı nakzetti. 

25 seneyi ikmal eden temyiz hâkimi gibi 
I diğer yüksek memurlar da aynı akibete mâruz 

kalabilirler, tekaüde sevk edileceğini ve Şûra 
kapısının kapalı olduğunu bilerek, Meclise 
müracaat etme hakkı da tanınmadığı bir de
virde, Hapishane mahkûmlarından birinin 
böyle bir rüya görmiyeceğini ve böyle müfrit 
bir politikacı zatın da Adliye Vekâletine gel-
miyeceğini kim tahmin edebilir 

| Arkadaşlar, Teşkilâtı Esasiyenin 82 nci 
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maddesiyle vatandaşlara açık bulundurulan 
adalet kapısını haksızlığa uğrayan kimselere 
kapatmıyahm. Kapatacak olursak muvazenei 
kuva, yani teşriî, icrai, kazai kuvvetler ara
sındaki muvazene büsbütün bozulmuş olur. 

Açıkça arz edeyim ki ; Müstakil olan ve 
müstakil kalması cümlemizce matlup bulunan 
kuvvei kazaiyeyi eli kolu bağlı bir esir gibi 
kuvvei icraiyenin emrine vermiyelim. Verecek 
olursak bu memlekette mahkemelerin istiklâli 
ismi var cismi yok bir hale gelmiş olur. 

Meselâ, bir Temyiz hâkimi 25 seneyi İkmal 
etmiş henüz 45 yaşında iken tekaüde sevk edil
miş olursa 20 sene evvel eceli kazaya uğratıl
mış olacaktır. Onun için haklı veya haksız te
kaüde sevk edilmiş bir hâkimin şikâyet hakkı 
elinden alınmamalıdır. Şikâyet hakkı kabul 
olunmıyan bir hâkimden adalet beklenemez. 
Beşerî hisler buna mânidir. Daimî bir tehdit 
altında kalmış olur. Bu mesele hakkında arka
daşlardan çıkıp konuşacaklar vardır. Bu dev
rede bir karar verildi. Arz edeyim ki doku
zuncu devre mebusları bunu tamamen bilir ve 
hatırlarlar. 9 ncu devrenin başında ben Dilek
çe Komisyonunda başkan idim. Bir emeklilik 
muamelesinin iptaline karar verdik. Meclis He
yeti Umumiyesinde müzakeresi yapıldı. Dilek
çe Encümeni buna vazifeli değildir, Meclise de 
gelemez diye bizim bu kararımızı Umumi He
yet kaldırdı. Arkadaşlara dedim ki : «Acele 
etmiyelim, bir deneme daha yapalım Bu âdeta 
bir tashihi karar gibidir. Fertler yanıldığı gibi 
heyetler de yanılabilir.» Arkadaşlar, Temyiz 
Mahkemesinde, Şûrayi Devlette tashihi karar 
yolu vardır. Aynı heyete keyfiyet bir kere 
daha arz edilir, siz bunda yanıldınız, bir daha 
incelemenizi isterim, denir. O heyet de tekrar 
tetkik eder ya kararını teyit veya ydnılmışsa 
tashih eder. Bu, Şûrayı Devlet ve Temyiz Mah
kemesinde cari bir usuldür. 

Meclisi Âliye gelince; Meelis teamülen bu 
usulü kabul ve bu yolu açmıştır. Tüzükte buna 
mâni bir hüküm yoktur. Vaktiyle verdiğimiz 
bir karar vazife noktasından bozuldu, yani 
Dilekçe Komisyonu bu işe bakamaz dendi. Fa
kat 9 ay sonra Saffet Kâhyaoğlu adındaki va
tandaşın müracaatı üzerine - Dilekçe Komisyo
nunca yine vazife dâhilinde verilen karar 
Umumi Heyette yapılan itiraz üzerine müza
kere edilerek tasvip bııyrııldu. Yani evvelce 
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verilen menfi karar müspete çevrildi. îşte bu 
tam mânası ile bir tashihi karar yoludur. Yüksek 
Meclis bu yolu açmış, yüzlerce emsali vardır. 

İşte dokuzuncu devrede böyle bir hâdise men
fi şekilde çıktıktan bir müddet sonra müspete çev
rildi. Ben de zahiren komisyon kararma itiraz, 
hakikatte Yüksek Heyetten, verilen kararın tas-
hini talep ve rica etmekteyim. 

Evvelce yapılan müzakerede Hadi Hüsman 
Bey arkadaşımız ifade buyurdular ki : «idari, 
adlî kaza mercilerinde tetkiki lâzımgelen mevaddı 
Dilekçe Komisyonu tetkik edemez... Kaldı ki, bu 
yollar kapanmıştır. İdareye tam ve mutlak bir 
salâhiyet tanınmıştır, buna ne Devlet Şûrası ve 
ne de Büyük Millet Meclisi müdahale edemez.» 
İşte yanılma bundan ileri geliyor. O yol kapan
dığı için bakılır. Niçin? Çünkü teşkilâtta tetkik 
merciince malûm olan hususlar zaten Meclise gel
mez. 

Teşkilâtı Esasiyenin 54 ncü maddesinde B. M. 
Meclisinin, mahkemelerin ve mahkeme hükmünde 
olan Şûrayı Devlet kararlarına müdahale ede-
miyeceği ve işlerine de bakamıyacağı kabul edil
miş ve bunun dışında kalan hususların B. M. 
Meclisince tetkik olunabileceği 82 nci madde hük
mü iktizasından bulunmuştur. 

Şimdi, bu iki maddeyi bir araya getirince 
mahkemelerin verdiği kararlar haricinde, her 
hangi bir meselenin tetkik mercii yoksa, buraya 
gelir. Meclis işe vazıyed eder. Vazıyed ettikten 
sonra da elbette bir karara bağlar. 

O zaman iki noktai nazar ileriye sürüldü, bi
risi, ne Meclis ve ne de komisyon bu gibi vazi
fesi haricindeki işlere el süremez, derhal reddeder. 
Bir kısım arkadaşlar da, «Arzuhal Encümeni va
ziyeti tetkik eder, fakat emeklilik muamelesini ip
tal edemez, ancak, haksızlığı tesbit ve keyfiyeti 
Heyeti Umumiyeye arz eder ve bu hal vekillerin 
siyasi mesuliyetini mucip olur.» dediler. Demek 
ki, bunun yolu, Dilekçe Komisyonu haksızlık ya
pılmıştır diyecek, Heyeti Umumiyeye gelecek, 
ama yapılacak bir şey yoktur. Çünkü burası tet
kik mercii değildir, fakat haksızlık vakidir. An
cak vekil bu meselede rastgele mesul olur mu? Fe
na niyetle hareket etmişse siyaseten mesul olur, 
sanldalyasını kaybeder. Ama bir şuitefehhüm ve
ya yanlışlıkla yapılmışsa muahazayı mucip olmı-
yacağı aşikârdır. Binaenaleyh . o yolu tutarsak 
sadece haksızlığı tesbitten ibaret kalır. Alâkalı si-
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kâyetçinin dileği bu hatayı düzeltmektir, yoksa 
vekilden intikam almak değildir. Şimdi vekilin 
mesuliyetinin kabulü halinde mucibi muaheze bir 
hal olur. Fakat hatalı muamele yerinde kalmışsa 
bu neye yarar. Meclisin son kararı Hadi Hüsman 
ve Hâmid Şevket beylerin takriri kabul olunmak
la vazifesizlik tasvibedilmiş oldu. 

Netice : Esas hakkında tetkikat yapılıp bir 
karara bağlanmak üzere Dilekçe Komisyonunun 
vazifesizlik kararının kaldırılmasını teklif ve bu 
hususta bir önerge takdim ediyorum. Maruzatım 
şimdilik bundan ibarettir. 

RElS — Halil îmre. 
HALlL ÎMRE (Balıkesir) — Muhterem ar-

kadarlarım; Abdullah Aytemizin huzurunuza 
getirdiği mesele, hâkimlerin istiklâli hükümle
rin masuniyeti veya idarenin icrada huzuru me
selesi değildir. Bu Meclisde Emekli Sandığı Ka
nununun 39 ncü maddesinin B fıkrası birçok, de
falar konuşuldu. Nihayet mütevali meclis ka
rarları, hattâ müeyyit kanunlar halinde bugün
kü anlayışı Meclis tesbit etmiş bulunmaktadır. 
39 neu maddenin B fıkrası Abdullah Aytemiz 
arkadaşımızın da dediği gibi, Kurumlarının gös
terdiği lüzum üzerine tekaüde sevk etme mua
melelerine vaktiyle idari kaza bakardı, idari 
kaza bunları usul bakımından, (lüzum) un tak
diri bakımından bâzı kararlar aldı ve icranın 
bu kararlarını iptal yoluna gittikten sonra, bu 
maddenin Meclisten bir tefsiri istendi. Meclis 
tefsir etti. Burada icranın takdiri mutlaktır, bir 
kaza merciinin bu kararı takdire, tahkika ikin
ci defa gitmesi doğru değildir dendi. 

Ve onu takiben kanunlar da bunu teyidetti 
ve hattâ en son hâkimlerin de 25 senede emek
liye sevkedilmelerini bu suretle kaza mercii ka
palı olmak kaydiyle kabul edilmiş idi. 

Şu halde kaza merciinin kapanmış olması, 
Meclisin bu neviden şikâyet ve takdirlere açık 
olmasının mı ifadesidir. Böyle bir şey olmamak 
icabeder. Zira eğer hâdise bir kazai karara 
muhtaç görülüyor idiyse devletin kaza fonksi
yonunun organları bu vazifelerinde devam esler
lerdi. Halbuki biz hakikatta bu işin, bu icrai ta
sarrufun bir kerre de kazai murakabeye çarp
mamasını ve o kararın masun tutulmasını te
min en kazaya karşı icranın bu kararlarının ma
sun tutulmasını derpiş etmiştir. Abdullah Ay
temiz arkadaşımız diyor ki ; madem ki o saha 
kapandı, şu halde Meclis kazai bir fonksiyonu 
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i ifa edercesine bunları muhakeme etsin. Bu ka

rarların lüzum veya ademi lüzumu kaza merci
lerinde yapıldığı gibi Mecliste yapılsın, diyor. 
Mümkün olmıyan budur. Zira Anayasa bu hu
susu sarahaten tarif etmiştir. Anayasa icranın 
salâhiyetlerini sarahaten izah etmiştir. Bu işler 
Meclisin her hangi.bir encümeninde görülemez. 
Görüşülürse hatalı olur. Anayasa 82 nci madde 
ile birtakım haklar tanımıştır. Heyeti aliye-
niz bir kanun tedvin etmiş bulunuyor. Kaza 
ve icra kuvvetlerinin vazifelerini tesbit ediyor. 
Bu suretle kaza tasarrufundan masun tutulan 
icra tasarrufunu, kanunen verilmiş bir salâhi
yetin, parça parça, müteferrik hâdiseler halin
de, Meclisin geri alması mı tasavvur ediliyor? 
Bu, kanun ve icra anlayışının külliyen dışında
dır. 13u itibarla Meclisin, icra zarureti olarak, 
icra mercilerine tanıdığı bir hakkı, Meclis kazai 
fonksiyonu infaz etmek üzere, bir nevi kazai 
teşkilât halinde murakabeye gitmesi, hukuk ve 
adalet anlayışımızla katiyen kabili telif değil
dir. Hakikatan bakanların icra organımız için
de mesuliyetleri aşikârdır. Her türlü icra ta
sarrufları, hususi mesuliyeti de ihtiva ettiğine 
göre, bu neviden tasarrufların tevali etmesi, ba
kanları, yüksek huzurunuzda, isabetli kararlar 
alınmamasından mütevellit bir hususi mesuliye
te giriftar edebilir. Bunun tek teminatı bir ka
nun çıkarmaktan ibarettir, Arzuhal Encümeni
nin bu neviden talepleri tetkika tâbi tutması 
yolu değildir. Bu hususta bir kaza yolu açılır, 
vaktiyle olan anlayışlara avdet etmek suretiyle 
memur ve hâkimin icra organını dâva etmesi 
şekline gidilirse burada kaza organı yine Mec
lisin her hangi bir komisyonu olmıyacaktır. 
Bu itibarla Abdullah Aytemiz arkadaşımızın 
ileri sürdüğü tatbikata' imkân yoktur. Bunun 
tek yolu şudur; dilerlerse kendileri bir kanun 
getirirler ve teklif yaparlar. Encümen tek ba
şına hâkimmiş gibi bırakılmamalıdır. 

REİS — Sinan Tekelioğlu 
SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka-

! daşlar, 39 ncu maddenin B fıkrasını esasen 
Halk Partisi Meclise getirmiştir. (Yine eski 

! defterleri yoklama sesleri, sağdan) Bu kadar 
iltifat lâzımdır. 

j Binaenaleyh Anayasaya göre Meclise gelen 
| her hangi bir kanun lâyihası encümenlere ha

vale edildikte en önce bu kanunun Anayasaya 
aykırı olup olmadığı tetkik edilir. Şayet mu-
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gayeret varsa o teklif kanunlaşamaz. Ret olu
nur. Bu itibarla bu kanunun Halk Partisi za
manında bu kanunun Anayasaya mugayereti 
hakkında bu kürsüden belki 40 defa feryat et
tim. Diriliyen kim. 

REÎS — Kanun üzerinde değil, Arzuhal En
cümeni raporu üzerinde konuşımuz. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Peki 
efendim sadet dışına çıkmıyalım, ama o kanun
dan da bahsetmek lâzım ki esas rapora gelebi-
leyim. 

Bir defa Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin B fıkrasını Büyük Millet Meclisi 
Arzuhal Encümeni tetkik edebilir mi edemez 
mi? Eder. Çünkü kanunda Meclisin bu gibi iş
lere bakamıyacağma dair bir hüküm yoktur. 
Böyle bir hüküm olmayınca tabiatiyle Büyük 
Millet Meclisinin bir uzvu olan ve Büyük Mil
let Meclisinin kendisine vâki olan müracatları 
tetkika salâhiyettar olan encümen bunları tet
kik eder, buraya getirir, Meclis bozar. Ama o 
tetkik edebilir. Binaenaleyh Aytemiz'in iddiası 
benim kanaatime göre de doğrudur. Tabiî be
nim kanaatim herkesin kanaati demek değil
dir. Herkesin bir kanaati olduğu gibi benim de 
bir kanaatim mevcuttur. 

39 ncu maddenin (B) fıkrası son zamanlarda 
Meclise aksetmekten başka çare kalmadığı için 
Meclise aksetmektedir. Eğer öteki kapılar ka
palı olmasaydı hiç kimse Meclise gelmezdi. Fa
kat arkadaşlar o kadar yolsuzluk oluyor bir ar
kadaşımız vekillerin siyasi mesuliyetinden 
bahsetti. Ben o kanunu bundan üç sene evvel 
Meclise getirdim. Ama çıkaramadım. Anayasa 
Encümeninde kaldı. Adalet Encümeni netice-
lendiremedi. Netice itibariyle teklifim vefat 
etti. Evvelâ vekillerin mesuliyetleri kanununun 
Meclise gelmesi lâzımgelir. Vekil eğer yanlış ha
reket ederse o vakit biz vekili muaheze etmek 
hakkına sahip olmuş bulunuruz. Palan vekil, 
afalan arkadaş hakkında haksız muamele yap
tı dersek ne suretle onu muaheze edeceğiz. Bu
nun için elimizde her hangi bir kanun yoktur. 

Şimdi 20 yaşında memur olan bir insan 25 
senede tekaüdedilebüeceğine göre haksız yere 
45 yaşında bu insanın şikâyet hakkını elinden 
alarak onu nasıl sefalete sevk edebiliriz1? 

Aytemiz arkadaşımızın dediği gibi, bunu 
burada salim bir şekle bağlamak lâzım geliyor. 
Rey ve karar Yüksek Meclisindir. 
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ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Halil 

Imre arkadaşımın ifadesi bana mühim bir nok
tanın izahına vesile vermiş oldu. 

Bahis mevzuu olan 39 ncu maddesiyle ida
reye muhakkak bir salâhiyet verildiğinden bu 
hususta ne Devlet Şûrasının ve ne de Arzuhal 
Encümeninin buna müdahale edemiyeeeğini 
söyledi. 

Acaba bu madde Teşkilâtı Esasiyenin 80 
nci maddesini takyit veya tadil mi ediyor? Eğer 
böyle düşünülüyorsa 82 nci maddenin değil bu 
maddenin hükmü olmamak lâzımgelir. Teşkilâ
tı Esasiyenin 103 ncü maddesi gereğince bu 
kanuna aykırı hiçbir kanun yapılamaz. Eğer 
mutlak salâhiyet verilmiş olmasından dolayı 
Arzuhal Encümeninin vazifesi dışında kalacak
sa o zaman 82 nci madde tadile uğramış olur ki, 
buna asla imkân yoktur. Binaenaleyh böyle bir 
şikâyeti Arzuhal Encümeni tetkika vazifelidir. 

HALlL ÎMRE (Balıkesir) — Muhterem Ay
temiz arkadaşım bir meclis tatbikatı ve teamü
lü tesis gayretinde olduğu İçin mesele ehemmi
yet iktisabetmektedir. Bu itibarla tarafların ıs
rarını hoş görmenizi rica edeceğim. Bu müna
sebetle hepimizin iyi bildiği Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun hükümlerinden birkaç tanesini oku
yacağım. Kuvvetler tevazününe ait maddelerin 
sekizincisi; «yargı hakki; millet adına usul ve 
kanuna göre bağımsız mahkemeler tarafından 
külahıdır» demektedir. Şimdi mevzuubahis olan 
icranın kararlarına göre lüzum ve takdiri mün
hasıran kendilerine ait olan kararlara karşı 
bir kazai. murakabenin ref'edilmiş olması haki-
katta kaza fonksiyonunun bu hâdisede ortadan 
kaldırılmış olması demektir. Adlî ve kazai mer
cilere müracaat etme, ama bana müracaat et, 
diyen bir teklife kanunlar müsait değildir. Zi
ra Meclis bizzat mahkemeler teşkil edemez. 
Mahkemelerin meclis dışında teşkil edilmesi, 
Anayasanın bu hükmü zaruretidir. Bu itibarla, 
ben idari kazayı kapadım ama Meclisin Dilekçe 
Komisyonunu açtım, oraya başvurunuz, hak
sızlıkları oraya dermeyan ediniz ve oradan hü
küm alınız demektir ki bu, katiyen arz ettiğim 
gibi, Anayasanın \e şimdiye kadar tedvin edil
miş olan kanunların ruhuna ve maksadına ay
kırıdır. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur. Bir tak
rir var, okutuyorum. 
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Yüksek Reisliğe 

Şifahen arz ettiğim veçhile şikâyetçinin Bü
yük Millet Meclisine vâki şikâyetinin esası hak
kında tetkikat yapılıp bir karara bağlanmak 
üzere Arzuhal Encümeninin 10 . I . 1955 gün ve 
350 sayılı Vazifesizlik Kararının kaldırılmasını 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

25 . IV . 1955 
Maraş Mebusu 

Abdullah Aytemiz 

REÎS — Bu takriri reylerinize arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
memiştir. 

Arzuhal Encümeni mazbatasını reylerinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler;.. 
Kabul edilmiştir. 

3. — İzmir Mebusu Halûk ökeren ve Kay
seri Mebusu İbrahim Kirazoğlu'nun, Noter Ka
nununun 5928 sayılı Kanunla muaddel 18 nci 
maddesinin kaldırılmasına ve 4782 sayılı Kanun
la değiştirilmiş olan 71 nci maddesi ile 4166 sa
yılı Kanunla değiştirilen 73 ncü maddesinin ta
diline dair kanun teklifi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (2/115) (1) 

(Mazbata okundu) 

REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 
Mazbatayı reylerinize arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve kanun tek
lifi reddedilmiştir. 

4. — Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 
273 ncü maddesi hükmünün, askerî mahkemeler
den verilen ve umumi ceza evlerinde infazı gere
ken cezalara da şâmil olup olmadığı hususunun 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Millî 
Müdafaa ve Adliye Encümenleri mazbataları 
(3/135) (2) 

(Adliye Encümeninin mazbatası okundu.) 

RElS — Mazbata hakkında söz istiyen?. Bu
yurun Nusret Kirişcioğlu.' 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlar; hükümlü cezasını çekmek 
üzere umumi ceza evine sevk edildikten sonra 
bütün hak ve mesuliyetin Cumhuriyet müddei-

(1) 251 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 252 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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umumisine intikali icabeder. Aksi takdirde müd
deiumumiler adlî âmirler emrinde onun verece
ği direktife göre hareket eden memurlar mesabe
sine düşerler. Müddeiumuminin salâhiyetini na
sıl inkâr edebiliriz? Farzedelim sivil olan böyle bir 
hükümlünün zincire vurulması icabetti, hüküm as
kerî mahkemeden verilmiş diye müddeiumumi 
adlî âmirden izin alıp da mı mahkûmu zincire 
vuracak. Cezanın infazını kendisine tevdi ediyor
sunuz, buna mukabil- kendisine salâhiyet vermi
yorsunuz... Müddeiumumi gardiyan mı?. Unut
mamak lâzım ki, cezasını çekmek üzere umumi 
ceza evine sevk edilen şahıs askerî şahıs değil 
sivil bir şahıstır. Meselâ; umumi ceza evine sevk 
olunan kadın gebe ise, hüküm askerî mahkeme
den verilmiş olmasına rağmen cezanın bu gebe
lik sırasında infaz edilmemesi lâzımgelir. Bura
da vâzıı kanunun gayesi çocuğu himaye için ted
bir almaktır. Ananın suçundan dolayı askerî 
mahkeme hüküm verdi diye çocuğun bu hakkını 
elinden alamayız. Bunun gibi 400 ncü maddeye 
göre tehir kararını vermek salâhiyeti de müddei
umuminin olması icabeder. Aksi takdirde - vak
tinizi almamak için kısaca arz ediyorum - müd
deiumumiler adlî âmirlerin emrinde bir gardi
yan mesabesine düşmüş olurlar Bu itibarla Adli
ye Encümeninin mazbatasının reddi muvafık 
olur. 

REÎS — Adliye Vekili. 
ADLÎYE VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEK-

DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, tef
sir mevzuu şudur ; askerî mahkemeden bir sivil 
şahıs hakkında sâdır olan ve kesinleşen bir hük
mün infazı keyfiyetidir. Bu infaz sırasında, yani 
âmiri adlî tarafından Cumhuriyet müddeiumu
miliğine gönderilen bir hüküm dahi müddeiumu
mi tarafından infaz edilmeden evvel, yani mah
kûm hapisaneye ilka edilmeden evvel müddei
umumi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
400 ncü maddesi hükmüne tevfikan eğer hükmün 
infazı mahkûm veya ailesini, mahkûmiyetin gavesi 
dışında ağır bir zararı intacedecek ise, bu cezayı 
muvakkaten ve 4 ayı geçmemek şartiyle tehir 
edebilir mi edemez mi? Kendisi bu yerin müd
deiumumisi olan bu* zat kendisine tevdi edilen 
bu infaz işinde, kanunun bu hükmünü göz önünde 

• bulundurarak mahkûmun veya ailesinin infazla 
ağır zararlara duçar olacağını düşünerek kara
rı tehir etmiştir. 

Millî Müdafaa yekâleti bundan haberdar 
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olunca vekâletimize müracaat etmiştir. Biz de 
müddeiumuminin bu baptaki hareketinin ve 
muamelesinin isabetli olduğunu teyidetmiş ol
mamıza rağmen, Millî Müdafaa Vekâleti, müd
deiumuminin tehiri infaz kararma hakkı olma
dığını beyan etmiş ve bu kararını da Askerî 
Muhakeme Usulü Kanununun 273 ncü madde
sinin tefsirini Yüksek Meclise arz etmiştir. Fa
kat buna rağmen Millî Müdafaa Encümeni, Ad
liye Vekâletinin noktai nazarının musip oldu
ğuna karar vermiştir. Adliye Encümeni de Millî 
Müdafaa Vekâletinin noktai nazarının uygun 
olduğuna karar verdi. 

Şimdi okunan rapor Adliye Encümeninin 
dir. Adliye Encümeni Askerî Muhakeme Usulü 

.Kanununun 2 maddesine dayanmaktadır. Bi
risi 273, diğeri de 280 nci madde. 273 ncü mad
de diyor ki; Askesî mahkemeden sâdır olan hü
kümlerin infazına işaret edildikten sonra tatbik 
âmiri adliyeye aittir. Âmiri adlî tarafından tat
bik olunur. 280 nci madde de; askerî mahkeme
lerden sâdır olan para cezaları Cumhuriyet 
Müddeiumumileri tarafından infaz olunur, di
yor. Encümenin görüşü olarak 273 ncü madde 
gereğince hükmün infazına adlî âmir memur 
edilmiştir. Burada mutlak bir ifade ve ibare 
mevcuttur. 

280 nci maddede de para cezasının infazının 
cumhuriyet müddeiumumilerine ait olduğu ifa
de edildiğine göre ceza hükümlerinin hapse, 
hürriyeti tahdideden cürümlere taallûk eden 
kısımlarını tatbikte, idari adlî memur- alâka
dardır. Bu cezalar, umumi ceza evlerinde infaz 
edilse dahi cumhuriyet müddeiumumisi bunun
la ilgilenmez. 

Adliye Encümeninin teklif ettiği şekil kabul 
edilecek olursa, aynı suçu işliyen iki şahıstan 
birisinin sivil mahkemede, diğerinin de askerî 
mahkemede muhakeme edilerek hüküm giymiş 
olmaları halinde, eğer cezanın derhal infazı 
kendileri Veya aileleri için mahkûmiyetin gayesi 
haricinde ağır zararı müeddi ve müstelzim ise, 
birincisi için cumhuriyet müddeiumumisi infazı 
tehir edecek, diğeri için tehir imkânı olmıya-
caktır. • 

Asekrî Muhakeme Usulü Kanununun 280 nci 
maddesi ağır para cezalarının cumhuriyet müd- ' 
deiumumileri tarafından infaz edileceğini bil
dirmektedir. 

Aynı suçu işliyen iki sivil, aynı yerde vazife 
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görmekte, aynı işe sahipler, birincisi hakkında 
sâdır olan kararın infazı başkadır, diğeri için 
aynı hakkaniyet kaideleri tatbik etmiyoruz. 
Halbuki aynı hakkaniyet kaidelerini ora
da da tatbik etmek lâzımdır. 400 ncü 
maddeye mütenazır bir madde yoktur, 
zaten silâh altına alınmış ve askerî kaza içinde 
tam mânasiyle takibedilen insanların iş - güçleri 
İle irtibatlarını kesmişler, silâh altına alınmış
lar. 400 ncü maddeye mütenazır bir maddenin 
esasen Askerî Muhakeme Usulü Kanununa ko
nulmasının yeri yoktur. Beri tarafta Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununda ise, bütün vatan
daşlar serbesttir. İşleriyle, güçleriyle meşgul 
olurlar. Bunların mahkûmiyetleri halinde kanun 
cumhuriyet müddeiumumilerine takdir hakkı 
bahsetmiştir. Eğer ailesi ve kendisi için ağır bir 
zarar tevlidedecekse cumhuriyet müddeiumumi
si 4 ayı geçmemek üzere cezanın infazını tehir 
eder. Bu adalet ve hakkaniyetin ta kendisidir. 

Şimdi, bâzı arkadaşlarımız Askerî Muhakeme 
Usulüne tâbi olanların işleriyle irtibatlarını ta
mamen kesmiş bulunduklarını dahi bir tarafa 
bırakarak, Askerî Muhakeme Usulü Kanununda 
böyle bir hüküm yoktur diye ve Askerî Muha
keme Usulü umumi usule atıf yapmadı, sadece 
ve sadece para cezasına ait bir hüküm mevcut
tur diye vekâletimizin şimdiye kadar devam 
edegelen tatbikatını yersiz bulmakta ve âmiri 
adlilerin doğrudan doğruya infaza memur edil
diklerini ve ceza evlerinde âmiri adlî namına in
fazın yapılmakta olduğunu tesbit ile Millî Mü
dafaa Encümeninin raporunun yerinde olmadı
ğına ve kendi noktai nazarlarının bundan iba
ret olduğuna karar verilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlarımın raporlarını tetkik ettik. Ar
kadaşlarımın dikkatinden kaçan bir noktayı yük
sek takdirlerine arz edeceğim. 

Filhakika askerî mahkemelerden sâdır olan 
bir hükmün tatbikine âmiri adlî memurdur. Fa
kat buradaki mevzuumuz, sivil bir şahıs hakkın
da askeerî mahkemeden sâdır olan bir hükmün 
infazı hususudur. Mevzu budur. Bu sivil şahsın 
cezası umumi ceza evinde infaz edileceğine göre 
buradaki infaz âmiri, infaz mercii doğrudan 
doğruya cumhuriyet müddeiumumisidir ve 
cumhuriyet müddeiumumisi olmak lâzımdır. 
Çünkü artık bu mevzu, münasebet alâkalı as
kerî kazadan, askerî merci ve makamlardan ta
mamen çıkmış bulunmaktadır. 
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Sonra mahkûmiyet ailesi ve kendisi için I 

büyük zarar tevlidedecekse cumhuriyet müdde
iumumisi cezanın infazını tehir edecektir. Ar- • 
kadaşlarım 280 nci maddeye dayanıyorlar. Ben 
cumhuriyet müddeiumumilerinin daha k-\tî se-
lâhiyetlerini gösteren bir hükmü; Askerî Muha
keme Usulü Kanununun 249 ncu maddesinin 
beşinci bendini okuyacağım; bent aynen şöyle- I 
dir; «Askerî şahıslardan gayrisine ait hüküm
ler tümen ve daha büyük komutanlar tarafın
dan, infaz edilmek üzere cumhuriyet müddeiu
mumiliğine gönderilir.» Bu maddenin bu hükmü 
hini tetkikte gözden kaçmış olmalıdır ki arka
daşlarımız para cezaları cumhuriyet müddeiu- I 
mumisi tarafından infaz edilir bendine dayana
rak bu karara varmışlardır. 249 ncu maddenin 
bu beşinci bendi cumhuriyet müddeiumumileri
nin haiz olduğu infaz salâhiyetini gayet acık ola
rak tesbit etmiş bulunmaktadır. Bu hüküm mu
vacehesinde infaz makamı olan cumhuriyet 
müddeiumumilerinin, Umumi Ceza usulünün 400 
ncü maddesi hükmüne tevfikan infazın tehirine, 
4 ayı geçmemek üzere, karar vermeleri de ta
mamen haklarıdır. 

Keyfiyeti bu veçhile arz ediyorum. 
REİS — Başka söz istiyen? 
RÜKNEDDÎN NASUHÎOĞLU (Edirne) — 

Efendim, gayet kısa söyliyeceğim. 
Bir mahkemeninin hükmü infaz 416 itmam 

olunur. Binaenaleyh infaz olmadıkça mahkeme 
hükmü nazari kalır. 

Vahdeti kaza demek, vahdeti infaz demektir. 
Binaenaleyh bir şahıs hakkında bir türlü baş
ka bir şahıs hakkında başka türlü infaz olmaz. 
Askerî şahıslar kendi mercilerinde ayı1 şeye 
tabidirler. Fakat sivil olduğu takdirde vahdeti 
infaz vahdeti kaza demektir. Binaenaleyh Ad
liye Encümeninin değil, Millî Savunma Encü
meni mazbatasının kabulü daha isabetli olaca
ğını arz ediyorum. 

REÎS — Kemal Balta. 
KEMAL BALTA (Rize) — Efendim; bu 

mesele bizim encümende de mevzuu müzakere ol
du. Arkadaşlarımız kürsüye çıkıp mevzuattan, 
kanun maddelerinden bahsettiler. Bendeniz me
seleyi huzurunuzda olduğu gibi arz edeyim. 

Meselenin esası şu; zengin bir vatandaş aske
re gidiyor. Askerlikte bir suç işliyor. Bu suçun
dan muhakeme ediliyor ve hüküm giyiyor. Giy-

1956 Ö : İ 
diği bu hükümden sonra meselâ, müddeti geli
yor, 'terhis ediliyor. Cezası var ya. Kendisi dü
şünüyor, bu cezamı en kolay nerede çekebilirim. 
Meselâ İskenderun'a gidiyor ve oranın Müddei
umumisine dehalet ediyor, ben şu kadar aya 
mahkûm edildim, hükmü infaz edin. Kendisi 
tüccardır. Müddeiumumiye, ben zürraım, bu yaz 
cezamı çekemiyeceğim, bana bir müddet verin 
- Zürram nasıl müddeti varsa - beni tahliye 
edin, diyor. Bunun askerî adlî makam haber alı
yor, diyor ki', bu cezayı biz infaz ettirecektik; 
bize sormadan bu adamı çıkardınız, siz bizim 
yetkimizi kullanamazsınız. 

Bu gibi dâvalar çok. cereyan etmiştir. Aske
rî adlî makam bu işe karışmaz. Sivil müddei
umumi, bu gibiler hakkında tahkikat yapar ama 
askerî adlî makamın Adliye Vekâletini ikaz et
mek hakkı vardır, eğer o adam meselâ zürradan 
olmadığı halde tahliye edilmiş ise müddeiumumi 
hakkında tahkikat yaptırabilir. 

Adalet Komisyonunun kendileri hukukçu ol
duğu halde bunu tefsir yoluna götürmesinin se
bebi hikmetini anlamadım. Bu hâdise adamın 
zengin olmasından mütevellittir. Yoksa vaktü hali 
yerinde olmıyan bir vatandaş olsaydı cezasını ha
sat sonuna kadar bırakırlar mı idi? Maruzatım 
bundan ibarettir, tefsire mahal yoktur. 

REÎS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen Adliye 

Encümeni mazbatasının reddiyle yine izah olu
nan esaslar dairesinde mazbata hazırlanması için 

I encümene iadesi saygı ile arz olunur. 
Zonguldak 

Nusret Kirişeioğlu 

RE IS — Tefsire mahal olmadığına dair Ad
liye Encümeni mazbatasının reddi ile tefsir sa
dedinde bir rapor tanzimi için encümene iadesi
ni teklif ediyorsunuz, öyle mi efendim? Adliye 
Vekilinin arzusuna uygun bir teklif getirilmesi
ni ye Adliye Encümeni mazbatasının reddini is-

| tiyorsunuz. 
NUSRET KÎRÎŞCtOĞLU (Zonguldak) — 

Her halükârda (tefsire mahal yok) kararı veri
lecektir. Ancak tefsire iki şekilde mahal yoktur 
diye karar verilebilir. Ya «müddeiumuminin sa
lâhiyeti mevcut olmadığı açıkça anlaşıldığından 
tefsire mahal yoktur» denilebilir. Veya «müddei-

I umumînin salâhiyeti vardır, bu bakımdan tefsi-
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re mahal yoktur» denilebilir. Benim arzım umu
mi ceza evine sevk edilen mahkûmlar hakkında 
karar salâhiyetinin müddeiumumiyeye ait oldu
ğu mucip sebebine istinaden tefsire mahal olma
dığı yolunda yeni bir mazbata hazırlanması için 
teklifin Adliye Encümenine iadesinden ibarettir. 

REÎS — Efendim, mazbatanın reddiyle me
selenin tekrar Adliye Encümenine iadesi husu
sunu reylerine arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Mazbata reddedilmiş ve dosya tekrar 
Adliye Encümenine verilmiştir. 

5. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve Niğde 
Mebusu Hüseyin Avni Göktürk'ün, tescil edil-
miyvn birleşmelerle bunlardan doğan çocukların 
cezasız tesciline dair kanun teklifi ve Dahiliye, 
Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/17) 

REÎS — Komisyondan henüz gelmediği için 
gelecek birleşime bırakıyorum. 

6*. — Orman Araştırma mevzuunda Türki
ye'ye Teknik Yardım temini hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Miletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan (10) 
numaralı. Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Ziraat- encümenleri 
mazbataları (1/101) (1) 

EEÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen yok. Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Orman Araştırma mevzuunda Türkiye'ye Tek
nik Yardım temini hususunda Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan (10) numa

ralı Ek Anlaşmanın Tasdiki hakkında Kanun 

MADDE J. — Türkiye'ye Orman Araştırma 
mevzuunda Teknik Yardım temini hususunda, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında 9 Ni
san 1954 tarihinde Ankara'da imzalanan (10) 
numaralı Teknik Yardım teminine dair Ek An
laşma tasdik edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok-

(1) 238 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

Lim d : ı 
tur, reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Ziraat Vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

7. — Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, 
İran, Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs; Tür
kiye hükümetleri için Orman Siyaseti Eğitimi 
temin eden bir merkezin teşkili suretiyle, teknik 
yardım yapılması gayesiyle Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti arasında imzalanan 10 numaralı 
Ek Anlaşmanın onanması hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri mazba
taları (1/105) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz Si
nan Tekelioğlu'nundur. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlarım burada mutlak bir zühulün mev
cut olduğunu gördüm. Onun için söz almak 
mecburiyetinde kaldım. Burada Pakistan, Kıb
rıs, Türkiye hükümetleri deniyor. Ben Kıbrıs 
Hükümeti diye-bir şey tanımıyorum. Kıbrıs'ta 
bir hükümet kurulması için bâzı teşekküllerin 
mevcudiyetinden haberdar olduğumuz şu za
manda Büyük Millet Meclisinin bu' tasarıda 
mevcut (Kıbrıs Hükümetini) tasdik etmesinin 
sakat bir şey olacağını arz etmek isterim. Bu
nun tashihini rica ederim. 

ZÎRAAT ENCÜMENİ REÎSÎ SUDÎ MIHÇI-
OörLU (Manisa) — Muhtemelen bir matbaa ha
tası olacak. Madde de (Hükümet) tâbiri yok 
idi. Maddeyi alalım tetkik edelim. 

REÎS — deri istiyorsunuz değil ini? 
SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Evet... 
REÎS — Encümene geriveriyoruz. 

(1) 239 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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8. — 19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de 

akdolunan «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile 
On Ekine ve «Halen İşgal Altındaki Memleket
ler ve Topraklara Mütedair Protokol» e iltihakı
mız hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Na
fıa encümenleri mazbataları (1/33) (1) 

REİS —- Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

19 Eylül 1949 Tarihinde Cenevre'de akdolunan 
«Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile On Ekine 
ve «Halen îşgal Altındaki Memleketler veya 
Topraklara Mütedair Protokol» e İltihakımız 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 19 Eylül 1949 tarihinde Ce
nevre'de akdolunan «Karayolları Trafik Sözleş
mesi» ile On Ekine ve «Halen işgal Altındaki 
Memleketler veya Topraklara Mütedair Proto
kol» e İltihakımız kabul edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyle rinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Birinci müzakeresi bitmiştir. 

9. — Altmış Milyon Liralık Madenî Ufak
lık Para Basılması hakkındaki 5015 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/154) (2) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

(1) 96 ya ek sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 243 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

4.1955 0 : 1 
Altmış Milyon Liralık Madenî Ufaklık Para Ba
sılması hakkındaki 5015 sayılı Kanunun Birinci 

Maddesinin Tadiline dair Kanun 

M4PDE 1. _ 5015 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

«Madde 1. — Maliye Vekâleti yetmiş mil
yon liraya kadar madenî para çıkarmaya salahi
yetlidir.» 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS —.Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Birinci müzakeresi bitmiştir. 

10. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Taraflarından bâzıları ile Ja
ponya arasındaki Ticari Münasebetleri Düzenli-
yen Beyannamenin tasdiki hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye, Gümrük ve İnhisarlar, Tica
ret ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/85) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde, söz is
teyen? Yok. Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
Âkıd Taraflarından bâzıları ile Japonya arasın
daki Ticari Münasebetleri Düzenliyen Beyanna

menin Tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — 24 Ekim 1953 de Cenevre'de 
imzalanan «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşması Âkıd Taraflarından bâzıları ile 
Japonya arasındaki Ticari Münasebetleri Dü
zenliyen Beyanname» tasdik edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen1? Yok. 

(1) 244 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — B u kanunu icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci müzakeresi bitmiştir efendim. 

11. — Erzurum Mebusu Âbdülkadir Eryurt 
ve 60 arkadaşının, Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile ek ve tadillerinin Adliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi ve Adliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (2/77) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
teyen? Yok. Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevkit ve Tea
dülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel 
ile tadil ve eklerinin Adalet Vekâleti kısmında 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Vekâleti vilâyetler kısmına, ilişik 
cetvelde derece, sayı ve unvanları yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

REÎS —-Mq,dde hakkında söz isteyen? Yok. 
Maddeyi merbut cetvelle reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Eylül 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(1) 249 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

1955 ö : 1 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Birinci müzakeresi bitmiştir, efendim. 

12. — Zonguldak Mebusu Edibe Sayar'ın, 
Basın Kanununun 33 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Adliye Encüme
ni mazbatası (2/1.23) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var mı? 

MEKKl SAİT ESEN (Balıkesir) — Alâkalı 
vekilin bulunması lâzım değil mi? 

REİS —• Adliye Vekili buradadır efendim. 
Söz Edibe Sayar 'indir. 
EDİBE SAYAR (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlar, huzurunuza gelmiş bulunan kanun 
teklifim hakkında kısaca mâruzâtta bulunma
ma müsaadelerinizi rica ederim. 

Malûmunuz olduğu üzere bu kanun teklifi
mi içtimai bir. yaramızı sarmak maksadiyle yap
mış bulunuyorum. Zira çok büyük bir esefle 
belirtmek lâzımdır ki gazetelerimizde, ahlâka, 
âdaba ve aile nizamına aykırı olarak işlenen 
hâdiselere ait yazılara sık sık tesadüf edilmek
tedir. Meselâ, bir gün bir küçük yavruya, bir 
başka gün bir kadın veya genç kıza tecavüz 
edildiğini görüyoruz, okuyoruz. Tehditle veya 
cebir kullanmak suretiyle kaçırılan veya fuhşa 
teşvik edilen bir günahsız, bir masum gazete 
sütunlarında yazılıp çiziliyor. Yani bütün bu 
çirkin hâdiselerin suçsuzu da, suçlusu gibi umu
mi efkâra teşhir ediliyor. Bu suretle de açılmış 
olan bir yara deşiliyor ve mağdur da artık san
ki suçluymuş gibi cemiyet nazarında bir hiç 
oluyor. Suçlunun ve hâdisenin yazılması cemi
yet için bir ibret teşkil edebilir. Ama mağdu
run yazılmasiyle hiçbir şey elde edilmiyecektir. 

.Teklifim; Basın Kanununun 33 ncü maddesi-* 
ne bir fıkra eklenmesi suretiyle Ceza Kanunu
muzun bâzı maddelerinde yazılı cürümlere mü-
taallık haber ve yazıların yayınlanması halinde 
mağdurların isim, resim ve hüviyetlerinin neş
rini meneder mahiyettedir. Arz etmiş olduğum 
gibi, bu teklifim yüksek heyetinizce tasvip bu-
yurulduğu takdirde bu kabîl hâdiseler gazete
lerde yine yazılacak, yalnız mağdurların isim, 
resim ve hüviyetlerinin neşri yasak edilmiş bu
lunacaktır. 

(1) 250 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Muhterem arkadaşlarım; suçsuz bir insanı 

cemiyet nazarında küçültmek ve onu müşkül 
duruma sokmak her halde hiçbir adalet kaide-
siyle kabili telif değildir. Teklifimin matbuat 
hürriyeti ile de alâkası olmadığı aşikârdır. 
Esasen hâdise ve suçlu yazıldıktan sonra mağ
durun açıklanmasına ne lüzum vardır 1 

Muhterem arkadaşlar; yüksek huzurunuzu 
daha fazla işgal etmek istemiyorum. Maruzatı
ma bu kadarla son verirken mezkûr kanun tek
lifimin kabul edilmesini bilhassa istirham ede
ceğim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

5680 sayılı Basın Kanununun 33 ncü Maddesi
nin Tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — 5680 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

. 1955 O : 1 
yeti mevzuubahis edilmemiştir. Haberin veril
memesinde, içtimai menfaat mülâhazasiyle mat
buat hürriyeti hakkının bu hususta teyidedil-
mesinde âmme menfaati vardır. Fakat bu yazı 
ilmî bir yazı olabilir. Evlenmeleri memnu kim
seler arasındaki cinsî münasebetler bir sapıklı
ğın ifadesidir. Bu mevzu her hangi bir hoca ta
rafından, profesör tarafından bir tetkik mev
zuu olabilir ve bu hususta yazılar yazılabilir. 
Fıkranın mutlak oluşu, bu gibi yazıların cezai 
tehdit altına alınmış olduğu vehmini vermekte
dir. Eğer mümkünse ve bu mânayı vermiyor
sa bunu Adliye Encümeni Mazbata Muharriri 
arkadaşımız lütfedip izah etsin. 

Eğer bent müstakil bir halde ise onun kal
dırılması hakkında biır takrir takdim ediyorum. 

REÎS —• Adliye Encümeni namına Nusret 
Kirişcioğlu 

ADLÎYE ENCÜMENÎ NAMINA NUSRET 
KÎRÎŞCÎOÖLU (Zonguldak) —Efendim; tekli
fin bir numaralı bendi halen mer'i olan 33 ncü 
maddenin aynıdır. Bunda bir değişiklik yok. 

Muhterem Edibe Sayar arkadaşımızın ilâve
sini teklif ettiği husus ise iki numaralı bentte 
gösterilmiştir. Yani bir numaralı bent kanunun 
bugünkü metnidir. Bu itibarla sayın Muhlis Tü-
may arkadaşımızın tereddüdüne mahal göremiyo
rum. Çünki bu hüküm halen mer'idir ve tatbi

katta tereddüt hâsıl olmamaktadır. 
REFET AKSOY (Ordu) — Kasıd, ismin 

ve resmin teşhir edilmemesidir. 
ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA NUSRET 

KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Refet Aksoy ar
kadaşımızın «Birinci bentten kasıt resmin ve is
min neşredilmemesidir» şeklindeki beyanı üze
rine bu maddeyi tavzih lüzumunu hissediyorum. 

• Mağdurun hüviyet, resim ve isminin neşri 
memnuiyeti birinci bent ile alâkalı bir husus de
ğildir. Kanunen evlenmeleri tamamiyle menedil-
miş kimseler arasındaki cinsî münasebetlerin 
neşredilmesi umumiyetle menedilmiştir. Böyle 
bir hâdisenin vuku bulmuş olduğunu isim zik
retmeden dâhi neşretmek yasaktır. 

îki numaralı bentte ise mağdurlar mevzuu-
bahistir. Meselâ karısı zina eden kocanın ismi 
hüviyeti, resmi neşredilmiyecektir. Keza fuhuşa 
teşvik edilen 15 yaşından küçük çocuğun ismi, 
resmi, hüviyeti neşredilmiyecektir. Cebirle ırzına 
geçilen kadının resmi, hüviyeti ve ismi neşredile-

Madde 33. — 1. Kanunen evlenmeleri men-
edilmiş kimseler arasındaki cinsî münasebetlere 
dair haber ve yazıların; 

2. Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 
423,. 429, 430, 435, 436, 440, 441 ve 442 nci mad
delerinde yazılı hükümlere mütaalliik haber ve 
yazıların yayınlanması halinde mağdurların 
isim, hüviyet ve resimlerinin; 

Neşri yasaktır. 
Hilâfına hareket edenler 300 liradan 1 000 li

raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 
Tekerrürü halinde 1 000 liradan 3 000 liraya 
kadar ağır para cezası veya yedi günden üç aya 
kadar hapis cezası verilir. 

MUHLÎS TÜMAY (Manisa) — Efendim; 
Matbuat Kanununun tadiline taallûk eden ve 
bir madde halinde ifade edilen kısımda iki bent 
vardır: Birinci bent; kanunen evlenmeleri men-
edilmiş (kimseler arasındaM cinsî münasebetle
re dair haber ve yazıların, ikinci bent ise; Türk 
Ceza Kanununun sayılı maddelerinde yazılı 
hükümlere mütaallik haber ve yazıların yayın
lanması halinde mağdurların isim, hüviyet ve 
resimlerinin neşri yasaktır, diyor. 

Birinci fıkrada, evlenmeleri kanunen mem
nu kimseler arasındaki cinsî münasebetlere da
ir haber ve yazıların yazılması müstakil bir 
fıkra olarak yer almıştır ve mağdurların hüvi-
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miyecektir. Bu memııuiyete riayet sartiyle bu ı 
kabîl haberlerin neşri yasak değildir. 

İşte iki bent arasındaki fark budur. Muhlis 
Tümay arkadaşımızın itirazlarına gelince : Tek
rar ediyorum. Bir numaralı bent bugünkü 33 ncü 
maddeye tekabül etmektedir. Ve aynı ifade mev
cut olduğu halde tatbikatta hiçbir tereddüt hâ
sıl olmamaktadır. Zannediyorum bu vuzuh arka
daşımızı tatmin etmiş olacaktır. 

MEHMET ALÎ SEBÜK (İzmir) — Mağ
durların yaşı ufak olursa burada neşriyattan şi
kâyet kime râcidir?. 

NUSRET KİRİŞClOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar; mağdur küçük ise küçük 
çocuğun ismi, hüviyeti, yazılmıyacak ve resmi 
basılmıyacaktır. 

MEHMET ALİ SEBÜK (İzmir) — Babası
nın ismi yazılacak mı?. 

NUSRET KÎRÎŞCİOĞLU (Devamla) — 
Mağdur tâbiri hukuki bir ıstılahtır. Burada hu-
kukan mağdur telâkki edilen şahıs mevzuubahis-
tir. 

Mamafih, zannediyorum arkadaşımız izahat 
vermek ve bu izahatın doğru olup olmadığını 
öğrenmek istiyorlar, lütfen kürsüye teşrif etsin
ler. 

MEHMET Âli SEBÜK (İzmir) — Kürsüyü 
işgal edecek bir mevzu yoktur. 

REİS — Cevap vermekte istiğna gösteriyor
lar, buyurun konuşun. 

MEHMET ALİ SEBÜK (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlar, mağdur mevkiinde olanlar sağır 
olursa ve dâva açmak hakkını bulamazsa mahke
me de gerek müdahil olarak bulunmak, gerekse 
hukuk mahkemesine dâva açmak hakkını haiz de
ğillerdir. Bu hak doğrudan doğruya kendisinin 
velisine aittir. Edibe Hanımefendinin teklifinde 
mağdur tâbiri vardır. Kanunda bir eksiklik ol
maması bakımından bu noktayı arz ediyorum. 
Bu nokta unutulmasın. 

REİS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KİRÎŞCİOÖLU (Zonguldak) — 

Sualin bu şekilde ifadesi aşikârdır ki, faydalı 
oldu, çünkü hiç olmazsa sual bütün arkadaşları- | 
mız tarafından duyulmuş oldu. Muhterem, arka
daşlar, madde doğrudan doğruya suçun mağdu
runu istihdaf etmektedir. Meselâ; 15 yaşından 
küçük bir kız çocuğunun fuhşa teşvik edilmesi 
halinde isim, hüviyet ve resminin neşri men cdi- | 
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len şahıs bu kız çocuğudur. Dâva hakkiyle bu
nun hiçbir alâkası yoktur. Benim komisyon na
mına arzım budur, bu esbabı mucibeye iştirak 
eden arkadaşlar olduğu gibi, etmiycnler de bulu
nabilir. İtiraz eden arkadaşlar olduğunu da gör
mekteyim. Buradaki mağdur kelimesiyle dâva 
hakkını haiz olan şahsın bir münasebeti yoktur. 
Encümenimizin kanaati bu merkezdedir. Bunu 
kabul etmiyen ve itiraz edenler değişiklik tekli
finde bulunabilirler. (Mağdur kimdir sesleri) 
Suçtan zarar gören. Bakınız bunun neden böy
le olduğuna dair biraz izahat vereyim. Esas tek
lifte «tecavüze uğrıyan» kaydı vardı. «Tecavü
ze uğrıyan» kelimesini daha hukuki bir tâbir ol
ması bakımından Adalet Encümeni «mağdur» 
kelimesiyle değiştirdi. Demek ki maddede doğ
rudan doğruya suça mâruz kalan kimse kasde-
dilmektedir. Onun hüviyeti neşredümediği za
man tabiî falancanın oğlu da denmiyecektir. 
Ama bu memnuiyet tecavüze uğrıyan şahsa mu-
zaftır. İtiraz eden arkadaşlarımızın itiraz sebep
leriyle burada mütalâalarını beyan etmelerini 
istirham ediyorum. Eğer bizi tenvir ederlerse 
bunu tezekkür etmiye amadeyiz. Encümen mü
zakeresinden benim edindiğim kanaat şudur: 
«Tecavüze uğrıyan» kelimesi kasden «mağdur» 
kelimesiyle değiştirilmiştir. Mağdur kelimesi de 
tecavüze uğrıyan, ibaresinin mukabilidir. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar maalesef encümende bu madde
nin müzakeresinde bulunamadım. Şekli izah mak
sadı temin etmiyor. Mağdur kızdır, mağdurun 
ismini söylemezde filânın kızı derse mesele yine 
açıklanmış oluyor. Binaenaleyh bunları önliye-
cek ve iyi bir şekil verilmek' üzere teklifin En
cümene iadesini rica ediyorum. 

ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ Çl-
ÇEKDAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşımı
zın kanun teklifi Adliye Encümeninde müzakere 
edilmiş ve tadilen şu şekli iktisabetmiş bulun
maktadır. 

Madde 33. — Kanunen evlenmesi menedilmiş 
kimseler arasındaki cinsî münasebetlere dair ha
ber ve yazıların neşri yasaktır. 

Aşağıdaki ibareyi buraya bağlamak lâzımdır. 
Bağladığımız takdirde Basın Kanunun 33 ncü 
maddesinin hükmü olduğu gibi alınmış bulun
maktadır. 

Edibe Arkadaşımızın teklifinde bu, bahis 
mevzuu değildir. Komisyonun metni şudur: 
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Türk Ceza Kanunun 414, 415, 416, 421, 423, 
429, 430, 435, 436, 440, 441 ve 442 nci madde
lerinde yazılı hükümlere mütaallik haber ve 
yazıların yayınlanması halinde... 

Yani yayınlanırsa, yayınlanma vaziyetini 
menetmiş değildir. Fakat yayınlandığı takdir
de mağdurun isim ve hüviyeti ve resmi neşre-
dilmiyecektir. 

Hâkim maznun veya mağduru tesbit öder
ken, adın ne, ananın adı, babanın, adı, kaç ya
şındasın, nerede doğdun?., diye hüviyetini tes
bit edecektir. 

Burada «hüviyet» tâbiri arkadaşlarımızın 
endişelerini bertaraf edecek mahiyettedir. 

Bu itibarla bu kanun teklifi üzerinde tered
düde yer olmadığı kanaatindeyim. 

REÎS — Selim Ragıp Emeç. 
SELÎM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Efendim, 

benim maruzatım mevzuun biraz umumiyetine 
taallûk edecektir. Gönül arzu ediyor ki, Mat
buat Kanununa yapılan dokunmalar daima 
umumi olsun, parça parça olmasın. Bizim ka
nun aşağı yukarı parça bohçasına döndü. Ma
mafih bu teklifi yapan «sayın arkadaşımıza hâ
kim olan sosyal endişeyi takdirle karşılıyorum. 

Hakikaten birtakım mağdurlar, hiçbir suç 
ve kabahatleri olmadığı halde her hangi bir 
şahsın tecavüzüne uğruyorlar. Maalesef bu 
hâdise sonunda bunlar bir paçavra gibi efkârı 
umumiye önüne serilmiş bulunuyor. Bu ba
kımdan arkadaşımızın gayretlerini takdir et
memek mümkün değil. Yalnız tekliflerinde 
bir nokta var ki, buna daha evvel Tümay ar
kadaşım temas etti, ben de onun üzerinde dur
mak istiyorum, bu 33 ncü maddenin ikinci 
bendinde (yazılar) tâbiri var. Bu bahislerde 
ilmî, içtimai birtakım yazılar yazılabilr, düşün
celer ileri sürülebilir. Şimdi mutlak bir ka
yıtla bu kapı kapanmaktadır, her hangi bir 
fikir ve içtimai araştırma yolu kapanmış bu
lunmaktadır. Onun için ben de bu kelimenin 
tayymı rica ediyorum. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOÖLU (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlar; evvelâ burada bir tertip 
hatası olmuştur. Vakıa doğru okunduğu için 
nazarı dikkati celbetmedi, fakat her ihtimale 
karşı buradan tashihinde fayda görmekteyim. 
Basılı metinde «hükümlere» kelimesi vardır. 
Halbuki bu kelime «cürümlere» olacaktır. 

Demin de Muhlis Tümay arkadaşımızın mü-

:. 1955 0 : 1 
talâası üzerine arz ettim. Fakat arkadaşımız Se
lim Ragıp Emeç'in mevzua tekrar temas etmesi 
dolayısiyle bâzı noktaları tekrar arz etmek zaru
retini duyuyorum. 

Kanunen evlenmeleri menedilmiş kimseler 
arasındaki cinsî münasebetlere ait yazıların neş
ri de yasaktır. 

Arkadaşlar; bunu akla getirebilecek haber ve 
yazının neşrini kanun vâzıı istemiyor. Yani böy
le kötü bir halin vukuu hakkında bir konuşma 
istemiyor. Toptan menetmiş bunu. Halen mer 'i 
bulunan 33 ncü maddede haber ve yazılanın neş
ri yasaktır kaydı vardır. Tatbikatta da hiçbir 
tereddüt vukubulmamıştır. Bu itibarla (yazı
ların) kelimesinin tayyedilmesi hususundaki mü
talâaya bendeniz iştirak edemiyorum. Mağdur 
kelimesinin ne şekilde anlaşılması ica'bettiği ve 
hüviyet kelimesinin nasıl arkadaşlarımızın arzu 
ettiği hususları karşıladığı noktasında Adliye 
Vekilinin verdiği izahata da encümenimizce işti
rak ediyoruz. 

SÜLEYMAN FEHMİ KALAYCIOĞLU 
(Trabzon) — Hüviyet şahsi ve ailevidir. 

MEKKÎ SAÎD ESEN (Balıkesir) — Bura
da birtakım maddelerden bahsediliyor. Bunlar 
mahkemeye intikal ettiği zaman, muhakeme de 
aleni olarak cereyan ederse veya sonunda hüküm 
aleni olarak tefhim edilirse bunların neşri ya
sak mıdır?. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Mağdurların resim, hüviyet ve isimlerinin neş
ri yine yasaktır. 

MEKKÎ SAİD ESEN (Balıkesir) — Mah
keme filancanın ismini neşretti, diye bir gazete
ciyi mahkûm ederse, bu gazetecinin «filânca va
kada bilfarz Fatma'nın tecavüze uğradığım neş
rettiğinden mahkûm olduğunu» diğer bir gazete 
yazabilecek midir? 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Neşretmesi tabiî yasaktır. 

MEKKÎ SAÎD ESEN (Balıkesir) — Ö hal
de bu eksiktir. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Bendenizce sual cevaplanmıştır. 

REÎS — Efendim, bir şey arz edeyim: 
Bu mağdurun kim olduğu yolundaki suale 

komisyon sözcüsünün yalnız kız veya kadındır 
şeklindeki cevabı üzerine birtakım arkadaşlar 
söz aldılar. Fakat Adliye Vekili ve sözcü mağ
durun hüviyeti dendiği zaman annesinin, baba-

— 469 
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smm da söylenemiyeceğini, yazılamıyacağmı da 
beyan ettiler. Bu itibarla söz alanlar ısrar ede
cekler midir? 

MEHMET ALİ SEBÜK (İzmir) — Söz ye
rine sual soracağım. 

BElS — PIulûsi Köymen, Cevat Ülkü, Ke
mal Biberoğlıı, Mehmet Ali Sebük, Muhlis Tü-
may, Zakar Tarver... 
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MUHLÎS TÜMAY (Manisa) — Birinci fık

ra hariç. 
REİS — Mağdurun kim olduğu hakkında 

sözlere devam edileceği anlaşılmaktadır. 
Vaktin gecikmiş olması münasebetiyle 27 Ni

san 1955 Çarşamba günü saat 15 te toplanmak 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18,05 

»-•-« 

T. B. M. M. Matbaası 
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19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de Akdolunan «Karayolları Tra
fik Sözleşmesi» ile on ekine ve «Halen işgal Altındaki Memleket
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nun lâyihası ve Hariciye ve Nafıa encümenleri mazbataları ( 1 /33 ) 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de akdolunan «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile on ekine ve 
«Halen işgal Altındaki Memleketler ve Topraklara Mütedair Protokole» iltihakımız hakkında Ha
riciye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 10 . VI . 1954 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

2095 ve 2409 sayılı kanunlarla tasdik edilmiş ol#n 1926 tarihli «Otomobil Seyrüseferine dair 
Beynelmilel Mukavelename» ile 1931 tarihli «Yol İşaretlerinin Tevhidi hakkındaki Mukavelena
me» nin, teknik sahada bu tarihten beri kaydolunan terakkiler ve dolayısiyle nakil vasıtalarının 
miktar ve çeşitlerinde vâki artışlar ve binnetice seyyah ve turizm hareketlerinin gelişmesi ve 
Beynelmilel trafiğin büyük inkişaflar kaydetmesi karşısında, bugünkü ihtiyaçlara cevap vermedi
ğini nazarı itibara alan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı İktisadi ve İçtimai Konseyi, karayolu nakli
yatı ve motorlu vasıtalarla yapılan nakliyat için yeni ve bütün dünyaya şâmil bir mukavelename 
akdi maksadiyle hükümetlerarasi bir konferans akdini karar altına almış ve bu maksatla 23 
Ağustos 1949 tarihinde Cenevre'de toplanmıştır. 

Bu konferansa iştirak eden devletler, muayyen ve müşterek kaideler tesbit etmek suretiyle 
Beynelmilel yol trafağinin inkişafını temin ve emniyetini artırmak gayesiyle aşağıda mâruz vesi
kaları hazırlamışlardır : 

1. Karayolları Trafik Mukavelenamesi ile 10 eki, 
2. Yol işaretlerine mütedair Protokol, 
3. Halen işgal altındaki memleketler veya topraklara mütedair Protokol. 
Mevzuubahis mukavelename ve protokollere iştirakimiz keyfiyeti, Dahiliye, Adliye, Maarif, 

Münakalât, Nafıa ve Gümrük ve İnhisarlar vekâletleri temsilcilerinden müteşekkil vekâletlerarası 
komisyonda, o zaman hazırlanmakta olan Karayolları Trafik Kanunu - muvacehesinde tetkik edil
miştir. Bu tetkikat neticesinde, «Karayolları Trafik Mukavelenamesi» ve on ekine katılmamız uy
gun mütalâa edilmiş; Yol İşaretlerine Mütedair Protokole ise, esasen mahdut sayıda hükümetin 
iltihak etmiş olduğu ve umumi arzu üzerine Genel Sekreterlikçe bütün dünyaya şâmil bir yol işa
retleri sistemi tesbit etmek ve bu hususta bir anlaşma lâyihası hazırlamak üzere tanınmış eksper
lerden müteşekkil bir mütehassıslar grupunun vazifelendirilmiş bulunduğu göz önünde tutula
rak, bu protokole katılmamamız uygun görülmüştür. 
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«Halen îşgal Altındaki Memleketler veya Topraklara Mütedair Protokol» a gelinee; mezkûr Pro

tokol, Karayolları Nakliyatı Mukavelenamesinin VII nci faslmdakî hükümlerin, bu gibi memleketler 
veya toprakların, adı geçen Mukavelenameye katılmalarını önleyici bir şekilde tefsir olunamıyacağmı 
ifade etmektedir. Gerek Avrupa Ekonomik î ş Birliği Mukavelenamesi ve Avrupa Ekonomi Komis
yonu, gerek Avrupa Birliği çalışmalarının memleketimizi Avrupa memleketlerine ve diğer memle
ketlere daha sıkı ve yakın bağlarla bağladığı bu sıralarda, turizm kalkınmasının ve yol dâvasının , 
da memleketimizde ön plânda ele alınmış olması göz önünde tutularak, bilhassa Almanya'yı istihdaf 
ettiği anlaşılan «Halen îşgal Altındaki Memleketler veya Topraklara Mütedair Protokol» a katılma
mız uygun görülmüştür. 

Yukardaki hususlar göz önünde bulundurularak «Karayolları Trafik Mukavelenamesi» ile 10 Eki 
ve «Hâlen îşgal Altındaki Memleketler veya Topraklara Mütedair Protokol» a iltihakımız zımnında 
hazırlanan kanun lâyihası Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arz olunur. 

Birleşmiş Milletler Karayolu Nakliyatı ve Motorlu Nakil Vasıtaları NakUyaU 
Konferansı Nihai Senedi 

1. Birleşmiş Milletler Karayolu Nakliyatı ve Motorlu Nakil Vasıtaları Nakliyatı Konferansı, 
İktisadi ve İçtimai Konseyin 28 Ağustos 1948 tarih ve 147 B (VII) sayılı Kararma uygun olarak 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından toplantıya davet edilmişti. Bu kararın metni aşağıda
dır : 

İştisadi ve içtimai Konseyi Genel Sekreteri; 
1. 1926 tarihli ve 
a) Karayolu Trafiğine Mütaallik Beynelmilel Mukavelename. 
b) Motorlu Nakil Vasıtaları Trafiğine Mütaallik Beynelmilel Mukavelename ve mütaakıp 1931 

tarihli Karayolları İşaretlerinin Tevhidine Mütaallik Mukavelenamenin bugünkü ihtiyaçlara kifayet 
etmediğini nazarı itibara alarak, en geç Ağustos 1949 tarihine kadar, Karayolu ve Motorlu Nakil 
Vasıtaları Nakliyatı hakkında cihanşümul yeni bir Mukavelename akdetmek maksadiyle, Hükümetler
arası bir konferans toplamakla vazifelendirir. Avrupa Ekonomi Komisyonu İç Nakliyat Komitesi ça
lışmaları neticesinde hazırlanan metin projesi ve 1943 tarihli Amerikalılararası Motorlu Nakil Va
sıtaları Trafiğinin Tanzimine ait Mukavelename Metni bu Konferans çalışmalarında esas olarak alına
caktır. 

2. Avrupa Ekonomi Komisyonundan yukarda mevzuubahis metin projesinin mümkün olduğu 
kadar çabuk tamamlanarak Sekreterliğe gönderilmesinin teminini rica ve 

3. Diğer bölge komisyonlarını bu mevzuda, arzu ettikleri takdirde, raporlarını tevdie davet etmek, 
4. Konferansa davetli bütün hükümetlere yukarda bahsolunan metinleri dağıtmak, 
5. Konferansın muvakkat ruznamesini hazırlamak, 
6.. a) Mezkûr konferansın akdi anında Birleşmiş Milletler âzası bulunacak bütün devletlerle, 

Birleşmiş Milletler âzası olmamakla beraber Birleşmiş Milletler Denizcilik Konferansına katılma
ya davet edilmiş olan bütün devletleri bu konferansa iştirake çağırmak, 

b) Konferans tarafından kabul edilebilecek mukavelenameyi, ileride tasdik şartına muallak 
olarak, imza edebilmek üzere delegelerine salâhiyet vermelerini davetli hükümetlerden rica etmek, 

7. Uygun gördüğü nispette salâhiyetleri bu sahaya da şâmil bulunan ihtisas teşekküllerini, 
hükümetlerarası teşkilâtları ve Beynelmilel - Teşkilâtları Konferansı müşahitler göndermeye davet 
etmek ile vazifelendirerek, 

«Bu konferansta rey hakkının, Birleşmiş Milletler âzası bütün devletler ile yukarda 6 (a) bendi 
gereğince davet olunan ve Birleşmiş Milletlere âza olmıyan devletlerden yukardaki 1 nci bentte 
zikrolunan mukavelenamelerden her hangi birine iltihak etmiş bulunan devletler tarafından kulla
nılabileceğine karar vermiştir.» 

2. Birleşmiş Milletler Karayolu Nakliyatı ve Motorlu Nakil Vasıtaları Nakliyatı Konferansı 
23 Ağustos 1949 tarihinden 19 Eylül 1949 tarihine kadar Cenevre'de toplanmıştır. 

( S. Sayısı : % ya ek ) 



Aşağıda isimleri zikrolunan devletlerin hükümetleri konferansta delegeleri tarafından temsil 
edilmiştir : 

Avusturya # Lübnan 
Belçika Lüksemburg ' 
Bulgaristan Nikaragua 
Şili Norveç 
Danimarka Holânda 
Dominik Cumhuriyeti Filipinler 
Mısır Polonya 
Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Kır allık 
Fransa îsveç 
Guatamala İsviçre 
Hindistan Taylan 
İran Cenubi Afrika Birliği 
israil Çekoslovakya 
İtalya Yugoslavya 

Aşağıda isimleri zikrolunan devletlerin hükümetleri konferansta müşahitler tarafından temsil 
edilmiştir : 

Avustralya 
Brezilya 
Kanada 
Ekvator 
Meksika 
Türkiye 

Aşağıda isimleri zikrolunan teşekküller konferansta müşahitler tarafından temsil edilmiştir : 

A) Hükümetler arası Teşekküller : 
Beynelmilel Çalışma Teşkilâtı 
Beynelmilel Ticaret Teşkilâtı Muvakkat Komisyonu 
Hususi hukukun tevhidi için eynelmilel Enstitü 
B) Hükümetler haricî teşekküller : 
Beynelmilel Ticaret Odası 
Beynelmilel Nakliyat Ameleleri Federasyonu l' 
Beynelmilel Sitandardizasyon Teşkilâtı 
Beynelmilel Karayolları Nakliyatı Birliği 
Beynelmilel Motorlu Nakil Vasıtaları İnşaatçıları Daimî Bürosu 
Beynelmilel Turizm İttihadı ve Beynelmilel Otomobil Federasyonu Genel Komitesi (Comit6 

General de l'Alliance Internationale de Tourisme et de la Federation Internationale de l'automobile) 
Kızılhaç Cemiyetleri İttihadı 
Amerikalılararası Otomobil Klüpleri Federasyonu 
3. Avrupa Ekonomi Komisyonu İç Nakliyat Komitesi tarafından hazırlanan Mukavelename 

lâyihası ile 1943 tarihli Amerikalılararası Motorlu Nakil Vasıtaları Trafiğini tanzim eden Muka
velename, Konferansın ıttılaına arz edilmiş ve Konferans tarafından esas olarak kullanılmıştır. 

4. Konferans, ilgili Komitelerin ve umumi celselerin zabıtlarında da tesbit edildiği şekilde 
Konferans müzakerelerini nazarı itibara alarak,. Karayolları Trafiğine ait bir Mukavelenameyi 
hazırlamış ve imzaya açmıştır. 

( S. Sayısı : 9& ya e k ) 
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5. Bundan başka, Konferans, Karayollarının işaretlendirilmesine ait bir Protokol hazırlanarak 

imzaya açmıştır. 
6. Nihayet Konferans, halen işgal altındaki memleketler veya toprakların bu Mukavelename

ye iltihakı hususunda Bölüm VII nin tefsirine ait bir Protokol hazırlanarak imzaya açmış v* 
kabule arz etmiştir. 

7. Bu çalışmalar sırasında, Konferans aşağıda kayıtlı diğer bâzı kararlar da almıştır. 
a) Motorlu Nakil Vasıtalarının karşılaşma farlarının ışıklandırılması hususunda şayanı ka

bul kaideler vaz'ma dair Beynelmilel denemelere ait metni ilişik, Karar 
b) Karayolları Trafiği Mukavelenamesine ait tadilâtın zaman zaman gözden geçirilmesine 

dair, metni ilişik, Karar 
c) Karayolları Nakliyatı ile ilgili diğer meselelere ait metni ilişik, Karar 
d) Birleşik Kırallık tarafından Mukavelenamenin 26 ncı maddesi için dermeyan olunan ve 

aşağıdaki şekilde ifade olunan ihtirazi kaydın kabulü: 
Büyük Britanya ve Şimali irlanda Birleşik Kırallığına girmesine müsaade olunan Beynelmi

lel Trafikteki bütün bisikletler, gün battığı andan itibaren ve gece müddetince veya hava şart
ları icabettirdiği takdirde, Birleşik Kırallığın millî mevzuatına uygun olarak, ön tarafında bir 
beyaz ışık, arkada bir kırmızı ışık ve bir kırmızı reflektör ve beyaz bir satıh ile mücehhez olma
lıdırlar. 

e) isveç ve Norveç tarafından, Karayollarının İşaretlendirilmesine Mütaallik Protokolün 15 
nci maddesinin 5 nci .bendi için yapılan ve aşağıda zikredilen kaydi ihtirazinin kabulü : 

îsveç ve Norveç'te, mânialı hemzemin geçitlerde, 
St. Andre Haçının kullanılmasına müsaade edilecektir. 
f) Avusturya tarafından, Karayollarının işaretlendirilmesine Mütaallik Protokolün 45 nci 

maddesinin 1 nci bendine yapılan ve aşağıda zikrolunan kaydı ihtirazinin kabulü; 
Karayollarının hususi tefrik işaretleri Avusturya'da mustatil veya daire şeklinde olabilir. 
g) Cenevre'de 19 Eylül 1949 tarihinde imzalanan Karayolları Trafik Mukavelenamesinin ez

cümle Amerikalılararası Motorlu Vasıtalar Trafiğini tanzim eden 1943 tarihli Mukavelenamenin 
yerine kaim olacağını göz önünde tutan Konferans, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini, Karayol
ları Trafik Muakvelenamesinin musaddak ispanyolca bir tercümesini yaptırmaya ve bu tercüme
nin, Mukavelenamenin 35 nci maddesi ahkâmına tevfikan hükümetlere tevdi edilecek olan Muka
velenamenin Fransızca ve ingilizce musaadak metinlerine ilâvesine davet etmeye karar vermiştir. 

h) Konferans, bütün ilgili devletler tarafından kabul edilebilecek karayollarının işaretlendi
rilmesine ait yeknesak ve cihanşümul bir sistem üzerinde şimdilik bir anlaşmaya varmanın müm
kün olmıyaeağmı müşahede etmiş ve bu sebeple, yukardaki 5 nci bentte zikrolunan ve birtakım ha
linde yol işaretlerini ihtiva eden Protokolü hazırlamaya ve bu Protokolü, buna Taraf olmayı arzu 
eden devletlerin imzasına veya iltihakına açık bulundurmaya karar vermiştir. 

Bununla beraber, Karayollarının yeknesak bir şekilde işaretlendirilmesine ait cihanşümul bir 
sisteme ileride ulaşmak hususundaki umumi arzu sebebiyle konferans, iktisadi ve içtimai Konseyin 
Nakliyat ve Münakalât Komisyonunu, meseleyi, lüzumlu mütehassısların yardımı ile; yeniden tet
kik etmekle ve Karayollarının yeknesak "bir şekilde işaretlendirilmesine ait cihanşümul bir sistem 
üzerinde anlaşmaya varabilmek için ileride alınacak diğer tedbirler hakkında Konseye tavsiyeler
de bulunmakla vazifelendirilmesini temenniye şayan bulmuştur. 

Yukardaki hususları tasdik zımnında aşağıda imzası bulunan temsilciler igbu Nihai Senedi imza
lamışlardır. 

Bin dokuz yüz kırk dokuz yılı Eylül ayının on dokuzuncu gününde ingilizce ve Fransızca, 
her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere; tek bir nüsha olarak Cnevre'de tanzim edil
miştir. Aslı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecek ve Genel Sekreter, Konferansa 
temsilci göndermek üzere davet edilen bütün hükümetlere bunun tasdikli nüshalarından göndere
cektir. 

(Devletlerin isimleri) 
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Motorlu Nakil 'Vasıtalarındaki Karşılaşma Farlarının (Kısa Huzmeli Farların) Kullanılması Husu

sunda Şayanı'Kabul Kaideler Vaz'ına dair Beynelmilel Denemelere ait Karar 
Birleşmiş Milletler Karayolu Nakliyatı ve Motorlu Nakil Vasıtaları Nakliyatı Konferansı, 
Avrupa Ekonomi Komisyonu Karayolları Trafiği Çalışma Grupunun, İktisadi ve içtimai Kon

seyin talebi üzerine, Karayolları Nakliyatı ve Motorlu Nakil Vasıtaları Nakliyatı Müstakbel Mu
kavelenamesine ithal edilecek hükümlere ait projeyi hazırladığı esnada, Beynelmilel Standardizas-
yon Teşkilâtını, nakil vasıtalarının ışıklandırılmasına ve hususiyle (ISO) nun, Beynelmilel Işık
landırma Komisyonu (ICI) ile birlikte etüd ettikleri karşılaşma farlarına ait hükümler hakkında
ki tekliflereni bildirmeye davet etmiş olduğunu nazarı itibara alarak, 

Holânda ICI, Millî Komitesi Başkanının, Holânda Millî Komitesinin 26 Eylül 1949 dan itiba
ren- motorlu vasıtaların yol farlarına ait bir seri mukayeseli deneme yapmaya hazır olduğunu ISO 
Genel Sekreterine bildiren 29 Temmuz 1949 tarihli mektubuna muttali olduktan sonra, 

Ne ICI, ne-de ISO nun İ8 000 florin tahmin edilen bu deneme masraflarını kendi üzerine ala
cak vaziyette olmadıklarına göre; 

Motorlu nakil vasıtalarının karşılaşma farlarına ait hükümler üzerinde cihanşümul bir anlaş
maya varmak üzere, bu mukayeseli denemelerin en kısa bir zamanda yapılmasının zaruri olduğu
nu kabul eder, 

Ve, binaenaleyh ICI nm denemelere başlıyabilmesi ve deneme neticelerini, Birleşmiş Milletler 
Karayolu Nakliyatı ve Motorlu Nakil Vasıtaları Nakliyatı Konferansına davet edilmiş olan Hükü
metlere ulaştırmak üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirebilmesi için Birleşmiş Mil
letlerin gereken tedbirleri almasını tavsiye eder. 

Karayolları Trafiği Mukavelenamesine ait Tadilâtın Zaman Zaman Gözden Geçirilmesine dair Karar 
Birleşmiş Milletler Karayolu Nakliyatı ve Motorlu Nakil Vasıtaları Nakliyatı Konferansı, 
Karayolları Trafiği Mukavelenamesi ve eklerinin tadili usulü hakkında kabul edilen hal sureti

nin bir neticesi olarak, birkaç sene sonra mukavelenameye taraf olan devletlerin birçok çeşitli metin-. 
lerle bağlı bulunmaları gibi bir durumun tahassul edebileceğini nazarı itibara alarak, 

Devletlerin, mukavelename ve eklerinde yapılacak şu veya bu tadili kabul veya ret suretiyle muh
telif Âkıd Taraflara tahmil edilen vecibeleri tam olarak bilmelerini kolaylaştırmak maksadiyle, 

Genel sekreteri, zaruri gördüğü her seferde ve her halükarda mukavelename meriyete girdikten-

üç sene sonra, Âkıd Devletlere, tebligat zamanında muhtelif Âkıd Devletler bakımından meriyette 
olan mukavelename hükümlerinin asılları veya taail edilmiş şekilleri hakkında tebligatta bulunmaya 
davet eder. 

Karayolları nakliyatı ile ilgili diğer meselelere ait karar 
Birleşmiş Milletler Karayolları Nakliyatı ve Motorlu Nakil Vasıtaları Nakliyatı Konferansı, 
a) Şimdiye kadar yapılan işlerin iyi bir istikamette gittiğini ve bundan böyle Avrupa Ekonomi 

Komisyonu benzeri teşekküllerin himayesi altında devam ettirebileceğini nazarı itibare alarak, 
Nakliyat ve Münakalât komisyonunun, bu işlerin seyrini ve beynelmilel karayolu nakliyatı saha

sında kaydedilen inkişafları zaman zaman tetkik etmesini ve bu tetkik neticelerine göre, ya bir kon
ferans akdi, yahut da diğer imkânlarla bu mevzuda alınmasını şayanı temenni gördüğü tedbirleri 
iktisadi ve içtimai konseye bildirmesini tavsiye eder. 

b) Beynelmilel Turizm ittihadı ve Beynelmilel Motor Vasıtaları Federasyonu Genel Komitesi Mü
messilinin, Avrupa Ekonomi Komisyonunun nezareti altında hazırlanmış olan ve Beynelmilel Turiz
me Ait Gümrük Mukavelenamesi lâyihasına Devletlerin daha geniş bir şekilde iltihaklarından temin 
olunacak faydayı belirten beyanatını nazarı itibara alarak, 

Genel Sekreteri, Beynelmilel Turizme Ait Gümrük Mukavelenamesi lâyihası,' Ticari Karayolları 
Nakliyatı Mukavelename lâyihasının ve 16 Haziran 1949 da Cenevre'de imzalanan Karayolu ile Eş
ya Nakliyatına Mütaallik Beynelmilel Mukavelename Lâyihasının Muvakkaten Tatbikine Mütaallik 
Anlaşmaya Ek Protokolü, Devletlerin nazarı dikkatlerine arz etmeye davet eder. 

( S. Sayısı: 96 ya ek ) 



Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/33 
Karar No. 15 

Yüksek Reisliğe 

19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de akdolu-
nan «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile on eki
ne ve «Halen işgal Altındaki Memleketler ve 
Topraklara mütedair Protokol» e iltihakımız 
hakkındaki kanun lâyihası Encümenimizde, hü
kümet mümessilleri de hazır olduğu halde in
celendi. 

Encümen lâyihanın aynen kabulüne karar 
vermiş.olup havalesi gereğince Nafıa Encüme
nine gönderilmek üzere Yüksek Riyasete tak

dim olunur. 
Hariciye Encümeni Reisi 

istanbul 
C. Baban 

Afyon K. 
S. Özer 71 
Erzurum 

R. 8. Burçak 
Seyhan 

A. Topaloğlu 

14 . I . 1955 

Bu M. Muharriri 
Kastamonu 
B. Aktaş 

Bursa 
H. Köymen 

Manisa 
H. Bayur 

Sinob 
(Söz hakkım mahfuzdur) 

M. Tümerkan 

Ankara 
l. F. Fenik 
Erzurum 

B. Dülger 

Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 
Esas No. 1/33 

Karar No. 8 

19 . I . 1955 

Yüksek Reisliğe 

14 . I . 1955 tarihinde encümenimize havale 
edilen, 19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de ak-
dolunan «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile on 
Ekine ve «Halen işgal Altındaki Memleketler ve 
Topraklara mütedair Protokol» e iltihakımız 
hakkındaki kanun lâyihası Nafıa ve Hariciye 
vekâletleri ve Emniyet Umum Müdürlüğü tem
silcileri de hazır bulunduğu halde müzakere ve 
kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Nafıa Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

Gazianteb Zonguldak 
S. Kuranel S. Duralı 

Bursa 
A. F. Yücel 

Çoruh 
M. Bumin 

Diyarbakır Erzurum 
R. Karaosmanoğlu §. Erker 

istanbul Kastamonu 
E. Onat N. Batur 

Manisa Rize 
H. Büke M. F. Mete 

Urfa 
H. Oral 

imzada bulunamadı 

Denizli 
O. Ongan 

Erzurum 
E. Tuncel 

Kastamonu 
H. Dura 

Seyhan 
Z. Akdağ 
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Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Nafıa Encümeni 
Esas No. 1/33 
Karar No. 11 

13. IV. 1955 

Yüksek Reisliğe 

14 .1.1955 tarihinde encümenimize havale 
edilen, 19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de ak-
dolunan «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile on 
ekine ve «Halen işgal Altındaki Memleketler ve 
Topraklara mütedair Protokol» a iltihakımız hak
kındaki kanun lâyihası Umumi Heyetin 31. I I . 
1955 tarihli toplantısında bâzı noktaların tetki
kine lüzum hasıl olduğundan encümenimize ia
desi istenmiş ve 30 . I I I . 1955 tarihinde hükü
met temsilcileri de hazır bulundukları halde ikin-
ei müzakeresi de yapılarak hükümet teklifi mev
cudun ittifakile aynen kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin tasvibine arz edilmek 

üzere Yüksek .Reisliğe sunulur. 
Nafıa Encümeni Reisi Mazbata M. 

Gaziantep 
8. Kuranel 

Kâtip 
Denizli 

B. Ak§it 
Erzurum 
Ş. Erker 

Kastamonu 
AT. Batur 

Rize 
M. F. Mete 

Çoruh 
M. Bumin 

Konya 
H. ölçmen 

Denizli 
O. Ongan 

Erzurum 
E, Tuncel 
Kastamonu 

H. Dura 

İstanbul 
N. Ateş 
Malatya 
-A. Fırat 

Urfa 
H. Oral 

İmzada bulunamadı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de akdolunan 
«Karayolları Trafik 8özleşmesi» ile on ekine ve 
«Halen î§gal Altındaki Memleketler veya Top
raklara mütedair Protokol'a» iltihakımız hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 19 Eylül 1949 tarihinde Ce
nevre'de akdolunan «Karayolları Trafik Sözleş
mesi» ile on ekine ve «Halen İşgal altındaki Mem
leketler veya Topraklara Mütedair ProtokoTa» 
iltihakımız kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
4 . Menderes 

Devlet Veküi 
M. Sarol 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. B. Zorlu 
Devlet Vekili 

O. Kapanı 

Adliye Vekili 
O. Ş, Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
K: Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mv: Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes • 

. Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İkt. ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

G. ve İnhisarlar Veküi 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 
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Birleşmiş Milletler, İktisadi ve içtimai Konseyi 

Birleşmiş Milletler Karayolları ve Motorlu Vasıtalar Nakliyat Konferansı - Cenevre 

KARAYOLLARI TRAFlK MUKAVELENAMESİ 
Âkıd Devletler, muayyen ve müşterek kaideler tesbit etmek suretiyle Beynelmilel Yol Trafiğinin 

inkişafının teminini ve emniyetini artırmayı arzu ederek aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmaya var
mışlardır. 

Bölüm : I. 

Umumi hükümler 

Madde — 1. 

1. Âkıd Devletlerden her biri, kendi yollarının kullanılmasına dair nizamları vaz'etmek hakla
rı mahfuz kalmak şartiyle, işbu Mukavelenamede derpiş edilen şartlar dairesinde yollarını Beynel
milel Trafiğe tahsis etmeyi kabul eder. 

2. Âkıd Devletlerden hiçbirinden, kendi arazisinde devamlı surette bir seneden fazla müddet
le kalmış bulunan her hangi bir motorlu vasıtaya, veya römorka veyahut da her hangi bir şoföre 
bu Mukavelename hükümlerinin sağladığı menfaatleri teşmil etmesi talebolunamaz. 

Madde — 2 . 

1. işbu Mukavelenamenin ekleri Mukavelenamenin tamamlayıcı kısımları olarak kabul oluna
caktır. Ancak her hangi bir devlet Mukavelenameyi imza veya tasdik ederken veya buna katılır
ken veyahut bilâhara her hangi bir tarihte, 1 ve 2 numaralı ekleri, Mukavelenameden hariç tut
tuğunu beyan edebilir. 

2. Her hangi bir Âkıd Devlet, her hangi bir zamanda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği
ne müracaat ederek bu maddenin 1 nci bendi gereğince Mukavelename haricinde bıraktığı 1 v'e 2 
numaralı ekler ile, müracaat tarihinden itibaren, kendini bağlı addedeceğini bildirebilir. 

Madde — 3. 

1. Gümrüğe, emniyete, sağlığa ve sair hususlara mütaallik formalitelerin basitleştirilerek bü
tün Âkıd Devletlerin veya içlerinden bâzılarının Beynelmilel Karayolu Trafiğini kolaylaştırmak ga
yesiyle kararlaştırdıkları veya ilerde kararlaştıracakları tedbirler, işbu Mukavelenamenin gayesine 
uygun telâkki edilecektir. 

2. a) Her Âkıd Devlet, Beynelmilel Trafiğe kabul edilen her hangi bir motorlu vasıtanın it
halinde alınması gereken ithal vergi ve resimlerinin tediyesini temin edecek bir garantinin verilme
sini talebedebilir. 

b) Âkıd Devletler, işbu maddenin tatbiki zımnında motorlu vasıta için (gümrük geçiş karnesi 
gibi) muteber bir Beynelmilel Gümrük geçiş vesikası veren Beynelmilel bir birliğe bağlı, kendi ara--

zisinde kurulmuş bir teşkilâtın teminatını kabul edecektir. 
3. Âkıd Devletler bu Mukavelenamede derpiş edilen formalitelerin yerine getirilmesi için, aynı 

beynelmilel yol üzerinde karşılıklı gümrük daire ve postalarını aynı saatlerde açık tutmaya gayret 
edeceklerini kabul ederler. 

( S . Sayısı: 96 ya e k ) 
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Madde — 4. 

1. Aşağıdaki tâbirler işbu Mukavelenamede şu mânalarda kullanılmıştır : 
«Beynelmilel Trafik» en az bir memleket hududunu geçen her hangi bir trafik demektir. 
«Yol» nakil vasıtalarının seyri için umuma açılan her türlü yolu ifade eder. 
«Plâtform» bir yolun, normal olarak nakil vasıtaları tarafından kullanılan kısmına denir. 
«Trafik şeridi» Plâtformun, vasıtaların bir hatta gidebilmesi için kâfi genişlikte bölünmüş" kısım

larından her hangi birine denir. 
«Şoför veya sürücü» bisiklet dâhil her hangi bir nakil vasıtasını kullanan, veya çeken, yük ta

şıyan, binek hayvanlarını ve sürüleri bir yol üzerinde süren, veya bunların kontrolünü bilfiil elinde 
tutan şahsa denir. 

«Motorlu vasıta» demiryolu üzerinde hareket edenlerle, elektrikle işliyenler haricînde kalıp bir 
yol üzerinde normal olarak insan ve eşya naklinde kullanılan kendi kendine müteharrik her hangi 
bir nakil vasıtası demektir. 1 numaralı Ekle bağlı her hangi bir Devlet anılan Ekte tarif edilen şe
kilde yardımcı bir motorla teçhiz edilmiş bisikletleri bu trafiğin dışında tutacaktır. 

«Bağlı vasıta» tâbirinden römorkun bir kısmı motorlu vasıtaya bindirilmiş ve bu römork ile 
taşıdığı yükün ağırlıklarının hissedilir bir kısmı motorlu vasıtaya dayanacak şekilde birbirine 
bağlı bir motorlu vasıta ile ön dingili olmıyan bir römork anlaşılır. Bu nevi römorka «Yarı rö-

.mork» adı verilir. 
«Römork» motorlu bir vasıta tarafından çekilmek üzere kullanılan her hangi vasıtaya denir. 
«Bisiklet» kendi kendine müteharrik olmıyan bisikleti ifade eder. 1 numaralı Ek ile bağlı her 

hangi bir devlet, mezkûr Ekte tarif edilen hususiyetleri haiz yardımcı motörle mücehhez bisik
letleri bu tarife ithal edecektir. 

«Yüklü ağırlık» bir vasıtanın kendi ağırlığı ile durarak ve harekete hazır bulunduğu sırada, şo
för veya sürücü ve vasıta ile o sırada gidecek diğer şahıslar dâhil, taşıdığı yükün ağırlığı toplamını 
ifade eder. 

«Âzami yük» vasıtanın tescil edildiği memleketin salahiyetli makamları tarafından taşınmasına 
müsaade olunan^ yük ağırlığım ifade eder. 

«Âzami yüklü ağırlık» bir vasıtanın kendi ağırlığı ile harekete hazır bulunduğu sırada taşıdığı 
âzami yük.toplamını ifade eder. 

Madde — 5. 

îşbu Mukavelename, insanların ücretli veya ücretsiz-olarak nakillerine ve nakil vasıtalarına 
binenlerin şahsi eşyasından gayri eşyaların taşınmasına müsaade eder mahiyette tefsir edilmeme
lidir. Ancak, bu ve işbu Mukavelenamede derpiş edilmemiş bulunan diğer bütün hususlar Bey
nelmilel diğer Mukavelename veya Anlaşma hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, millî mevzuata 
tâbi olacaktır. 

1 

* Bölüm*: II. 

Karayollarında tatbik edilecek kaideler 

Madde — 6. • 

Âkıd Devletlerden her biri işbu bölümde vaz olunan kaidelere riayeti temin edecek gerekli, 
tedbirleri alacaktır. 

Madde—7. 

Her şoför veya sürücü, yaya veya sair şekilde yolu kullanan her şahıs; trafiğe engel olmıyacak 
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veya bunu tehlikeye düşürmiyecek şekilde hareket edecektir; insanlara, âmme emlâk ve emvaü üe 
hususi emlâk ve emvale zarar getirecek her hareketten sakınacaktır. 

Madde — 8. . 

1. Ayrı olarak seyreden her nakil vasıtasının veya birbirine bağlı nakil vasıtalarının bir şoför 
veya sürücüsü olacaktır. 

2. Nakil vasıtası çeken, yük taşıyan hayvanlarla binek hayvanlarının bir sürücüsü olacak ve giriş 
noktaları işaretlendirilmiş hususi mmtakalar müstesna, sürülerin güdücüsü bulunacaktır. 

3. Nakil vasıtaları kafileleri ve hayvan sürülerinde mahallî mevzuatla tâyin edilmiş miktarda 
şoför veya sürücü bulunacaktır. 

4. Lüzumu halinde, kafileler vasat uzunlukta kısımlara bölünecek, ve arada trafiği kolaylaştıra
cak yeter fasıla bırakılacaktır. Bu hüküm göçebe aşiretlerin göç hareketlerinin vuku bulduğu mmta-
kalarda tatbik edilmez. 

5. Şoför veya sürücüler, her zaman nakil vasıtalarını kontrola ve hayvanlarını 'şevke muktedir 
olmalıdırlar. Bunlar, yolu kullanan diğer kimseler kendilerine yaklaştıkları zaman, yaklaşanların em
niyeti için gereken tedbirleri almalıdırlar. 

Madde —9. 

1. Her hangi bir yolda, ayni istikamette giden bütün nakil vasıtaları, yolun aynı tarafını taki-
betmelidirler. Trafik gidiş istikameti (yolun sağı veya solu) bir memleketteki bütün yollar için 
ayni olmalıdır. Tek istikametli trafiğe ait mahallî nizamlar mahfuzdur. 

2. Umumi bir kaide olarak ve 7 nci maddenin hükümleri gerektirdiği ahvalde her sürücü : 
a) îki istikametli trafik için iki şeride ayrılmış plâtformlarda vasıtasını gittiği istikamete ait 

şerit içinde sürmek mecburiyetindedir; 
b) İkiden fazla şeride ayrılmış plâtformlarda, vasıtasını gitmekte olduğu istikametin plâtformu

nun kenarına en yakın olan şeridi içinde sürmek mecburiyetindedir. 
3. Hayvanlar, mahallî mevzuata uygun bir şekilde mümkün olduğu kadar plâtformun kenarını 

takiben sürülecektir. 

Madde — 10. 

Bir nakil vasıtasının şoför veya sürücüsü, süratini daimî surette kontrol altında tutmalı, vasıtayı 
mâkul ve ihtiyatlı bir tarzda kullanmalıdır. îcabettiği zamanlar bilhassa görüş şartlannm fena 
olduğu hallerde yavaşlanacak veya durulacaktır. 

' '" "' - Madde — 11. 

1. Şoför veya sürücüleY, vasıtalarını, karşılaşma veya birbirini geçme halinde, gittikleri istika
mete göre tokibedilen yolda, plâtformun mümkün mertebe kenarından süreceklerdir. Birbirlerini 
geçme halinde şoför veya sürücü alâkalı memlekette cari kaidelere uygun şekilde vasıtanın yeya 
hayvanın sağından veya solundan geçmelidir. Trenlerin ve tramvayların karayolu üzerinde bu
lunması halinde ve muayyen dağ yollarında bu kaidelerin tatbiki zaruri değildir. 

2. Her hangi bir nakil vasıtası veya güdücüsü bulunan bir hayvan yaklaştığında şoför veya 
sürücüler : 

a) ' Karşılaşma halinde, aksi istikametten gelen vasıtaya veya güdücüsü bulunan hayvana 
geçmek için yeter yer bırakacaktır. 

b) Birbirini geçme halinde, plâtformun takibelilmesi gereken tarafından mümkün olduğu ka
dar kenarı takibedecek ve süratini artırmıyacaktır. 

3. Önündeki vasıtayı geçmek istiyen şoför veya sürücüler, tehlikesizce geçmeye imkân verecek 
derecede yeter mesafe ve yeter görüş sahası bulunduğundan emin olmalı ve geçilen nakil va-
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sıtası, yaya ve hayvanın rahatsız edilmemesinin temini şartiyle geçişten sonra vasıtalarını, alâ
kalı memlekette cari kaideye göre sağ veya sol tarafa almalıdırlar. 

Madde — 12. 

1. Çlatallanan yol ile dört veya daha fazla yola çıkan yol ağzına, yol kavşağına, hemzemin 
geçide yaklaşırken her şoför veya sürücü kazaları önlemek için .hususi itina göstermelidir. 

2. Bâzı yollar veya yol kısımları üzerindeki kavşaklarda geçiş üstünlüğü tanınabilir. Bu 
geçiş üstünlüğü işaretle gösterilmelidir. Böyle bir yola veya yol kısmına yaklaşan her şoför 
veya sürücü, ilk geçiş hakkını bu yolda seyreden şoför veya sürücülere bırakmaya mecburdur. 

3. işbu maddenin 2 nci bendinde derpiş edilmiyen yol kavşaklarında geçiş üstünlüğüne mü
tedair olan 2 numaralı Ek hükümleri mezkûr Ekle bağlı Devletler tarafından tatbik edilecektir. 

4. Diğer bir yola dönüş yaparken her şoför veya sürücü : 
a) Bu hareketi yolu kullanan diğer kimseleri tehlikeye sokmıyacak şekilde ifa etmeli, 
b) Döneceğini önceden belli etmeli, 
c) Gidiş istikametine ayrılmış olan plâtform tarafına dönecekse kabil olduğu kadar plâtfor

mun kenarına yanaşmalıdır, 
d) 16 ncı maddenin 2 nci bendindeki hükümler mahfuz kalmak şartiyle, giriş istikametine 

ayrılmış plâtformun aksi tarafına dönecekse mümkün olduğu kadar yolun ortasına yanaşmak, 
e) Hiçbir surette aksi istikametten gelen trafiğe mâni olmamalıdır. 

Madde — 13. 

1. Duran nakil vasıtaları veya hayvanlar, mümkün olduğu takdirde, plâtform dışında sıra
lanacaklardır. Buna imkân bulunmazsa, plâtformun kabil olduğu kadar kenarına çekileceklerdir. 
Şoför veya sürücüler, ancak bir kazaya meydan vermemek için lâzımgelen bütün tedbirleri al
dıktan sonra vasıta veya hayvanlarım terk edebilirler 

2. Nakil vasıtası ve hayvanlar, tehlikeye veya tıkanıklığa sebep olacak surette yol kavşak* 
larmda, tepe üstlerinde veya dönemeçlerde veyahut bu gibi yerlerin yakınlarında bırakılmama
lıdır. 

' ' '" "•'.- "• "* " "" T Madde — 14. ' " ' ' "•*-*" *"'' ~" ' 

Bir nakil vasıtası yükünün tehlike veya zarara sebebiyet vermemesini temin için bütün lüzum
lu tedbirler alınmalıdır. 

Madde — 15. 

1. Gün kararınca ve geceleyin veyahut hava şartları icabettirdiği ahvalde, yolda olan her 
nakil vasıtası veya birleşik vasıta, ön kısmında en az beyaz lâmba ve arka kısmında bir kırmızı 
ışık yakacaktır. 

Bisiklet veya sepetsiz motosikletten gayri bir nakil vasıtası ön kısmında, yalnız beyaz bir 
ışıkla mücehhezse, bu ışık, karşı istikametten gelen trafiğin mümkün olduğu kadar yakın tarafına 
yerleştirilmelidir. 

İki aded ön ışık kullanılmasının mecburi olduğu memleketlerde, bunlardan biri vasıtanın sağma 
diğeri soluna yerleştirilmelidir. 

Kırmızı ışık* ön kısımdaki beyaz ışık veya ışıkların bağlı bulunduğu tertibattan ayrı bir terti
bata bağlı olabileceği gibi, vasıtanın boyu küçük ve teşkilâtı müsait bulunduğu takdirde bunlarla 
aynı tertibata da bağlı olabilir. 

2. Hiçbir zaman bir nakil vasıtasının önünde kırmızı bir ışık veya kırmızı reflektör ve ar
kasında beyaz bir ışık veya beyaz bir reflektör bulunmıyacaktır. 
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Bu hüküm, vasıtanın tescil edilmiş olduğu memleketin mevzuatına göre kullanılmasına müsaade 

olunan ahvalde, beyaz veya sarı ışıklı geri gidiş lâmbaları hakkında tatbik edilmez. 
3. Işıklar veya reflektörler, vasıtanın, yolu kullanan diğer kimseler tarafından vazıh olarak. 

görülebilmesini temin edecek şekilde olmalıdır. 
4. Her hangi bir Âkıd Devlet veya bu Devletin bir cüz'ü normal trafik emniyet şartlarının 

temini için gereken bütün tedbirleri almak kaydiyle : 
a) Hususi maksatlarla veya hususi şartlar altında kullanılan vasıtaları, 
b) Hususi şekil ve cinsteki vasıtaları, 
c) Yeter şekilde aydınlatılmış yollarda duran vasıtaları bu maddenin hükümlerinden muaf-tu

tabilir. 

Madde — 16. 

1. îşbu bölümün hükümleri troleybüslere de tatbik edilecektir. 
2. a) Bisikletliler hususi bir işaretle gösterilmiş, ayrı- bisiklet yolları olan yerlerde veya 

mahalli nizamlar icabettirdiği hallerde bu yolları kullanmağa mecburdurlar. 
b) Bisikletliler yol veya trafik şartları icabettirdiği her zaman tek sıra halinde seyredecekler, 

ve mahalli nizamların müsaade ettiği hususi haller haricinde plâtformda hiçbir zaman yan yana iki 
bisikletten fazla gitmiyeceklerdir. 

c) Bisikletliler başka bir nakil vasıtası tarafından çekilemezler. 
d) 12 nci maddenin 4 (d) bendi hükümleri, mahallî nizamlar başka türlü hükümleri ihtiva 

eden memleketlerde, bisikletlilere tatbik edilmiyecektir. 

Bölüm : III. 

İşaret levhaları ve trafik ışıklan 

Madde — 17. 

1. İşaretlerin yeknesaklığını temin için, her Âkıd Devletçe kabul edilen işaretler mümkün ol
duğu kadar o devlet yollarına konulan işaretlerin aynı olacaktır. Eğer her hangi yeni bir işaret 
kullanılması icabettiği takdirde kullanılacak işaretin şekli, rengi ve sembolün tipi o devlette kul
lanılan. sisteme uyacaktır. 

2. Kabul edilen işaretlerin sayısı çok lüzumlu olanlara inhisar edecek şekilde tahdidedilmeli-
dir. Bunlar, sadece elzem olan yerlere konmalıdır. 

3. Tehlike işaretleri, yolu kullananlara vaktinde ihtarda bulunmak için tehlike yerinden mâ
kûl bir mesafeye konmalıdır. 

4. Kabul edilen bir işarete, bunun gayesiyle alâkalı bulunmıyan, gözükmesini güçleştiren veya 
mahiyetini değiştiren her hangi bir ilâve yapmak yasaktır. 

5. Kabul edilen işaretler ile iltibasa mahal verebilecek olan veya bunların okunmasını zorlaş
tıracak levha veya yazıların kullanılması yasaktır. 

Bölüm : IV. 

Beynelmilel Trafikte motorlu vasıtalara ve römorklara tatbik edilecek hükümler 

Madde — 18. 

1. îşbu mukavelenameden faydalanabilmek için her hangi bir motorlu nakil vasıtası, bir Akıd 
Devlet veya bunun cüzlerinden biri tarafından mevzuatına uygun olarak tescil edilmelidir. 
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2. Gerek salahiyetli makam ve gerekse bu maksatla yetkili kılınmış bir Birlik tarafından verilecek 

olan kayıt vesikasının asgari olarak, kayıt numarası diye anılan seri numarası^ vasıtasının adı veya 
imalâtının alâmeti farikası, imalât sıra numarası veya imalâtçı seri numarası, ilk tescil tarihi ve bu 
vesikayı talebedenin adı, soy adı ve adresi gibi malûmatı ihtiva etmesi lâzımdır. 

3. Yukardaki şartlar altında verilen vesikalar aksi sabit oluncaya kadar, her Âkıd Devlet tarafın
dan muteber kabul edilecektir. 

Madde — 19. 

_ 1. Her motorlu nakil vasıtasının en az arka tarafından ayrı bir plâka üzerine veya vasıtanın 
üzerine yazılı, salahiyetli makam tarafından o vasıtaya tahsis edilmiş bir tescil numarası bulunma
lıdır. Bir motorlu nakil vasıtasının arkasında bir veya birden fazla römork takılı bulunduğu tak
dirde, çekilen tek römork ise bu römorkun arka tarafında çekilen birden fazla römork ise en sonraki 
römorkun arkasnda, çeken vastanm veya varsa römorkun tescil numarası yazılı olmalıdır. 

2. Tescil numarasının tertibi ve konuş şartları Ek 3 te tesbit edildiği şekilde olacaktır. 

Madde — 20. 

1. Her motorlu vasıta, tescil numarasından başka arka tarafında bir plâka üzerine veya vasıta üze
rine, bu vasıtanın tescil edildiği yeri gösterir bir işareti havi olmalıdır. Bu işaret, ya bir devleti veya 
tescil bakımından ayrı bir idari bölümü belirtmelidir. Bir motorlu vasıtanın bir veya birden fazla 
römork çekmesi halinde, bu işaret, çekilen tek römork ise onun arkasında, çekilen birden fazla 
römork ise en sondaki römorkun arkasında bulunmalıdır. 

2. Tefrik işaretinin tertibi ve konuş şartları Ek 4 te tesbit edildiği şekilde olacaktır. 

Madde — 21. 

Her motorlu nakil vasıtası ve römork, Ek 5 te tesbit edilen tanıtma işaretlerini taşımalıdır. 

Madde —22. 

1. Her motorlu vasıta ve römork iyi işler vaziyette bulunmalı ve mekanik ,şartlar bakımından 
vasıta şoförü, vasıtada bulunan diğer kimseleri veya yol üstündeki her hangi bir kimseyi tehlike
ye düşürmiyecek ve âmme emval ve emlâkine veya hususi emlâk ve emvale zarar vermiyecek bir 
durumda olmalıdır. 

2. Ayrıca, her motorlu nakil vasıtası ve römork ve bunların teçhizatı E K 6 da derpiş edilen hü
kümlere uyacak ve her motorlu nakil vasıtasının şoförü Ek 6 da tesbit edilen kaidelere riayet ede
cektir. 

3. îşbu maddenin hükümleri troleybüslere de tatbik edilecektir. 

Madde — 23. 

1. Her Âkıd Devletin veya bu Devletin cüz'ünden birinin yolları üzerinde seyahat edecek vası
talara müsaade olunacak ebat ve âzami ağırlığı, mahallî mevzuat tesbit ve tâyin eder. Bölge anlaş
malarına Taraf teşkil eden Devletler veya bu gibi anlaşmaların mevcut olmaması halinde bir Âkıd 
Devlet tarafından tesbit edilen muayyen yollarda, müsaade edilen âzami ebat ve ağırlıklar Ek 7 de 
tesbit edilenlerdir. 

2. îşbu maddenin hükümleri troleybüslere de tatbik edilecektir. 
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Bölüm": V. 

Beynelmilel Trafikte motorlu nakil vasıtası şoforl&ri 

Madde — 24. 

1. Âkıd Devletlerden her biri, kendi ülkelerine girip Ek 8 de tesbit edilen şartları yerine ge
tiren ve ehliyetini ispat ettikten sonra diğer bir Âkıd Devletin veya bu Devletin bir cüz'ünün res
mî bir makamın veya böyle bir makamın yetkili kıldığı bir cemiyet tarafından verilmiş ve Ek 9 
ve Ek 10 da tarif edilen kategori veya kategorilere dâhil motorlu vasıtaları sürmek için muteber 
bir ehliyetnameyi haiz olan her hangi bir şoföre yeni bir ehliyet imtihanı yapmaksızın kendi yol
ları üzerinde bu vasıtaları kullanma müsaadesi verecektir. 

2. Bununla beraber, bir Âkıd Devlet kendi ülkesine girmesine müsaade edilmiş her hangi bir 
şoförden bilhassa şoförün ehliyetname aranmayan veya verilen ehliyetname Ek 9 da gösterilen şek
le uymayan bir memleketten gelmesi halinde Ek 10 ıın ihtiva ettiği modele uygun Beynelmilel bir 
ehliyetnameyi haiz olmasını talebedebilir. 

3. Beynelmilel ehliyetname, şoförün ehliyetini ispatından sonra, bir Âkıd Devlet veya bu Dev- -
letin bir cüz'ünün resmî bir makamı veyahut bu hususda yetkili kılınmış bir teşekkül tarafından 
damgalanır -veya mühürlenir. Bu ehliyetnameyi alan şahıs, ehliyetnamenin verildiği kategorilere 

dâhil motorlu nakil vasıtalarının yeniden imtihana tâbi tutulmaksızın, bütün Âkıd Devletler arazi
sinde sürmeye hak kazanır. 

4. Gerek mahallî ve gerekse beynelmilel ehliyetnameyi kullanma hakkı, bu ehliyetnamelerin 
verilmesi işin gereken şartların yerine getirilmediği anlaşıldığı takdirde, reddedilebilir. 

5. Bir Âkıd Devlet veya bu Devletin idari bir cüz'ü, şoförün o Âkıd Devletin milK trafik 
nizamlarına ve talimatına ve mevzuatına göre ehliyetnamenin geri alınmasını icabettirecek bir suç 
işlemesi halinde, yukarıda zikredilen ehliyetnamelerden sadece birinin kullanma hakkını geri alabi
lir. Böyle bir halde Âkıd Devlet veya bu Devletin idari bir cüz'ü, şoförün ehliyetnamesinin muay
yen bir müddet için elinden alıp müddetin hitamına veya şoför bu devlet ülkesini müddetin hita
mından evvel terkedecek olursa, terk anına kadar muhafaza eder. Bu Devlet veya Devletin idari 
cüz'ü, bu şekilde bir geri alma keyfiyetini ehliyetnamenin üzerine kayıt eder. Ve ehliyetnameyi ve
ren makama şoförün adını ve adresini bildirebilir. 

6. Bu Mukavelenamenin meriyete girişi tarihinden itibaren 5 yıl müddetle, 24 Nisan 1926 
tarihinde motorlu nakil vasıtaları trafiği hakkında Pariste imzalanan Beynelmilel Mukavelename 
hükümleri veya 15 Aralık 1943 tarihinde Vaşingtonda imzaya açık tutulan Amrikalılararası motor
lu nakil vasıtaları trafiğinin düzenlenmesi hakkındaki mukavelename gereğince beynelmilel trafiğe 
kabul edilen ve bu mukavelenamelerde istenen vesikaları haiz her şoför işbu maddenin şartlarını 
yerine getirmiş addolunacaktır. 

Madde —• 25. 

Âkıd Devletler, bir trafik suçu dolayısiyle muhakemeleri icabeden millî veya beynelmilel ehli
yetname sahibi olan şahısların hüviyetlerini tesbit etmeği mümkün kılacak malûmatı karşılıklı ola
rak birbirlerine bildirmeyi taahhüt ederler. Âkıd Devletler aynı zamanda, ağır bir kazaya mâruz 
kalan yabancı bir nakil vasıtasının, adına kayıtlı olduğu sahibinin veya şahısın hüviyetini tesbit et
mek için lüzumlu malûmatı birbirlerine bildirmeyi taahhüt ederler. 
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Bölüm : VI. 

BtynelmiUl trafikte bisikletlere tatbik, edilecek hükümler 

Madde — 26. 

Her bisiklet : 
a) Kuvvetli en az bir İrenle, 
b) Her hangi diğer bir ihbar tertibatının haricinde mâkul mesafeden i§itilebileeek zilli bir ih

bar tertibatı ile, 
c) Akşam üzeri veya geceleyin veyahut hava şartları gerektirdiği zaman, önde beyaz veya 

sarı ışık arka'tarafta kırmızı ışık veya kırmızı reflektörle mücehhez olmalıdır. 

Bölüm: VII. 

Nihai hükümler 

Madde —27. 

1. İşbu Mukavelename, 31 Aralık 1949 tarihine kadar, Birleşmiş Milletler âzası olan bütün 
Devletler ile 1949 da Cenevre'de toplanan Birleşmiş Milletler Karayolları Nakliyatı Konferansına 
davet edilen Devletlerin imzasına açık tutulacaktır. 

2. Bu Mukavelename tasdik olunacak ve tasdik vesikaları Birleşmiş Milletler Genel Sekreter
liğine tevdi edilecektir. 

3. Bu maddenin 1 nci bendinde işaret edilen Devletlerden işbu Mukavelenameyi imzalamamış 
olanlar ile İktisadi ve İçtimai Konseyin tensibettiği diğer her hangi bir Devlet, 1 Ocak 1950 den 
itibaren; bu Mukavelenameye katılabilir. Aynı zamanda, Mukavelename Birleşmiş Milletlerin ida
resi altında bulunan vesayet altındaki her ülkenin iltihakına da açık tutulacaktır. 

4. Katılma, buna ait vesikanın Genel Sekreterliğe tevdii suretiyle olur. 

Madde — 28. 

1. Her hangi bir Devlet, imza, tasdik veya iltihak sırasında veya bilâhara her hangi bir 
tarihte, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine müracaatla bu Mukavelename hükümlerinin, bey
nelmilel münasebetlerini teminle mükellef olduğu bütün ülkelerde veya ülkelerin bir kısmında tatbik 
edileceğini beyan edebilir. Bu hükümlerin, Genel Sekreterliğe yapılan müracaatta beyan edilen 
ülke veya ülkelerde tatbikine müracaatın mezkûr Sekreterliğe vusulünden 30 gün sonra veya bu 
tarihte Mukavelename henüz meriyete ğlrmemişse, meriyet tarihinden itibaren başlanır. 

2. Her Âkıd Devlet, ahval ve şerait müsaade ettiği zaman, işbu Mukavelenamenin, tatbikinin, 
beynelmilel münasebetlerini teminle mükellef olduğu ülkelere teşmili için mümkün olduğu kadar 
çabuk bir şekilde gerekli tedbirleri almayı deruhde eder. Şu şartla ki, Teşkilâtı Esasiye bakımın
dan bu ülkelerdeki Hükümetlerin muvafakatleri gerekiyorsa bunun temini lâzımdır. 

3. Bu maddenin 1 nci bendindeki hükümler gereğince işbu Mukavelenamenin beynelmilel 
münasebetlerini teminle mükellef olduğu bir ülkede tatbik edileceği hakkında beyanda bulun
muş olan her Devlet bilâhara her zaman, Genel Sekreterliğe müracaatla bu Mukavelenamenin 
beyanda zikredilen ülkede tatbik olunmıyacağmı bildirebilir. Mukavelename beyan tarihinden iti
baren bir sene sonra bahis mevzuu ülkede tatbikten kalkar. 

Madde — 29. 

İşbu Mukavelename, Mukavelenamenin 5 nci tasdik veya iltihak vesikalarının Genel Sekreter
liğe tevdiinden 30 gün sonra meriyete girer. Bu tarihten sonra bu Mukavelenameyi tasdik veya 
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buna iltihak eden her Devlet için, Mukavelename alâkalı Devletin iltihak veya tasdik vesikasının 
tevdiinden 30 gün sonra meriyete girer. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, bu Mukavelenamenin meriyete giriş tarihini, Mukavele
nameyi imza eden, buna iltihak eden ve Birleşmiş Milletler Karayolları ve Motorlu Nakliyat Kon
feransına iştirake davet edilen bütün Devletlere bildirir. 

Madde — 30. 

Bu Mukavelename Âkıd Devletler arasındaki münasebetlerde 24 Nisan 1926 da Paris'te imza
lanan Otomobil Trafiğine mütedair Beynelmilel Mukavele ve Karayolları Trafiğine dair Beynel
milel Mukavele ile 15 Aralık 1943 tarihinde Vaşington'da imzaya açılan Amerikalılararası Mo
torlu Vasıtalar Trafiğinin Düzenlenmesi hakkındaki Mukavelenameyi ilga eder ve bunların ye
rine kaim olur. 

Madde — 31. 

Bir Âkıd Devlet tarafından işbu mukavelename hakkındaki her hangi bir değişiklik teklifi 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine "yazılacaktır. Mezkûr sekreterlik bu teklifin metnini, aşağı
daki hususların dört ay içinde bildirilmesi talebiyle birlikte bütün Âkıd Devletlere gönderecek
tir. 

a) Teklif olunan değişikliği, incelemek üzere bir konferans toplanmasının istenip istenmediği, 
b) Teklif olunan değişikliğin, bir konferans akdolunmaksızm kabul olunup olunamıyacağı, 
c) Teklif olunan değişikliğin, bir konferans akdolunmadaıı reddine taraftar olunup olunma

dığı, 
Teklif edilen değişiklik aynı zamanda, Genel Sekreterlik tarafından, Âkıd Devletlerden baş

ka, Karayolları ve Motorlu Vasıtalar Nakliyatı hakkındaki Birleşmiş Milletler Konferansına işti
rake davet edilen bütün devletlere de gönderilir. 

2. Bir konferans akdedilmesi : 
a) Mukavelenamenin eklerinden gayrı kısımlarına ait bir değişiklik teklifi halinde Âkıd Dev

letlerin en az dörtte biri, 
b) Ek 1 ve Ek 2 den gayrı eklerde değişiklik teklifi halinde Âkıd Devletlerden en az üçte biri, 
c) Ek 1 ve Ek 2 de değişiklik teklifi halinde değişiklik yapılması teklif edilen Ek ile bağlı 

olan Âkıd Devletlerin en az üçte biri tarafından talebedildiği takdirde Genel Sekreterlik teklif 
edilen değişikliği incelemek üzere Âkıd Devletleri bir konferansa davet eder. 

Genel Sekreterlik, Âkıd Devletlerden başka Karayolları ve Motorlu Nakliyat hakkındaki Bir
leşmiş Milletler Konferansına iştirake davet edilen veya iktisadi ve İçtimai Konseyce iştirakleri 
arzu olunan devletleri konferansa davet eder. 

Bu maddenin 5 nci bendine uygun olarak Mukavelenamede bir değişiklik yapılması kabul 
olunduğu ahvalde işbu bent hükümleri tatbik edilmiyecektir. 

3. İşbu Mukavelenamede yapılacak ve bir konferansta üçte iki ekseriyetle kabul edilecek her 
değişiklik, bütün Âkıd Devletlerin kabulüne arz edilir. Ek 1 ve Ek 2 dekiler müstesna, Mukave
lenamede yapılacak her değişiklik, Âkıd Devletlerin üçte ikisi tarafından kabulünden 90 gün sonra, deği
şiklik meriyete girmeden evvel bu değişikliği kabul etmediklerini beyan edenlerden maada, bütün 
Âkıd Devletler için meriyete girer. 

Ek 1 ve Ek 2 de yapılan her hangi bir değişikliğin meriyete girmesi için ekseriyet, değişen Ek 
hükümleriyle bağlı bulunan Devletlerin üçte ikisi olmalıdır. 

4. Konferans üçte iki ekseriyetle, Ek 1 ve Ek 2 den maada bir değişikliğin kabulü sırasında, de
ğişikliği kabul etmediğini beyan eden veya değişiklik meriyete girdikten sonra 12 ay zarfında bunu 
kabul etmiyen her hangi bir Âkıd Devletin, bu devrenin hitamı sonunda bu Mukavelenamenin Âkıdı 
olmaktan çıktığına karar verebilir. 

5. Âkıd Devletlerin, işbu maddenin 1 (b) bendine tevfikan değişikliğin bir konferans aktedil-

( S . Sayısı : % ya e k ) 



— 17 — 
meden kabulünü muvafık gördüklerini üçte iki ekseriyetle Genel Sekreterliğe bildirmeleri halinde bu 
kararları Genel Sekreterlik tarafından bütün Âkıd Devletlere tebliğ edilir. Değişiklik tebliğ tarihin
den 90 gün sonra, bu tadilâta muarız olduklarını Genel Sekreterliğe bu müddet zarfında bildirecek 
Devletler müstesna, bütün Âkıd Devletler için yürürlüğe girer. 

6. Ek 1 ve Ek 2 deki değişiklikler ile işbu maddenin 4 ncü bendinde gösterilen değişiklikler 
haricinde kalan tadilât hakkında mevcut hükümler bu maddenin 3 ncü bendinde derpiş edilen beyanı 
yapan veya 5 nci bentte derpiş edilen itirazda bulunan her Âkıd Devlet için mer'i olmakta devam 
eder. 

7. işbu maddenin 3 ncü bendinde derpiş olunan, beyanı yapan veya değişikliğe işbu maddenin 5 
nci bendi hükümlerine uygun olarak itirazda bulunan bir Âkıd Devlet, bu beyanını veya itirazını Ge
nel Sekreterliğe müracaatla her zaman geri alabilir. Değişiklik, Genel Sekreterliğin bu müracaatı al
ması üzerine, bu Devlet hakkında mer'i olur. 

~ Madde — 32. , 

İşbu Mukavelename Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir sene önce,haber vermek suretiyle 
feshedilebilir. Genel Sekreterlik, bu ihbarı Mukavalenameyi imza etmiş veya Mukavelenameye ilti
hak etmiş Devletlere bildirir. Bu bir senelik müddetin hitamında, Mukavelename feshi ihbar etmiş 
Devlet için meriyetten kalkar. 

* y • • • - J Madde — 3 3 . * 

iki veya daha fazla Âkıd Devlet arasında işbu Mukavelenamenin tefsir veya tatbikatı üzerinde 
çıkacak her anlaşmazlık, tarafların bunu müzakere veya diğer bir şekilde halledememeleri halinde 
karara varılmak üzere, her hangi bir alâkalı Âkıd Devlet tarafından yazılı müracaatla Beynelmilel 
Adalet Divanına intikal ettirilebilir. 

Madde — 34. 

işbu Mukavelenamenin hiçbir hükmü bir Âkıd Devletin dış veya iç emniyetini temin için lüzum
lu telâkki ettiği, Birleşmiş Milletler Andlaşmasi ile kabili telif ve vaziyetin ieaplarına münhasır 
tedbirleri almasına mâni olarak tefsir edilmiyecektir. ," J 

*: ^ - . - - . , , Madde—35. 

1. Genel Sekreterlik, 29 ncu madde ile 31 nci maddenin 1 nci, 3 ncü ve 5 nci bentlerinde ve 
32 nci maddede derpiş edilen ihbarlara ilâveten 27 nci maddenin 1 nci bendinde işaret edilen Dev
letlere aşağıdaki ihbarları yapar : 

a) Âkıd Devletlerin, 2 nci maddenin 1 nci bendine uygun olarak, Ek 1 ve Ek 2 yi veya her 
ikisini, Mukavelenamenin tatbikinden hariç tutacakları hususundaki beyanları, 

b) Bir Âkid Devletin, 2 nci maddenin 2 nci bendine uygun olarak, Ek 1. veya Ek 2 veyahut her 
ikisi hükümleri ile kendilerini bağlı addetme hususundaki beyanları, :\ 

c) 27 nci madde hükümlerine göre, imza, tasdik veya iltihaklar,: 
d) 28 nci madde hükümlerine göre Mukavelenamenin ülkeler itibariyle" tatbiki Jıakkmdaki ih

barlar, 
e) Devletlerin, 31 nci maddeünin 5 nci bendine-uygun olarak Mukavelenameye ait değişiklikle

ri kabul ettikleri hususundaki beyanları, 
f) Devletlerin, 31 nci maddenin 5 nci bendine uygun olarak, Genel Sekreterliğe bildirdikleri 

Mukavelenamedeki değişikliklere ait itirazlar, 
g) 3İ nci maddenin 3 ncü ve 5 nci bendine uygun olarak, Mukavelenameye ait değişikliklerin 

meriyete giriş tarihi, 

( S. Sayım : 96 ya> ek) 



—• ı s — 
h) 31 nci maddenin 4 ncü bendine uygun olarak Mukavelenameden ayrılan bir Devletin çıkış 

tarihi, 
i) 31 nci maddenin 7 nci bendine uygun olarak, tadil tekliflerine yapılan itirazın geri alınma

sı, 
j) Mukavelenameye ait değişikliklerle bağlı Devletlerin listesi, 
k) 32 nci maddeye uygun olarak, Mukavelenamenin feshi halleri, 
1) 28 nci maddenin 3 ncü bendine uygun olarak, Mukavelenamenin bir ülkede tatbikten kalktı

ğına ait beyanlar, 
m) Ek 4 ün 3 ncü bendindeki hükümlere uygun olarak, devletlerin tefrik için kullanılan harf

lere mütaallik ihbarları. 
2. İşbu Mukavelenin aslı, Genel Sekreterlikçe muhafaza edilir. Ve Genel Sekreterlik tasdikli 

nüshaları 27 nci maddenin 1 nci bendinde işaret edilen devletlere gönderir. 
3. Genel Sekreter işbu Mukavelenameyi meriyete girdiği anda, tescile salahiyetlidir. 
Yukardaki hususları tasdik zımnında aşağıda imzası bulunan temsilciler, usulüne uygun olduğu 

tesbit edilen salâhiyetnamelerini ibraz ettikten sonra işbu Mukavelenameyi imzalamışlardır. 
Mukavelename, bin dokuz yüz kırk dokuz yılı Eylül ayının on dokuzuncu gününde, İngilizce ve 

Fransızca, her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, tek bir nüsha olarak Cenevre'de tan
zim edilmiştir. 

Devletlerin isimleri 

EK : 1. 

Bisikletler ve motorlu vasıtaların tariflerine mütedair munzam hüküm 

Yapılışları bakımından bisikletlerin bütün normal evsaf mı haiz kalmak şartiyle, âzami silindir ka
pasitesi 50 cm8 (3,05 cu. in.) olan yardımcı dahilî iştialli bir motörle teçhiz edilmiş bisikletler mo
torlu vasıta olarak addedilmemelidir. 

EK : 2. 

Geçiş üstünlüğü 

1. Geçiş üstünlüğü tesbit edilmemiş yolların kavşaklarına aynı zamanda bu yollardan iki nakil 
vasıtası yaklaştığı zaman, trafik istikameti sağdan olan memleketlerde soldan gelen, trafik istikameti 
soldan olan memleketlerde sağdan gelen diğer vasıtaya geçiş hakkını vermelidir. 

2. Tren ve tramvay olan yollarda bu geçiş üstünlüğünün tatbiki gerekmez. 

(&%m&<&im*ky 
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EK : 3, 

Beynelmilel trafikteki vasıtaların plâka numarası 

1. Bir vasıtanın plâka numarası ya rakamlardan veya rakam ve harflerden müteşekkil olmalı
dır. Numaralar Birleşmiş Milletler dokümanlarında kullanılan normal rakamlar (chiffres arabes) 
olmalı, ve harfler de lâtin harfleri olmalıdır. Diğer tarzda numara ve harfler kullanılabilir. Bu 
takdirde yukarda zikredilen şekilde numara ve harfler de ayrıca yazılmalıdır. 

2. Plâka numarası, gün ışığında ve berrak havada 20 metre (65 ayak) mesafeden okunabilme-
lidir. 

3. Plâka numarası, bilhassa hususi bir plâka üzerine yazıldığı zaman bu plâka şakuli veya şa
kule yakın^bir vaziyette ve vasıtanın ufki mihverine dik bir tarzda konulmalıdır. Numara doğru
dan doğruya vasıtaya takıldığı veya boya ile yazıldığı takdirde vasıtanın .arkasına şakuli veya şakule 
yakın bir vaziyette konulmalıdır. 

4. Arka plâka numarası, Ek 6 da tarif olunan şekilde ışıklandırılmalıdır. 

E K : 4. 

Beynelmilel trafikteki vasıtaların tefrik işareti 

1. Tefrik işareti, büyük lâtin harfleri olmak şartiyle, bir harften üç harfe kadar olabilir. Harf
ler, en az 80 mm. (3,1 inch) yükseklikte ve 10 mm. (0,4 inch) kalınlıkta olmalıdır. Harfler esas mih
veri ufki olan beyzî beyaz zemin üzerine siyah boya ile yazılmalıdır. 

2. Eğer tefrik işareti, üç harften müteşekkil ise beyzî işaretin ebadı en az 240 mm. (9,4 inch) 
genişlikte ve 145 mm. (5,7 inch) yükseklikte olmalıdır. İşarette üçten az harf bulunursa ebat 175 
mm. (6,9 inch) genişliğe ve 115 mm. (4,5 inch) yükseldiğe indirilebilir. 

Motorsikletlerin tefrik işaretine gelince, beyzî işaretin ebadı işaret 1, 2 veya 3 harften müteşek
kil .olsa dahi 175 mm. (6,9 inch) genişliğe ve 115 mm. (4,5 inch) yüksekliğe indirilebilir. 

3. Muhtelif Devletlere ve ülkelere ait tefrik işaretleri, şunlardır : 

Avusturalya 
Avusturya 
Belçika 
Belçika (Kongo) 
Bulgaristan 
Şili 
Çekoslovakya 
Danimarka 
Fransa 
Cezair, Tunus 
Morako, Frans. 
Hindicini 
Sar 
Hindistan 
Iran 
İsrail 
İtalya 
tmbnaa 

AUS 
A 
B 

CB 
BG 

RCH 
CS 

DK 
F 

F 
SA 

ÎND 
ÎR 
İL 

1 
RL 

Lüksemburg 
Holânda 
Norveç 
Filipin 
Polonya 
îsveç 
İsviçre 
Türkiye 
Cenubi Afrika B. 
Birleşik Kırallık 
Alderney 
Guernsey 
Jersey 
Aden 
Bahama 
Basutolaa 
Beçuanaland 
tng. Honduras 

L 
NL 

N 
Pl 
PL 

S 
CH 

' TR 
ZA 
GB 

GBA 
GBG 
GBJ 

ADN 
BS 
BL 
BP 
BH 

(.S. S*9*ı:.88 7* « k j 



— 20 — 
Kıbrıs 
Cambia 
Üebelüttarık 
Altın Sahili 
Hong Kong 
Jamaica 
Jabore 
Kedah 
Kelantan 
Kenya 
Labvan 
Malaka 
Malezya : 
(Negri, Sembilan, 
hang 
Perak, Selangor 
Malta 
Mavritius 
Nigerya 
Şimali Rodezya 

CY 
WAG 
GBZ 

WAC 
HK 
JA 
JO 
KD 
KL 

BAK 
SS 
ss 

Pa-
FM 

GBY 
' MS 

WAN 
NR 

Nyosalan 
Penang 
Perlis 
Province Welle»ley 
Seyshelles 
Siyeraleona 
Somali 
Cenubi Rodezya 
Swaziland 
Tanganika 
Trengganu 
Trinidad 
Uganda 
Winedwerd 
îsland 
Grenada 
St. Lucia 
St. Vincent 
Zanzibar 
Ame. Birleşik D. 
Yugoslavya 

NP 
SS 
PS 
SS 
SY 

WAL 
SP 
SR 
SD 

BAT 
TU 
TD 

BAU 

WG 
WL 
WV 
EAZ 
USA 

YU 

Şimdiye kadar tefrik işaretlerini bildirmemiş olan devletler, işbu Mukavelenameyi imza, tasdik 
veya buna katılma esnasında Genel Sekreterliğe tefrik işaretlerini bildireceklerdir. 

4. Tefrik, işareti ayrı bir plâka üzerinde olduğu zaman bu plâka şakuli veya şakule yakm 
bir vaziyette ve vasıtanın ufki mihverine dik bir tarzda yerleştirilmelidir, işaret vasıtanın üzeri
ne konduğu veya boyandığı zaman, bu vasıtanın arka tarafından şakuli veya şakule yakın bir ze
min üzerinde olmalıdır. 

EK : 5. 

Beynelmilel Trafikteki vasıtaların tanıtma işaretleri 

3. Tanıtma işaretleri aşağıdaki hususları ihtiva etmelidir : 
a) Motorlu vasıtalar için : 
I - Vasıtayı yapan fabrikanın ismi veya alâmeti farikası, 
II - Şasinin üzerinde, veya şasi yoksa, gövdesi üzerinde fabrikanın tanıtma veya seri numarası, 
III - Motorun üzerine, motörü yapan fabrika num'ara koyuyorsa, fabrikanın motor numarası. 
b) Römork olduğu takdirde, yukarda ya (I) veya (II) de işaret edilen malûmat veya sala

hiyetli makam tarafından römork için bastırılan tanıtma işareti. 
2. Yukarda zikredilen işaretler kolay bulunacak yerlere yerleştirilmeli, kolayca okunur ol

malı ve değiştirilmesi veya çıkarılması kolay olmamalıdır. 
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E K : 6. 

Beynelmilel trafikteki motorlu vasıtaların ve römorkların teçhizatına mütedair 
teknik şartlar 

1. Fren tertibatı : 
a) Sepetli veya sepetsiz motosikletlerden maada motorlu vasıtaların fren tertibatı 
Motorlu vasıtalar, yolun iniş ve çıkış meyil dereceleri ile yükleme şartları ne olursa olsun, va

sıtanın hareketini kontrol edebilecek ve durmasını kifayetli, emin ve süVat sağlıyabilecek bir frenle 
teçhiz edilmiş olmalıdır. 

Fren tertibatı çift olup biri işlemez vaziyete gelince diğeri vasıtayı mâkul bir mesafede durdura
bilecek bir şekilde işlemelidir. 

tşbu metinde, fren tertibatından biri «ayak freni» diğeri ise «el freni» diye anılacaktır. 
El freni doğrudan doğruya mekanik tesirle şoförün arabada bulunmadığı zamanlarda bile 

«ekili olarak durabilmelidir. 
Fren tertibatının çalışma şekli ne olursa olsun, frenleme kuvveti vasıtanın tulâni mihverinin 

her.iki tarafından simetrik olarak bulunan tekerleklere tatbik edilmelidir. 
Frenleme satıhları vasıta tekerlerklerine şanjıman, dişli kutusu veya serbest bir tekerlek vası-

tasiyle muvakkaten ayrılabilecek şekilde, devamlı' olarak bağlı bulunmalıdır. 
Fren tertibatından en az bir tanesi doğrudan doğruya tekerleğe veya kırılmak ihtimali az olan 

kısımlara bağlı bulunan frenleme satıhlarına tesir etmelidir, 
b) Römorkların frenlenmesi : 
Âzami yjiklü ağırlığı 750 Kgr. (1 650 libre) geçen her römork, tulâni mihverine nazaran her 

iki tarafta simetrik olarak yerleştirilmiş tekerleklere ve bunların asgari yarı adedine müessir olan 
en âz bir fren tertibatı ile mücehhez olmalıdır. 

Römorkların âzami yüklü ağırlığı, 750 kgr. (1 650 libre) yi geçmemekle beraber çeken vasıta
nın boş olarak ağırlığının yarısından fazla olduğu takdirde bir evvelki bendin hükmü tatbik edilir. 

Âzami yüklü ağırlığı 3 500 kgr. (7 700 libre) yi geçen römorkların fren tertibatı çeken vasıtada 
ayak freni tatbik edildiği zaman çalışabilmelidir.Römorkun âzami ağırlığı 3 500 kgr. (7 700 libre) 
yi geçmediği takdirde römorkun fren tertibatı sadece, römorkun çeken vasıtaya yapacağı itme te
siriyle harekete getirilebilir. (Atalet suretiyle fren). 

Römork, çeken vasıtaya bağlı olmadığı zaman, fren tertibatı, tekerleklerin dönmesine mâni ola
cak durumda bulunmalıdır. 

Fren ile mücehhez her hangi bir römork, hareket halinde iken çeken vasıtadan ayrıldığı zaman 
otomatik olarak durmaya muktedir bir tertibat ile teçhiz edilmelidir. Bu hüküm, iki tekerlekli 
kamp römorklarına veya ağırlığı 750 kgr. (1 650 libre) yi geçen hafif bagaj römorklarına, esas 
rabıta aletine ilâveten zincir veya çelik halat gibi ikinci bir vasıta ile raptedilmiş olmaları şartiyle, 
tatbik edilmiyecektir. 

c) Çekilen vasıtaların, birleşmiş motorlu vasıtaların ve römorkların fren tertibatı. 
I - Birbirine bağlı vasıtalar : 
Yukardaki (a) bendi hükümleri/birbirine bağlı bütün vasıtalara tatbik edilecektir. Âzami yük

lü ağırlığı 750 kgr. (1 650 libre) yi geçen bir y a n - römork, çeken vasıtadan ayak frenini tatbik et
mek suretiyle çalışabilir en az bir fren tertibatı ile mücehhez olmalıdır. 

Yarı - römorkun fren tertibatı, ayrıca, yarı - römork, çeken vasıtadan ayrıldığı zaman tekerlek
lerin dönmesine mâni olmaya muktedir bulunmalıdır. 

Bir fren ile mücehhez yarı - römorkun, hareket halinde iken çeken vasıtadan ayrılırsa, otomatik 
olarak römorku durdurmaya muktedir bir tertibatla teçhiz edilmesini mahallî talimatnameler ta-
lebedebilir. 

II - Birleşmiş römork ve motorlu vasıtalar : 
Bir motorlu vasıta ile beraber bir veya daha fazla römorktan müteşekkil her birlik, yolun iniş 
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ve çıkış meyil dereceleri ve yükleme şartları ne olursa olsun tesirli, emin ve süratle hareketini ve 
durmasını kontrole muktedir frenlerle teçhiz edilmelidir. 

d) Sepetli veya sepetsiz motosikletlerin frenleri; 
Her motosiklet, el veya ayak ile çalışabilen motosikletin tesirli, emin ve süratle hareketini ve dur

masını kontrole muktedir iki fren tertibattı ile mücehhez olmalıdır. 
I I . - Işık tertibatı : 
a) Sepetli veya sepetsiz motosikletten gayri ve düz bir yolda sürati saatte 20 km. (12 mil) i 

aşmaya muktedir her motorlu vasıta, ön tarafına konulmuş olan ve önündeki yolun asgari 100 m. 
(325 ayak) sini geceleyin berrak bir havada kâfi miktarda aydınlatabilecek evsafta bulunan en az 
iki aded beyaz veya sarı yol farı (uzun huzmeli far) ile teçhiz edilmelidir. 

b) Sepetli veya sepetsiz motosikletten gayri ve düz bir yolda sürati saatte 20 km. (12 mil) i 
aşmaya muktedir her motorlu vasıta, önündeki yolun lüzumu halinde, 30 m. (100 ayak) a kadar 
kâfi derecede aydınlatabilecek ve yolu hangi istikametten olursa olsun kullanan kimselerin gözle
rini kamaştırmıyacak şekilde vasıtanın ön tarafına konulmuş, gece berrak bir havada yolu kifayetli 
şekilde aydınlatacak iki aded beyaz veya sarı karşılaşma farı (kısa huzmeli far) ile teçhiz edil
melidir. 

Karşılaşma farı, yolu kullananların gözlerini kamaştırılmaması zaruri veya mecburi olan her 
vaziyette yol farı (uzun huzmeli far) yerine kullanılmalıdır. 

c) Sepetli veya sepetsiz her motosiklet bu kısmın (a) ve (b) bendleri hükümlerine uyan en az 
bir yol farı ve bir karşılaşma farı ile teçhiz edilmelidir. Bununla beraber silindir kapasitesi âzami 
50 cm3. (3,05 cu. in.) lik bir motörü haiz olan motosikletler bu mecburiyetten muaf tutulabilir. 

d) Sepetsiz motosiklet hariç her motorlu vasıta, ön tarafta iki beyaz kenar lâmbası ile müceh
hez olmalıdır. Bu lâmbalar yolu kullanan diğerlerinin gözlerini kamaştırmaksızm 150 m. (500 
ayak) mesafeden berrak bir gecede vazıh olarak görünebilmelidir. 

Bu lâmbaların aydınlanmış sathının, vasıtanın tulâni mihverine en uzak noktası, vasıtanın dış 
kenarına mümkün olduğu kadar yakın olmalı ve bu mesafe hiçbir zaman 400 mm. (16 inch) ten 
fazla olmamalıdır. 

Kenar lâmbaları bunların istimali mecburi olan hallerde, gece yanık olmalıdır. Karşılaşma far
larının ışık satıhları, vasıtanın dış kenarına 400 mm. (16 inch) lik bir mesafenin dâhilinde değilse 
karşılaşma farları ile birlikte kenar farları da yanmalıdır. 

e) Her motorlu vasıtanın ve muhtelif vasıtalardan müteşekkil bir birliğin sonundaki her rö
morkun, arkasında geceleyin berrak havada 150 m. (500 ayak) mesafeden görünebilir, asgari bir 
aded kırmızı lâmba bulunmalıdır. 

f) Motorlu vasıtanın ve römorkun arkasında yazılı bulunan plâka numarası geceleyin berrak 
bir havada 20 m. (65 ayak) mesafeden okunabilecek şekilde aydınlatılmalıdır. 

g) Arka kırmızı lâmbası veya lâmbaları ve arka plâka lâmbası, kenar lâmbaları, yol ve karşılaş
ma farlarından her hangi biri yandığı zaman, yanmalıdır. 

h) Sepetsiz motosikletten gayri her motorlu vasıta, vasıtanın arka tarafının her iki yanma si
metrik olarak yerleştirilmiş tercihan müselles şeklinde olmıyan iki aded kırmızı reflektör ile teçhiz 
edilmelidir. Bu reflektörlerin dış kenarları vasıtanın dış kenarının genişliğine mümkün olduğu ka
dar yakın olmalı ve hiçbir halde vasıtanın dış kenarının genişliğinden 400 mm. (16 inch) ten daha 
uzakta bulunmamalıdır. Bu reflektörler, arka kırmızı lâmbalar yukarda zikredilen hususlara uyuyor
sa bunlarla birleştirilebilir. Bu reflektörler arkadan gelen bir vasıtanın iki yol farı ile aydınlatılması 
halinde enaz 100 m. (325 ayak) mesafeden berrak bir gecede görünebilir olmalıdır. 

i) Her sepetsiz motosiklet, arkadaki kırmızı lâmba ile birleştirilmiş veya ayrı işler, tercihan mü
selles şeklinde olmıyan bir kırmızı reflektörle teçhiz edilmeli ve bu, (h) bendinde zikredilen rüyet 
şartlarına uygun olmalıdır. 

j) Her römork ve bağlı vasıta, vasıtanın arkasından her iki tarafına simetrik olarak yerleştiril- • 
miş tercihan müselles şeklinde iki kırmızı reflektörle teçhiz edilmelidir. Bu reflektörler arkadan gelen 
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bir vasıtanın iki yol farı ile aydjnlatjldjğı zaman, enaz 100 m. (325 ayak) mesafeden geceleyin ber
rak bir havada görünebilmelidir. 

Reflektörler, şeklen müselles olduğu zaman, kenarları en az 150 mm. (6 inch) olan 3 dili müsavi 
müselles şeklinde olmalı ve tepesi yukarıda bulunmalıdır. Bu reflektör müsellesin dik olan dış kena
rı mümkün olduğu kadar vasıtanın en diş kenarına yakın olmalı ve her halde bundan uzaklığı 400 
mm. (16 inch) i geçmemelidir. 

k) Motosikletlerden gayri her vasıta ve römork, arka tarafında kırmızı veya turuncu renkte bir 
stop lâmbası ile mücehhez olmalıdır. Bu stop lâmbası, motorlu vasıtaya ayak freninin tatbiki üzeri
ne yanmalıdır. Eğer bu lâmba kırmızı renkte ise ve arka kırmızı bâmbaya dâhil edilmiş veya bir
leştirilmiş ise aydınlatma kuvveti arka kırmızı lâmbadan daha fazla olmalıdır. Çeken vasıtanın stop 
lâmbası arkadan görünebilir hacımda ise, römork ve yarı - römorklarda stop lâmbasına ihtiyaç 
yoktur. 

1. Eğer bir motorlu vasıta dönüş işaretleriyle mücehhez ise, bunlar aşağıdaki tiplerden biri 
olmalıdır. 

I - Vasıtanın her bir kenarında dışarı çıkan müteharrik bir kol bulunmalı ve bu kol ufki 
vaziyette iken devamlı yanan bir turuncu ışıkla aydınlatılmalıdır. 

II - Vasıtanın her bir kenarına yerleştirilmiş, yanıp sönen turuncu rente birer ışık, 
III - Vasıtanın arka ve ön tarafmın kenarlarına yerleştirilmiş yanan sönen ışıklar. Bu ışık

lardan önde olanlarının renkleri beyaz veya turuncu, arkada olanların renkleri kırmızı veya 
turuncu olmalıdır. 

m) Hiçbir ışık, dönüş işaretlerine ait olanlar müstesna, yanıp sönen cinsten olmamalıdır. 
n) Eğer bir vasıta aynı cinsten muhtelif ışıklarla mücehhez ise bu ışıklar ayrı renkte olmalı 

ve sepetli motosikletler için kullanılanlar hariç, bu ışıklardan ikisi vasıtanın ufkî mihverine 
simetrik olarak yerleştirilmelidir. 

o) Işıkların her biri yukarda bahsi mahsusunda zikredilen hükümlere uygun olmak partiyle 
tek bir ışık tertibatına ithal edilebilir 

III - Diğer hükümler : 
a) Direksiyon tertibatı : 
Her motorlu vasıta, vasıtanın kolay, seri ve emin bir tarzda dönmesini temin edecek sağlam 

bir direksiyon tertibatı ile mücehhez olmalıdır. 
b) Geri aynası : 
Her motorlu vasıta, şoförün, oturduğu yerden yolun arkasını görebilecek şekilde yerleştirilmiş 

kâfi büyüklükte en az bir geri aynası ile teçhiz edilmelidir. Bununla beraber, bu hüküm sepetli 
veya sepetsiz motosikletler için mecburi değildir. 

c) Korna tertibatı : 
Her motorlu vasıta, kong, çan, canavar düdüğü gibi keskin tonlular hariç, kâfi kuvvette işi

tilir en az bir tane korna tertibatı ile teçhiz edilmelidir. 
d) Cam silecek : 
Bir ön cam ile mücehhez her motorlu vasıta, şoför tarafından daimî kontrolün icabettirmek-

sizin çalışan kifayetli asgari bir aded cam silecekle -teçhiz edilmelidir. Sepetli veya sepetsiz moto
sikletler için cam silecek mecburi değildir. 

e) ön camlar : 
ön camlar, kırıldığı zaman ufak parçalara ayrılmayan şeffaf ve sert bir maddeden yapılmalı

dır. Bu maddeden görülen cisimler çarpık gözükmemelidir. 
f) Geri gidiş tertibatı : 
Her motorlu vasıta, boş olduğu zaman ağırlığı 400 Kg. (900 libre) i geçiyorsa şoförün otur

duğu yerden kontrol edilen bir geri gidiş tertibatı ile mücehhez olmalıdır. 
g) Ekzost susturucusu : 
Ûer motorlu vasıta, aşm veya anormal sefile ri bertaraf edecek, daimî surette işler, ve vasıta 
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hareket halinde iken işlemesi şoför tarafından durdurulamıyan bir ekzost susturucusu ile müceh
hez olmalıdır. 

h) Lâstikler : . 
Motorlu vasıtaların tekerlekleri, tazyikle dolmuş lâstik veya aynı derecede elâstiki başka cins 

lâstiklerle teçhiz edilmelidir. 
i) Bir vasıtanın ileri veya geri kaymasına mâni olacak tertibat : 
Mahallî talimatnameler icabettirdiği takdirde, bir memleketin dağlık arazasinde seyreden ve 

âzami yüklü ağırlığı 3 500 Kg. (7 700 libre) i mütecaviz olan her hangi bir motorlu vasıta takoz 
gibi vasıtanın ileriye veya geriye doğru kaymasına mâni olacak bir tertibat taşımalıdır. 

j ) Umumi hükümler : 
I - Her hangi bir motorlu vasıtanın mekanik aksamı ve ilâve teçhizatı, imkân nispetinde yan

gına ve infilâke müsait bulunmamalı, muzır gazların ve kokuların çıkmasına sebep olmamalı, 
raahtsız edici gürültüler çıkarmamalı, çarpışma vukuunda bir tehlike membaı teşkil etmemelidir. 

II - Her motorlu vasıta, şoförün vasıtayı emin olarak kullanabilmesini teminen, önünü, sağını, 
solunu kâfi derecede görecek şekilde yapılmalıdır. 

III - Işık ve fren tertibatı ile alâkalı hükümler, ışıklar, reflektörler ve fren bakımından teç
hiz edildiği mahallin nizamlarına uyan «sakatlara mahsus vasıtalar» a tatbik edilmez. Bu bendin 
tatbikinde «sakatlara mahsus vasıta» tâbiri, boş ağırlığı 300 Kg. (700 libre) ve sürati saatte 30 
Km. (19 mil) i geçmiyen ve bedeni bir sakatlığı olan bir insan için hususi olarak düşünülmüş ve 
inşa edilmiş bulunan (başka vasıtadan tâdil edilmiş değil) ve böyle bir insan tarafından bizzat 
kullanılan araba diye anlaşılmalıdır. 

IV - Birleşik vasıtalar : 
a) «Birleşik vasıtalar» çeken bir vasıta ile bir veya iki römorktan müteşekkil olabilir. Bir 

yârı - römork çeken vasıta ayrıca bir römork çekebilir. Fakat bu yarı - römork yolcuların taşın
ması için kullanılıyorsa, römorkun birden fazla dingili olamaz. Ve bu römork yolcu taşınmasında 
kullanılamaz. 

b) Bununla beraber her hangi bir Âkıd Devlet, çeken vasıtalar arkasında yalnız bir tek rö
mork bulunmasına ve bir yarı - römorka römork bağlanmasına müsade etmediğini bildirebilir. Keza 
bağlı vasıtaların yolcu taşınmasında kullanılmasına müsade etmiyeceğini de bildirebilir. 

V - Geçici hükümler : 
Kısım I, II ile kısım III ün (e) bendi hükümleri, işbu Mukavelenamenin meriyete girdiği ta

rihten sonra iki, sonra, bu tarihten itibaren ilk defa her hangi bir zamanda tescil edilmiş her mo
torlu vasıtaya ve römorklarına tatbik edilir. Zikredilen hükümler, işbu Mukavelename meriyete 
girdikten beş sene sonra, işbu Mukavelenamenin meriyete girme müddeti olan iki seneden evvel 
her hangi bir tarihte tescil edilmiş her motorlu vasıtaya her römorka tatbik edilir. 

Bu müddetler zarfında aşağıdaki hükümler tatbik edilecektir : 
a) Her motorlu vasıta, ya müstakil iki fren tertibatı veya ikisinden biri bozulduğu zaman di

ğeri çalışabilecek, iki müstakil işleme vasıtası olan bir fren tertibatı ile mücehhez olmalıdır. Şu 
şartla ki, her ahvalde, kullanılan sistem tesirli ve seri olsun. 

b) Münferiden seyreden her motorlu vasıta, geceleri ve gün battıktan itibaren biri sağda, biri 
solda olmak üzere ön tarafa yerleştirilmiş iki beyaz far ve arkada bir kırmızı ışıkla teçhiz edilme
lidir. 

Sepetsiz motosikletler için ön taraftaki ışıkların adedi bire indirilebilir. 
c) Yukarıda tarif edilen iki beyaz far kâfi bir mesafeye kadar tesirli bir şekilde aydınlata

madığı takdirde, her motorlu vasıta ayrıca bir veya daha fazla ışık tertibatı ile mücehhez olma
lıdır. 

Eğer vasıta saatte 30 kim. (19 mil) sürati aşabilecek vaziyette ise aydınlatılacak mesafe 100 
m. (325 ayak) tan aşağı olmamalıdır. 

d) Göz kamaştıracak bir ışık neşredebilen lâmbalar, yolu kullananlarla karşılaşıldığı veya 
göz kamaştırıcı hali gidermek gerektiği zaman, göz kamaşmasına mâni olacak tertibatla' teçhiz 
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edilmelidir. Göz kamaştırıcılık giderildiği zaman, yolu en az 25 metre (80 ayak) mesafeye kadar 
iyi olarak aydınlatabilecek bir ışık bırakmalıdır. 

e) ön lâmbalar hakkında, römorku çeken motorlu vasıtalar münferit motorlu vasıtalarla ay
nı kaidelere tâbi olacaktır. Arka kırmızı lâmba, röuıorkun arkasında olmalıdır. 

EK : 7. 

Hükümler 

Beynelmilel trafikteki vasıtaların ölçü ve ağırlıkları: 
1. İşbu Ek, 23 ncü maddede derpiş olunan yollara şâmildir. 
2. Bu yollarda, boş veya yüklü vasıtalar için, bu vasıtalar tescil edildikleri memleketlerce 

ilân ve kabul edilen âzami ağırlıktan fazlasını taşımamaları şartile müsaade edilen ölçüler ve 
âzami ağırlıklar şunlardır : 

Metre Ayak 

a) Âzami genişlik : 
b) Âzami yükseklik : 
c) Âzami uzunluk : 
îki dingilli kamyon : 
tki dingilli yolcu vasıtaları : 
3 veya daha fazla dingilli vasıtalar : 
Yarı römork : 
Tek römorklu birleşik vasıtalar (1) 

tki römorklu birleşik vasıtalar : 

d) Âzami yüklü ağırlıklar : (2) 
I. En fazla yüklü olan dingil 

II. En fazla yüklü çifte dingil 
(Grupun iki dingili arası en az bir m. (40 
inch) ye müsavi veya daha fazla ve 2 m. (7 
ayak) dan az olmak şartile) 

2,50 
3,80 

10,00 
11,00 
11,00 
14,00 
18,00 
Metre 

22,00 
Metrik 

Ton 

8,20 
12,50 

33,00 
36,00 
36,00 
46,00 
59,00 
Ayak 

72,00 

Libre 

8,00 

14,50 

17.600 

32.000 

(1) Ek 6 nm 4 ncü kısmındaki birleşik vasıtalara ait olan hükümler bu Ekde sözü geçen bir
leşik vasıtalara da şâmil olacaktır. 

(2) Dingil ağırlığı, merkezleri nakil vasıtalarının bütün arzunca uzanan birbirine ±*m. (40 inch) 
mesafede şakuli ve muvazi iki mihver arasındaki tekerlekler vasıtasiyle yola intikal eden ağırlık 
olarak tarif edilecektir. 
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III - Motorlu vasıta, çekilen vasıta ve diğer birlikler için :_ 

Vasıtaların, yan - römorkların Vasıtaların, yarı - römorkların 
ve diğer birliklerin en uzak din- ve diğer birliklerin âzami yük-

gilleri arasındaki mesafe lü ağırlığı 
(Metre cinsinden) (Ton cinsinden) 

1 ile 2 
2 » 3 
3 » 4 
4 » 5 
5 » 6 
6 » 7 
7 » 8 
8 » 9 
9 » 10 
10 » 11 
11 » 12 
12 » 13 
13 » 14 
14 » 15 
15 » 16 
16 » 17 
17 > 18 
18 » 19 
19 » 20 
3 » 7 
7 » 8 
8 » 9 
9 » 10 
10 » 11 
11 ».12 
12 » 13 
13 » 14 
14 » 15 
15 » 16 
16 » 17 
17 » 18 
18 ».. 19 
19 » 20 
20 » 21 
21 » 22 
22 » 23 
23 » 24 
24 » 25 
25 » 2 6 
26 » 27 
27 » 28 
28 » 29 
29 » 30 

Arası 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

14.50 
15.00 
16.25 
17.50 
18.75 
20.00 
21.25 
22.50 
23.75 
25.00 
26.25 
27.o0 
28.75 
30.00 
31.25 
32.50 
33.7o 
35.00 
36.25 
32,000 
32,480 
33,320 
34,160 
35,000 
35,840 
36,680 
37,520 
38,360 
39,200 
40,040 
40,880 
41,720 
42,560 
43,400 
44,240 
45,080 
45,920 
46,760 
47,600 
48,440 
49,280 
50,120 
50,960 
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Vasıtaların, yarı römorkların Vasıtaların, yajı römorkların V6 
ve diğer birliklerin en uzak diğer birliklerin âzami, yüklü 
dingilleri arasındaki mesafe ağırlığı 

(Metre cinsinden) (Ton cinsinden) 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
-51 
52 
-53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

ile 31 
» 32 
» 33 
» 34 
» 35 
» 36 
» 37 
» 38 
» 39 
» 40 
» 41 
» 42 
» 43 
» 44 
» 45 
» 46 
» 47 
» 48 
» 49 
» 50 
» 51 
» 52 
» 53 
» 54 
» 55 
» 56 
» 57 
» 58 
» 59 
» 60 
» 61 
» 62 
» 63 
» 64 
» 65 

Arası 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

51,800 
52,640 
53,480 
54,320 
55,160 
56,000 
56,840 
57,680 
58,520 
59,360 
60,200 
61,040 
61,880 
62,720 
63,560 
64,400 
65,240 
66,080 
66,920 
67,760 
68,600 
6*9,440 
70,280 
71,120 
71,960 
72,800 
73,640 
74,480 
75,320 
76,160 
77,000 
77,840 
78,680 
79,520 
80,360 
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VI - (III) bendinde gösterilen metre veya ayak ve libre ölçülerine göre beynelmilel trafikte 

seyreden motorlu vasıtaların âzami yüklü ağırlıkları arasında bir fark mevcut olursa, tablodaki 
en yüksek âzami ağırlık rakamları kabul edilecektir. 

3. Âkıd Devletler, aralarında mahallî anlaşmalar yaparak, listedeki rakamların üstüne çı
kan azami ağırlık rakamları kabul edebilirler. Bu takdirde âzami dingil ağırlığının 13 metrik ton 
(28 660) den fazla olmaması şayanı tavsiyedir. 

4. Her Âkıd Devlet, bu Ekin şâmil olacağı yolları tesbit ederken aşağıdaki hallerde muvak
kat kaydiyle mezkûr yollarda trafik için kabul edeceği ölçüleri ve âzami ağırlıkları bildire
cektir. 

a) Bu yollarda ölçü ve ağırlık bakımından işbu Ekde kabul edilen motorlu vasıtaların geç
mesine mâni olacak araba vapuru, tünel veya köprüler varsa, 

b) Mezkûr yolların durumları ve evsafı bakımından bu gibi vasıtaların geçişine elverişli ol
madığı takdirde. 

5. Bu Ekteki ölçü ve ağırlıkları geçen motorlu vasıtalar veya Birleşik vasıtalara seyir için 
bütün Âkıd Devlet veya tâbi bölgeleri tarafından hususi müsaadeler verilebilir. 

6. Her hangi bir Âkıd Devlet veya tâbi bölgeleri yol bozukluğu, sel, kar, buzların çözülmesi 
veya benzeri haller vukuunda bu Ekde sözü geçen yollarda seyrine müsaade edilen vasıtaların 
yola zararlı olacağı kanaatine varılırsa, muvakkat olmak şartiyle bu yoları bu gibi vasıtalara 
kapayabilirler veya bu vasıtaların hareketlerini tahdit edebilirler veya bu yolları kullanan vasıta
ların ağırlıkları hakkında tahdilat koyabilirler. 

EK : 8. 

Beynelmilel Trafikteki motorlu vasıtaların şoförlerinin yerine getireceği şartlar 

îşbu Mukavelenamenin 24 ncü maddesindeki şartlar dâhilinde vasıta kullanabilmek için asgari 
. yaş ön sekizdir. Bununla beraber, her Âkıd Devlet veya tâbi bölgeleri, on sekiz yaşından küçük 

olduğ\ı halde, başka bir Âkıd Devlet tarafından motosiklet veya «sakatlara mahsus vasıta» şoför
lerine verilen ehyliyetnameyi muteber sayabilir. 

(S. Sayısv: 96 ya ek) 
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EK : 9. 

Ehliyetname numunesi 

Ebadı : 74 X 105 mm. 
Rengi : Pembe 

1. Ehliyetname, Devlet kanunlarının kabul ettiği lisan veya lisanlarla yazılacaktır, 
2. Vesikanın başlığı olan «Ehliyetname» kelimesi 1 nci maddede zikrolunan lisan veya lisanlarla 

yazılacak ve buna Fransızca tercümesi olan «Permis deconduire» ilâve olunacaktır. 
3. Yazılar Lâtin harfleriyle veya İngiliz harfi denen harflerle yazılacaktır. (Veyahut hiç, değil

se altına ilâve edilecektir.) 
4. Ehliyetname veren memleketin salahiyetli makamlarınca ilâve olunacak hususlar. Beynelmilel 

Trafiğe şâmil değildir. 
5. Ek 4 te tarif edilmiş olan tefrik işareti beyzî işaretin içine yazılacaktır. 

Dış sayfa 

Ehliyetnameyi veren salahiyetli makamın Memleketin ismi 
tasdikine ve yenileme muamelelerine mah- Resmî mühür veya damga 
sustur. Şoförlük ehliyetnamesi 

(S. Sayısı:'96 ya ek) 



İç sayfalar 

1 - Soyadı . . . , 
2 - Diğer adlar (•) . . 
3 - Doğum tarihi (**) 

ve yeri (***) . . . 
4 - Daimî ikamet yeri . 

ti 

muteberdir. 
No. : 

Salahiyetli ma
kamın imza 

yeri 

Fotoğraf 

35X45 mm. 

. . tarafından 
tarihinde . . . 
de verilmiştir. 
tarihine kadar 

Salahiyetli ma
kamın mühür 
veya damgası 

Adres değişiklikleri 

. . . . . . . . . Resmî 
mühür 

Tarih veya 
İmza damga 

Resmî 
. . . . . . . . . mühür 
Tarih veya 
îmza damga 

Resmî 
mühür 

Tarih . . . . . . veya 
îmza damga 

Ehliyetname veren memleketin 
salâhiyet sahibi makamlarınca 
ilâve olunacak hususlar. 

(*) Babasının veya kocasının ismi yazılabilir. 
{**) Veyahut ehliyetnamenin verildiği tarihteki takribi yaşt 
{***) Biliniyorsa 
(****) Veyahut ehliyetname sahibinin parmak izi 

D 

E 

F 



- â l -
Ehliyetnamenin muteber olduğu vasıtalar 

A Sepetli veya sepetsiz motosikletler, hasta vasıtaları ve ağırlıkları 400 Salâhiyet sahibi-
Kg. (900 libre) yi geçmiyen 3 tekerlekli vasıtalar nin mührü veya 

damgası 
B Şoför yeri hariç âzami 8 kişi taşımaya mahsus motorlu nakil vasıtaları » » 

veya âzami yüklü ağırlığı 3 500 Kg. (7 700 libre) yi geçmiyen ve eşya 
taşımaya mahsus nakil vâsıtaları; bu sınıfa giren vasıtalar hafif rö
morklar çekebilir. 

C Âzami yüklü ağırlığı 3 500 Kg. (7 700 libre) yi geçen ve eşya taşı- » » 
maya mahsus motorlu nakil vasıtaları. Bu sınıfa giren vasıtalar hafif 
römorklar çekebilir. 

D Şoför yeri hariç 8 kişiden fazla yolcu taşımaya mahsus motorlu nakil » » 
vasıtaları. Bu sınıfa giren vasıtalar hafif römorklar çekebilir. 

E Hafif römorklar hariç olmak üzere B, C ve D smıflarındaki nakil va- » » -
sıtaları için verilen ehliyetnameler. 

«Vasıtaların âzami yüklü ağırlığı» tâbiri vasıtanın yola çıkmaya hazır olduğu anda kendi ağır
lığı ile taşıyacağı âzami yükün mecmuu ağırlığını ifade eder. 

«Âzami yük» (îstiap haddi) tâbiri vasıtanın tescil edildiği memleketin salahiyetli makamınca 
müsaade edilmiş olan yükün ağırlığını ifade eder. 

«Hafif römork» âzami yüklü ağırlığı 750 Kg. (1 650 libre) yi geçmiyen römorktur. 

EK.: 10. 

Beynelmilel ehliyetname numunesi 

Ebadı : 105X148 mm. 
Rengi : Kapağı kurşuni 
Sayfaları : Beyaz 

1 nci ve 2 nci sayfalar mahallî lisan veya lisanlarla yazılacaktır. 
Son sayfanın tamamı Fransızca olarak yazılacaktır. 
Beynelmilel ehliyetnamenin ilâve sayfalarında, son sayfanın 1 nci kısmında da zikrolunân 

hususlar başka lisanlarda tekrar edilecektir. 
Bu lisanlar şunlardır : 
A) Ehliyetname veren devletin resmî lisanı (Lisanları) 
B) Birleşmiş Milletlerin resmî lisanları 
C) Ehliyetname veren devletin seçeceği âzami altı diğer lisan 
Ehliyetnamenin resmî tercümesi hükümetler tarafından kendi lisanlarında yaptınhp Birleşmiş 

Milletler Genel Sekreterliğine gönderilecektir. 
Yazılı düşünceler lâtin harfleriyle veya îngiliz harfi denen harflerle yazılacaktır. 

<s. mm^ *$*••*•> 
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Sayfa : 1 

(Kapak) 

(Memleketin-ismi) 
Beynelmilel Motorlu Trafik ' 
Beynelmilel Şoför Ehliyetamesi 
Beynelmilel Karayolu Trafiği Mukavelenamesi 
Verildiği yer 
Tarih 

Salahiyetli makamın mühür 
veya damgası (1) 

(1) Salahiyetli makamın mühür veya damgası veyahut salahiyetli makam tarafından salâhiyet 
verilen teşekkülün imza veya mühürü. 

, \ - Sayfa : 2 

(Kapağın iç kısmı) 

işbu Ehliyetname, Ehliyetnameyi veren Devlet toprakları hariç olmak üzere, bütün Âkıd Dev
letler Topraklarında verildiği tarihten itibaren bir sene müddetle ve vesikanın son sayfasında 
tasrih olunan nakil vasıtası veya vasıtalarını kullanmak kâydiyle muteberdir. 

Âkıd Devletlerin listesi için ayrılmış olan kısım (İhtiyari) 
İşbu Ehliyetname hiçbir surette, ehliyetname sahibinin geçtiği bir memleketin, (İkamet ve 

çalışma ile ilgili) mer'i kanun ve nizamlarına sıkısıkıya riayet mecburiyetine halel getirmi-
yecektir, 

t 

(S. Sayış- : £6 ya ak) 



Birinci kısım Son sayfa 

Şoförleri alâkadar eden hususlar : 
Ehliyetnamenin muteber olduğu vasıta sı
nıfları : 

Soyadı 
Adı (•) 
Doğum yeri (*#) 
Doğum tarihi {***) 
Daimî ikamet adresi (**] 

Sepetli veya sepetsiz motosikletler, sakatlara mahsus 
(900 libre) geçmiyen üç tekerlekli motorlu vasıtalar. 

vasıtalar ve ağırlığı 400 kg. ^ 
Müh 

vey 
dam 

Şoför yeri hariç âzami 8 kişi taşımaya mahsus motorlu vasıtaları veyahut âzami yük
lü ağırlığı 3 500 kg. ı geçmiyen ve eşya taşımaya mahsus nakil vasıtaları, bu sınıfa B 
giren vasıtalar hafif römork çekebilir. 

Âzami yüklü ağırlığı 3 500 kg. ı geçen, eşya taşımaya mahsus nakil vasıtaları, bu n 
sınıfa giren vasıtalar hafif römork çekebilir. 

Şoför hariç 8 kişiden fazla yolcu taşımaya mahsus motorlu nakil vasıtaları. Bu sı
nıfa giren vasıtalar hafif römork çekebilir. 

Hafif bir römorktan gayri römorklar ve şoförün kullanmıya ehil olduğu B. C. veya 
D. sınıfından nakil vasıtaları. i 

D 

E 

Vasıtalarda «âzami yüklü ağırlık» vasıtanın yola çıkmıya hazır olduğu 
ağırlığı ile taşıyacağı âzami yükün ağırlığı mecmuu ağırlığıdır, 

(devamı <<*****») 
İstisnalar 

Bu ehliyetname sahibi 
(Memleketin adı 

yazılacak) 
sebeplerden dolayı vasıta kullanamaz. 

Salahiyetli makamın mühür veya damgası Yer : 
Tarih : 
îmza : 

Yukarda ayrılmış olan kısım dolduğu takdirde istisnalar için münasip 
bir yer kullanılabilir. 

( * ) Baba veya koca adı buraya ya&ılabilir. 
( ** ) Biliniyorsa. 
( *** ) Veya ehliyetin verildiği tarihteki takribi yaş. 
( *****) Veya parmak izi. 
(*****) (Azami yük - istiap haddi) tâbiri vasıtanın tescü edildiği memleketin salahiyetli maka 

ağırlığını ifade eder. «Hafif römork» âzami yüMü ağırkğı 750 hg. (1 650 Ubre) g 

anda kend 

'S 
!-< 57 t-+ 

' £ ^ 

l 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

vnı 
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Birleşmiş Milletler Karayolları ve Motorlu Vasıtalar Nakliyat Konferansı 

HALEN İŞGAL ALTINDAKİ MEMLEKETLER VEYA TOPRAKLARA MÜTEDAİR 
? PROTOKOL 

Karayolları Trafik Mukavelenamesinin VII nci bölümünün hiçbir hükmü, İktisadi ve içti
mai Konseyin, halen işgal altındaki bir memleket veya toprağı bu Mukavelenameye iltihaka 
davet etmesine veya böyle bir memleketin veya toprağın kendisi tarafından veya kendi namına 
verilen iltihak kararına mâni olacak şekilde tefsir edilmiyecektir. 

Yukarda hükümleri teyiden, aşağıda imzası bulunan temsilciler, işbu Protokolü imzalamış
larıdır. 

Bin dokuz yüz kırk dokuz yılı Eylül ayının on dokuzuncu gününde, ingilizce ve Fransızca, 
her iki metin de aynı lerecede muteber olmak üzere, tek bir nüsha olarak, Cenevre'de tanzim 
edilmiştir. Aslı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecek ve Genel Sekreter, Konfe
ransa temsilci göndermek üzere davet edilen bütün Hükümetlere bunun tasdikli nüshaların
dan gönderecektir» 

Devletlerin isimleri "'" ^ w Sî '-^ 

n KÜT' 'i» 

( S. Sayısı: 96 ya ek) / 
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Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten 
hükümlü Kocaeli Ceza Evinden Ayşe Kaçmaz hakkında Arzuhal 

ve Adliye encümenleri mazbataları (5/10) 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. •.•-,-• 
Arzuhal Encümeni 15.1.1955 

Zat ve Evrak No. 13431 
Arzuhal En. No. 12516 

Adliye Encümeni Reisliğine 

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi küçük 
çocuğu MübeccePin yanarak ölümüne sebebiyet 
vermekten mahkûm İzmit'ten Ayşe Kaçmaz; 
Yüksek Riyasetten Encümenimize havale buyu-
rulan 7 Nisan 1952 tarihli istidası ile : Mezkûr 
hâdise dolayısiyle yapılan muhakemesi sonunda 
Türk Ceza Kanununun 455/1 ve 59 ncu madde
leri gereğince 8 ay hapis ve 100 lira ağır para 
cezaları ile mahkûmiyetine dair Kocaeli Asliye 
Ceza Mahkemesince verilen ve Temyizen de tas
dik edilmiş bulunan 30 . XI . 1951 gün ve 951/ 
575 sayılı hükümde adlî bir hata bulunduğunu; 
zira : 

1. Kendisinin kimsesiz ve görgüsüz bir köy
lü kadını olup çocuklarına yiyecek almak üzere; 
çarşıya çıktığı bir sırada; sokağa kaçmamaları 
için üzerlerinden kilitliyerek bir odadan ibaret 
bulunan evinde bırakmış olduğu ve bu yaşa ka
dar aynı odada büyüttüğü yavrularından 4,5 ya
şındaki çocuğunun mangalla oynıyabileceğini 
nasıl tahmin edebileceği; 

2. Kendilerini idareden âciz bulunan çocuk
larını üzerlerinden kilitlememiş olsa idi sokağa 
çıktıkları tkadirde başlarına gelecek her hangi 
bir kazadan kim mesul olacağı; 

3. Komşuları ve çocukları ile olan münase
bet derecesi; 

4. Kendisinden ayrılması mümkün olmıyan 
3,5 yaşındaki diğer çocuğu ile birlikte bu ceza
sının infazıdan ne gibi bir fayda mülâhaza 
olunduğu düşünülmediğini belirterek; evüâdım 
kaybetmekle esasen kâfi derecede cezasını bul

muş, muztarip ve yüreği yanan bir ana oldu
ğundan af talebinde bulunmuştur. 

Adliye Vekâletinin ve bu vekâlet temsilcisi
nin vâki işar ve beyanında ezcümle : Hâdise ay
nen açıklandıktan sonra; hükümde; müstedi-
nin arz ettiği vaziyetlerin takdirî tahfif sebebi 
olarak nazarı itibara alınmış ve cezasının da in
faz edilmiş bulunduğu; iddia olunduğu gibi her 
hangi bir adlî hata da olmadığı bildirilmiştir. 

Fiil ile netice arasında illiyet rabıtası görül
mekte ise de encümenimiz memleketimizdeki 
umumi yaşayış seviyesinin ve istida da 2İkr-
olunan mesken durumunun arz ettiği hususiyet
ler ve zaruretler ve müstedinin hâdise sebebiy
le duyduğu derin ıstıraplar bakımından; yapı
lan af talebinin dikkate alınacak bir mahiyet 
taşıdığı kanaat ve neticesine vâsıl olarak key
fiyeti encümeninizin yüksek takdirlerine arz ve 
teklife karar vermiştir. 

Arzuhal Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 
Konya Elâzığ 

A. Fahri Ağaoğlu 8. Toker 
Erzincan Kastamonu 
T. Şenocak M. Â. Mühto 

İmzada bulunamadı 
Malatya Mardin 

A. Köroğlu B. Erdem ( 
Samsun Seyhan 

8. Çonoğlu 8. Serçe > 
- Siird 

8. Bedük 



Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 
Karar No. 16 

26.1.1955 

Arzuhal Encümeni Reisliğine 

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi küçük 
çocuğu Mübeccel'in yanarak: ölümüne sebebiyet 
vermekten mahkûm ve cezası infaz edilmiş bu
lunan, izmit'ten Ayşe Kaçmaz'm affı hakkında
ki 15 .1.1955 tarih ve 12516/13431 sayiyle en
cümeninizden muhavvel teklif encümenimizce 
tetkik ve müzakere edildi : 

Müstedi Ayşe Kaçmaz, dilekçesinde İzmit 
Asliye Mahkemesince müttehaz ve Temyiz Mah
kemesince de tasdik edilmiş bulunan 30. X I . 
1951 tarih ve 575 sayılı hükümde adlî hata bu
lunduğunu iddia etmiş ve encümenimizce fiille 
netice arasında illiyet rabıtası görülmekle be
raber memleketimizin umumi yaşayış seviyesi
nin ve mesken durumunun <arz ettiği hususi
yetler ve zaruretler sebebiyle annenin duydu
ğu derin ıstıraplar bakımından müstedi tara
fından vâki af talebinin dikkate alınacak ma
hiyette olduğundan, affı cihetine gidilmesi mu
vafık mütalâa edilmişse de, encümenimizce 
yapılan inceleme neticesinde; izmit Asliye Ce
za Mahkemesince ittihaz olunan mezkûr karar
da adlî bir hataya tesadüf olunmadığı gibi ce
zanın da infaz edilmiş bulunduğu anlaşılmış ve 
müstedinin umumi yaşayış seviyesi ve mesken 
durumunun fakirlik ve görgüsüzlük sebebiyle 
arz ettiği hususiyetler ve zaruretler de ilâmda 
takdirî tahfif sebebi kabul edilerek cezası in
dirilmiş bulunduğundan af cihetine gidilme
sinde gerek mahkûmun şahsi ahvali ve gerekse 
içtimai bakımdan bir fayda mülâhaza edileme
diğinden, hususi af talebi hakkında encümeni

mizce bir muamele ifasına mahal görülmediği
ne ve dosyanın yüksek encümeninize iadesine 
bir muhalife karşı ekseriyetle karar verilmiştir. 

Adliye Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 
Konya Burdur 

H. Özyörük B. Kayaalp 
Kâtip 

Zonguldak Manisa 
N. Kirişcioğlu Semi Ergin 

Muhalifim 
imzada bulunamadı 

Antalya Aydın 
E. Karan N. Oeveci 

Aydın Balıkesir 
Cevat Ülkü V. Asena 

imzada bulunamadı 
Çanakkale Çankırı 

Servet Sezgin C. Boynuk 
imzada bulunamadı 

Çorum Erzurum 
M. K. Biber oğlu Z. Çavuşoğlu 

Erzurum Eskişehir 
Hâmid Şevket ince Hicri Sezen 

İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 
İsparta izmir * Kocaeli 

S. Bilgiç A. Güngören S. Dinçer 
Konya Muğla 

H. Aydıner N. özscm 
Sivas Yozgad 

Şevki Ecevit M, Ataman 
imzada bulunamadı 

( S. Sayısı: 218 e e k ) 



Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. U. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. 13431 
Arzuhal En. No. 12516 

wm 24 . II . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi, 4,5 ya
şındaki kızı Mübeccel'in mangala düşüp yan
mak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiğinden, 
Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesinin Temyizen de 
tasdik olunan 30 . XI . 1951 gün ve 575 sayılı 
bir kararı ile 8 ay hapse mahkûm edilmiş bu
lunduğunu beyanla; mezkûr hükmün tesisinde; 
kendisinin kimsesiz ve görgüsüz bir köylü ka
dını olup, hâdisenin çocuklarına yiyecek almak 
üzere çarşıya çıktığı bir sırada olduğu ve otur
duğu evin tek bir odadan ibaret bulunması iti
bariyle; çocuklarını, sokağa çıkmamaları için 
bu odaya kilitlemek ve evde bırakmak ızdıra-
rında bulunduğu, keza komşuları ile olan mü
nasebet derecesi teemmül olunmadığından adlî 
hataya düşüldüğünü belirterek; evlâdını kay
beden yüreği yanık bir ana olarak esasen kâfi 
derecede ıstırap çekmiş ve çekmekte ve diğer 
küçük yavrusu ile ceza evinde bırakılmasından 
fayda yerine zarar doğacağı da aşikâr bulun
duğundan mezkûr hapis cezasının affını taleb
eden Kocaeli ceza evinden Ayşe Kaçmaz'm 
Yüksek Reislikten encümenimize havale buyu-
rulan 7 Nisan 1952 tarihli istidası ile bu bap
taki dosya encümenimizin; 14 . XII . 1954 ta
rihli toplantısında Adliye Vekâleti temsilcisi 
huzuru ile tetkik ve müzakere olundu. 

Zikrolunan mahkeme kararında; hâdise olu
şu filhakika aynı şekilde açıklanıp, fakirlik ve 
görgüsüzlük hallerinin de takdirî tahfif sebe
bi kabul olunarak müstedinin Türk Ceza Kanu
nunun 455/1 nci maddesine tevfikan mahkûm 
edildiği görülmüştür. 

Ancak encümenimiz; memleketimizdeki umu
mi yaşayıg seviyesinin ve istidada zikrolunan 
mesken durumunun arz ettiği hususiyetleri, za
ruretleri ve müstedinin duyduğu derin teessür 
ve ıstırabı nazarı itibara almak suretiyle; af ta
lebini dikkate alınacak bir mahiyette bularak 
keyfiyeti 15 . I . 1955 tarihli bir teklif mazba
tası ile, Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine 
uyarak Adliye Encümenine arz etmiştir. 

Adliye Encümenince, bu mevzuda müttehaz 

26 .1.1955 gün ve 16 sayılı ve «Belirtilen se
bepler ilâmda takdiri tahfif sebebi kabul edile
rek ceza indirilmiş ve infaz edilmiş, keza hüküm
de adlî bir hataya da tesadüf edilememiş bulun
duğundan af cihetine gidilmesinde gerek mah
kûmun şahsi ahvali ve gerekse içtimai bakımdan 
bir fayda mülâhaza edilemediğinden af talebi 
hakkında bir muamele ifasına mahal görülmedi
ğine» dair bulunan bir kararla; bu baptaki dos
ya tekrar encümenimize tevdi kılındığından; 8. 
I I . 1955 tarihli toplantısında durumu tekrar 
tetkik ve müzakere eden encümenimiz; müstedi
nin yukarda açıklanan durumu ile, hâdisede uzak 
veya yakın kasdi bir hareketin de asla bahis 
mevzuu olmadığı ve olamıyacağı üzerindeki gö
rüş birliğine binaen müştekiye bu tarzı hareke
tinden dolayı ceza tâyin edilmiş bulunmasını 
ceza esaslarımız muvacehesinde, şayanı tetkik ve 
teemmül bulmuştur. 

Cezanın infaz edilmiş olup olmamasının, pi-
sikolojik ve hukuki neticeelri bakımından affa 
mâni bir sebep teşkil etmiyeceğine binaen, bu 
muztarip ananın çıkarılacak hususi bir kanunla 
mahkûmiyetinin bütün neticelerine şâmil olmak 
üzere affı cihetine gidilmesi hak ve adle ve ka
nun icaplarına uygun bulunduğundan eski kara
rımızda ısrar olunarak durumun Umumi Heye
tin yüksek takdirlerine sunulması kararlaştırıl
mıştır. * 

Keyfiyet ^saygılarımızla arz olunur. 
Arzuhal En. Reisi Bu Maz. Muharriri 

Konya Çorum 
A, F. Ağaoğlu E. Ortakctoğlu 
Afyon Karahisar Bingöl 

S. Koraltan Müstenkifim 
N. Araş 

Edirne Edirne 
C. Köprülü H. Maksudoğlu 

Malatya Mardin 
Abdullah Köroğlu B. Erdem 

İmzada bulunamadı 
Mardin 

B. K. Timuroğlu 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 5/10 J 
Karar No. 37 

Yüksek 

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi küçük ço
cuğu Mübeccel'in yanarak ölümüne sebebiyet 
vermekten mahkûm ve cezası infaz edilmiş bu
lunan, izmit'ten Ayşe Kaçmaz'm affı hakkında 
Arzuhal Encümeninin 15 . I . 1955 tarih ve 
12516/13431 sayı ile encümenimize gönderilen 
ve Umumi Heyetin 23 . I I I . 1955 târih ve 54 
ncü İnikadında tekrar encümenimize tevdi edil
miş bulunan evrak üzerinde yapılan tetkikatta: 

Müstedi Ayşe Kaçmaz, dilekçesinde İzmit 
Asliye Mahkemesince müttehaz ve Temyiz Mah
kemesince de tasdik edilmiş bulunan 30 . XI . 
1951 tarih ve 575 sayılı hükümde adlî hata bu
lunduğunu iddia etmiş ve Arzuhal Encümenin
ce fiille netice arasında illiyet rabıtası görül
mekle beraber memleketimizin umumi yaşayış 
seviyesinin ve mesken durumunun arz ettiği hu
susiyetler ve zaruretler sebebiyle annenin duy
duğu derin ıstıraplar bakımından müstedi tara
fından vâki af talebinin dikkate alınacak ma
hiyette olduğundan, affı cihetine gidilmesi mu
vafık mütalâa edilmişse de, encümenimizce ya
pılan inceleme neticesinde; İzmit Asliye Ceza 
Mahkemesince ittihaz olunan mezkûr kararda 
adlî bir hataya tesadüf olunmadığı gibi müste-
dinin umumi yaşayış seviyesi ve mesken duru
munun fakirlik ve görgüsüzlük sebebiyle arz 
ettiği hususiyetler ve zaruretler de ilâmda tak
dirî tahfif sebebi kabul edilerek »cezası indiril
miş bulunmaktadır. 

16 . İT ,. 1955 

Reisliğe 

Mahkûmun hapis "cezasının 25 . II . 1952 
tarihinde ceza evine konularak 22 . X . 1952 
tarihinde tahliye ve 100 lira ağır para cezası
nın da, 20 . X . 1952 gün ve 438298 sayılı mak
buz mukabilinde tahsil edilmek suretiyle infaz 
edilmiş bulunduğu anlaşılmıştır. 

Af cihetine gidilmesinde gerek mahkûmun 
şahsi ahvali ve gerekse içtimai bakımdan bir 
fayda mülâhaza edilemediğinden ve hususi af 
mevzuu da infaz ile ortada kalmadığından, hu
susi af talebi hakkında encümenimizce bir mu
amele ifasına mahal görülemediğine ittifakla 
karar verildi. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Bu M. Muharriri 
Konya Burdur 

H. Özyörük B. Kayaalp 
Kâtip 

Zonguldak Antalya Aydın 
N. Kirişcioğlıı E. Karan N. Geveci 

Aydın Balıkesir Çanakkale 
C. Ülkü V. Asena S. Sezgin . 

Çoruh Çorum Erzincan 
M. önal M. K. Biber oğlu S. Perinçek 
Erzurum İzmir Kocaeli 

Z. Çavuşoğlu A. Güngören S. Dinçer 
Malatya Yozgad 

M. Z. Tulunay M. Ataman 

• * 
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S. S A Y I S I : Z ü ö 

Orman Araştırma mevzuunda Türkiye'ye Teknik Yardım temini hu
susunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan (10) numaralı Ek Anlaşma
nın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ziraat encümen

leri mazbataları (1/101) 

IV C. 
Ba§vekâUt 14. VII. 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/2790, 6/2284 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

«Orman Araştırma mevzuunda Türkiye'ye teknik yardım temini hususunda Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan 10 numa
ralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında» Ziraat Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
10 . VI . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası, esbabı mucibe 
ve ekleriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Mezkûr Anlaşmanın 6114 Bayılı Kanunun verdiği salâhiyete dayanılarak icra Vekilleri Hey
etince 10. VI . 1954 tarihli ve 4/3266 sayılı Kararname ile tatbika konulmuş olduğunu saygılarımla 
an ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Ormanlarımız yurdumuzun tunum sahasının ancak % 13 nü kaplamaktadır. Bir memlekette 
orman varlığının millî ihtiyaca ve ormandan beklenilen kolektif faydalara tam bir şekilde cevap ve
rebilmesi için, hiç olmazsa saha itibariyle, yurdun, % 20 sinin ormanla kaplı olması lâzımdır. 

Bu itibarla, ormanlarımız miktar itibariyle yeter bir genişlikte ve hacımda olmadığı gibi, evsaf 
itibariyle de kaliteleri düşüktür. 
- Halen ortalama olarak hektar başına 0,3 metre küblük yıllık istihsal miktarı, iyi vasıfta bir or

manın istihsal miktarının ancak dörtte birine tekabül etmektedir. 
Bu hal ormanlarımızın vasıflarının yükseltilmesi, dolayısiyle istihsalin artırılması hususundaki 

çalışmaların ehemmiyetini göstermeye kâfidir. 
Bu maksatla çalışmalarda bulunmak ve yurdumuzda daha mütekâmil ve rasyonel bir ormancılık 

kurulmasına hizmet etmek ve bu hususta gerekli araştırmalarda bulunmak üzere Bolu'da iki sene 
evvel mütevazı bir Orman Araştırma İstasyonu kurulmuş bulunmaktadır. 

Ancak, kuruluşu pek yeni olan ve ormancılık tatbikat sahalarından farklı bir çalışmayı icabetti-
ren fennî araştırma ve denemeler sahasında vazife deruhde etmiş bulunan elemanlar, gerek metotlar, 
gerekse organizasyin bakımından henüz kâfi ihtisası iktisabetmemiş olmaları hasebiyle, maksa
da bir an evvel vusul için, Ziraat Vekâleti Orman Araştırma îstasyinumuzun durumunu etüd ve 
bu sahada çalışmalarımızın inkişafı imkânlarını tetkik etmek üzere, 1953 yılında bir yabancı mü
tehassısı celbetmigti. Zürich'de beynelmilel Orman Araştırma İstasyonu Birliği Teknik Müşaviri ve 
Federal Politeknik Yüksek Okulunda, hususi Doçent olan Dr. H. Etter adındaki bu mütehassısı, 
memleketimizde bir buçuk aylık bir tetkikten sonra, Orman Araştırma Müessesemizin müstak-

Devre : X 
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bel teşkilâtı, araştırma mmtakaları ve ilk plânda tatbik olunacak projeler bakımından bâzı tek
lifler yapmış, bulunmaktadır. 

Bu defa, Bolu'daki Orman Araştırma istasyonunun yeniden organizasyonu ile, Ankara'da bir 
Orman Araştırma Enstitüsünün teşkil ve tesisinde, Orman Araştırma plân ve projelerinin hazır
lanmasında ve tatbikat sahalarının seçiminde teknik yardım ve tavsiyelerde bulunmak ve Or 
man Araştırmasında Türk teknisiyenlerini yetiştirmek üzere (6) ayı geçmiyen bir müddetle, biı 
Orman Araştırma mütehassısının, Birleşmiş Milletler ve diğer milletlerarası teşekküllerle Hükü
metimiz arasında akdedilmiş olan 5 Eylül 1951 tarihli Esas Anlaşma hükümleri dairesinde, tek
nik yardımdan faydalanarak, memleketimize göderilmesi hakkında Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Teşkilâtından yapılan talep, bu teşkilât tarafından kabul olunmuş bulunmaktadır. 

Sözü geçen Teknik Yardıma dair 3 Temmuz 1953 gün ve 6114 sayılı Kanun hükümlerine göre 
ve Esas Anlaşmaya uygun olarak hazırlanmış bulunan Ek Anlaşma, Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Teşkilâtı adına Türkiye Teknik Yardım Mümessili Profesör Marshall E. DiMock ve Hükü
metimiz adına da icra Vekilleri Heyetinin 4/2665 sayılı ve 20 , III . 1954 tarihli kararnamesine 
tevfikan Ziraat Vekili Nedim ökmen tarafından imzalanmış bulunmaktadır. 

6114 sayılı Kanunun ikinci maddesi, Teknik Yardıma mütedair olan Ek Anlaşmaların Büyük 
Millet Meclisinin tasvibine arzını âmir bulunduğundan, 9 Nisan 1954 tarihinde akdedilmiş bulu
nan sözü geçen 10 sayılı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında işbu ekli kanun lâyihası hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No : 1/101 
Karar No : 29 

25,1.1955 

Yüksek Riyasete 

Orman Araştırma Mevzuunda Türkiye'ye 
Teknik Yardım Temini hususunda Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan (10) nu
maralı ek Anlaşmanın tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihası encümenimizde, hükümet mümessil
leri de hazır olduğu halde tetkik edildi : 

Memleket mesahai sathiyesinin % 13 ünü kap-
lıyan, ancak millî ihtiyaca ve kendisinden bekle
nen faydalara cevap verebilmesi için % 20 lik 
bir saha işgal etmesi icabeden ormanlarımızın, 
vasıflarının yükseltilebilmesi, dolayısiyle istih
salin artırılması yolundaki çalışmalara nüve teş
kil eden ve iki sene evvel Bolu'da kurulan Or
man Araştırma istasyonunun teknik noksanla
rını gidermek, henüz bu yolda ihtisas kesbetme-
miş personeli yetiştirebilmek, orman araştırma 
plân ve projelerinin hazırlanması ve tatbikat sa
halarının seçiminde teknik yardım ve tavsiye
lerde bulunmak üzere bir orman araştırma mü
tehassısının celbi hususunda Birleşmiş Milletler 

Gıda ve Ziraat Teşkilâtı ile yapılan Anlaşmayı, 
yurdumuz ormancılığının âtisi için gerekli gören 
encümenimiz, lâyihanın aynen ve ittifakla kabu
lüne karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Ziraat Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Eiyasete takdim olunur 
Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

izmir 
C. Baban 
Kâtip 
Denizli 

Ali Çobanoğlu 
imzada bulunamadı 

Çanakkale 
N. F. Alpkartal 

Erzurum 
R, S. Burçak 

Kars 
T. Göle 
Manisa 

A. Karaosmanoğlu 

istanbul 
F. Tekil 

Afyon Karahisar 
8. özer 

Çanakkale 
5. Enüsfün 

izmir 
N. Pınar 
Manisa 

H. Bayur 
Muğla 

Z. Mandalinci 
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Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 
Esas No. 1/101 
Karar No. 10 

9 . IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Orman, araştırma mevzuunda Türkiye'ye Tek
nik Yardım temini hususunda Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan (10) numa
ralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihası ve Hariciye Encümeni raporu encüme
nimizde incelendi. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde serdedilen hu-
susat encümenimizce de muvafık mütalâa olun
duğundan kanun lâyihası aynen ve ittifakla ka
bul olundu. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edilmek 
üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
Ziraat Encümeni Reisi Maz. Mu. 

Manisa Bursa Ankara 
8. Mthçıoğlu 8. Karacabey D. Binerbay 

Antalya Bilecik Bolu 
A. Tekelioğlu î. Selçuk Çakıroğlu M. Dayıoğhı 
Burdur Denizli 

H. Çimen R. Tavasltoğlu 
Hatay 

Ş. Mursaloğlu 
İmzada bulunamadı 

tçel 
H. Sinanoğlu 

İmzada bulunamadı 
Kocaeli Kocaeli 

C. Tüzün N. Unat 
Muğla Samssun 

T.Akarca A. Eker 
Seyhan 
/, Uslu 

Giresun 
A. Naci Duyduk 

Hatay 
Ş. SartcaU 

Kastamonu 
S. Esen 

Konya 
A. Çilingir 

Samsun 
H. Tekay 

Uşak 
E. Yılmaz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Araştırma mevzuunda Türkiye'ye Tek
nik Yardım temini hususunda Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan (10) numa
ralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâ

yihası 

MADDE 1. — Türkiye'ye Orman Araştırma 
mevzuunda Teknik Yardım temini hususunda, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş 
Miletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında 9 Ni
san 1954 tarihinde Ankara'da imzalanan (10) 
numaralı Teknik Yardım teminine dair Ek An
laşma tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Ziraat Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Derlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. <ŞJ. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. YırcoHf 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 
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ORMAN ARAŞTIRMA MEVZUUNDA TÜRKİYE'YE TEKNİK YARDIM TEMİNİ HUSU
SUNDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE 

TARIM TEŞKİLÂTI ARASINDA İMZALANAN (10) NUMARALI EK ANLAŞMA 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (aşağıda «Teşkilât» diye isimlendirilecektir) ve Tür
kiye Hükümeti (aşağıda «Hükümet» diye geçecektir) Teşkilâta lüzumlu tahsisat temin edildiği tak
dirde, Teknik Yardım İdaresinin âzası olarak Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta
rım Teşkilâtı, Milletlerarası, Sivil Tayyarecilik Teşkilâtı, Milletlerarası İşçi Teşkilâtı ile Hükümet 
arasında, burada hükümleri kısaca bahis mevzuu olacak olan 5 Eylül 1951 tarihinde teknik yar
dım için akdedilmiş olan Esas Anlaşmayı yerine getirmeyi arzu ederler. 

Bundan dolayı Teşkilât ve Hüükmet, aşağıda imzaları olan tam salahiyetli temsilcileri vasıta-
siyle bu 10 No. lu Munzam Anlaşmaya dâhil olmuşlardır. 

Madde -—I. 

Teşkilât, Esas Anlaşmada tâyin edilen hadler dâhilinde aşağıda gösterilen teknik yardımı te
min etmek üzere, bütün hazırlıklar tamamlanınca bir (1) mütehassısın (aşağıda «personel» diye ge
çecektir) Türkiye'yi (aşağıda «Memleket» denecektir) ziyaret etmesini temin edecektir. 

Hükümete yardım ve tavsiyelerde bulunmak üzere altı (6) ayı geçmiyen bir müddetle bir (1) 
orman araştırma mütehassısı 

(i) (a) Bolu'da bir Orman Araştırma İstasyonu ve (b) Ankara'da bir Orman Araştırma 
Enstitüsü teşkili ve tesisinde; 

(ii) Memleketin orman araştırma plânları için bir program hazırlanması ve bu plânların 
tatbik edileceği sahaların seçilmesinde 

(Teknik yardımda bulunacaktır. ) 
Mütehassıs, orman araştırmasında Türk teknisiy«nleri de yetiştirecektir. 

Madde — II. 

Hükümet, Ziraat Vekâletini Esas Anlaşmanın bu Munzam Anlaşmaya tatbik edilen 11 nci 
maddesinin gerektirdiği Merkez Koordinasyon Dairesi ve bu Munzam Anlaşma dâhilinde yapı
lan teknik yardım dolayısiyle Teşkilâtın temaslarda bulunacağı bir daire olarak tâyin eder. 

Madde —III . 

1. Teşkilâtın masraflara ait mükellefiyeti Esas Anlaşmanın III ncü maddesinde tebarüz ettiril
diği şekildedir. 

2. Hükümetin, Esas Anlaşmanın III ncü maddesinde belirtilen masraflara ait mükellefiyeti aşa
ğıdaki hükümlere tâbi olacaktır.: 

(a) Hükümet, ilişik Ek 1 deki hadler ve şartlar dâhilinde personelin geçimini temin edecektir. 
(b) Hükümet, Birleşmiş Milletler İktisadi ve İçtimai Konseyinin New - York'ta yapılan On 

Beşinci Toplantısında tasdik ettiği teknik yardım mütehassıslarına ait mahallî yaşama masraflarını 
ödeme sistemini kabul ettiği takdirde yukardaki (a) pragrafı hükümleri feshedilecek ve hükümet, bu 
sistemin hükümet için yürürlüğe girdiği tarihten itibaren t'atbik edilmek üzere, mahallî yaşama 
masraflarının tediyesi sisteminin had ve şartları dâhilinde personelin geçimini temin edecektir. 

(c) Hükümet personele memleket dahilindeki bütün resmî telefon, telgraf, posta ve diğer mu
habere servislerinden faydalanma veya bunlara ait ücretlerin temini dâhil büro mesaisi için lüzumlu 
kolaylıkları ve teçhizatı temin edecektir. 

(d) Hükümet, personele lüzumlu mahallî sekreterleri, teknik ve ilgili yardımları temin edecek
tir. 

(e) Hükümet, personelin ve Munzam Anlaşmaya göre yapılan teknik yardımla ilgili olarak te-
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min edilmiş olan her hangi bir malzeme ve teçhizatın memleket içinde naklini temin edecektir. Teş
kilâtın böyle bir nakilden zuhur edecek her hangi bir zimmetten beri olacağı malûmdur. 

(f) Hükümet personele tıbbi ihtimam ve hastane tedavisi temin edecektir. 
(g) Hükümet, personelin muvasalatından evvel, bu Munzam Anlaşmanın hükümlerinin derhal 

yerine getirilmesi için lüzumlu idari ve malî hazırlıkları yapacaktır. 
Yukardaki maddeleri kabul ederek, Hükümet ve Teşkilât 10 No. lu bu Munzam Anlaşmayı Anka

ra'da, Nisan ayının 9 ncu günü ingilizce yazılmış iki nüsha halinde imzalamıştır. 
Munzam Anlaşma bu tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 

Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı namına Hükümet namına 

Marshall E. Dimock Nedim ökmen 
Ziraat Vekili 
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EK : I. 

1. Türkiye'de on iki (12) ay veya daha fazla kalacak olan bir mütehassıs hükümetten aşa
ğıdaki ücretleri alacaktır: 

(a) Türkiye'de her hangi bir merkezde vazifeten bulunduğu ilk otuz (30) gün zarfında: 
(i) Münasip bir mesken ve günde otuz altı (36) Türk liralık iaşe ücretinin yüzde altmış 

(% 60) ma tekabül eden ve mahallî para ile ödenen yevmiye veya bu ücretin yüzde yüz (% 100) 
üne tekabül eden ve mahallî para ile ödenen yevmiye, 

(ii) Teşkilât hesabına Türkiye'ye gelen ve sayısı dört (4) ü geçmiyen iaşesiyle mükellef ol
duğu kimselerin her biri için iaşe ücretinin yüzde ellisine (% 50) tekabül eden ve mahallî para 
ile ödenen yevmiye, 

(b) Türkiye'de her hangi bir merkezde vazifeten bulunduğu ilk otuz (30) günden sonra, 
münasip bir mesken veya iaşe ücretinin bir kısmı olarak mahallî para ile yirmi (20) Türk li

ralık günlük servis ücreti, 
(c) Türkiye dâhilinde ve asıl çalışma merkezi haricinde vazifeli olarak seyahat ettiği ilk 

otuz (30) gün zarfında münasip mesken ve iaşe ücretinin yüzde altmışına (% 60) tekabül eden 
ve mahallî para ile ödenen günlük harcirah veya bu ücretin yüzde yüzüne (% 100) tekabül 
eden ve mahallî para ile ödenen günlük harcirah, 

(d) Türkiye dâhilinde vazifeten seyahat ederken asıl çalışma merkezinden uzakta aynı yer
de geçirilen ilk otuz (30) günden sonra iaşe ücretinin bir kısım olarak mahallî para ile ödenen 
yirmi (20) Türk liralık günlük servis ücreti, * 

(e) Asıl merkezi haricinde Türkiye'de vazifeten seyahati esnasında merkezdeki meskenini iş
gal etmek mecburiyetinde kalırsa, iaşe ücretinin bir kısmı olarak mahallî para ile ödenen ilâve
ten yirmi (20) Türk lirası günlük servis ücreti. 

2. Türkiye'de on iki (12) aydan az kalacak olan bir mütehassıs vazifesi müddetince Hükü
metten münasip bir mesken ve iaşe eürtenin yüzde altmışına (% 60) tekabül eden ve mahallî para 
ile ödenen yevmiye veya mahallî para ile bu ücretin yüzde yüzüne (% 100) tekabül eden yevmiye 
alacaktır. Fakat eğer asıl merkezi haricinde Türkiye'de vazifeten seyahati esnasında merkezdeki 
meskenini işgal etmek mecburiyetinde kalırsa, Hükümetten iaşe ücretinin bir kısmı olarak mahallî 
para ile yirmi (20) Türk Lirası günlük servis ücreti alacaktır. 

Türkiye'de on iki (12) aydan az kalacak olan, fakat sonradan vazifesi uzatılarak Türkiye'de 
kaldığı müddet on iki (12) ayı geçen bir mütehassıs vazifesi uzatıldığı tarihten itibaren mahallî 
yaşama masrafları karşılığını Hükümetten yukarda 1 (b) (c) (d) ve (e) paragraflarında izah edil
diği şekilde nakten veya aynen alacaktır. 

3. Teknik Yardım Heyeti, zaman zaman geçim şartları değiştikçe muhtelif memleketler için 
tâyin ettiği iaşe ücretlerini gözden geçirdiğinden, Teşkilât ve Hükümet, yukarda 1 ve 2 nci parag
raflarda bahsi geçen şekillerde yapılacak her hangi bir değişikliğin her iki tarafın reyine tâbi ola
cağını kabul ederler. 

••> o n » ,.-*•• 
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S. SAYISI : 239 
Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, İran, Afganistan, Libya, Pakis
tan*, Kıbrıs, Türkiye hükümetleri için Orman Siyaseti Eğitimi temin 
eden bir merkezin teşkili suretiyle, teknik yardım yapılması gaye
siyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti arasında imzalanan 10 numaralı Ek Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ziraat encümen

leri mazbataları (1 /105) 

T. C. 
Başvekâlet 26 . X . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 101/6,429 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

«Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, İran, Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Türkiye hükü
metleri için Orman Siyaseti Eğitimi temin eden bir merkezin teşkili suretiyle, teknik yardım yapıl
ması gayesiyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanan 10 Numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında» Ziraat Vekâletince hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetince 25 . VIII. 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Ka
nun lâyihası, esbabı mucibe ve ekiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Mezkûr Anlaşmanın 6114 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete istinaden icra Vekilleri Heyetince 
3 . VIII. 1954 tarihli ve 4/3469 sayılı Kararname ile tatbika konulmuş olduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Ormanlarımız, yurdumuzun umum sahasının ancak % 13 ünü kaplamaktadır. 
Bir memlekette orman varlığının millî ihtiyaca tam bir şekilde cevap verebilmesi ve orman

lardan beklenilen kolektif faydanın tahassulu için, hiç olmazsa saha itibariyle yurdun % 20 sinin 
ormanla kaplı olması lâzımdır. ; 

Bu tesbit ve esasa göre ormanlarımız miktar itibariyle yeter bir.şekilde ve hacımda olmadığı 
gibi evsaf itibariyle de kaUiteleri düşüktür. 

Normal vasıfta bir ormandan hektar başına 3-4 metre küb arasında bir yıllık istihsal yapıl
ması kabil olduğu halde, ormanlarımızdan ortalama olarak yapabildiğimiz istihsal bu miktarın 
çok dunundadır. 

Bu hal, ormanlarımızın vasıflarının yükseltilmesi ve istihsalin artırılması hususundaki çalış
maların ehemmiyetini göstermeye kâfidir. 

Yurdumuzda, daha mütekâmil ve rasyonel bir ormancılık kurulmasına hizmet etmek ve Birleş
miş Milletler camiasına dâhil milletlerin iktisadi gelişmelerini sağlamak ve bu maksatla çalışma
larda ve eğitimde buDunmak üzere, Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtının teklifi ve Hü
kümetimizin de kabulü üzerine, İstanbul'da Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, İran, Afganis-

Derre : X 
İçtima : 1 



tan, Libya, Pakistan, Kıbrıs ve Türkiye'nin faydalanacağı bir Ormancılık Siyaseti Eğitim Merke
zinin tesisi faydalı görülmüştür. 

İstanbul'da F. A. O. Teşkilâtı ve Hükümetimizin de yardım ve iş birliği ile tesis edilecek ve üç 
hafta müddetle devam edecek olan bu seminerden, hazırlanan program gereğince verillecek kon
feranslara iştirak suretiyle Teknik Yardım sağlanacaktır. 

Sözü geçen Teknik Yardıma dair 3 Temmuz 1953 gün ve 6114 sayılı Kanun hükümlerine göre 
ve Esas Anlaşmaya uygun olarak hazırlanmış bulunan Ek Anlaşma, Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Ziraat Teşkilâtı adına Türkiye Misyonu Başkanı A. G. Black ve Hükümetimiz adına da İcra Ve
killeri Heyetinin 4/3222 sayılli ve 25. VI. 1954 tarihli Kararnamesine tevfikan Ziraat Vekili Nedim 
ökmen tarafından imzalanmış bulunmaktadır. 

6114 sayılı Kanunun ikinci maddesi, Teknik Yardıma mütedair olan Ek Anlaşmalarını Büyük 
Millet Meclisinin tasvibine arzını âmir bulunduğundan 5 Temmuz 1954 tarihinde akdedilmiş bulu
nan sözü geçen 10 sayılı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında işbu ekli kanun lâyihası hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 25 . I . 1955 

Esas No. 1/105 
Karar No. 30 

Yüksek Reisliğe 

Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, İran, 
Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Türkiye 
hükümetleri için Orman Siyaseti Eğitimi temin 
eden bir merkezin teşkili suretiyle, teknik yar
dım yapılması gayesiyle Birleşmiş Milletler Gı
da ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti arasımda imzalanan 10 numaralı Ek 
Anlaşmanın onanması hakkındaki kanun lâyi
hası Encümenimizde, hükümet mümessilleri de 
hazır olduğu halde tetkik edildi : 

Ormanlarımız miktar itibariyle yeter dere
cede ve hacımda olmadığı ve evsaf itibariyle de 
düşük kalitede olduğu, normal vasıfta bir or
mandan hektar başına 3 - 4 metre küb istihsal 
yapıldığı halde memleketimiz ormanlarında bu 
miktarın çok altında istihsal yapılabildiği aşi
kârdır. Ormanlarımızın vasıflarının ıslahı ve 
miktarının artırılması mevzuundaki çalışmalara 
muvazi olarak Birleşmiş Milletler Gıda ve Zi
raat Teşkilâtı ile, 6114 sayılı Kanun hüküm
lerine göre yapılan Ek Anlaşmayı Encümeni

miz memleket ormancılığının inkişaf ve terak
kisi için zaruri bir unsur olarak nazara almış 
ve lâyihanın aynen kabulüne karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Ziraat Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Riyasete takdim olu
nur. 

Hariciye Encümeni 
Reisi Mazbata muharriri 
İzmir İstanbul 

C. Baban F. Tekil 
Kâtip 

Denizli Afyon K. 
A. Çobanoğlu 8. özer 

İmzada bulunamadı 
Çanakkale Çanakkale Erzurum 

N. F. Alpkartal .B. Enüstün . R. S. Burçak 
İzmir Kars Manisa 

N. Pınar T. Göle H. Bayur 
Manisa Muğla 

A. Karaosmanoğlu Z. Mandalinci 
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Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 
Esas No. 1/105 

Karar No. 11 

9 . IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Suriye, Lübnan, îrak, Ürdün, Mısır, îran, 
Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Türkiye 
hükümetleri için Orman Siyaseti Eğitimi temin 
eden bir merkezin teşkili suretiyle, Teknik 
Yardım yapılması gayesiyle Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti arasında imzalanan 10 numaralı 
Ek Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hası ve Hariciye Encümeni raporu Encümeni
mizde incelendi. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde serdedilen hu-
susat Encümenimizce de muvak mütalâa olun
duğundan kanun lâyihası aynen ve ittifakla ka
bul olundu. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Manisa Bursa 
8. Mıhçıoğlu 8. Karacabey 

Ankara 
D. Dinarbey 

Bilecik 
/ . S. Çakıroğlu 
Burdur Denizli 

H. Çimen R. Tavaslıoğlu 
Hatay 

§. Mursaloğlu 
imzada bulunamadı 

İçel 
H. Sinanoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
C. Tüzün 

Muğla 
T. Akarca 

Seyhan 
/ . Uslu 

Kocaeli 
N. Unat 
Samsun 

A. Eker 

Antalya 
A. Tekelioğlu 

Bolu 
M. Dayıoğlu 

Giresun 
A. N. Duyduk 

Hatay 
§. Sarıçalı 

Kastamonu 
8. Esen 

Konya 
A. Çilingir 

Samsun 
H. Tekay 
Uşak 

II. Yılmaz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, îran, Afga
nistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Türkiye hükü
metleri için Orman Siyaseti Eğitimi temin eden 
bir merkezin teşkili suretiyle, teknik yardam ya
pılması gayesiyle Birleşmiş Mîlletler Gıda ve Zi
raat Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imzalanan 10 numaralı Ek Anlaşmanın 

tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, 
Mısır, İran, Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, 
Türkiye hükümetleri için Orman Siyaseti Eğiti
mi temin eden bir merkezin teşkili suretiyle, tek
nik yardım yapılması gayesiyle Birleşmiş Mil
letler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti arasında 5 Temmuz 1954 ta
rihinde imzalanan 10 numaralr Ek Anlaşma tas
dik edilmiştir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili ve 
A. Menderes Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğîu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili 
O. Kapani 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif. Vekili 
O. Yardımcı 

İkt. ve Ticaret Vekili ve 
İşletmeler Vekili V. 

S. Yırcalı 
G. ve İnhisarlar Vekili 

E. Kalafat 
Münakalât Vekili 

M. Çavuşoğlu 
İşletmeler Vekili 
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SURİYE, LÜBNAN, IRAK, ÜRDÜN, MISIR, IRAN, AFGANİSTAN, LİBYA, PAKİSTAN, KIB
RIS, TÜRKİYE HÜKÜMETLERİ İÇİN ORMAN SİYASETİ EĞİTİMİ TEMİN EDEN BİR MER
KEZİN TEŞKİLİ SURETİYLE, TENİK YARDIM YAPILMASI GAYESİYLE BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER GIDA VE ZİRAAT TEŞKİLÂTI ÎLE TÜRKİYE HÜKÜMETİ ARASINDA İM

ZALANAN 10 NUMARALI EK ANLAŞMA 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilât* (bundan böyle Teşkilât denecektir.) ve Türkiye 
Hükümeti, (bundan böyle Hükümet denecektir.) Teşkilâtın kullanacağı fona tâbi olarak, 16 Kasım 
1949 da Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından inkişaf edememiş memleketlerin iktisa
di gelişmesi için, 304 (IV) No : lu Şümullü Teknik Yardım programı kararma göre Suriye, Lüb
nan, Ira, Ürdün, Mısır, İran, Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs ve Türkiye'nin (bundan böyle iş
tirak eden memleketler, denecektir.) istifadesi için, Hükümetten Teşkilâta yapılan talep mucibince 
ormancılık sahasında teknik yardım babında iştirak eden memleketlerin orman siyasetinin ıslahı 
ve teknik elemanların eğitimi için İstanbul'da (Türkiye) bir orman siyaseti eğitim merkezi kuru
larak faaliyete geçmesini arzu etmektedirler. 

Bundan dolayı, Teşkilât ve Hükümet karşılıklı mesuliyetlerinin dostane bir iş birliği içinde ifa edi
leceğini ve bu mesuliyetlerin gerektirdiği etraflı işlerin karşılıklı bir anlaşma esasmca görüleceği
ni beyan ederek aşağıda imzaları bulunan salahiyetli delegeleri vasıtasiyle bu Anlagmayı yapmışlar
dır. 

Madde — I. 

Temin edilecek Teknik Yardım 

1. Merkezi, Teşkilât tarafından, Hükümetin yardımı ve iş birliğiyle 1 Eylül 1954 te veya civa
rında başlamak üzere (3) haftayı geçmiyecek bir müddet idare edilecektir. 

2. Merkez, İstanbul, Türkiye'de kurulacak ve iştirak eden memleketlerden yirmi altı (26) yi aş-
mıyacak iştirak edici (bundan böyle «iştirak eden» denecektir.) için, eğitim kursu vazifesini görecek
tir. Merkezin resmî Hükümet lisanları İngilizce ve Fransızca olacaktır. 

3. (a) Hükümet aşağıda (b) (i) paragrafında bahsi geçen müdür ile Merkez için bir teşki-
lâtlandırıcı komite tâyin edecek ve bu müdür Merkez programlarına dâhil olan mahallî vasıtalar 
ve seyahatleri tertiple mesul olacaktır. 

(b) Aşağıdaki memurlar temin edilecektir; (bundan böyle «Memur» denecektir) 
(i) Maaşını normal olarak Hükümetten alacak olan müdür (bundan böyle «Müdür» denecek

tir) Merkizin bulunduğu müddetçe Teşkilâta müşavir olarak tâyin edilecektir. 
Müdür yukarda (a) paragrafında bahsedilen Teşkilâtlandırıcı komite ile teşriki mesai ederek, 

Merkez programına dâhil mahallî vasıtaların işbirliği, seyahatlerin ve projelerin tertiplenmesi ve 
paragraf 4 (a), (i) e göre Teşkilât tarafından temin edilen müdür muavini ile Teşkilâttan ve bah
si geçen programın devam ettirilmesinden mesul olacaktır. 

(ii) Teşkilât tarafından temin edilecek olan ve aşağıda 4 (a) (ii) paragrafında bahsedilenlere 
ilâveten, Teşkilât ve Hükümet arasında karşılıklı bir anlaşma ile öğretici ve tedrisatçılar temin 
edecektir. 

(iii) Mahallî sekreter, mütercim, tercüman ve Teşkilâtın Hükümetle istişaresinden sonra Mer
kez için lüzumu tesbit edilen yardım ve hizmet temin edilecektir. 

4. Teşkilât; 
(a) Aşağıdaki memurları temin edecektir; (bundan böyle «personel» denecektir) 
(i) Teşkilâtın müdürü ile müştereken mesul olacak ve Merkez programını devam ettirecek 

bir (1) Müdür Muavini (bundan böyle «Müdür Muavini» denecektir) 
(ii) Her biri ormancılıkla yakından ilgili sahalarda milletlerarası şöhret sahibi olan (5) ten 

fazla olmamak üzere müşavir ve öğretici. 
(iii) Bir sekreter mütercim. 
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(b) Yukarda paragraf 2 de belirtilen tahditler dâhilinde iştirak eden memleketlere hepsi Mer

keze olmak üzere (2) iştirak edici yollanması için davetiye gönderilmesi, Hükümet istisna olarak 
(6) iştirak edici yollayabilir. Teşkilât, Merkezdeki boşluklara göre iştirak eden memleketler hü
kümetine daha başka iştirak ediciler yollanması için davetiye gönderebilir. 

İştirak ediciler, iştirak edici memleketler tarafından teklif edilen ve Teşkilât tarafından kabul 
edilen şahıslar olacaktır. 

(c) Merkez faaliyete başlamadan evvel, Hükümetle iş birliği yapılarak, tecrübe ormanlarına, 
Araştırma İstasyonuna ve Türkiye'nin karakteristik orman sahalarında yapılacak arazi gezilerini 
ihtiva eden teferruatlı bir Merkez Programı hazırlıyacaktır. 

(d) Merkezin hitamında, Merkezin çalışmaları ve neticeleri hakkında bir rapor neşrini ter-
tipliyecektir. 

Madde — II. 

İrtibat 

Hükümet, Ziraat Vekâleti, Orman Umum Müdürlüğünü Teşkilâtın bu anlaşma gereğince yapıla
cak teknik işleriyle uğraşacağı koordinasyon ajanı olarak tâyin eder. 

Madde — III . 

Tafsilâtlı idari ve malî vecibeler 

1. İnkişaf etmemiş memleketlerden iştirak edenlere taallûk eden Teşkilât vecibeleri şöyle ola
caktır: 

(a) Teşkilât her personelin Merkeze gidiş ve Merkezden dönüş seyahatinde husule gelecek 
masraf ve sigortasını (maişet Ödeneği dâhil) ve maaşını verecektir. Merkeze tâyin edilip orada 
bulunduğu müddetçe de maaş, sigorta masrafı ve maişet ödeneğini mahallî rayiçle Teşkilâtın 
Teknik Yardım İdare Meclisinin uygun gördüğü şekilde vermeye devam edecektir. Teşkilât doğ
rudan doğruya İstanbul'da oturan personelin her birine Müdür Muavini tarafından tâyin edildiği 
gibi, yalnız maaş ve sigorta masrafını ödiyecektir. Şu halde bu personelin daha evvel bahis edi
len maişet ödeneği Merkez programının bir parçası olan seyahatlerle meşgul oldukları zaman 
verileceği anlaşılmaktadır. 

(b) Merkezin idaresi için, personelin Türkiye haricine seyahat etmesi lâzımgeldiği zaman, Teş
kilât bu resmî seyahat iznini ve masrafını verecektir. 

(c) Teşkilât, Müdüre, Merkeze tâyin edildiği müddet zarfında hizmeti mukabilini (Konorari-
ı m ) mahallî rayiçle bahsi geçen hizmet mukabili miktarında Hükümetle mutabık kalarak ödiye
cektir. 

(d) Teşkilât, Türkiye içinde imal edilmiyen ve Teşkilâtın fikrince Merkezin iyi çalışması için 
lüzumlu görülen malzeme ve tedariklerini (dolayısiyle tiplerini) tâyin ederek, Teknik Yardım 
İdare Kurulu kaidelerine göre üç yüz U. S. doları mukabilinde (300) ü aşmamak üzere ödiyecektir. 

(e) Teşkilât, bu Anlaşma mucibinee temin edilecek malzeme ve levazımın Türkiye haricin
de nakliyat masrafını ödiyecektir. Bu şekilde temin edilen malzeme Teşkilât tarafından konu
lacak kaideye şartlarla devredilmedikçe Teşkilâtın malı olarak kalacaktır. 

(f) Teşkilât, Merkezdeki Eğitim "Kursu hitama erince, iştirak edenlerin, Merkezden normal dö
nüş masrafını Teşkilât tarafından tasvibedilen yol ile memleketlerinden ayrılma yerlerine kadar 
ödiyecektir. Merkeze iştirak ediciler, tâyin edilen Hükümetler, iştirak edeceklerin kendi memleket
lerinde Merkeze kadar olan bütün masraflarını ödiyecektir. 

(g) Teşkilât, iştirak edenlerin maişet ödeneğini (nakden veya kısmen, nakden ve kısmen aynen 
olmak üzere) Merkeze geldikleri günden, ayrılacakları güne kadar ve yine iştirak edenlerin Merkezde 
resmen kalma müddetinin Teşkilât tarafından tâyinine tâbi olarak, Merkezin Türkiye'de bulunduğu 
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müddet içinde Teknik Yardım idare Heyeti tarafından tesbit edilen nispeti aşmamak suretiyle 
öder. 

Doğrudan» doğruya İstanbul Türkiye'de yerleşen iştirak edicilere daha evvel bahsi geçen maişet 
ödeneği Merkez programının bir parçası olan seyahatlere katıldıkları zaman ödenir. 

(h) Teşkilât, iştirak edicilere lâzım olan dokümanları (kitap dâhil) tesbit edip, masraflarını 
ödiyecek ve bu dokümanların Merkezde Eğitim Kursunu bitirenlere mal edilme iznini verecektir. • 

(I) Teşkilât, Merkeze tâyin edilen iştirak edicilerin ölüm, kaza, hastalık gibi her hangi bir anda 
meydana çıkan masraflarından mesul değildir kursa iştirak edicileri tâyin eden Hükümetlerin bahsi 
geçen masraftan mesul olacakları anlaşılmaktadır. 

(J) Teşkilât, Müdür Muavini tarafından Merkezdeki Eğitim Kursuna uygun olmadığı bildirilen 
iştirak edicilerin, Merkezdeki Eğitimini bıraktırıp memleketine döndürme hakkı vardır. 

(k) Teşkilât, Hükümet tarafından temin edilecek nakliyat için hiçbir taahhüde girmez. 
2. Hükümetin taahhütleri şöyle olacaktır: 
(a) Hükümet bütün memurun Merkeze gidiş ve geliş masrafım ödiyecek ve Merkezde kaldıkları 

müddet için de masrafları ödemeye devam eder. 
(b) Hükümet, iştirak ediciler, personel ve memurlar için Merkez programının bir parçası olan 

seyahatler ve buralarda lâzım olan demonstrasyonlar için masrafları ödiyecektir. 
(e) Hükümet, Türkiye içinde merkezle ilgili resmî telefon, telgraf, posta ve diğer muhabe 

rat masraflarını ödeyecektir. 
(d) Hükümet, bu anlaşma mucibince temin edilen bütün teçhizatın Türkiye içinde nakil 

masraflarını ödeyecektir. 
(e) Merkezle alâkalı olan dokümanların mahalli dublikasyoıı masraflarını hükümetin temin 

edemiyeceği veya ödeyemiyeceği müdür muavini tarafından tesbit edilerek bu masraf teşkilât ta
rafından ödenmezse, bu masraflar hükümet tarafından temin edilir veya ödenir. 

(f) Hükümet, personelin merkezde bulunduğu müddet zarfında icabeden tıbbi ihtiyaçlarının 
masrafını temin edecek veya ödeyecektir. 

Ancak bu ihtiyaçların, hükümetin yüksek dereceli memurlarına raci olan şekilde karşılanacağı 
anlaşılmaktadır. 

(g) Hükümet, teşkilâtın hükümetle yaptığı istişareden sonra tâyin edilen bütün toplantı, 
konferans, büro ve laboratuar yeri ve malzemesini, yukarıda paragraf 1 (d) de belirtilenler hariç 
temin eder. 

(h) Hükümet, madde IV de temas edilen imtiyaz, ve muafiyetlerin içine almadığı vergi ve sair 
resim veya haciz masraflarını öder. 

(i) Hükümet, merkezin başlamasından önce merkezin iyi ve uygun bir şekilde çalışabilmesi 
için idari ve malî tedbirleri alır. Hattâ müdüre merkezin çalışması için lâzım olan gayrimelhuz 
masrafların karşılanması için bir ufak sermaye temin eder. 

Madde — IV. 

Vasıtalar, İmtiyaz ve Muafiyetler 

1. Hükümet, Teşkilâtın yukardaki maddeler gereğince yapacağı faaliyetlerde ve bu faaliyet
lerin yerine getirilmesi için personel, iştirak edicileri vazifelendirmeye yardım hususunda bütün 
pratik tedbirleri alacaktır. 

2. Hükümet, Merkezin faaliyette bulunduğu müddetçe, personel ve Teşkilâta, bütün mal ve 
servetini, normal olarak .Teşkilâta teslim edilen bütün imtiyaz ve muaf iye, mal, servet, memur 
ve eksperlerini ihtisaslaşmış ajanların imtiyaz ve muafiyetleri üzerine mukavele ile teslim ede
cektir. 

3. tşbu anlaşma mucibince Teşkilât ve Personel, deruhde etmiş oldukları vazifelerini yerine 
getirirlerken, Hükümetçe temin edilebilecek en müsait seyahat ücretine tâbi olacakları gibi, per-
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— 8 — 
sonelin gerek maaşlanndan iktiza eden kısmı ve gerekse yevmiyeleri mahallî paraya tahvil edilir
ken kanuni rayicin en müsait derecesinden istifade ederler. 

Hükümet ve Teşkilât bu Anlatmayı Ankara'da 5 Temmuz 1954 te İngilizce iki nüsha olarak im
zalamıştır. 

Bu Anlaşma bu tarihten itibaren yürürlükte olacaktır. 

Türkiye Hükümeti namına Birleşmiş Milletler Ziraat ve Gıda 
Ziraat Vekili Teşkilâtı namına 

Nedim ökmen FAO Türkiye Misyon Başkanı 
Dr. A. G. Black 
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îçtima: 1 S. S A Y I S I : Z 4 û 

Altmış Milyon Liralık Madenî Ufaklık Para Basılması hakkındaki 
5015 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/154) 

TC. 
Başvekâlet 25 . XII . 1.954 

Kanvmktr ve Kararlar 
TetMk Dairesi 

Sapı : 71/2833,1181 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadili hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 3 . XII . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyi
hasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

BilİMÜği gibi 25 . II . 1947 tarihinde neşrolunan 5015 sayılı Kanunla Maliye Vekâletine 60-
milyon liralık ufaklık para bastırılması hususunda salâhiyet verilmiştir. 

Bu salâhiyete istinaden Maliye Vekâletince şimdiye kadar 60 milyon liralık ufaklık para basılmış 
ve bunun 56 milyona yakın bir kısmı da tedavüle çıkarılmış bulunmaktadır. 

Ancak, son senelerde memleketimizde iktisadi hayatın her safhasında müşahade edilen inkişaf ne
ticesinde tedavül hacminin da süratle artması karşısında, son zamanlarda tedavüldeki ufaklık para 
miktarının ihtiyaca kâfi gelmediği ve defterdarlıklardan gelen haberlere göre bâzı vilâyetlerimizde 
ufaklık para sıkıntısı duyulmaya başlandığı anlaşılmaktadır. 

Filhakika, Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünde, piyasada en fazla kullanılmakta olan 
50, 25 ve 10 kuruşluk ufaklık para mevcudu kalmamış ve diğer kupürlerin mevcudu da azalmış bu
lunmaktadır. 

Diğer taraftan, 5015 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete istinaden basılarak tedavüle çıkarılmış 
bulunan ufaklık paraların vaziyeti gerek şekil ve gerekse halita itibariyle üzerinde ayrıca durulma
sı gereken bir mahiyet arz etmekte olup, Maliye Vekâletince de tedavüldeki ufaklık paralara este
tik bakımdan matluba muvafık ve daha kullanışlı bir hüviyet verilmesi için bir müddetten beri ça
lışmalara feagtaraiş bulunulmakta ise de bu mevzu mevcut Darphaneye gerek teknik ve gerekse orga
nizasyon bakamından yeni bir veçhe verilmesi ve müessesenin yeni makinelerle teçhizi ile alâkalı bu
lunduğundan, bu husustaki çalışmaların daha bir müddet devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla, bir taraftan bu yoldaki çalışmalara devam edilmekle beraber yukarda işaret edilen 
ve artmak İstidadında bulunan ufaklık para darlığını önlemek için tedbirler alınması da lüzumlu 
görüleıaak' igku kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

L%tüb&nHi 1 nci mad!desin« göre, evvelce 5015 sayılı Kanunla Maliye Vekâletine 60 milyon li
ralık ufaklık para basılması hususunda verilen salâhiyet 70 milyona çıkarılmış bulunmaktadır. Bu 
suratla .yeniden basılacak olan 10 milyon liralık ufaklık paraların maden cinsi, ayar ve sıkletleri 
halen tedavülde bulunan paralar gibi olacak ve piyasada en çok aranan 25,10 ve 5 kuruşluk ku
pürlerden müteşekkil bulunacaktır. 

Lâyihada başkaca'bir hüküm bulunmadığından, çıkarılacak yeni ufaklık paralar hakkında 5015 
sayılı Kanun hükümleri tatbik olunacaktır. 



Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 1/154 
Karar No. 18 

11 . I . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Altmış Milyon Liralık Madenî Ufaklık Para 
Basılması hakkındaki 5015 sayılı Kanunun bi-
rinci maddesinin tadiline dair olan kanun lâyi
hası, Maliye Vekâleti mümessilinin iştirakiyle 
encümenimizde müzakere edildi : 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında tafsi-
len izah olunan hususlar, Encümenimizce de ye
rinde görülerek kanun lâyihası aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tev

di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Encümen Reisi 

Ankara 
M. Tarkan 

Afyon K. 
O. Talu 

Erzurum 
8. Eroinman 

Niğde 
A, N. Kadıoğlu 

M. M. 
Hakkâri 

Ü. Seven 
Çankırı 

A. Emrem 
Kocaeli 

N. Ahin 
Siird 

M. D, Sûalp 

Kâtip 
Kayseri 

H. Kurmel 
Çorum 

Ş. Gürses 
Mardin 

A. Kalav 
Tokad 

Ö, Sunar 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/154 
Karar No. 70 

13 , IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

5015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadili 
hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İc
ra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 25 . XI I . 1954 ta
rihli ve 71/2833 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası Maliye Encümeni mazbatası ile 
birlikte Encümenimize havale edilmiş olmakla 
Maliye Vekâleti Hazine Umum Müdürü hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde mübadele ve 
tediye hacminin süratle artması neticesinde 
mevcut madeni paraların ihtiyaca kâfi gelme
diği fiilen tedavülde bulunan ufaklık paranın 
(56). milyon lira olduğu halde bâzı nevi ufak
lık para talep ve ihtiyacının karşılanamamakta 
olduğu belirtilerek lâyihanın 5015 sayılı Ka
nunla Maliye Vekâletine (60). milyon liralık 
ufaklık para bastırılması hususunda verilmiş; 
olan salâhiyet miktarının (70) milyon liraya 
iblâğı maksadiyle sevk olunduğu beyan ve izah 
olunmaktadır. 

Encümenimiz madenî meskukat miktarının 

tedavül hacminin husule getirdiği ihtiyaca göre 
ayarlanması tediyelerde bu bakımdan müşkü
lâta meydan verilmemesi maksadiyle hazırlan
mış olan kanun lâyihasını esas itibariyle muva
fık mütalâa ederek maddelerin müzakeresine 
geçmiş ve lâyihayı hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul eylemiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/ . Akçal 
Mazbata M. 

İstanbul 
H. Hüsman 
Ağrı 

K. Küfrevi 
Balıkesir 

S. Yırcah 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 

Ankara 
Ş. K. Mengü 

Çorum 
T. Gürsel 

Giresun 
M. Şener 

Reis V. 
Balıkesir 
H. İmre 

Afyon K. 
M. ÂİÜlgen 

Antalya 
K. Akmantar 

Diyarbakır 
/. H. Tigrel 

Hatay 
$. İnal 
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İzmir 

B. Bilgin 
Ordu 

R, Aksoy 

Malatya 
N. Yetkin 

Seyhan 
S. Barı 

Niğde 
H. A. Göktürk 

Sinob 
N, Sertoğlu 

Sivas 
A. Özel 

Urfa 
F, Ergin 

Trabzon 
8. F. Kalaycıoğlu 

Yozgad 
D, Akbel 

Trabzon 
8. Karayavuz 

Zonguldak 
8, Ataman 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Altmış Milyon Liralık Madenî Ufaklık Para Ba
sılması hakkındaki 5015 sayılı Kanunun birinci 

maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5015 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

«Madde 1. — Maliye Vekâleti yetmiş mil
yon liraya kadar madenî para çıkarmaya sala
hiyetlidir.» 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

3 . X I I . 1954 
Başvekil Devlet Vekili ve 

A. Menderes Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
M, Sarol 

Devlet Vekili 
Osman Kapani 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili ve 

Güm. ve İnh. V. V. 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve İç. Mv- Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
G. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret VekiM 
8. Yırcah 

G. ve İnhisarlar Vekili 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çeliklaş 

mm^ 
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Devre : X O / / 
îçtima: 1 S. SAYISI : 244 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Akıd Taraflarından 
bâzıları ile Japonya arasındaki Ticari Münasebetleri Düzenliyen Be
yannamenin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, Gümrük 

ve İnhisarlar, Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları ( 1 /85 ) 

T. C. 
Başvekâlet 3 . II . 1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı ; 71/2713, 6/273 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Tatraflarmdan bâzıları ile Japonya ara
sındaki Ticari Münasebetleri Düzenliyen Beyannamenin tasdiki hakkında Dışişleri Vekâletince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 12 . I . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Japonya Hükümeti 18 Temmuz 1952 tarihinde Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
Âkıd Taraflarına müracaatla, Genel Anlaşmaya iltihak arzusunda olduğunu bildirmişti. O ta
rihte akdedilmekte olan Genel Anlaşmanın Yedinci Toplantısında bu talebin is'af ma, ekseri 
Âkıdlarm muhalefeti ve iltihak keyfiyetinin uzun müzakereleri .icabettireceği mülâhazasiyle im 
kân görülememiş ve meselenin tetkiki bir komiteye havale edilmişti. 

Komite gerekli tetkikatı icra ettikten sonra bu sene Cenevre'de akdedilen Sekizinci Âkıdler 
Toplantısına raporunu vermiş ve Japonya'nın normal şekilde iltihakı için Genel Anlaşmada der
piş edilmiş olan usullerin tatbikine imkân bulunmadığını, zira her iltihak için evvelemirde yapıl
ması gereken tarife müzakerelerinin bugün için vukuuna imkân bulunmadığını belirttikten sonra 
istisnai bir hal şekli teklif etmiştir. Buna nazaran, Japonya tek taraflı olarak tarifesinde bütün 
Âkıd Taraflara vermeyi kabul ettiği tavizleri bir liste halinde bildirecek ve mukabilinde de 
normal olarak Âkıd Tarafların birbirlerine tanıdıkları indirimli tarifeden istifade edecektir. 

Bahse konu teklif Âkıd Tarafların büyük bir ekseriyeti tarafından kabul edilmiş ve netice 
itibariyle de Japonya leffen takdim kılman Beyanname metninde derpiş edildiği üzere Beyan
nameyi kabul eden memleketler muvacehesinde şerik «associe» Âkıd Taraf sıfatını ihraz etmiştir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, memleketimiz ile Japonya arasmda münakit 11 . X . 1930 
tarihli Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesi ile bu Muahedenameye mülhak 20 . I I I . 1934 ta
rihli Notalar, 5935 sayılı Kanunla onanan Japonya ile Barış Andlaşmasımn 7 nci maddesine tev
fikan 23 . III . 1953 ten itibaren yeniden yürürlüğe girmiş bulunduğu cihetle, en ziyade müsaa
deye mazhar millet muamelesi esasen mütekabil olarak Japonya ile aramızda tatbik edilmektedir. 

Hükümetimiz, daha geçen yılki toplantı sırasında Japonya'nın iltihak teklifini destekliyen 
memleketlerden olmamız ve bahse konu Beyannameye melfuf Japon tâviz listesinin tatbik edil
mesi neticesinde Japonya ile ticaretimizde.. daha müspet inkişaflar temin edileceği mülâhazasiyle,. 



Uzak - Şark'taki pazarlarında Japon sanayiinin rekabeti endişesiyle Beyannameyi imzalamamış 
olan İngiltere ve Commonwealth memleketlerinden bâzıları hariç, başta Amerika olmak üzere 
Beyannameyi imzalamış olan çoğunluk memleketler arasına katılmış bulunmaktadır. 

24 . X . 1953 tarihinde imzalanmış olan işbu Beyanname ile eki Japon listesinin onanması hak
kındaki kanun lâyihası Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvip ve tasdikine arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 8 . XII . 1954 

Esas No. 1/85 
Karar No. 9 

Yüksek Riyasete 

G-ümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sı Âkıd Taraflarından bâzıları ile Japonya ara
sındaki Ticari Münasebetleri Düzenliyen Beyan
namenin tasdiki hakkında kanun lâyihası, Hü
kümet temsilcileri de hazır olduğu halde encüme-
nimizce tetkik edilmiş ve aynen kabulüne karar 
verilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve İnhisarlar En
cümenine gönderilmek üzere Yüksek Riyasete 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
ması Âkıd Taraflarından bâzıları ile Japonya 
arasındaki Ticari Münasebetleri Düzenliyen Be
yannamenin tasdiki hakkındaki kanun lâyihası 
encümenimizde, Hükümet temsilcisi de hazır bu
lunduğu halde incelenmiş ve Hükümet teklifi ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine gön-

takdim olunur. 
Hariciye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

İstanbul İzmir 
C. Baban N. Pınar 

Afyon K. Ankara Çanakkale 
8. Özer M. F. Fenik N. F. Alpkartal 
Erzurum İstanbul Kastamonu 

B. 8. Burçak L. Kır olar B. Akta§ 
Manisa Manisa Seyhan 

H. Bay ur A. Karaosmanoğlu A. Topaloğlu 

derilmek üzere Yüksek Riyasete arz olunur. 
Muvakkat Reis Bu mazbata Mu. 

Muş Sivas Ağrı 
§. Çağlayan H. Çitil II. Öztürk 
Gazianteb Gazianteb Muş 

A. Atik S. tnal G. Emre 
Samsun Trabzon Yozgad 
H. Üzer M. Goloğlu E. Tathoğlu 

İmzada bulunamadı 

Gümrük ve inhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 14 . XII . 1954 

Esas No. 1/85 
Karar No. 7 

Yüksek Riyasete 

(S. Sayısı: m) 
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Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. 0f. 
Ticaret Encümeni 

Esas No. 1/85 
Karar No. 21 

10 .11 . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
ması Âkıd Taraflarından bâzıları ile Japonya 
arasındaki Ticari Münasebetleri Düzenliyen Be
yannamenin tasdiki hakkındaki kanun lâyihası, 
alâkalı Hükümet temsilcilerinin huzuru ile 
Encümenimizde müzakere olundu : 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masının Âkıdlerinden olmıyan Japonya'nın mez
kûr Anlaşmaya iltihakı için 18 Temmuz 1952 
tarihinde vâki müracaatı üzerine yapılan tet
kikler sonunda, adı geçen memleketin evvelce 
tarife müzakerelerini yapmamış olması dolayı-
siyle, bu meseleye ancak, Japonya'nın tek taraf
lı olarak tarifesinde bütün Âkıd Taraflara ver
meyi kabul ettiği tavizleri bir liste halinde bil
dirmesi ve mukabilinde de normal olarak Âkıd 
Tarafların biribirlerine tanıdıkları indirimli 
tarifeden istifade etmesi suretiyle müspet bir 
hal sureti bulunabileceği tesbit ve şu hal şekli 
Eylül - Ekim 1953 te Cenevre'de yapılan 8 nci 
Âkıdler toplantısında büyük bir ekseriyet tara
fından kabul edilmiştir. 

Memleketimizle Japonya arasında münakit 
11 . X . 1930 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Mu-
ahedenamesi ile bu Muahedenameye mülhak 20 
Mart 1934 tarihli Notalar, 5935 sayılı Kanunla 
onanan Japonya ile Barış Andlaşmasmm 7 nci 
maddesine tevfikan 23.111.1953 ten itibaren ye
niden yürürlüğe girmiş bulunduğu cihetle en 

ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi esa
sen mütekabil olarak Japonya ile aramıada tat
bik edilmektedir. 

Japonya'nın iltihak müracatım daha bida
yetten beri desteklemiş olan hükümetimizin baş
ta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 
âkıdlerin ekseriyetine imtisalen ve beyanname
ye ekli Japon taviz listesinin tatbik edilmesi ne
ticesinde Japonya ile mübadelelerimizde daha 
müspet gelişmeler sağlanacağı mülâhazasiyle, 
24 Ekim 1953 tarihinde imzalanmış olduğu mez
kûr beyannamenin tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihası encümenimizce aynen kabul edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur. 

Ticaret Encümeni Reisi 
Balıkesir 
E. Güreli 
Ankara 

H. Bulgurlu 

M. Muharriri 
Bursa 

H. Şaman 
Ankara 
M. Ete 

İmzada bulunamadı 
Çoruh Çorum 

H. Çeltikçioğlu K. Terzioğlu 
Erzurum İstanbul Maraş 
C. önder F. Ulaş M. Karaküçük 

Sivas Van 
H. Yüksel H. Burmaz 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/85 
Karar No. 71 

Yüksek Reisliğe 

13 . IV . 1955 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
ması Âkıd Taraflarından bâzıları ile Japonya 
arasındaki Ticari Münasebetleri Düzenliyen Be

yannamenin tasdiki hakkında Hariciye Vekâle
tince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince Yük* 
sek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 3 . 

( & &ytâ : 244 ) 
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I I . 1954 tarihli ve 6/273 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen ve 9 ncu İntihap Devresinin nihaye
te ermesinden dolayı Dahilî Nizamnamenin 69 
ncu maddesi gereğince hükümsüz kalması üzeri
ne bu defa Başvekâletin 26 . X . 1954 tarihli ve 
115/3,423 sayılı tezkeresi ile müzakeresi istenilen 
kanun lâyihası, Hariciye, Gümrük ve İnhisarlar 
ve Ticaret encümenleri mazbataları ile birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla Hariciye 
Vekâleti mümessili hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Anlaşmaya dâhil memleketlerle Japonya 
arasında Ticari Mübadeleleri Tanzim eden Beyan
namenin tasdikini istihdaf eden bu lâyihanın ge
rekçesinde yazılı mucip sebepler ile hükümet mü
messilinin bu hususta verdiği izahat yerinde gö
rülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
kanun lâyihası hükümetin teklifi veçhile encü-
menimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis 
Rize 

/ . Akçal 
Afyon K. 

M. Â, Ülgen 
Antalya 

K. Akmantar 
Diyarbakır 

/. H. Tiğrel 
Hatay 
8. İnal 
Niğde 

//. A. Göktürk 
Sinob 

N. 8ertoğlu 
Trabzon 

Reir V. 
Balıkesir 

H. İmre 
Ağrı 

K. Küf r evi 
Balıkesir 
8. Yır cali 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

îzmir 
B. Bilgin 

Ordu 
R. Aksoy 

Sivas 
A. Özel 

8. Karay avuz 
Yozgad 
D. Akbel 

Mazbata M. 
istanbul 

/ / . Hüsman 
Ankara 

Ş. K. Mengü 
Çorum 

Y. Gürsel 
Giresun 
M. Şener 
Malatya 

N. Yetkin 
Seyhan 
8. Ban 

" Trabzon 
8. F. Kalaycıoğlu 

• Urfa 
F. Ergin 

Zonguldak 
S. Ataman 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
Âkıd Taraflarından bâzıları ile Japonya arasın
daki Ticari Münasebetleri Düzenliyen Beyanna

menin tasdiki hakkında Kanun lâyihosı 

MADDE 1. — 24 Ekim 1953 de Cenevre'de 
imzalanan «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Taraflarından bâzıları ile Ja
ponya arasındaki Ticari Münasebetleri Düzenli
yen Beyanname» tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes 

Devlet Vekili Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Millî Müdafaa Vekili 
K. Yılmaz 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
R. S. Burçak 

îkt. ve Ticaret Vekili 

Güm. ve İnh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
Y. Üresin 

isletmeler 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. E. H. Üstündağ 
Ziraat Vekili 
N. Ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Vekili 
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GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASI ÂKID TARAFLARINDAN BÂ

ZILARI İLE JAPONYA ARASINDAKİ TİCARİ MÜNASEBETLERİ DÜZENLlYEN 
BEYANNAME 

i - Japonya Hükümetinin XXXII I ncü madde hükümlerine uygun olarak Genel Anlaşmaya il
tihak etmek hususunda 18 Temmuz 1952 tarihinde resmen talepte bulunduğunu, 

ii - Bu talebin is'afı cihetine gidilmezden önce yerine getirilmesi icabeden şartın Âkıd Taraf
larla Japonya arasında gereği veçhile tarife müzakereleri cereyan etmiş bulunması olduğunu, 

iii - Yakın bir âtide bu nevi müzakereler için gerekli hazırlıkların yapılmasına hali hazırda 
imkân olmadığını, 

iv - Buna binaen şu sırada Japonya Hükümetinin iltihak talebini yerine getirmenin Âkıd Ta
raflar için mümkün olmadığını, 

v - Japonya'nın ticaret yapan milletler camiasında lâyık olduğu yeri alması icabettiğinin ye
dinci toplantıda kabul olunduğunu, 

vi - Japonya Hükümetinin şimdiye kadar ticari hususlarda bütün Âkıd Taraflara, onların Ja
ponya'ya aynı muameleyi tatbik edip etmediklerine bakmaksızın, tek taraflı olarak en ziyade mü
saadeye mazhar millet muamelesini tatbik etmiş olduğunu, 

Nazarı itibara alarak, 
kendileri adına işbu Beyanname kabul edilmiş olan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş

ması Âkıd Tarafları (Bundan böyle «Katılan Âkıd Taraflar» olarak anılacaklardır) ile Japonya 
Hükümeti, 

1. (a) Japonya'nın XXXIII ncü madde hükümleri gereğince Genel Anlaşmaya iltihakı için 
lüzumlu tarife müzakerelerinin neticelenmesine intizaren ve ilerde vâki olabilecek böyle bir ilti
hak hususunda Âkıd Taraflardan hiçbirinin karar serbestîsine halel getirmemek şartiyle katılan 
Âkıd Taraflarla Japonya arasındaki ticari münasebetlerin, Âkıd Taraflarca 23 Ekim 1951 de ka
bul olunan ve Genel Anlaşmanın yeni iltihak eden hükümetlere tatbiki için derpiş edilen hüküm
leri (Esas metinler ve muhtelif belgeler, cilt 1, sayfa 116 ilâ 120) işbu Beyannameye dahilmiş ve 
Beyannameye melfuf liste ise yukarda zikredilen hükümler gereğince yeni iltihak eden bir hükü
metin listesi imiş gibi, Genel Anlaşmaya istinadettirileceğini; 

(b) Japonya ile Sulh Muahedesinin 3 ncü maddesinde bahsi geçen adaların statüsünün mu
vakkat mahiyette olması dolayısiyle işbu Beyannamenin Japonya ile bu adalar arasında ticaret 
hususunda halen mevcut anlaşmalarda bir değişiklik husule getirmiyeceğini; 

(c) İşbu Beyannamenin meriyet müddetini daha ileri bir tarihe kadar uzatmak hususunda bir 
karar verilmediği takdirde, işbu Beyannamenin ihtiva ettiği hal suretlerinin Japonya'nın Âkıd 
Taraflarla tarife müzakerelerinde bulunmasını mütaakıp Genel Anlaşmaya iltihakından veya 
30 Haziran 1955 ten sonra tatbik edilmiyeeeğini; 

(d) İşbu Beyannamenin Japonya ile her bir Âkıd Taraf arasında, Japonya tarafından imza
lanmasını ve bahis mevzuu Âkıd Tarafça kabul -edilmesini takibeden otuzuncu günde meriyete gi
receğini, beyan ederler. 

2. işbu Beyannamenin tatbik mevkiine konulması için gerekli bütün muamelelerin ifasına 
Âkıd Taraflardan talebederler. 

3. işbu Beyanname 31 Aralık 1953 e kadar Âkıd Taraflar merkezinde Âkıd Taraflarla Ja
ponya'nın imzasına açık bulundurulacaktır. 

Bin dokuz yüz elli üç yılı Ekim ayının yirmi dördüncü günü, ingilizce ve Fransızca olarak 
tek bir nüsha halinde, ekli liste sadece İngilizce olmak ve sadece Ingilizcesi muteber bulunmak 
kaydiyle, her iki dildeki metinler de aynı derecede muteber olmak üzere Cenevre'de tanzim edil
miştir. 

( S. Sayısı : 244 ) 



Tarife 
No. 

_ 6 _.. 
.TAPON TABİFBSÎ 

Bu tarifenin sadece İngilizce metni muteberdir 

En ziyade müsaadeyi mazhar millet tarifesi 

Eşyanın cinsi 

Not : «b. y. z.» «başka yerde zikredil
memiş» demektir. 

Vergi 
haddi 

101 

102 

103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

110 
111 
112 

örüp 1. 

CanU nebat ve hayvanlar 

Nebatlar, sürgünler, kütükler, saplar ve kökler (dikilmeye veya 
mahsus) 
Yetiştirilmeye mahsus mantarlar : 

1. Mayalak 
2. Sair 

Atlar 
Sığır cinsi hayvanlar 
Koyunlar 
Keçiler 
Domuzlar 
Kümes hayvanları 
Balıklar, kabuklu hayvanlar ve naimeler ve benzerleri : 

1. Üretmeye mahsus olanlar, tohum ve yumurtaları 
2. Sair 

Arılar 
Ipekböceği yumurtaları 
Hayvanlar, b. y. z. 

aşılamaya 
Muaf 

% 10 
Muaf 
Muaf 
Muaf 
Muaf 
Muaf 
Muaf 
Muaf 

Muaf 
% 10 
Muaf 
Muaf 
% 20 

Grup 2. 

Hububat, unlar, nişastalar ve tohumlar 

201 Pirinç, kabuklu veya kabuksuz 
202 Arpa 
203 Arpa, kabuğu soyulmuş ve yuvarlak hale konmuş 
204 Arpa maltı 
205 Buğday 
207 «Awa» (İtalyan akdarısı vey& Alman akdarısı cinsi), «Kibi» (Panicum Milia-

ceum : Bir nevi kuşyemi) ve «Hie» (Panicum Crusgalli veya Panicum Crus-
galli'nin Frumantaceum cinsi) : Akdarı cinsleri : 

1. «Awa» (İtalyan akdarısı veya Alman akdarısı cinsi). 
2. Sair 

% 15 
% 10 
% 15 
% 15 
% 20 

% 5 
Muaf 

( S. Sayısı : 244 ) 



Ttrgi 
No. Eşyanın cinsi haddi 

208 Kao - liang (Andropogon vulgaris) : Kuşyemi (uzun darı). % 5 
209 Mısır % 10 
210 Karabuğday % 5 
211 Baklagiller tohumları : 

1. Soya fasulyesi, «Azuki» fasulyesi (Phaseolus subtrilobata), bakla (Vi-
cia Faba) ve bezelye (Pisum Sativum) % 10 
2. Sair (tababette kullanılanlar hariç) % 10 

212 Hububat unları ve nişastalar : 
1. Buğday unu % 25 
2. Yulaf unu ve mısır unu % 25 

213 Susam tohumu Muaf 
214 Parilla Ocisoieas tohumu (Kimyada sabun veya ilâç yapmakta kullanılan bir 

maddeyi havidir.) Muaf 
215 Kolza tohumu ve hardal tohumu % 5 
216 Keten tohumu Muaf 
217 Kendir tohumu Muaf 
218 Gfeneotu tohumu (Hint yağı çıkarılan) Muaf 
219 Pamuk tohumu Muaf 
220 Aleurites Cordata tohumu (Sütlegenlerden) Muaf 
221 Yağlı tohumlar veya taneler, b. y. z. Muaf 
222 Düğme imalinde kullanılan Cenubi Amerikaya mahsus bir nevi hurma kozalağı, 

Afrikaya mahsus doum hurması çekirdeği ve benzeri kozalak ve çekirdekler Muaf 
223 Kauçuk ağacı, gutaperka ağacı, çivitotu (indigo peraanil ve tndigo Tinctora 

cinsleri) tohumları, ve şeker pancarı Muaf 
224 Yonca veya sair çayırotu tohumları Muaf 

y 225 Yetiştirilmek için çiçek ve sebze tohumları % 15 

Grup 3. 

Meşrubat, Gıda maddeleri ve Tütün 

1. Bu grupta, teneke içinde, şişe içinde veya kavanoz içinde tâbirleri, bir 
teneke kutu, şişe veya kavanoz içine konmuş ve kap da dâhil olmak üzere 10 
kilogramdan fazla olmıyan eşya demektir. 
2. Bu grupta bahis mevzuu edilen teneke kutu, şişe ve kavanozlara hava sız
dıranlar da dâhildir. 
3. Bu grupta zikredilen «alkol muhtevası» tâbirinin mânası, özgül ağırlığı 15° 
santigratta 0,7947 olan sâf alkolün 15° santigrattaki hacım bakımından yüzde 
nispetidir. 

301 Sebzeler, deniz yosunlan (yenebilen), meyvalar ve sert kabuklu yemişler : 
1. Şeker, melas (şeker pekmezi), şurup veya bal katılmış olarak % 35 
2. Sair : 

A) Teneke kutu, şişe veya kavanoz içinde % 25 

( S. Sayısı : 244 ) 
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Tarife 

No. Eşyanın cinsi 

302 
303 
304 
305 
306 
307 

308 
309 
310 
315 
316 
317 
318 
319 
320 

321 
322 
323 

325 
326 
327 
328 
329 
330 

B) Sair : 
a) Sebzeler ve deniz yosunlan 
a) 1. Taze 

Hindistan cevizi 
Çay 
Paraguvay çayı (Mat6) ve çay yerine geçen diğer maddeler 
Kahve 
Hindiba ve kahve yerine geçen diğer madeler 
Kakao, şekersiz : 

1. Dane halinde 
2. Sair 

Biber 
«Curry», karışık baharat 
Hardal 
Bal 
Şekerleme ve pastalar 
Reçeller, meyva pelteleri ve benzerleri 
Bisküviler, şekersiz 
Makarna, şehriye ve benzerleri 
Meyva suları ve şuruplar : 

1. Şekerli meyva suları veya şuruplar 
2. Sair 

Salçalar 
Sirke 
Etler, kümes hayvanı ve av eti : 

1. Taze 
2. Teneke kutu, şişe veya kavanoz içinde 
3. Jambon, beykm ve sosisler 
4. Tuzlanmış balina eti 
5. Sair 

324 Balık, kabuklu hayvanlar, naimeler ve benzerleri 
1. 
2. 

Taze 
Teneke kutu, şişe veya kavanoz içinde : 
A) Zeytinyağlı sardalye 
B) Sair 

3. Balık, tuzlanmışı kurutulmuş, buharda veya ıskarada 
lar da dâhil 
4. Sair 

Tereyağı, sun'i tereyağı ve kaynatılmış tereyağı 
Peynir 
Teksif edilmiş süt, süt tözü da dâhil 
Çocuk mamaları 
Et suyu hulâsası 
Beslenme için kullanılan pepton, somatose (sun'i et albumini) 
ve sair benzerleri gıdalar : 

1. Pepton 
2. Saireleri 

pişmiş olan-

hemoglobin 

Vergi 
haddi 

% 10 
Muaf 
% 35 
% 35 
% 35 
% 35 

% 20 
% 35 
% 20 
% 20 
% 20 
% 30 
% 40 
% 40 
% 30 
% 30 

% 35 
% 30 
% 25 
% 25 

% 10 
% 25 
% 25 
% 10 
% 15 

% 10 

% 25 
% 20 

% 10 
% 15 
% 35 
!% 35 
% 30 
% 30 
!% 30 

.% ıo 
!% 25 

( S. Sayısı : 244) 
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Eşyanın cinsi 

331 Yumurtalar, taze, kabuklu, kuluçka yumurtaları da dâhil 
332 Yumurta sarısı veya akı, sıvı veya toz halinde : 

1. Yumurta sarısı tozu 
2. Yumurta akı tozu 
3. Sair 

333 Alkolik olmıyan meşrubatın hazırlanmasına yarıyan, katı, macun ve sıvı 
halde karışık rayihaların özü (şeker ihtiva edenler ve başka yerde zikre
dilmiş olanlar hariç) 

334 Maden suyu, gazoz ve emsali meşrubat, şeker veya alkol ihtiva etmiyenler 
335 «Sake» (Japonya'da pirinçten yapılan bir çeşit bira), sentetik «Sake» de dâ

hil 
336 Bira, ale (bir nevi bira), porter (siyah bira) stout (sert bira) 
340 Tuz 
342 Tütün 

Vergi 
haddi 

% 

• % 

i% 
% 

1% 
% 

% 
;% 

20 

10 
5 

20 

30 
35 

50 
50 

Muaf 
% 35 

Grup 4. 

Deri, kıl, kemik, boynuz, diş, deniz hayvnlan kabuklan, kaplumbağa kabuğu, V. 8. ve 
bunların mamuldü 

401 Kürklü deriler : 
1. Koyun veya keçi : 

A) Tanenle veya şap ve tuzla tabaklanmış 
B) Sair 

2. Diğer hayvan postları 
402 Kürk mamulâtı, başka yerde zikredilmiyen 
403 Deriler, başka yerde zikredilmiyen 
404 Köseleler ve tabaklanmış deriler : 

1. Boğa, öküz, inek, yaban sığırı, at, domuz, koyun veya keçi : 
A) Köseleler, lâkelenmiş veya cilalanmış 
B) Boyanmış, rule halindeki köseleler hariç. 
C) Sair : 

a) Rulo halindeki kösele 
b) Sair 

2. Güderi, taklit güderi köselesi dâhil 
3. Alligater ve timsah derileri 
4. Kertenkele derisi 
5. Döküntüleri 
6. Sair 

405 Kösele mamulâtı, başka yerde zikredilmiyen : 
1. Makine kayış, kemer, hortum, tıkaç v. s. 
2. Hyvan semeri altındaki ter geçirmiyen kösele 
3. Sair : 

A) Kıymetli madenler, kıymetli madenlerle kaplama maddeler, kıy-

% 40 
Muaf 
% 
% 

40 
50 

Muaf 

% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 

30 
20 

10 
15 
25 
30 
25 
10 
15 

10 
10 
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tarife Yergi 

No, Eşyanın cinsa haddi 

metli taşlar, yarı kıymetli taşlar, inciler, mercan, fildişi veya kaplum
bağa kabuğu ile süslü veya mahlut olanlar % 50 
B). Sair % 35 

406 Hayvan kılları, b, y, z. Muaf 
407 Tüy, telek ve ince tüy : 

1. Süs için olanlar % 40 
2. Sair % 15 

408 Tüylü kuş derisi Muaf 
409 Tüy ve tüylü kuş derisinden mamul eşya, b. y. z., % 50 
410 Tüy ve boynuz kalemleri Muaf 
411 Hayvan kemiği ve ozein, tababette kullanılanlar hariç Muaf 
412 Hayvan dişleri Muaf 
413 Hayvan dişinden mâmûl eşya, b. y. z. % 50 
414 Hayvan boynuzları, tababette kullanılanlar harie Muaf 
415 Hayvan tırnakları Muaf 
416 Hayvan sinirleri Muaf 
417 Hayvan barsakları, tenis ve badminton raketlerinde kullanılan % 15 
418 Mesane Muaf 
419 Deniz hayvanları kabukları Muaf 
420 Kaplumbağa kabuğu Muaf 
421 Kaplumbağa kabuğundan mâmûl eşya, b. y. z. % 50 
422 Mercan % 20 
423 Mercan mâmûlâtı, b. y. z. • % 50 
424 inciler % 1.0 
425 Süngerler % 10 
426 Kıl, kemik, boynuz, diş, kaplumbağa kabuğu, deniz hayvanları kabukları, v. 

s. tababette kullanılanlardan başka yerde zikredilmiş olanlar hariç Muaf 
427 Deri, kıl, kemik, boynuz, diş, kaplumbağa kabuğu, deniz hayvanları kabuk

ları, v. s. mâmûlâtı, b. y. z. % 10 

Grup 5. 

Stvt ve kah yağlar, mumlar ve bunların mamulâtı 

501 Nebati uçan yağlar : 
1. Aromatik (güzel kokulu) yağlar; iki veya daha fazla uçucu aromatik 
yağların karışımı «mahlut koku» addolunacaktır : 

A) Defne yaprağı yağı, bergamot yağı, Cananga (Hint ayvası cinsin
den bir ağaç) yağı, Cassia (Çin tarçını) yağı, sedir ağacı yağı, tarçın 
yaprağı yağı, citronella yağı (bu adı taşıyan ottan çıkarılan yağ), 
karanfil yağı, okaliptüs yağı, çöreotu yağı, zencefil yağı, limon yağı, 
portakal yağı, palmarosa yağı, turunç yağı, biberiye (rosemary) yağı, 
gülağacı yağı, sandal ağacı yağı, Çin anasonu yağı, kekik yağı, ylang -
ylang yağı, (Filipinler ve Malezya'da yetişen yeşilimsi sarı çiçekli bir 
ağaç, bu ağacın çiçeklerinden çıkan yağ) Muaf 

( S. Sayısı : 244 ) 
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Tarife 
No. 

502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 

510 
511 
512 
513 
514 
515 

516 
517 
518 
519 

520 
521 

522 

523 
524 
525 

Eşyanın cinai 

B) «Patabouliü yağı (Doğu Hindistanda yetişen nanegillerden bir ağa
cın yapraklarından çıkarılan) ve limonotu (Cymbopogon citratüs) yağı 
O) Sair 

2. Aromatik olmıyanlar : 
A) Giu sho yağı 
B) Sair 

Bezir yağı (Keten tohumu yağı) 
Hintyağı 
Zeytin yağı 
Hindistancevizi yağı ve hurma yağı 
Yerfıstığı yağı 
Soya fasulyesi yağı 
Pamukyağı 
Aleurites cordata tohumlarından çıkarılan tunğ yağı (Bezir yağı yerine cila 
ve boyalarda kullanılır), ve oiticica yağı 
Camellia (Çin gülü) yağı 
Kakao yağı (Katı) 
Morina balığı yağı 
Balık yağı 
Balina yağı 
Hayvani katı yağlar : 

2. Sair 
Mahlut lâr veya domuz yağı 
Stearik asit (Stearine) 
Oleik asit (Olein) 
Hidrokarbonik yağlar, b. y. z : 

1. Ham yağlar, ağır ve çiğ yağlar 
2. Sair, hayvani ve nebati katı ve sıvı yağları ihtiva edenlerle, sabun, 
alkol, v. s. 

A. 15° santigratta özgül ağırlığı 0,8498 i geçmiyenler 
B. Sair 

Vazelin 
Parafin mumları : 

1. Erime noktaları 15° C ta kadar olanlar 
2. Sair 

Rhus vernicifera veya rhus succedanea tohumlarından elde edilen nebatî don-
yağı veya mum 
Nebatî donyağı, Stillingia sebifera tohumlarından elde edilen 
Carnauba mumu (Brezilya'da bir nevi hurmadan çıkarılan mum) 
Mumlar 

Vergi 
haddi 

% 
% 

10 
20 

Muaf 
% 
% 
% 

10 
10 
10 

Muaf 
% 
% 
% 
% 

10 
20 
20 
10 

Muaf 
% 
% 
% 
% 

10 
20 
10 
10 

Muaf 

% 
% 
% 
% 

10 
ıc 
15 
15 

% 10 

% 
% 
% 

% 
% 

% 

20 
30 
10 

10 
15 

10 
Muaf 
% 
% 

10 
20 
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No..- Eşyanın cinsi haddi 

Grup 6. 

Eczalar, kimyevi maddeler, ilâçlar, mahlut veya müstahzarlan ile tuvalet için* kullanılan müstah
zarlar 

601 §erbetçiotu % 5 
602 Safran, akpelin ve karanfil : 

1. Akpelin % 10 
2. Sair : Muaf 

603 Kayısı ve zerdali çekirdeklerinin îçi, acı badem çekirdeklerinin içi, kargabü-
ken ağacı tohumu (zehirli), chaulmoogra tohumu (Hydno carpus), Hemame 
(Elettaria cardamomum whıte et Maten), küçük Hindistan cevizi, ufak hindis-
tan cevizi kabuğundan yapılmış güzel kokulu bir çeşit bahar (mace), Hint bi
beri tohumu, Ebucehil karpuzu, Ebucehil karpuzu tohumu, Tonka ağacı mey-
vaları (tohumları tütüne karıştırılır), vanilya meyvaları, anason tohumları, 
Çin anasonu tohumları, çöreotu tohumları, Strophanthus tohumları, aj ovan 
tohumları Muaf 

604 Meyan kökü, ipeka kökü (ipecacuanha), «ryutan» ve gentiana kökü, ravent, 
polygala kökü (senegaroot), onji kökü (Polygala tennifolia Wihldenow) Hint 
sümbülü veya Nardostachys, süsen kökü, kalumba kökü, ada soğanı, çalepa 
kökü, «derris» kökü (asma cinsinden bir nebat); «verris» ve «hakkyu» Muaf 

605 Sinseng (Ginseng) % 10 
606 «Ephedra» otu (bir nevi çöl bitkisi), koka (coca) yaprakları (kokain ihtiva 

eder), jaborand yaprakları, «patchouli» yaprakları (nanegülerden bir ağaç) Muaf 
607 Çin tarçını (Cassia) kabuğu ve tarçın kabuğu, kınakına kabuğu, «condu-

rango» kabuğu, akdiken kabuğu (cascara sagrada) Muaf 
608 Hint ödağacı (Linaloe rosewood) ve sassafras ağacı Muaf 
609 Sandal odunu : 

1. Santalum albüm Muaf 
2. Sair % 10 

610 Sarısabır (ödağacı) ve misk otu . % 10 
611 Çavdar mahmuzu % 10 
612 «Kaijin - so» (Digenea simplex) Muaf 
613 Asilbent (Benzoin), Şeytan tersi (Asa foetida), sarı sabır, mür (sarı sakız) 

ve «mei jenkiao». Muaf 
y 615 Mazı, «betel ntıt» (Hintlilerin çiğnediği fındığa benzer bir meyva), meşe ka

buğu ve tanen ihtiva eden diğer nebatları, «Wattle bark» (bâzı Avustralya 
akasyaları kabuğu) hariç Muaf 

616 «Catechu» (Kadı hindi boyası) ve diğer tanen hulâsaları Muaf 
617 Meyan kökü hulâsası Muaf 
618 Pelesenk «Balsam» % 5 
619 Ham kauçuk, ham gutaperka ve taklidi maddeler sentetik kauçuk hariç Muaf 
620 Reçine % 5 
621 Arap zamkı, gomalaka ve diğer reçineler b. y. z., tababette kullanılanlar hariç Muaf 
622 Tutkal, jelatin ve balık tutkalı % 10 
023 Kükürt % 10 
624 Fosfor, sarı, kırmızı ve sülfürleri % 10 

( S. Sayısı : 244) 
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625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
G32 
633 
634 
635 
636 
637 

y638 

639 

640 
641 

642 
643 

644 
645 
646 
647 
648 
649 

650 
651 
652 
653 
654 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 

663 

Eşyanın einsi 

iyot ve brom 
Borik asit 
Asetik asit 
Laktik asit 
Tartarik asit ve asit sitrik 
Oksalik asit 
Pirogallik asit ve gallik asit 
Tannik asit 
Asit fenik 
Amonyum anidrid 
Sodyum karbonat (anidrid) ve tabiî soda 
Kostik soda (Sodyum hidroksit) 
Sodyum Bikarbonat 
Sodyum sülfür, Glauber tuzu (sodyum sülfat) (sodyum peroksit) silisat, klo
rat, iyodür, ferro - siyanür ve ferri - siyanür 
Sodyum nitratları, Şili güherçilesi dahil : 

1. Sâf halde 
2. Sair 

Sodyum borat (boraks) 
Kostik potas, potasyum klorat, bikromat, permanganat, iyodür, ferro - siyanür 
ve ferri - siyanür 
Gühereile (Potasyum nitrat) 
Potasyum klorür ve potasyum sülfat: 

1. Sâf halde 
2. Sair 

Şarap posası (potasyum asit tartarat) 
Sodyum siyanür ve potasyum siyanür 
Hidrobromik asit, potasyum bromür ve diğer brom tuzları, b. y. z. 
Magnezyum karbonat, baryum klorür ve baryum peroksit 
Amonyum klorür, amonyum karbonat ve amonyum bikarbonat 
Amonyum sülfat : 

1. Saf halde 
2. Sair 

Oksijenli su (hidrojen peroksit) 
Şap 
Nikel sülfat ve nikel amonyum sülfat 
Toryum nitrat, seryum nitrat, radyum, radyum tuzlan ve rodyum tuzları 
Kalsiyum asetat ve kalsiyum sitrat 
Formalin 
Metanol (metil alkol : Odun ruhu) 
Alkol (etil alkol) 
Deııature alkol (içilmez alkol) 
Gliserin 
Kloroform 
Rongalit (Sodyum bi sülfitin aldehit 
diğer redükleyici maddeler 
Dekstrin 

Vergi 
haddi 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

10 
10 
10 
25 
20 
15 
15 
10 
20 

Muaf 
% 
% 
% 

25 
20 
20 

% 15 

formikle yaptığı terkip), hidrosülfıt ve 

% 15 
Muaf 
Muaf 

% 
% 

% 

15 
10 

10 
Muaf 
Muaf 
Muaf 
% 
% 
% 

% 

15 
10 
10 

10 
Muaf 
% 
% 
% 

15 
10 
15 

Muaf 
Muaf 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 

15 
15 
50 
50 
20 
20 

15 
20 
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Vergi 
haddi 

664 
667 
668 
669 

670 

672 
673 
674 
676 

677 

678 
679 
680 
681 
682 

683 
684 
685 

686 
687 
688 
689 
690 

691 
692 
693 
694 

y. 695 

Süt şekeri (Laktoz) 
Sentetik kauçuk 
Sakkarin dulcin (fenetil üre) ve tat verici benzeri maddeler 
Kauçuk katalizatörleri (reaksiyonu çabuklaştırıcı maddeler) ve kauçuk an-
tioksidanları (oksitlenıiıiye mâni olan maddeler) 
Kömür katranı damıtılma (taktir) mahsûlleri ve kimyevi bakımdan benzer sa
ir maddeler b. y. z. 
Mapharsol ve mapharsol müştakları, sülfadiazine ve heksilresorsin 
Dikloro - difenil - trikloretan (D. D. T.) ve müstahzarları 
Penisilin, streptomisin ve müstahzarları 
Kinin hidroklorat, kinin sülfat, kinin etilkarbonat, cinehonine hidroklorat ve 
cinehonine sülfat 
Morfin hidroklorat, morfin sülfat, kodein fosfat «eegonine» (kokainin ayrılma
sından elde edilen C9, H15, No. 2 formüllü madde), kokain, kokain hidroklorat 
ve kokain sülfat 
Nikotin sülfat 
Süt kazeini 
Pepsin 
Pasta mayası (Baking powder) 
Alkolik tıbbi müstahzarlar : 

1. Meyva esansları, likör esansları ve benzerleri 
2. Sair 

Suni ve mahlut ıtriyat 
Diş macunu, tozu veya suyu 
Kozmetik ve ıtriyatçılık müstahzarları: 

2. Kokulu saç yağı, krem, pomada, ruj ile sıvı ve katı yağ veya mumdan 
yapılan sair müstahzarlar 
3. Tuvalet pudrası ve manikür müstahzarları 
4. Sair 

Joss çubukları (Çin'de mabetlerde yakılan bir çeşit buhurlu kamış) 
Plaster (yakı), gazlı bez, pamuk ve cerrahide kullanılan emsali malzeme 
İlâç kapsülü 
İlâç kaşesi 
Patlayıcı maddeler, kapsül ve fitiller dâhil (Sadece infilâk temini için kullanı
lanlar) 
Fişek (dolu) 
Tabanca mermisi (dolu) 
Havai fişek 
Kibrit 
Haşarat öldürmek için kullanılan ilâçlar, esas olarak flüor ihtiva ederler 

% 10 
Muaf 
% 35 

% 25 

% 5 
% 25 
% 20 
% 25 

Muaf 

Muaf 
Muaf 
Muaf 
% 
% 

% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

20 
15 

35 
20 
25 
20 

50 
40 
40 
40 
20 
10 
20 

10 
20 
20 
20 
25 
20 
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No. Eşyanın cinsi haddi 

Grup 7. 

Boyalar, boya maddeleri, cilalar ve doldurucu maddeler (macunlar) 

701 Tabiî çivit, zerdeçal, aspur (yalancı safran) ve bakkam ağacı 
702 Bakkam özü 
703 Tabiî boyalar, b. y. z. 
704 Karamel (renk vermek için kullanılan) 
705 Sentetik boyalar : 

1. Kalevi boyalar 
2. Sabit boyalar 
3. Asit boyaları 
4. Renkleri sabit kılmaya yarıyan boyalar ve sabit kılıcı madde ile kul
lanılan asit boyaları 
5. Sülfür boyaları ve teknede ıslatılarak yapılan sülfür boyaları 
6. Teknede ıslatılarak kullanılan boyalar : 

B) Sair: 
7. Yağda eriyen boyalar 
8. Sair : 

706 Kobalt oksitleri, «Gosu» denilen seramik boyası dâhil 
707 Altın suyu, gümüş suyu ve platin suyu 
708 Bronz, .alüminyum ve benzeri âdi madenlerin tozları b. y. z. 
709 Prusya mavisi (koyu lâcivert boya) 
710 Deniz mavisi (Ultramarine blue) 
711 Beyaz kurşun, kırmızı kurşun ve kurşun oksidi 
712 Beyaz çinko veya çinko sülfür 
713 Baryum sülfat 
714 Litapon (Çinko sülfür ve Baryum sülfat ihtiva eden beyaz bir boya) 
716 Tebeşir veya üstübeç, kalsiyum karbonat dâhil 
717 Parlak kırmızı veya Zincifre 
718 Kırmızı zırnık, sari zırnık, sarı kırmızımtırak gamboge reçinesi, ve kırmızı 

sakız (Kino sakızı veya Gambi sakızı) 
719 Karbon karası (is karası) 
720 Lâk boyaları (Colourlakes) 
721 «Urushi» (lâk, Rhus ve semecarpus of Aracardiaeeae ağaçlarından elde edi

len ham lâk da dâhil) 
722 Odun katranı 
723 Kömür katranı, zift, asfalt ile yol yapımında ve tamirinde kullanılan müş

takları 
724 Ayakkabı cilâsı 
725 Mürekkep : 

1. Matbaa mürekkebi : 
A) Sıvı veya macun halinde : 
A) 1. Her biri, kabı da dâhil olmak üzere 10 Kg. dan iazla 

lar : 
a) Siyah % 10 
b) Sair % 20 

Muaf 
9 b 5 
Muaf 
% 

% 
:% 
% 

% 
% 

% 
% 
% 

10 

25 
25 
25 

25 
25 

25 
25 
25 

Muaf 
Muaf 
% 
% 
% 
:% 
;% 
;% 
% 
% 
;% 

10 
10 
25 
10 
10 
10 
15 
10 
10 

Muaf 
i% 
:% 

20 
25 

Muaf 
Muaf 

Muaf 
% 20 
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726 
727 
728 
730 
731 

732 

— 16 — 

Eşyanın cinsi 

A) 2. Sair 
B) Katı halde 

2. Sair mürekkepler 
Siyah veya kırmızı Çin mürekkebi çubuğu 
Tebeşir, renkli kalem ve terzi tebeşiri 
Ressam boyaları 
Yağlı veya sulu boyalar 
Camcı macunu, manganezli macun ve sair benzeri doldurma ve tıkama mad
deleri 
Mühür mumu 

Vergi 
haddi 

,% 20 
;% 20 
i% 20 
!% 20 
% 20 
i% 20 
!% 15 

% 15 
;% 15 

Grup 8. 
Selüloz, hamuru, lifler, iplikler, muntazam bükülmüş iplikler (Tireler) sicimler, ipler ve 

halatlar 

1. Tamamiyle inorganik liflerden mamul eşya bu grupa dâhil edilmiye-
cektir. 
2. Bu gruptaki «İpek» tâbiri tabiî ipek anlamında alınacaktır. 
3. Bu grupa giren her hangi bir eşya iki veya daha fazla cinste lifler
den dokunmuş bulunur ve ihtiva ettiği yabancı lifler ağırlıkça % 10 u 
geçmezse, eşyanın bu hususi lifleri ihtiva etmediği kabul olunacaktır. 

Selüloz hamuru % 5 
Tohumlarından ayrılmamış pamuk, karde edilmiş ve taranmış pamuk da dâ
hil Muaf 
Pamuk iplikleri, başka yerde zikredilmiş olan hususi pamuk iplikleri hariç: 

1. Yalınkat veya iki kat, gri gazlı iplikler de dâhil % 5 
2. Sair % 7,5 

Hususi pamuk iplikleri : 
1. Vual iplikleri, İngiliz 42 numarasından daha ince krep iplikleri, veya 
hususi bükümlü sair iplikler Muaf 
2. Yalınkat mahruti iplik yumakları Muaf 
3. İngiliz 100 numarasından ince iplikler Muaf 

Pamuk sicimleri, 10 metresi 3 gramı geçmiyen, veya muntazam bükümlü pa
muk tireler, iplikler hariç. % 7,5 
Keten, Çin otu veya rami, kendir, jüt veya sair nebati lifler, h. y. z. . Muaf 
Keten iplikleri : 

1. Yalınkat, gri % 5 
2. Sair . ' % 7,5 

Keten sicimler (İngiliz 7 No. dan ince yalınkat iplikleri bükerek yapılmış ve 
10 metresi 12 gramdan fazla olmıyan) ile keten tireler, iplikler hariç 
Çin.otu veya rami iplikleri. 
Çin otu sicimleri veya rami sicimleri İngiliz 7 No. dan ince yalınkat iplik
lerin bir arada bükülmesiyle yapılmış ve her 10 metresi 12 gramı geçmiyen) 
ve Çin otu tireleri veya rami tireleri, iplikler hariç 

801 
802 

803 

804 

805 

806 
807 

808 

809 
810 

% 7,5 
% 7,5 

% 7,5 
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No. Eşyanın cinsi haddi 

811 Kendir iplikler % 7,5 
812 Jü t iplikler % 7,5 
813 Kendir sicimleri ve jüt sicimleri (İngiliz 7 No. dan ince yalınkat iplikleri 

bir arada bükerek yapılmış ve 10 m. sinin ağırlığı 12 gramı geçmiyen) ile ken
dir tireler ve jüt tireler, iplikler hariç % 7,5 

814 Koyun yünü, keçi yünü ve deve tüyü, taranmış olanlar da dâhil Muaf 
816 Pamuk ve yünden yapılmış iplikler % 10 
817 İpek kozaları Muaf 
818 Bükülmemiş ham ipek, floş ve taranmış ipek j Muaf 
819 Ham ipek, bükülmüş ipek de dâhil : 

1. Ham ipek " ; f . Muaf 
2. Sair % 15 

820 Bükülmüş ipek iplikler, ibrişim : * * * * * \] ' ' *" r ' " * : 

1. Ham ipekten • '"'%•••> Muaf 
2. Sair % 15 

821 İpek tireler, bükülmüş ipek iplikler hariç % 20 
822 Suni ipek iplikler (her uzunluktaki liflerden meydan gelen) bükülmüş iplik

ler de dâhil, 10 metresi 5 gramı geçmiyen : 
2. Sair ' % 15' 

823 İplikler, b. y. z. : 
1. Kısmen ipek, suni lif veya metal ihtiva edenler % 15 
2. Sair % 10 

824 Tireler, b. y. z. . % 10 
825 Çalgı kirişi veya ortalık ipek (ipek ipliğinden katgüt taklitleri) Muaf 
826 Pamuk tozu, yün tozu, ipek tozu ve suni ipek tozu % 15 
827 Yün ve keten döküntüleri, döküntüden yapılan lifler, iplik ve tire döküntü

leri Muaf 
828 Sicimler, ince ve kalın ipler, halatlar, b. y. z. : 

1. Sentetik liflerden ve selüloz asetil liflerinden yapılmış olanlar % 25 
2. Sair % 15 

829 Kullanılmış sicimler, inee ve kalın ipler veya halatlar, döküntü olarak kul
lanılanlar hariç Muaf 

Grup 9. 

Mensucat ve mamulleri 

1. Bu gruptaki mensucata fötr ve örgüler de dâhildir, 
2. Tamamiyle inorganik liflerden mamul mensucat bu grupa dâhil edil-
miyecektir. 
3. Bu gruptaki «ipek» tâbiri «tabiî ipek» anlamına gelecektir. 
4. Bu gruptaki her hangi bir eşya,iki veya daha fazla cins liften ya
pılmış olup ihtiva ettiği yabancı lifler ağırlıkça % 10 u geçmiyorsa, 
eşyanın bu hususi lifleri ihtiva etmediği kabul olunacaktır. Ancak, 
mensucat kısmen sentetik liflerden veya asetil selüloz liflerinden 
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"Vergi 

No. Eşyanın cinsi haddi 

nebatî 
dokun-
mahlût 

% 10 
% 10 
% 15 
% 15 

yapılmış olur (Dantel ve ağ şeklinde örülmüş mensucat dâhil) ve 
bu lifler ağırlıkça eşyanın % 50 sini geçecek olursa veya kumaşın 
argacı veya atkısı yukarda zikredilen liflerden yapılmış olursa, ku
maşın bu liflerden gayrı lif ihtiva etmediği kabul edilecektir. 
5. Bu gruptaki «fasone veya desenli mensucat», kumaşın sayı bakımın
dan 30 u geçen argaç ve atkı iplikleriyle örülerek meydana çıkan 
şekilleri ihtiva eden bir mensucattır. Yukarda söylenilen kumaşın ip
liklerinin sayımında argaç ve atkı ipliklerinin bir teki, bükülmüş iki 
veya daha fazla tek ipliklerden veya bir araya gelmiş ipliklerden 
meydana gelmiş kabul olunacaktır. 

901 Pamuk mensucat % 10 
902 Tamamiyle keten, Çin otu veya rami.kendir veya jütten yapılmış olan men

sucat, veya bu maddelerden iki veya daha fazlasiyle pamuk ihtiva eden ve
ya pamuksuz mahlut mensucat : 

1. Elek bezi % 10 
2. Düz, desenli veya tezyinatlı mensucat : 

A) Jüt mensucat 
B) Pamuklu karışık olanlar 
C) Sair 

3. Sair 
903 Tamamiyle ananas, Manila keneviri, Amerika sabırotu veya sair 

liflerden (Pamuk, keten, Çin otu veya rami, kendir veya jüt hariç) 
muş, veya tamamiyle bu maddelerin iki veya daha fazlasından 
mensucat % 10 

904 Yünden meydana gelmiş ve pamuk, ipek veya suni lifleri ihtiva eden veya 
etmiyen mensucat : 

1. Kadifeler pelüşler (Uzun tüjlü kadife), veya sair tüylü mensucat, 
tüyleri kırkılmış veya kırkılmamış % 30 
2. Sair : 

B. Sair % 15 
905 Tamamiyle at kılından veya at kılı ile diğer liflerden mahlut yaka, ve cep 

kapakları malzemesi % 10 
906 Tamamiyle ipekten veya ipekle- diğer liflerden mahlut olarak yapılmış men

sucat b. y. z : 
1. Kadifeler, pelüşler (uzun tüylü kadife) ve sair tüylü mensucat, tüyle
ri kırkılmış veya kırkılmamış 
2. Elek bezi . 
3. Sair 

907 Bir veya daha fazla cins suni lif ihtiva eden mensucat : 
2. sair 

908 Çeşitli liflerden mahlut mensucat, b. y. z. 
909 Jerşe ve benzeri örülmüş mensucat, kabartmalı şekilde dokunmuş mensucat da 

dâhil : 
1. Tamamen veya kısmen ipekten mamul olanlar 
2. sair 

910 Dantel veya ağ şeklinde örülmüş mensucat, b. y. z. 
2. Balıkçılık ve avcılıkta kullanılan ağlar fa 5 

% 30 
% 15 
% 

% 
% 

% 
% 

20 

15 
15 

20 
15 
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Egyanın cinsi 

911 

912 
913 
914 
915 
9İİİ6 
917 
918 
919 
920 
921 
922 

923 

924 
925 
926 

927 
928 
929 
930 
931 

932 

933 

Fötrler : 
1. Tamamiyle yünden mamul veya yünle pamuktan mahlut olanlar 
2. Sair 

işlenmiş mensucat 
Ciltbezi 
Kopye bezi (haşıllanmış şeffaf) 
Ressam tuvali 
Holânda bezi (pencere için) 
Empire bezi (elektrik izolasyon bezi) 
Döşemelik muşamba veya Linoleum 
Çatı kanvası 
Katranlı kanva 
Zımpara bezi, zımpara tozu, v. s. ile kapalı 
Empermeabl mensucat, kauçuk kaplanmış veya emdirilmiş, ve bir yüzü mm-
şambalı kumaş (leather cloth) : 

1. Tamamen veya kısmen ipekten mamul 
2. Sair 

Elâstik ağ yapmaya mahsus kordonlar, şeritler veya benzeri (kauçuk emdiril
miş tireler, v. s.) : 

1. Kısmen ipek ihtiva edenler 
2. Sair ' 

İzolâsyon şeritleri 
Daktilo makinesi şeritleri 
Mendiller : 

1. Pamuklu 
2. Sair 

Havlular 
Battaniyeler 
Seyahat battaniyeleri 
Halılar ve kilimler 
Masa örtüsü : 

1. Tamamiyle ketenden, pamuk ve ketenden mahlut, tamamen veya kıs
men ipekten veya metal liflerle mahlut, veya işlemeli 
2. Sair : 

A) Tamamen pamuktan, pamuk ve kendirden mahlut veya pamuk ve 
jütten mahlut olanlar 
B) Sair 

Perdeler ve pencere tezyinatı için kullanılan kumaşlar : 
1. Metal tirelerle mahlut, veya işlemeli 
2, Sair 

Süs malzemesi (kordelâlar, danteller, kenar süsleri, şeritler, ipek veya altın 
sırmadan yapılmış şeritler, kordonlar, püsküller, .düğüm, ilmek, yıldız şeklin
de süsler) - . 

1. Kıymetli madenlerle veya kıymetli madenlerle kaplı maddelerle 
mahlut, veya kıymetli taşlar, y a n kıymetli taşlar, inci, mercan, fildişi 
veya kaplumbağa kabuğu ile süslü olanlar 
2. Sair 

Vergi 
haddi 

% 
%• 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 

% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

15 
10 
"0 
15 
15 
15 
15 
:i5 
15 
15 
15 
15 

20 
15 

20 
15 
15 
15 

15 
20 
10 
20 
30 
30 

% 30 

% 
% 

% 
% 

15 
25 

30 
25 

% 50 
% 30 
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Tarife 
No. 

934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 

y 944 

945 
946 

Eşyanın cinsi 

Cibinlikler 
Hamaklar (ağ.şeklinde örülmüş salıncak yatak) 
Balıkçılık ve avcılıkta kullanılan ağlar 
içi hava dolu yataklar . 
Yorgan ve yatak şilteleri 
Dokunmuş makine kayış ve hortumları 
Filtre, süzgeç torbaları . 
Gaz toplamaya mahsus torbalar 
Çuval torbalar 
Kullanılmış çuval torbalar 
Yün paçavralar (yünlü olarak işe yaramayacak, elbise v. s. yapılamıyacak 
durumda olanlar) 
Dokunmuş mensucat, b. y. z. 
Dokunmuş mensucattan mamul eşya, b. y. z. : 

1. Kıymetli madenlerle, kıymetli madenlerle kaplı maddelerle mahlut ve
ya kıymetli taşlar, yarı kıymetli taşlar, inci, mercan, fildişi, veya kaplum
bağa kabuğu ile süslü olanlar 
2. Sair : 

A) İşlemeli 
B) Sair : 

Yer^i 
haddi 

% 15 
% 15 
% ıo 
% 30 
% 30 
% 10 
% 10 
% 10 
% 5 

Muaf 

Muaf 
% 15 

% 50-

% 30 
% 20 

Grup 10. 

Giyim eşyası ve teferruatı 

1. Tamamiyle inorganik liflerden mamul eşya bu grupa girmiyecektir. 
2. Bu gruptaki «ipek» tâbiri «tabiî ipek» anlamına gelecektir. 

1001 Yağmurluklar (trençkotlar) 
1002 Frenk gömelkleri, gömlek önlüğü, yaka ve manşetler 
1003 iç gömlekleri ve iç kilotlan : 

1. Tamamen veya kısmen ipek ihtiva eden kumaşlardan mamul olanlar 
2. Sair 

1004 Eldivenler : 
1. Deri 
2. Kauçuk 
3. Sair 

1005 Uzun ve kısa çoraplar, «Tabi» (pamaktan bir nevi Japon çorabı) dâhil .* 
1. Tamamiyle ipekten, suni liflerden veya asetil seliloz liflerinden ma
mul veya bu liflerle mahlut olanlar 
2. Sair 

1006 Omuza konan şallar ve boyun atkıları : 
1. Tamamen veya kısmen kürk veya tüyden yşpılmış olanlar 
2. Sair 

1007 Boyunbağı, kravatlar 
1008 Pantolon askıları 

% 
% 

% 
% 

% 
% 
% 

% 
% 

% 
% 
% 
fo 

25 
25 

25 
20 

30 
15 
25 

25 
20 

15 
30 
30 
30 
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Tarife Vergi 
No. Eşyanın cinsi haddi 

1009 Kemerler (insan üzerinde takılan) : 
1. Kıymetli madenler, kıymetli madenlerle kaplı mâdenlerle mahlut veya 
kıymetli taşlar, yarı kıymetli taşlar, inci, mercan, fildişi, ve kaplumbağa 
kabuğu ile süslü olanlar % 50 
2. Sair % 30 

1010 Kol veya çorop askıları ve benzeri % 25 
1011 Şapka ve kepler (erkek ve kadın için) ve şapka taslakları : 

1. Kıymetli madenler, kıymetli madenlerle kaplı maddeler, kıymetli taş
lar, yarı kıymetli taşlar, inci, mercan, kürk, tüy veya suni çiçeklerle 
mahlut veya süslü olanlar , ' % 50 
2. Sair : 

A) Fötrden yapılmış olanlar % 25 
B) Sair % 30 

1012 Çizmeler, ayakkabılar ve sair ayağa giyilen eşya : 
1. Kauçuktan % 15 
2. Sair % 30 

1013 Ayakkabı bağları % 20 
1014 Düğmeler, veya kumaştan baskı düğmeler, kıymetli madenler, kıymetli maden

lerle kaplı maddeler, kıymetli taşlar, yarı kıymetli taşlar, inci, mercan, fil
dişi, veya kaplumbağa kabuğundan yapılmış veya bunlarla mahlut olanlar 
hariç % 20 

1015 Tokalar, çıtçıtlar, kopçalar, ilikler veya kapamağa ve iliklemeğe yarıyan 
benzerleri, kıymetli madenlerden, kıymetli madenlerle kaplı maddelerden, 
kıymetli taşlardan, yarı kıymetli taşlardan, inci, mercan, fildişi ve kaplum
bağa kabuğundan yapılmış olanlar hariç % 20 

1016 İnsan üzerinde takılan mücevherat (sadece kıymetli madenler, kıymetli ma
denlerle kaplı madenler, kıymetli taşlar, yarı kıymetli taşlar, inci, mercan, 
fildişi veya kaplumbağa kabuğu ile mahlut veya süslü olanlar) ' % 50 

1017 G-iyim eşyası ve teferruatı veya parçaları, b. y. z : 
1. Tamamen veya kısmen kürk veya tüyden mamul, veya kıymetli ma
denler, kıymetli madenlerle kaplı maddeler, kıymetli taşlar, yarı kıymetli 
taşlar, inciler, mercan, fildişi veya kaplumbağa kabuğu ile mahlut veya 
süslü olanlar % 50 
2. Sair : 

A) İşlemeli * % 30 
B) Sair % 25 
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Tarife 

No. Eşyanın cinsi 
Y«egi 
haddi 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
20 
10 
10 
15 

Qrup 11. 

Kâğıt, kâğıt mamulleri, kitaplar, el yazıları ve resimler 

110.1 Baskı kâğıdı : 
1. Cilâlı kitap kâğıdı % 15 
2. Sair (her metre karesi 30 gr. dan fazla fakat 300 gr. dan ağır olmı-
yan) : 

A) Metre karesi 58 gr. dan fazla olmıyan (rulo halinde ve odun ve 
paçavra hamurundan yapılmış) 
B) Sair 

1102 Yazı kâğıdı 
1103 Besim kâğıdı 
1104 Mürekkep kurutma kâğıdı (sünger kâğıdı) 
1105 Süzgeç kâğıdı 
1106 Ambalaj kâğıdı veya sargılık ̂ kâğıtlar, metre karesi 30 gramdan fazla fakat 

300 gramdan ağır olmıyan) 
1107 Sigara kâğıdı 
1108 Duvar kâğıdı 
1109 Karton, metre karesi 300 gramdan ağır 
1110 Çin kâğıdı (prinçten veya bambu kamışından yapılan). 
1111 İnce kâğıt (kitap sahif eleri arasına konan veya tuvalet v.s. kâğıdı), metre 

karesi 80 gramdan ağır ve başka yerde zikredilmemiş olanlar hariç % 15 
1112 Parşömen taklidi, parafinli kâğıt ve mumlu kâğıt : 

1. Toz veya varak halinde madenle kaplı, veya üzerinde basılmış şekil
ler bulunanlar % 20 
2. Sair % 10 

1113 İnce, şeffaf kopya kâğıdı - % 10 
1114 Litografi için transfer kâğıdı % 10 
1115 Yağlı kâğıt * ' ~ ". % 1 0 

1116 Cam kâğıdı, pencere camı için ' % 15 
1117 Kâğıtlar, b.y.z. olanlar : 

1. Toz veya varak halinde madenle kaplı : 
A) Kıymetli maden tozu veya varakiyle * % 40 

' r B) Sair .*:• r f ^ 3 0 

2. Diğer çeşit kâğıtlar , % 20 
1118 Dantelâ kâğıtları ve kenarı süslü kâğıtlar % 30 
1119 Boş kitaplar _ % 15 
1120 Boş formalar - ^ • % 12,5 
1121 Not kâğıtları, kutu içinde " ^ % 12,5 
1122 Zarflar, kutu içindeki not kâğıtlarının yanında bulunanlar da dâhil % 15 
1123 Albümler : 

1. Deri ve bez kaplı olanlar % 30 
2. Sair % 20 

1124 Deney kâğıdı, reaktif kâğıt (Turnusol) % 10 
1125 Fotoğrafçılıkta kullanılan Barita (Baryum sülf atlı) kâğıdı ve albüminli kâğıt % 20 
1126 Hassaslandırılmış kâğıtla^ (Fotoğrafçılıkta kullanılan) % 25 
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Tarife 
No. Eşyanın dnai 

1127 Karbon kâğıdı» 
1128 Zımpara kâğıdı, zımpara tuzu v. ş. ile kaplı 
1129 Duvar kartonları 
1130 Etiketler 
1131 Oyun kâğıtları 
1132 Fotoğraflar 
1133 El yazıları ve resimler : 

1. Basjlmıg 
2. Sair 

1134 Takvimler 
1135 Resimli posta kartları 
1136 Yılbaşı ve bayram kartları 
1137 Kitaplar, resim yapmak, boyamak, kopya etmek için albümler, müzik kitap

ları, gazeteler, mecmualar ve benzerleri, b.y.z. 
1138 Plânlar, mimari ve mühendisliğe ait 
1139 Atlaslar, haritalar, plânlar, krokiler ve ilmî maksatlar için kullanılan di

yagramlar 
1140 Kâğıt para, bankınotlar, kuponlar, sermaye hisse, vesikaları ve sair ciro edi

lebilir evrak 
1141 Lüzumsuz kâğıt 

haddi 

% 15 
% 10 
% 15 
% 15 
% 50 
% 25 

% 20 
Muaf 

% 20 
% 30 
% 30 

Muaf 
Muaf 

Muaf 

Muaf 
Muaf 

ö r ü p 12 . * " " * "5 

Madenler ve mamulleri 

1201 Silisyum dioksit (çakmaktaşı toprağı), kuvars kumu ve sair kumlar veya ça
kıllar b. y. z. Muaf 

1202 Çakmaktaşı Muaf 
1203 Sünger taşı, tozu da dâhil Muaf 
1204 Zımpara kumu Muaf 
1206 Maden cilaları, b. y. z. % 10 
1207 Bileği taşları : 

1. Tabiî şekil verilmiş veya kullanılacak hale sokulmuş olanlar hariç Muaf 
2. Sair % 10 

1208 Siyah mermer veya yazı taşı ve mamulleri, b. y. z. : 
1. işlenmemiş , Muaf 
2. Sair % 10 

1209 Taş basması yapmaya yanyan taşlar : 
1. işlenmemiş , * Muaf 

- 2. Sair % 5 
1210 Elmas kırıntıları, kaya delmek için ku lanılan siyah elmas, ve sair siyah el

maslar Muaf 
1211 Kıymetli taşlar : 

1. Mekanik veya sanayide kullanılmak için şekillendirilmiş olanlar % 5 
2. Sair <fo 10 
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Eşyanın cinsi 

Kehlibar ve mamulleri, b. y 
1 
2 

veya sanayide kullanılmak üzere şekillendirilmiş oJ»n-

1212 Yarı kıymetli taşlar ve mamulleri, b. y. z. : * 
1. Yontulmamış veya cilalanmamış : 

A) Necef taşı 
B) Sair 

2. Sair : 
A) Mekanik veya sanayide kullanılmak üzere şekillendirilmiş olaa-
lar 
B) Sair 

1213 Taşlar ve mamulleri, b. y. z. : 
1. İşlenmemiş veya parça şeklinde 
2. Sair :• . . 

A) Cilalanmamış veya oyulmamış 
B) Sair 

1214 Kehlibar ve mamulleri, b. y. z. 
İşlenmemiş 
Sair : 
A) Mekanik 
lar 
B) Sair 

1215 Kehlibar artıkları 
1216 Amyant ve mamulleri, b. y. z. : 

1. 'Külçe, toz ve lif halinde 
2. Sair 

1217 Mika ve mamulleri, b. y. z. : 
1. Külçe veya toz 
2. Levha halinde (sadece boyanmamış veya süslenmemiş olanlar) 
3. Sair 

1218 Talk ve sabuntaşı, tozu da dâhil 
1219 Fosforit (tabiî kalsiyum fosfat) 
1220 Kainite (Manezyum ve potasyum sülfatları ile Magnezyum kloridden mürek

kep bir tabiî tuz), Kieserite (Magnezyum sülfat), Carnallite (Magnezyum 
ve Potasyum klorürden mürekkep bir tuz) ve benzeri tuzlar 

1221 Alçı taşı : 
1. Suyunu kaybetmemiş, toz haline gelmemiş 
2. Sair 

1222 Alçı taşı mamulleri : 
1223 Cryolite (Fluor sodyum ve alüminyumdan mürekkep bir madde) 
1224 Seramik toprağı 
1225 Grafit 
1226 Grafit mamulleri, b. y. z. 
1227 Kömür, linyit ve turba (yer kömürü) dâhil 
1228 Koklar, petrol koku, katran koku ve sair koklar dâhil 
1229 Briketler 
1230 Portlând çimentosu, Roma çimentosu, puzzalona çimentosu ve benzen hidro

lik (su altında sertleşen) çimentolar, çimento cürufu da dâhil 

Yergi 
haddi 

Muaf 
% 10 

% 5 
% 20 

Muaf 

% 5 
% 20 

% 10 

$> 5 
% 20 
Muaf 

Muaf 
% 15 

Muaf 
Muaf 
% 5 
Muaf 
Muaf 

Muaf 

Muaf 
% 10 
% 20 
Muaf 
Muaf 
Muaf 
% 10 
Muaf 
% 5 
% 10 

% 10 
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No. Eşyanın cin» haddi 

1231 Çimento mamulleri % 10 
1232 Dolomit (Kalsiyum ve magnezyum karbonat) ve Magnezit (Magnezyum karbo

nat) ısıtılarak toz haline gelmiş olanı da dâhil Muaf 

% 
% 

15 
20 

Muaf 
% 

% 
% 

10 

10 
10 

Grup 13. 

Seramik, cam ve cam mamulât 

1301 Tuğlalar, çimento tuğlalar hariç % 10 
1302 Kiremitler, seramik toprağından % 10 
1303 Alundum (aliminyum oksit) kiremitleri ve benzeri kiremitleri % 10 
1304 Seramik toprağından yapılmış, ateşe dayanıklı mamuller, b. y. z. % 10 
1305 Seramikler, b. y. z. 

1. Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle kablı maddelerden 
yapılmış kısımları ihtiva edenler % 35 
2. Sair 

A) Elektrik levazımatında kullanılanlar 
B) Sair 

1306 Kırık seramik parçaları 
1307 Cam, külçe halinde 
1308 Cam, toz veya tane halinde, hazırlanmış ısıtılmadan evvelki cam eczası da dâ

hil, b. y. z. 
1308 Cam çubuklar ve cam tüpler 
1310 Tabaka veya levha halinde cam, b. y. z.: 

1. Düz, renksiz, kalmlğı 4 milimetreden fazla olanlar hariç % 10 
2. Sair : 

A) Cilâlı % 25 
B)Emniyet eamı (zor kırılan), iki tabaka camın birbirine yapıştırıl-
masiyle yapılmıştır. % 25 
C) Sair % 15 

1311 Levha cam, içinde madeni tel veya ağ bulunan % 15 
1312 Yan pencereler içinf cam, çerçevesiz % 15 
1313 Gök pencereleri için cam % 15 
1314 Gözlük camları, dökülmüş veya kesilmiş % 15 
1315 Optik adeseler veya prizmalar, kullanılmak üzere şekil verilmiş olanlar hariç % 20 
1316 Mikroskop objektifi ve Lamı muaf 
1317 Fotoğraf klişesi, fotoğraf alımmış ve develope edilmiş olanlar da dâhil % 20 
1318 Gözlükler ve dürbünlerdeki göz camları: 
1319 Aynalar : 

1. Kıymetli madenler veya kıymetli madenlerle kaplı maddelerle mahlut 
olanlar 
2. Sair 

1320 Cam mücevher ve boncuklar; kıymetli taşları, madenleri, incileri, mercan, ve 
benzerlerini taklit etmek üzere işlenmiş olanlar dâhil 

1821 Cam ipliği, cam yünü (cam ipliğinden örülmüş) ve mamulleri 

% 
% 

% 
% 

50 
20 

20 
26 
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İfor&t Vergi 
No. Eşyanın cinsi haddi 

1322 Kırık veya artık cam parçaları Muaf 
1323 Cam mamulleri, b. y. z. 

1. Kıymetli madenler veya kıymetli madenlerle kaplı madenlerle mahlut 
olanlar % 50 
2. Sair : 

A) Elektrik levazımatı veya eritilmiş silisyum dioksitten yapılmış 
olanlar % 15 

Orup 14. 

Maden cevherleri ve madenler 

1423 ncü fıkraya göre tarifeye tatbik edilenlerden gayri madenler, şekilleri 
ilgili fıkralarda belirtilmemiş olanlar, civa hariç, sadece parça, külçe, yığın, 
yassı parça, kaim dilim, tane, toz, çubuk, tabaka, levha, halka, şerit, tel, boru, 
tüp, varak, veya tekrar imalâtta kullanılacak artık ve döküntü halinde ola
rak o fıkraya dâhil edileceklerdir. 

1401 Maden cevherleri (suyu giderilecek toz haline getirilmiş olanlar da dâhil), 
karışım, tortu ve cüruf halinde Muaf 

1402 Platin, iridyum, osmiyum, palladyum, rodyum, indium ve ruthenium Muaf 
1403 Altın Muaf 
1404 Gümüş Muaf 

y 1405 Demir ve çelik, başka yerde belirtilen hususi çelik hariç : 
y 2. Yassı ve kenarları boyunca birbirine kenetlenebilen parmaklık ka
zıkları % 15 
y 3. Yuvarlak kazıklar % 15 
y 4. Tel sarılan çubuklar, kangal şeklindeki tel içinde; her birinin ağır
lıkça ihtiva ettiği karbon % 0,5 ten daha az, fosfor ve kükürt % 0,03 
ten daha fazla olmıyanlar % 15 
y 7. Şeritler, soğukken halka şeklinde sarılabilenler; ağırlıkça ihtiva et
tikleri karbon % 0,5 ten daha az olmıyanlar , % 15 

1406 Hususi çelik: 
1. ihtiva ettikleri nikel, krom, tungsten, molibden, kobalt veya vanad
yum ağırlıkça % 0,5 ten daha az, silisyum veya manganez % 1 den 
daha az olmıyan parça, külçe, yığın, yassı parça, kaim dilim, kazık, 
çubuk, tel sarmaya yarıyan çubuk, tabaka, levha, tel, boru ve tüp 
şeklinde olanlar % 15 
2. İhtiva ettikleri karbon % 0,7 den az, fosfor, ve kükürt % 0,03 ten 
fazla olmıyan parça, külçe, yığın, yassı parça, kalın dilim, kazık ve 
çubuklar b. y. z. % 15 

1408 Aliminyum ve aliminyum halitaları, b. y. z. : 
1. Parça, külçe, kalın dilim ve tane şeklinde % 10 
2. Kazık, çubuk, tabaka, levha, tel, boru, tüp ve varak şeklinde % 20 
3. Artık ve döküntüler, sadece yeniden imalâta yarıyacak olanlar % 5 

1409 Magnezyum ve magnezyum halitaları % 5 
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No. 

— 2? — 

Eşyanın cinsi 

1410 

1411 

1412 

1413 

1414 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 

1420 
1421 

1422 
1423 

Bakır: 
1. Parça, külçe ve kaim dilim halinde 
2. Kazık, çubuk, tabaka, levha, tel, bükülmüş tel, boru ve tüp halinde 
3. Artık ve döküntüler, sadece yeniden imalâta yarıyaeak olanlar 

Kurşun : 
Parça, külçe ve kalın dilim halinde 
Tabaka, levha, tel, şerit çember, bant, boru ve tüp halinde 
Çay. sandıklarının içini kaplamakta kullanılan kurşun halitası 
Artık ve döküntüler, sadece yeniden imalâta yarıyaeak olanlar 

Tabaka, levha, boru, tüp ve varak halinde 
Artık ve döküntüler, sadece yeniden imalâta yarıyaeak olanlar 

1. 
2. 
3. 
4. 

Kalay 
2. 
3. 

Çinko : 
1. Parça, külçe kalın dilim ve tane halinde 
2. .Tabaka, levha, tel, boru ve tüp halinde 
3. Artık ve döküntüler, sadece yeniden imalâta yarıyaeak olanlar 

Nikel: 
Civa 
Bizmut 
Antimuvansülf ü r 
Kobalt 
Pirinç ve bronz: 

1. Parça, külçe ve kalın dilim halinde 
2. Kazık, çubuk', tabaka, levha, tel, boru, tüp ve varak halinde 
3. Artık ve döküntüler, sadece yeniden imalâta yarıyaeak olanlar 

Lehim 
Bebit madenî ve sair sürtünmeyi azaltan madenler (Mil yataklarına dökü
len ve saire) : 

1. Parça, külçe ve kalın dilim halinde 
2. Artık ve döküntüler, sadece yeniden imalâta yarayacak olanlar 

Altın ve gümüşle kaplı madenler 
Bu fıkradan başka bir fıkrada adı geçmiş olan fakat o fıkrada belirtilen şekil
lerden birinde bulunmıyan madenler ve diğer fıkralarda belirtilmemiş ma
denler 

1. Parça, külçe, kaim dilim, tane ve toz halinde 
2. Kazık veya çubuklar (kesiti T ve açı, v. s. şeklinde olanlar da dâhil) 
tabaka, levha, şerit, çember, bant, tel, boru, tüp, tel ipi, bükülmüş tel 
ve varak şeklinde olanlar 
3. Artık ve döküntüler, sadece yeniden imalâta yarıyaeak olanlar 

Vergi 
haddi 

% 10 
% 20 
% 5 

% .5 
% 15 
Muaf 
Muaf 

% 15 
Muaf 

% 10 
% ,20 
% 10 
Muaf 
% 10 
% 5 
Muaf 
Muaf 

% 10 
% 20 
% > 
% 10 

% 10 
% 10 
% 30 

% 10 

% 15 
% 10 
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No. Eşyanın cinsi haddi 

Grup İ5. 

Maden ve mamulleri 

Bu * grup altındaki sınıflara mekanik tertibatı haiz olan kuvvetle işletilen 
veya çekilen eşyalar dâhil edilmiyecektir. 

1501 Çiviler, tahta vidaları, sürgüler, vida somunu, perçin çivisi ve benzerleri, kıy
metli madenlerle yapılmış, mahlut veya kaplı bulunanlar hariç : 

1. Demirden veya çelikten % 15 
2. Sair % 20 

1502 Kemer kopçaları, b. y. z. % 16 
1503 Madeni ağ örgüleri veya tel kafesler: 

1. örülmüş olanlar : 
A) Bakır, pirinç veya bronzdan, kenarsız örülenler hariç % 15 
B) Sair l % 15 

2. Sairleri : 
A) Demir veya çelikten % 15 
B) Sair % 20 

1504 Perçinli tüpler, demir veya çelikten % 15 
1505 Bükülebilir tüpler : 

1. Demir veya çelikten % 15 
2. Sair % 20 

1506 Demiryolu inşatı malzemesi, b. y. z. % 15 
1507 Elektrik direkleri ve elektrik hatlarını asmaya mahsus malzeme, b. y. z. % 15 
1508 Bina, köprü, gemi, tersane, v.s. inşaatında kullanılan malzeme, b. y. z. • % 15 
1509 Madenî levha veya tabakalar, tavan, duvar, v.s. için (emay kaplı, ernay bo-

yasiyle boyalı, cilâlı, vernikli v.s. . % 20 
1510 Gaz kabları, sıvılar için sarnıçlar veya parçaları, (demir veya çelikten) % 15 
1511 Demir veya çelikten silindirler, sıkıştırılmış gazların doldurulması, için % 15 
1512 îzole edilmiş elektrik telleri % 20 
1513 Zıpkınlar % 15 
1514 Çapalar, demir veya çelikten % 15 
1515 Zincirler, b. y. z. : 

1. Kıymetli madenlerden yapılmış, olanlarla mahlûl veya kaplı olanlar % 50 
2. Sair : 

A) Demir ve çelikten, bisikletler için kullanılanlar da dâhil 
B) Sair 

1516 Makineler için zincir, kayış tertibatı 
1517 Saat zincirleri, gözlük veya göz camları için zincirler ve insan üzerinde süs 

olarak takılan sair zincirler : 
1. Altın veya platinden veya âltm kaplı 

x 2. Sair 
1518 Musluk ve valflar, kıymetli madenlerden yapılmış veya onlarla mahlut veya 

kaplı olanlar hariç : 
1. Âdi madenlerle kaplı olanlar % 20 

% 
% 
% 

% 

% 

15 
20 
15 

50 

20 
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Tarife Vergi 

No. Eşyanın cinsi haddi 

2. Sair : 
A) Demir veya çelikten % 15 
B) Sair " • . , % 20 

1519 Menteşeler, şapka askıları ve kapı, pencere, mobilya için kullanılan sair sert 
malzeme, v. s. : 

• . ^ . . . 

1. Kıymetli madenlerden yapılmış veya onlarla mahlut veya kapli olan
lar - > -' • % 50 
2. Âdi madenlerle kaplı olanlar % 20 
3. Sair : . 

A) Demir veya çelikten . % 15 
B) Sair % 20 

1520 Kilitler ve anahtarlar : 
1. Kıymetli madenlerden yapılmış veya onlarla mahlut veya kapli olan
lar % 50 
2. Âdi madenlerle kaplı olanlar % 20 
3. ' Sair : 

A) Demir veya çelikten % 15 
B) Sair % 20 

1521 Platin potalar veya yassı kablar Muaf 
1522 Kesme aletleri, madenleri, odun veya sair sert maddeleri kesmek için Makine 

içinde veya beraberinde kullanılanlar, makinist aletleri, ziraat aletleri ve par
çaları, b. y. z. 

1. Matkap, rayma ve vida yuvası oyma aletleri,' kullanılacak şekilde ça
tılmış veya takılmış olanlar hariç %2Ö 
2. Makinelerde kullanılan testereler (Ewg. 22 No. dan kalın olan, ma
kineler haricinde de kullanılan demir keskileri dâhil ve Bwg. 22 No. dan 
ince olan demir keskileri hariç) para kenarlarını kesmeye yarıyan keskiler, 
dişli keskiler % 20 
3. Sair * % 15 

1523 Krikolar % 15 
1524 Kesme aletleri, jiletsiz traş makineleri de dâhil ve başka yerde zikredilenler 

hariç : 
1. Kıymetli madenler, kıymetli madenlerle kaplı maddeler, kıymetli taş
lar, yarı kıymetli taşlar, inciler, inci istridyesi kabuğu, mercan, fildişi ve
ya kaplumbağa kabuğundan yapılmış veya mahlut olanlar % 50 
2. Sair : 

A) Traş makineleri (jiletsiz olanlar da dâhil) veya bunların jiletleri 
B) Sair 

1525 Sofra çatal ve kaşıkları : 
1. Kıymetli madenlerden yapılmış veya onlarla mahlut ve kaplı bulunanlar 
2. Sair 

1526 Tirbuşonlar 
1527 Madenî şişe tapaları 
1528 Şişe kapakları 
1529 Fişeklikler 

% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

20 
20 

50 
20 
15 
15 
15 
15 
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Tarife 

No. Eşyanın cinsi haddi 

1530 

1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
1538 

1539 
1540 
1541 
1542 

1543 

1544 

1545 
1546 

Dikiş veya örgü iğneleri, topln iğneler ve benzerleri, insan üzerinde süs olarak 
takılanlar hariç : 

1. örgü makinesi iğneleri 
2. Sair 

Kampanalar ve taşıt vasıtalarında kullanılan ziller 
Bisiklet pompaları 
Ateş söndürücüler 
Et satırları 
Kahve değirmenleri 
Dondurma makineleri 
Sobalar ve aksamı, b. y. z. 
Elektrik sobaları, elektrik ütüleri ve elektrik enerjisinden faydalanarak ısınan 
sair aletleri, makinelerde kullanılanlar hariç 
Radyotörler, makinelerde kullanılanlar hariç 
Karyolalar ve parçaları 
Kasalar, para kasaları da dâhil 
Sayma makineleri, tarih atma makineleri, çok delgi veya zımba makineleri, ka-
lemtraşlar ve benzeri aletler ve parçaları 
Madenî paralar ( altın ve gümüşten gayri ve Japon parası olmıyan paralar), 
(sadece yeniden imalâtta kullanılmaya yarıyan maden artıkları veya dökün
tüleri olarak tarifeye tatbik edileceklerdir.) 
Kıymetli madenlerin mamulleri ve kıymetli madenlerle mahlut veya kaplı ma
muller, b.y.z. 
Bakır, prinç veya bronz mamulleri, b.y.z. 
Aliminyum mamulleri, b.y.z. 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 

5 
10 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

20 
15 
15 
15 

15 

Muaf 

% 50 
% 20 
% 20 

Grup 16. 

Saatler, ilmî alet ve- edevat, ateşli silâhlar, kara, hava, deniz taşıt vasıtaları ve makineler 

1601 Cep saatleri ve bilek saatleri, istenince durdurulabilen, saniye gösteren saat
ler de dâhil : 

1. Dışı altın veya platin olanlar 
1602 Cep ve bilek saatleriyle, istenince durdurulabilen «Saniye gösteren saatlerin» 

parçaları : 
1." Altın veya platinden 
2. Gümüşten veya altın kaplamalı madenden 
3. Sair : 

A) Saatin makinesi ve parçaları, kadranı, akrep ve yelkovanı da 
dâhil 
B) Zemberek ve ayar zemberekleri 
C) Sair 

1603 Masa ve duvar saatleri 
1604 Elektrik saatleri, ana saat ve ikinci derecedeki saatler de dâhil 
1605 Bekçi saatleri ve sair zaman kaydeden saatler 

% 

% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

50 

50 
30 

30 
10 
25 
30 
25 
20 
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No. 

1606 

1607 
1608 
1609 

Eşyanın cinsi 

1610 
1611 
1612 

1613 

1614 
1615 
1616 
1617 

1618 
1619 
1620 
1621 
1622 

1623 
1624 
1625 
1626 

1627 

1628 
1629 
1630 

Masa veya duvar saatleri, elektrik saatleri, kule saatleri, bekçi saatleri veya 
sair zaman kaydeden saatlerin parçaları 
Kronometreler (kronometreli saatler hariç) veya parçaları 
Pusula ve parçaları 
Tek ve çift gözlü dürbünler : 

1. Kıymetli madenler, kıymetli madenlerle kaplı maddeler, kıymetli taş
lar, yarı kıymetli taşlar, inci, mercan, fildişi, kaplumbağa kabuğu veya 
naime kabuklariyle mahlut olanlar 
2. Sair 

Teleskoplar 
Mikroskoplar ve parçaları 
Düz cetveller, kare şeklinde olanlar, mezrolar, mikyas aletleri, tel ölçmeye ya-
rıyan geyçler, vida dişlerini ölçmeye yarıyan geyçler, kalınlık ölçmeye yarıyan 
geyçler, mikro - metreler, çap pergelleri, pergeller, tesviye aletleri, ve benzeri 
aletler 
Teraziler ve sair tartı aletleri, kilo, gram gibi ağırlık ölçüleriyle beraber veya 
ayrı 
Terazi ve sair tartı aletlerinin parçaları, dirhem ve kilolar da dâhil 
Gaz saatleri 
Su saatleri 
Termometreler : 

1. Klinik termometreleri, kılıfiyle beraber veya ayrı 
2. Sair 

Barometreler 
Ampermetreler, voltmetreler, voltampermetreler 
Vatmetreler, vat saat ölçüleri 
Tazyik ölçerler, vakum geyçleri dâhil 
Takometre (hız ölçerler), parakete (gemi süratini ölçme âletleri), buhar ma
kinesi saatleri, rüzgârın kuvvet ve süratini tâyin eden âletler (anemometre-
ler), dinamometreler (kuvvet ölçmeye yarıyan âletler), siklometreler (oto
mobil, bisiklet v. s. nin gittiği yolu ölçmeye mahsus âletler), pedometreler 
(adımları sayarak mesafe ölçen âletler) ve benzeri sair âletler 
Elektrik bataryaları 
Elektrik bataryalarının parçaları, karbon elektrodlar hariç 
Tıbbî veya ortopedi cihaz ve âletleri, veya parçaları, b. y. z. 
Çizme veya mesaha âletleri, veya parçaları, b. y. z. 

1. Çizme âletleri ve parçaları 
2. Sair 

Kasa makineleri, hesap makineleri ve benzeri âletler ve parçaları : 
1. Elle çalıştırılan kasa ve hesap makineleri 
2. Sair 

Daktilo makineleri ve parçaları 
Lâboratuvar âlet ve cihazları ve parçaları, b. y. z. 
Sinema makinesi projektörü, fotoğraf büyütmeğe yarıyan cihazlar, hayalife
ner veya projektörler, ve parçaları 

Vergi 
haddi 

% 20 
% 20 
% 15 

% 50 
% 20 
% 15 
% 20 

% 15 

% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 

15 
15 
15 
15 

15 
15 
15 
15 
15 

% 15 

% 
% 
% 
% 

% 
% 

% 
% 
% 
% 

15 
15 
15 
20 

15 
20 

20 
15 
15 
20 

% 20 
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Tarife 

No. 

1631 

1632 

Eşyanın cinsi 

163̂  
İ634 

1635 
İ636 
1637 

um 

1639 
1640 
1641 

1642 

1643 

1644 

1645 
1646 

Fotoğraf levazımatı, 
İs Sinema makinesi içiü 
{J; Mikroskop' veya uçaklar için 
3. Sair 

Fotoğraf İevazıhiatl parçalan i 
1. Adeseler 
2. Fotoğraf karanlık kutusu 

Â) Sinema makinesi için 
ti) Mikroskop veya uçaklar için 
ö) Sair 

Ü. öidtipi (resmi h<ifif noktalarla gösteren) baskı klişeleri 
4. Sair 

Gramofonlar, radyo aİıcı cihazını haiz bulunanlar da dâhil 
Gramofonların parça ve yardımcı aksami (radyo alıcı cihazını haiz olanlar dâ
hil) ; radyo alıcı cihazının parça veya yardımcı aksamı hariç 
Müzik âletleri 
Müzik âletlerinin parça ve yardımcı aksami 
Telgraf ve telefon cihazları ve parçalar!, 'h. y. z, 

1. Elektrik hattını haiz olan telgraf ve telefon cihazı 
2. Radyo telgraf ve radyo telefon cihazı, radyo alıcıları ve şasileri dâhil, 
fakat televizyon alıcıları ve şasileri hariç 
3". Televizyon alıcılafı ve şasileri 
4. Sair i 

Â) Vakum tüpleri 
B) Sait' 

Ateşli silâhlar ve parçalan : _ 
1. Tüfekler ve spor tüfekleri 
2. Sair 

Demiryolu lokomotifleri ve kömür ve su vagonları 
Demiryolu arabaları, b. y. z. 
Demiryolu lokomotifleriyle su ve kömür vagonlarının ve sair demiryolu ara
balarının parçaları, b. y. z. 
Otomobiller, üç tekerlekli velosipetler ve müteharrik makina ile teçhiz edil
miş şasiler : 

1. Yolcu otomobilleri 
2. Sair otobüs, kamyon, traktör, sıhhiye arabaları, itfaiye arabaları, 
sulama arabaları cadde temizleme arabaları ve sıvı maddelerinin 
nakli için otomatik taşıtlar dâhil, çelik zinciri havi olanlar hariç 

Otomobil parçaları, arkada çekilen araba ve sair kısımlar dâhil, fakat müte
harrik makina kısmı hariç : 

1.. Şasiler 
2. Sair * 

Bisiklet ve motosikletler, yan sepetleri olanlar da dâhil 
1. Müteharrik makinalı olanlar -sv-*-.**•»• 
2. Sair >>J^-<''- •" " "" • 

Bisiklet ve motosiklet parçaları, müteharrik makina ve zincirler hariç 
Kara taşıt vasıtaları ve parçaları, b. y. z. 

Vergi 
haddi 

% 30 
% 15 
% 40 

% 20 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 

20 
15 
80 
20 
30 
40 

30 
20 
15 

% 15 

% 
% 

% 
% 

% 
% 
% 
% 

20 
30 
30 
15 

30 
20 
15 
15 

% 15 

% 40 

% 30 

% 
% 

% 
% 
% 
% 

30 
30 

30 
20 
15 
15 
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Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

1647 Uçaklar ve parçaları müteharrik makinalar hariç 
1648 Gemiler 
1649 Buhar kazanları 
1650 Buhar kazanlarının parça ve yardımcı aksamı, b. y. z. 
1651 Mekanik kömür atıcı ve ateş karıştırıcı aletler 
1652 Boşa giden yakıtı kullanan cihazlar 
1653 Kazan suyuyla ısınan kaloriferler 
1654 Injektör (buhar kazanma soğuk su sıkan cihaz) ve ejektörler (tahliye cihazı) 
1655 Ray üzerinde islemiyen buharlı lokomotif makinaları ve portatif buhar maki-

naları 
1656 Buhar türbinleri ve parçaları 
1657 Buhar makinaları, b. y. z. 
1658 iç patlamalı motörler : 

1. Otomobil veya motosikletler için 
2. Sair 

1659 Su türbinleri veya Pelton çarkı 
1660 Dinamolar, elektrik motörleri, devir makineleri, frekans değiştiriciler, cereyan 

safhasını değiştiren veya cereyan safhaları arasındaki farkı ölçen devir maki
neleri veya armatürler 

1661 Transformatörler 
1.662 Müteharrik makineye bağlı dinamolar ; 

1. Buhar türbinlerine bağlı 
2. Sair 

1663 Müteharrik makineler, b. y. z. 
1664 Makaralar veya zincir palangaları 
1665 Maçunalar 
1666 Bocurgatlar, vinçler, ufkî ırgatlar ve benzerleri, b. y. z. 
1667 Yol silindirleri 
1668 Beton sıkıştırıcıları 
1669 Tarama makineleri 
1670 Makine kuvvetiyle işliyen çekiçler 
1671 Gaz kompresörleri 
1672 Dikiş makineleri, sadece üst kısmı olanlar da dâhil 
1673 Dikiş makinelerinin parça ve yardımcı aksamı, iğneler hariç 
1674 Dalgıç cihazı veya parçaları 
1675 Tulumbalar b. y. z. 
1676 Körükler, elektrik yelpazeleri de dâhil 
1677 Hidrolik presler (Su cendereleri) 
1678 Hava tazyiki ile işliyen alet ve makineleri, b. y. z. 
1679 Maden ve odun işlemeye yarıyan makineler (Yuvarlama makineleri, çizme ma

kineleri, çivi yapan makineler, şekil veren makineler, flânş yapmakta kullanı
lan dökmeci aletleri, bükme aletleri, perçinleme aletleri, v. s.) veya maden ve 
odundan gayrı sert maddeleri kesmeye ve doğramaya yarıyan makineler; ha
va tazyikiyle işliyenler ve başka yerde belirtilmiş olanlar hariç % 15 

1680 Eğirme ve bükme makineleri, ipliklerin bükülmesi ve bitmiş hale gelmesine ve
ya eğrilecek malzemenin hazırlanmasına yarıyan makineler, çırçır makineleri, 
yıkama ve temizleme makineleri, bağlama veya sarma makineleri v. s. % 15 

Vergi 
haddi 

% 
% 
% 
% 
% 

' % 
% 
% 

% 
% 
% 

% 
% 
% 

% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
•% 
% 
% 
% 

. % 
". % 
% 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

15 
15 
15 

30 
15 
15 

15 
15 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
20 
10 
15 
15' 
15 
15 
15 
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Tarife 
No. 

1681 

1682 
1683 

1684 

1685 
1686 

1687 
1688 

— 34 — 

Eşyanın cinsi 

Dokuma tezgâhları, dokunacak malzemeyi hazırlamaya yanyan makineler, ve
ya kumaş dokumaya yanyan makineler 
örme makineleri 
îplik veya kumaşları boyama, beyazlatma, merserize etme, (Parlaklık vermek 
suretiyle kumaşı ipeğe benzetme) makineleri 
Kâğıt yapma makinalan veya kâğıt yapmıya yanyan malzemeyi hazırlıyan 
makinalar 
Matbaa makinalan 
Maden aramaya yanyan sondaj makinalan, santrifüjlü ayırma cihaztan, süt 
şişesi yıkama makinalan, sütü sterilize eden makinalar ve süt kurutma maki
nalan 
Bunların dayanak, ayak ve parçaları 
Makina parçaları, b. y. z. : 

1. Tekerlekler, demir ve çelikten dişli çarkları da dâhil 
2. Silindirler 
3. îplik bükme makinalarının veya dokuma tezgâhlarının parçalan, 
kumaş tarakları da dâhil 
4. Kâğıt yapmıya yanyan kenarsız madenî ağlar ve kenarsız fötrler 

Tergi 
haddi 

% 15 
% 15 

% 15 

Wo 15 
;% 15 

% 15 
% 25 

% 15 
% 15 

:% 15 
% 15 

1701 
1702 

1703 
1704 

İ705 
1706 

1707 
1708 

1709 

Gurup 17. 

Çeşitli Maddeler 

Bu guruptaki «ipek» tâbiri «tabiî ipek» anlamına gelecektir. 
Kopra 
«Funori» (Gloiosiphoniaceae) (Kumaş ve kâğıdı sertleştirmek veya cilalamak 
için kullanılan bir nevi tutkal) «Tengusa» (Gelidiace ae) ve irlanda yosunu 
Manyok kökü 
Amorphophallus tubers (yeraltında yumrusu olan bir nevi tropikal nebat) 
kesilmiş, kurutulmuş veya toz haline getirilmiş olanlar da dâhil 
Hasır, Panama hasın, hurma yaprakları, saz, kamış, asma ve benzeri 
Hint kamışı : 

1. Yarılmamış 
2. Sair : 

Bambu kamışı 
Mantar ve mantar mamulleri : 

1. 
2. 
3. 
4. 

Odun : 
1. 

Kabuğu 
Levha halinde 
Kullanılmış veya döküntü ve 
Sair : 

artıkları 

Kesilmiş, testereyle kesilmiş ve yarılmış : 
A) Çam, köknar, sedir, ve sair kozalaklı ağaçlar : 

a) Sedir, uzunluğu 20 cm. genişliği 7 cm. ve kalınlığı 7 mili
metreyi geçmiyen 

Muaf 

Muaf 
;% 10 

% 40 
:% 5 

Muaf 
% 10 
% 10 

Muaf 
% 5 

Muaf 
% 10 

Muaf 
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Tarife Vergi 

No. Eşyanın cinsi haddi 

b) Sair : 
b) 1. Beyaz sedir, sarı sedir veya sair Chamaecyparis odun
ları, kırmızı sedir ve sair Thuja odunları, veya Hemlöck çamı, 
ve sair «Tsuga» türlü ağaçları, kalınlığı 200 milimetreyi geçmi-
yenler % 5 
b) 2. Sair : Muaf 

B) Sair: 
a) «Karin», «Tsuga» veya şimşir odunu, «Takayasan» (Baryxy-
lum rufum, Lour), kırmızı odun, veya gül ağacı, kırmızı sandal 
ağacı ve abanoz ağacı, beyaz damarlı abanoz hariç % 20 
b) Tek ağacı Muaf 
c) «Kiri» (Paulownia Tomentosa veya Paulöwma fortund) % 5 
d) Sair : Muaf 

2. Sair: 
A) «Kaşin», «Tsuga» veya şimşir, «Tagayasan» (Baryxylum ru
fum, Lour) kırmızı odun veya gül ağacı, kırmızı sandal âfa«ı ve aba
noz ağacı, beyaz damarlı abanoz hariç % 30 
B) Kibrit çubukları veya kıymıkları Muaf 
C) Sair % 15 

1710 Bir fıçı veya sandık v. s. yapmak için hazırlanmış malzeme, tahta kümesi % 15 
1711 Nebati maddelerin elek hasılatı % 5 
1712 Yakacak odun Muaf 
1713 Mangal kömürü : 

1. Yakmak için Muaf 
1714 Kemik kömürü Muaf 
1715 Kemik külü Muaf 
1716 Elektrik tüpleri için teller % 10 
1717 Karbon elektrodlar veya elektrik işlerinde kullanılan sair karbonlar : 

1. Toz veya tane halinde % 10 
2. Sair : 

A) Her biri 300 gramdan fazla olmıyan % 15 
B) Sair ' % 10 

1718 Katalizatörler (Kimyevi olayları kendileri iıştirak etmeksizin kolaylaştıran 
maddeler), platin, vanadyum, demir ve bunların bileşiklerini ihtiva edenler Muaf 

1719 Şapka yapmakta kullanılan hasır örgüleri % 10 
1720 Nebati malzemeden yapılan hasır ve haıır örgüleri; kumaş imâlinde kullanılan 

«* liflerden yapılanlar hariç : 
1. Ambalaj için kullanılanlar Muaf 
2. Sair % 10 

1721 Hasır, panama hasırı, hurma yaprakları, saz, kamış, bambu, Hint kamışı, asma 
ve benzerlerinden mamul eşya, b. y. z. : 

1. Sazdan yapılan torba ve çantalar Muaf 
2. Sair ^m*r -«- % 2 0 
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Tarife 
No. 

1722 

Eşyanın cinsi 
Vergi 
haddi 

1723 

1724 

1725 

1726 
1727 

1728 

1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 

1735 

1736 

1737 
1738 
1739 

Şemsiye bastonları, bastonlar, kamçılar, veya sapları : 
1. Kıymetli madenlerden, kıymetli madenlerle kaplı maddelerden, kıymet
li taşlardan, yarı kıymetli taşlardan, inci, mercan, fildişi veya kaplumbağa 
kabuğundan yapılmış veya mahlut olanlar 
2. Sair 

Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri : 
1. Tamamiyle veya kısmen ipekten 
2. Sair 

Odun mamulleri, b. y. z. : 
1. Kıymetli madenlerle, kıymetli madenlerle kaplı maddelerle, kıymetli 
taşlarla, yarı kıymetli taşlarla, inci, mercan, fildişi veya kaplumbağa ka
buğu ile mahlut olanlar 
2. Sair : 

A) «Karin», «Tsuge» veya şimşir, «Tagayasan» (Baryxylum rufum, 
Lour) kırmızı odun veya gül ağacı, kırmızı sandal ağacı veya abanoz 
ağacı 
B) Sair 

Katranlı fötrler, katranlı kâğıt ve katran asfalt, reçine v. s. ile kaplanmış, 
tavan ve gemilerin tabanını kaplamak v. s. için kullanılan benzeri malzeme 
Kazan keçeleri 
Kauçuk mamulleri, gutta - percha mamulleri de dâhil, b. y. z. : 

1. Kauçuk, sıvı ve macun halinde ve sair vülkanize edilmemiş kauçuk 
2. Dişçilikte kullanılan kauçuk 
3. Sair 

Döküntü veya artık kauçuk, gutta percha artıkları da dâhil, sadece yeniden 
imalâtta kullanılacak olanlar 
Çubuk, tabaka, levha, tüp v. s. halinde vülkanize kauçuk 
Selüloit veya mamulleri, b. y. z. 
Selüloit artık ve döküntüleri, sadece yeniden imalâta yarıyacak olan 
Galalit veya mamulleri, b. y. z. 
Sentetik reçineler veya mamulleri, artık ve döküntüler de dâhil, b. y. z. 
Fırçalar ve süpürgeler : 

1. Kıymetli madenler, kıymetli madenlerle kaplı maddeler, fildişi ve kap
lumbağa kabuğu ile mahlut olanlar 
2. Sair 

Lâmbalar, aydınlatma cihazı ve parçaları, b. y. z. : 
1. Emniyet feneri, gemi fenerleri, elektrik ampullü, duy, abajur veya 
havagazı lâmbalarının üzerine geçirilen gömlekler 
2. Tıbbi maksatlarla kullanılan lâmbalar 
3. Sair 

Fotoğraf filimleri, develope edilmişler de dâhil: 
1. X ışınları için 
2. . Sair maksatlar için 

Jelatin Kâğıdı 
Suni çiçekler, taklit yapraklar, lak'it meyvalar v. s. ve parçaları 
Tuvalet kutuları 

% 50 
% 20 

% 30 
% 20 

% 50 

% 
% 

% 
% 

% 

40 
20 

10 
10 

5 
Muaf 
% 15 

Muaf 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 

% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 

20 
20 
20 
15 
30 

50 
20 

15 
10 
20 

1Q 
30 
Ü5 
40 
40 
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No. 
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Eşyanın cinsi 
Vergi 
haddi 

1740 Dolma kalemler, stilograflar, mekanik kurşun kalemler, kurşun kalemler, 
mürekkep kalemleri ve parçaları : 

1. Kalem konacakları ve sapları kıymetli madenlerden, kıymetli ma
denlerle kaplı madenlerden, kıymetli taşlardan, inci, mercan, fildişi ve
ya kaplumbağa kabuğundan yapılmış veya mahlut olanlar % 50 
2. Sair: 

A) Dolma kalemler vey<\ mekanik kurşun kalemler % ±o 
B) Kurşundan yap ı ln^ kalemler veya kurşun kalem kurşunları % 20 
C) Sair: 

a) Yakı kalemi uçla »M ; 
a - 1 . Altından % 20 
a -2. Sair % 15 

b) Sair % 20 
1741 Beyzbol, tenis pingpong bilardo, satranç ve sair spor veya oyun eşyası, 

parça ve yardımcı vasıtaları, oyun kâğıtları hariç: 
1. Beyzbol, tenis ve sair kır oyunlarına ait eşyalar, parça ve yardımcı 
vasıtaları % 20 
2. Sair % 30 

1742 Oyuncaklar % 40 
1743 Modeller . Muaf 
1744 Hayvan yemleri , Mu^i! 
1745 Buğday kepeği Muac 
1746 Pirinç kepeği Muaf 
1747 Keten veya pamuk tohumlarının posası (Küspe) yenmiyecek kuru balık, 

kemik unu, kan tozu, guano (Deniz kuşu gübresi veya balıktan yapılmış 
suni gübre), kalsiyum süperfosfat, kalsiyum siyanamid veya sair gübreler, 
b. y. z. Muaf 

1749 Başka yerde zikredilmiyen eşyalar: 
2. Sair : 

A) Kıymetli madenler, kıymetli madenlerle kaplı madenler, kıy
metli taşlar, inci, mercan, fildişi ve kaplumbağa kabuğu ile mah
lut olanlar % 50 

« • » 
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Devre : X 
içtima : 1 S. SAYISI 248 

Maraş Mebusu Abdullah Aytemiz'in, Arzuhal Eencümeninin 
25.11.1955 tarihli haftalık Karar cetvelindeki 350 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzu

hal Encümeni mazbatası (4/111) 

Yüksek Reisliğe 

Arzuhal Encümeninin 1955/4 sayılı haftalık cetvelle neşredilen 10 . I 
yılı Kararının Umumi Heyette görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

1955 gün ve 350 sa-

Maraş Mebusu 
A. Aytemiz 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat V6 Evrak No.: İ3391 
Artuhal En. No.: 12485 

Karar Na. : 65 
Esas No.: 4-111 

16 .IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Demiryolları Hareket Dairesi Vuku
at Şubesi Müdürü iken re'sen emekliye sevk 
edilmiş olan Ferit Arraç hakkında encümeni-
ınizce verilip 25 , II . 1955 tarihli haftalık 
cetvelle neşrolunan 10 . I . 1955 tarih ve 
350 numaralı karara karşı Maraş Mebusu Ab
dullah Aytemiz tarafından müddeti içinde ile
riye sürülen itiraz üzerine bu husustaki evrak 
tekrar mütalâa ve tetkik olundu. 

Münakalât Vekâletinin mezkûr dosya için
deki cevabi yazısına nazaran fiilî hizmet müd
deti 35 sene, dört ay, 19 güne baliğ olmuş bu
lunan mumaileyh Ferit Arraç, görülen lüzuma 
binaen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin B 
fıkrası gereğince, 30 . IV . 1952 tarihinde 
re'sen tekaüde sevk edilmiştir. 

Adı geçen tarafından, bu tasarrufun kaldı
rılması talebiyle yapılan müracaatı inceliyen en
cümenimiz ise, benzeri işlerde Umumi Heyetin 
tebellür eden ve zamanla da ittırat ve istikrar 
kesbetmiş bulunan karar ve içtihadına uyarak, 
haiz olduğu kanuni takdir hakkına müsteniden 

idarece tesis edilmiş olan mezkûr tekaütlük 
muamelesine matuf bahis mevzuu müracaat ve 
şikâyeti reddetmiştir. 

Binaenaleyh, bu yoldaki kararımıza karşı 
vukubulan itiraz varit .olmamak lâzımgelece-
ğinden taallûk ettiği mezkûr kararda ısrar edil
mesi, azadan Hüseyin Ortakcıoğlu'nun muhale
fetine karşı, ekseriyetle uygun görülmüştür. 

Keyfiyeti, yüksek tasvibe sunulmak üzere, 
saygı ile arz ederiz. 

Arzuhal Encümeni 
Reisi 
Konya 

A. F. Ağaoğlu 
Kâtip 

.. Elâzığ 
S. Toker 

Edirne 
C. Köprülü 

Mardin 
R. K. Timuroğlu 

Mazbata Muharriri 
Bingöl 

İV. Araş 

Çorum 
Muhalifim 

H. Ortakcıoğlu 
Edirne 

H. Maksudoğlu 
Samsun 

S. Çonoğlu 
İmzada bulunamadı 

»•«« 





Devre : X 
İçtima : 1 S. SAYISI 249 

Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt ve 60 arkadaşının, Devlet Me
murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile ek ve tadillerinin Adliye Vekâleti kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Adliye ve Bütçe encü

menleri mazbataları (2/77) 

29 . XII . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun teklifi takdim edilmiştir. 

Gereğinin yapılmasına müsaadeleri saygiyle arz olunur. 
Erzurum Kocaeli izmir Niğde Burdur 

A. Eryurt S. Dinçer M. A, Sebük H, A. Göktürk B. Kayaalp 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

3656 sayılı Kanunun Adliye Vekâleti bölümünde değişiklik yapılarak bâzı kadroların ilâ
vesi hakkında Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt ile 4 arkadaşının Yüksek Riyasete yapmış 
olduğu ve Adalet Encümenine havale edilmiş olan kanun teklifine iltihak ve iştirak ettiğimizi 
saygılarımızla arz ederiz. 

Balıkesir 
V. Asena 

Tokad 
8. Gülüt 

Mardin 
A. Bayar 
Erzurum 

B. Dülger 
Erzurum 

E. Tuncel 
Konya 

H. Özyörük 
Urfa 

M. Timur 
Bursa 

S. Çıracıoğlu 
Muğla 

N. özsan 
Balıkesir 

E. Güreli 

Kocaeli 
* N. Akın 

Urfa 
0. öncel 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Erzurum 
H. Numanoğlu 

Ankara 
A. Temuçin 

Tekirdağ 
î. H. Akyüz 

Giresun 
1). Köymen 
Kastamonu 

-M. Kuşakcıoğlu 
Tokad 

A. Gürhan 
Muğla 

Z, Mandalinci 

Denizli 

Mardin 
R. Kemal Timur oğlu 

Yozgad 
T. Alpay 
Afyon K. 
R. Çerçel 

Giresun 
A. İzmen 

Urfa 
F. Ayalp 

Bursa 
R. Aybar 

Bursa 
A. Erozan 

Muğla 
Y. Ba§er 

Kastamonu 
II. Dura 

Tokad 
0. Hacibaloğlu 

Uşak 
Y. Aysal 

Yozgad 
ö. L. Erzurumluoğlu 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

Afyon K. 
0. Talu 

Urfa 
A. özbay 
Yozgad 

N. Kurban 
Konya 

M. Obuz 
Bingöl 

N. Araş 
Konya 

H. R. Atademir 



Bitlis 
İV. Barut 

Samsun 
H. Tekay 

Kayseri 
/ . Kirazoğlu 

Kayseri 
H. Kurmel 

Kastamonu 
8. Çağlar 

Samsun 
A. Eker 

Uşak 
H. Yılmaz 

Konya 
B. Gökmenoğlu 

Samsun 
R. O. Gümüşoğlu 

Samsun 
ö. Güri§ 

Çorum 
§. Gürses 
Kayseri 

S. Hacıpaşaoğlu 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Trabzon 
H. Ağanoğlü 

Ordu 
C. Bengü 

Konya 
M. R. özal 

ESBABI MUCÎBE LÂYİHASI 

14 Mayıs İnkılâbından sonra, memleketin umumi faaliyet ve iş sahasında büyük bir vüsat ve in
kişaf hâsıl olmuştur. Bu inkişaf birçok yeni fiillerin ve ihtilâfların doğmasına kapı açmıştır. Bütün 
bunlar mahkemelere intikal eden işlerin eskiye nazaran büyük bir yekûna baliğ olmasını intaç eyle
miştir. Ayrıca âmmenin nizam ve emniyetini daha iyi sağlıyabilmek için çıkarılan yeni mevzuat ve 
mevcut kanunlara yapılan ilâveler dahi mahkemelerdeki iş hacmini artırmıştır. 

Suç ve ihtilâflarda vukubulan ve dâva haline gelen bu artmalar daha ziyade ağır ceza ve asliye 
mahkemelerinin vazifelerini alâkadar etmektedir. Halbuki terfi müddetlerini bitirdikleri halde uzun 
senelerden beri türlü kadro maaşını alamıyan hâkimlerden dörtte üçü bu mahkemelerde vazife gör
mektedir. Bu kadro maaşını alamıyan mezkûr hâkimler terfiden ümitlerini keserek başka sahalarda talih
lerini denemek yoluna girmiş ve bu yüzden de istifalar çoğalmıştır. Nitekim Adalet Bütçesini tetkik 
eden raportörler de raporlarında bu noktalara temas etmiş ve seneden seneye çoğalan mahkemelerdeki 
iş hacmi üzerinde durmuştur. 

Bu arada dört sene zarfında Adlî cihazımıza 528 mahkemenin ilâve edilmiş olduğu, hâkim ve 
müddeiumumi adedinin 3287 ye iblâğ edildiğini belirtmek lâzımdır. Bundan başka 1952 senesinde 
Adalet müesseselerine 2 859 427 iş ve dâva intikâl etmiş olduğuna göre 1955 yılında bu miktarın üç 
milyonun üstünde olacağı kuvvetle muhtemeldir. 

Malen 17 vilâyet merkeziyle 24 kaza merkezinde tek hâkimden müteşekkil mürettep ağır ceza 
mahkemeleri faaliyette bulunmakta ve bu mahkemelere o mahaldeki hukuk ve ceza hâkimleri âza ola
rak iştirak etmektedirler. Bu hal hem ağır ceza hem de bizzat bu yerdeki hukuk ve ceza dâvaları
nın gerekli sürat ve intizam dairesinde cereyanını güçleştirmektedir. Ayni zamanda ağır ceza dâva
larında ihtisasa yer verilmesi zaruri bulunduğundan hukuk hâkimlerinin mürettep ağır ceza mahke
melerine âza veya reis olarak iştiraklerinde dahi mahzur mütalâa edilmektedir. 

Yukarda arz edildiği veçhile kanun teklifimize bağlı olan kadro cetvelinde Adliye Vekâleti kısmı
na ilâveten 10 aded yüzlük, 25 aded doksanlık, 25 aded seksenlik ve 25 aded de Yetmiş liralık kadro 
istenmektedir. Buı suretle mezkûr kadrolar tasvip edildiği takdirde mürettep ağır ceza mahkemele
rinin müstakil hale ifrağı ve bâzı asliye mahkemelerinin takviyesi mümkün olacak ve ayni zamanda 
kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen yüzlerce hâkim ve müddeiumuminin terfileri temin edilecek
tir. 
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Adliye Encik 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 2/77 
Karar No. 14 

Yüksek 

Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt ve alt-
Bil| arkadaşının; Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı bir sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Adliye Vekâleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifi encümenimi
ze havale olunmakla hükümet temsilcisi huzıı-
riyle incelendi. 

Vekâletlerin maaş kadroları daima, aşağı 
maaşlardan yüksek maaşlara doğru daralan bir 
ehram manzarası arz eder. Buna mukabil umu
miyet itibariyle her vekâletin baremin aşağı 
derecelerinde bulunan memurlarda aranan va
sıf ve ehliyet ile aynı vekâletin yüksek barem 
derecelerini işgal eden kimselerde aranan vasıf 
ve ehliyet arasında muazzam fark mevcuttur. 

Meselâ her hangi bir vekâlette 35 lira asli 
maaş alan bir memur ile 150 lira asli maaş alan 
bir müdür veya umum müdürün yaptıkları işin 
icabettirdiği liyakat ve arz ettiği şümul ve 
ehemmiyeti hiçbir zaman aynı değildir. 

Vazifeler böylece; ehemmiyet derecelerine 
göre bir ehram manzarası arz edince buna te
kabül eden maaş kadrolarının da mütenazır bir 
nispet almasından daha tabiî bir şey düşünüle
mez. 

Bu noktayı böylece işaret ettikten sonra 
Adalet tevzii vazifesini üzerine alanların yani 
hâkim ve cumhuriyet müddeiumumilerinin yap
tıkları vazifelerde şümul ve ehemmiyet bakı
mından böyle bir tefrik yapmanın mümkün olup 
olamryacağmı nazara almak lâzımdır. 

Hâkimlik meslekini bu zaviyeden incelersek 
müşahede ederiz k i : Bu meslekin muhtelif ka
deme ve şubelerinde çalışanların cümlesinde 
daima' aynı ehliyet ve vasıflar aranmaktadır. 
Meselâ sulh işlerine bakan bir hâkimin bilgi, 
gayret ve tecrübe bakımından bir ağır ceza rei
sinden daha zayıf olduğunu kabul etmeye ve
ya böyle olmasını terviceylemeye imkân tasav
vur olunamaz. 

Hâkimlik meslekinde vazife bakımından yu-

( S. Sayısı 

i mazbatası 

14 . I . 1955 

Reisliğe 

kardaki teşbihte olduğu gibi bir ehram değil 
olsa olsa bir üstüvane mevzuubahistir. O halde 
hâkimlik meslekinin muhtelif kademelerine te
kabül eden kadroların da maaş dereceleri yük
seldikçe birden azalan mahruti bir seyir takib-
etmemesi bilâkis kanuni müddetini dolduran 
her hâkime terfi imkânını sağlıyacak bir nispet
te olması ieabeder. 

Hal böyle iken, Temyiz Mahkemesi hariç ol
mak üzere bugün için mevcut 3294 hâkim kad
rosundaki nispetlere bakacak olursak yukarda 
arz ettiğimiz icaba tamamen zıt bir manzara ile 
karşılaşırız. Filhakika bu 3 294 aded kadrodan 
sekiz yüz yirmi dokuzu 35 lik, dokuz yüz elli be
şi 40 lık, altı yüz dördü 50 lik, üç yüz altmış se
kizi 60 lık, iki yüz elli sekizi 70 lik, yüz ellisi 80 
lik, yüz yirmisi 90. lık, ve ancak on adedi yüz
lük kadrolardır. 

Yani yine aynı teşbih ile ifade etmek ister
sek mensuplarına terfi imkânı vermiyen sipsiv
ri bir ehram ile karşı karşıyayız demektir. 

Bu iddianın tamamen hakikata uygun oldu
ğunu fiilî vaziyetten misaller vermek suretiyle 
ispat etmek gayet kolaydır. 

Nitekim 4598 sayılı Kanuna göre iki üst de
rece maaş aldığı halde terfii için yeni kadro 
bekliyen tam 268 hâkim ve Cumhuriyet Müdde
iumumisi mevcuttur. 

Bunlardan yirmi ikisi 90 lık, on biri 80 lik, 
otuz sekizi 70 lik, seksen yedisi 60 lık, yüz seki
zi 50 lik, ve ikisi de 40 lık kadrolardır. Bunla
rın içinde beş on sene sırf kadrosuzluk yüzün
den terfi edemiyenler mevcuttur. 

Bu halin nasıl bir netice doğurduğunu anla
mak için ise; yalnız 1954 senesinde 134 hâkimin 
istifa yoliyle meslekten ayrıldığını düşünmek 
kâfidir. 

Meslekten ayrılanların çoğu ise yetişkin ve 
tam kendilerinden istifade edilecek kıdem ve 
kudrette olanlardır. 

Bu vaziyetin haliyle devam etmesi bugün ku
rulmasını dört gözle beklediğimiz istinaf mah-
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kemelerinin kurulamaması tehlikesini ortaya çı
karmakla kalmıyaeak belki birçok mahkemeler 
hâkimsiz ve muattal bir halde kalacaktır. 

Halbuki yeniden kurulması icabeden ve ta
lep olunan birçok mahkemeler de mevcuttur. 

Ezcümle 41 mürettep ağır cezanın müstakil 
hale getirilmesi yeniden yirmi ağır ceza mahke
mesi kurulması 83 nahiyede yeniden sulh mah
kemesi kurulması ve birçok kazaların hâkim 
kadrolarının takviyesi için vekâlete yerinde bir
çok müracat ve tazyikler yapılmaktadır. 

Bütün bu ihtiyaçları karşılamak üzere tek
lif sahiplerinin mucip sebeplerinde belirttikle
ri hususat da nazara alınarak Adliye Vekâleti 
kadrosuna teklife ekli cetvelde gösterilen on 
beş 100 liralık, yirmi 'beş 90 liralık, yirmi beş 
80 liralık ve yirmi beş de 70 liralık kadronun 
ilâvesi encümenimizce uygun görülmüştür. 

Encümende ittifakla ve aynen ka'buli olunan 

Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt ve 60 
arkadaşının, Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adliye Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun teklifi, Adliye Encüme
ni mazbatası ile birlikte Encümenimize havale 
edilmiş olmakla teklif sahibi Erzurum Mebusu 
Abdülkadir Eryurt, Adliye ve Maliye Vekâlet
leri mümessilleri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, gerek gerekçesinde ve gerek 
Adalet Encümeni mazbatasında yazılı mucip 
sebeplere istinaden baremin 3 - 6 ncı derecele
rinden (90) aded yeni ^hâkini ve müddeiumumi. 
kadrolarının 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele eklenmesini temin maksadiyle ve
rilmiştir. 

Teklif üzerinde Encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden ve Hükümet mümessillerinden 

işbu teklifin havalesi gereğince Bütçe Encüme
ninde görüşülmesi için keyfiyet Yüksek Reisli-
ğe arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Konya Zonguldak 

H. Özyörük N. Kirişçioğlu 
Kâtip 

Zonguldak Balıkesir Burdur 
N. Kirişçioğlu V. Asena B. Kayaalp 

Çanakkale Çoruh Denizli 
8. Sezgin M. önal î. Hadımlıoğlu 
Erzincan Erzurum Kayseri 

8. Perinçek Z. Çavuşoğlu O. N. Deniz 
Kocaeli Kütahya 

S. Dinçer S. S. Nasuhoğlu 
İmzada bulunamadı 

Muğla - Yozgad 
.V. Özsan M. Atamvan 

alınan izahattan sonra maddelerin görüşülme
sine geçilmiş ve teklifin birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bu kanun teklifi ile yeniden ihdas olunan 
kadrolara ait tahsisatın, Adliye Vekâleti büt
çesinin maaşat faslında husule gelecek tasarru-
fatla karşılanabileceği Adliye Vekâleti mümes
sili tarafından ifade edilmiş olmakla teklifin 
2 nci maddesi bu kanunun 1 . IX . 1955 tarihin
den itibaren meriyete gireceği şeklinde tadilen 
kabul edilmiştir. 

Teklifin üçüncü maddesi ile birinci maddeye 
ilişik cetvel, teklif veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Maazbata M. 
Rize Balıkesir istanbul 

t. Akçal H. îmre H, Hüsmafo 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 16 . IV . 1955 
Esas No. 2/77 

Karar No. .76 
Yüksek Reisliğe 
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Bu Mazbata M. 

Niğde 
H. A. Göktürk 

% Aydın 
Z. JJray 

Çorum 
Y, Gürsel 
Giresun 
M. Şener 

Afyon K. 
A. Demir er 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Diyarbakır 
/ . H. Tiğrel 

Konya 
M. Bağnagık 

Manisa Muğla Seyhan 
Afyon K. M. Kurbanoğlu N. Poyrazoğhı S. Ban 

M. Â. Ülgen îmzada bulunamadı 
Çankırı Sinob Sinob Sivas 

T. Uygur N. Sertöğiu S. Somuncuoğlu A. Özel 
Eskişehir Trabzon Van Yozgad 

A, Potuoğlu S. F. Kalaycıoğlu K. YörükoğlM D. Akbel 
Konya • Zonguldak 

R. Bir and S. Ataman 

ERZURUM MEBUSU ABDÜLKADİR ER-
YURT VE 4 ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 
tadil ve eklerinin Adalet Vekâleti kısmında deği

şiklik yapılması hakkında Kanun 

•MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Vekâleti vilâyetler kısmına, ilişik 
cetvelde derece, sayı ve unvanları yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me-
riyte girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit v.e Teadü
lüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 
tadil ve eklerinin Adalet Vekâleti kısmında de

ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Eylül 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Teklife bağlı 

CETVEL 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Vilâyetler 
Reis, hâkim, âza, sulh hâkimi, 
C. müddeiumumiliği Başmua-
vini, C. Başmüddeiumumiliği 
muavinleri, C. Müddeiumumisi, 
icra hâkim ve muavin hâkimle
ri, sorgu hâkimleri ve Temyiz 
raportörleri 

15 
25 
25 
25 

1.00 
90 
80 
70 

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetvel 

Teklife ilişik cetvel aynen kabul edilmiştir. 
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DöVTG * X 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : 

Zonguldak Mebusu Edibe Sayar'ın, Basın Kanununun 33 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adliye Encümeni 

mazbatası (2 /123) 

Yüksek Reisliğe 

5680 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin tadiline ait kanun teklifim ve esbabı mucibesi ilişik 
olarak sunulmuştur. Gereğinin ifasını emirlerinize arz ederim. 

*Zonguldak Mebusu 
E. Sayar 

ESBABI MUCİBE 

Tecavüze uğramış olan bir kadının veya çocuğun isim, resim, hüviyet ve adreslerinin teşhir 
edilmeleri hallerinde suçluların cezalandırılmalarını istememiz en tabiî hakkımızdır. 

Zira, böyle bir tecavüze mâruz kalan kadın ve çocukların gazetelerle teşhir edilmeleri gerek 
aile hayatı, gerek çocukların istikbali ve gerekse içtimai hayatımızın selâmeti bakımından bü
yük zararlar tevlideder. 

Şeref ve haysiyeti haleldar edilen, aile saadeti sarsılan, dolayısiyle mânevi büyük üzüntü 
ve ıstıraplara duçar olmuş bulunan bir kadının veya çocuğun uğramış olduğu bu felâket yetmi
yormuş gibi bir de onların neşir vasıtalariyle umumi efkâra teşhir edilmeleri hiçbir adalet ka-
idesiyle kabili telif değildir. 

Fakat, maatteessüf gazetelerde bu gibi çirkin tecavüz hâdiselerinin neşredilmekte olduğunu 
sık sık müşahede etmekte ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayız. 

Vicdanlarda tepki yaratan bu kabîl neşriyatın yapılmamasını temin maksadiyle kanunun ta
dili teklif edilmiştir. 

250 



_ 2 _ 
Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Adliye Encümeni 
Esas No. 2/123 
Karar No. 39 

16. IV. 1955 

Yüksek Reisliğe 

5680 sayılı Basın Kanununun 33 ııcü mad
desinin tadiline dair Zonguldak Mebusu Edibe 
Sayar tarafından verilen kanun teklifi Yüksek 
Riyaset makamından encümenimize havale 
olunmakla hükümet temsilcisi huzuriylie ince
lendi. 

Türk Ceza Kanununda öyle suçlar vardır 
ki, bu kabîl suçlara mâruz kalmak, bizzat mağ
durlar için dahi cemiyette bir hacalet sebebi 
teşkil edebilmektedir. 

Buna rağmen bu suçları haber olarak neşre
den gazete veya mecmuaların daima suç mağ
durlarının isim ve hüviyetlerini de neşretmek
te, hattâ bâzan mağdurların resimlerini dahi 
sütunlarına koymakta oldukları görülmektedir. 

. Bu hal ise esasen suça mâruz kalan kimse
nin suçtan mütevellit maddi ve mânevi ıstıra
bına; cemiyet içinde âdeta teşhir edilmenin bü
yük üzüntü ve mahcubiyetini de ilâve etmek
tedir. 

Encümenimizce yapılan müzakereler netice
sinde Ibasm hürriyetine her hangi bir tahdit. 
konmaksızm arzu edilmiyen bu neticenin ön
lenmesinin mümkün bulunduğuna mevcut aza
nın ittifakiyle karar verilmiş ve bu bakımdan 
teklifin heyeti umumiyesi ve mucip sebebi ka
bul) olunmuştur. 

Filhakika bir gazete veya mecmuanın vu
kuunu haber aldığı her hangi bir vakayı dile
diği şekilde neşretmesi bu gazete veya mec
muayı çıkaranların en tabiî hakkıdır. Bu hak 
basın hürriyetinin vazgeçilmez bir parçası hat
tâ bizzat kendisidir. Ancak haberin neşri çok 
defa bizzat haberi neşreden şahsın dahi arzu 
etmiyeceği ihtilâtlar yapmakta ve haber ola
rak neşredilen suçun mağdurları topluluk için
de kendi cemiyet ve ahlâk telâkkileriyle müte-
nasiben artan yeni bir üzüntü ile karşı karşıya 
kalmaktadırlar. 

Bu gibilere vâzıı kanunun himaye elini uzat
ması gayet tabiîdir. Şüphesiz bu teklifin ka
bul edilmesi halinde, gazete ve mecmualar yi

ne istedikleri haberi neşretmekte serbest ola
caklardır. 

Çünkü teklifte men'i istenilen husus münha
sıran mağdurların isim ve hüviyet ve isimlerinin 
neşrinden ibarettir. 

Yani mecmua ve gazeteler bu kabîl haberleri 
mağdurların isim ve hüviyet ve resimlerini sü
tunlarına geçirmeden neşredeceklerdir. 

Böyle bir memnuiyetin ise bir tahdit şümul 
ve mahiyeti arz etmiyeceği inkâr edilmez bir 
hakikattir. 

Teklifte «Âdabı Umumiye ve nizamı aile 
aleyhine işlenen suçlarda» denilmek suretiyle 
Umumi bir ifade kullanılmıştır. 

Buna karşılık madde numaralarının gös-
terilmemesinin tatbikatta müşkülât doğuracağı, 
tadadın ise maddeye vuzuh vereceği ileri sü
rülmüştür. 

Azadan Nusret Kirişcioğlu tadat ve tahdit 
yoluna gitmenin kanun tekniğine uygun düş-
miyeceğini, madde numaralarının gösterilmesi 
halinde Türk Ceza Kanununda umumi bir de
ğişiklik yapıldığı takdirde madde numaraları
nın tatbikatta bilâkis müşkülât doğuracağını 
ve vuzuhsuzluk yaratacağını; bu itibarla tek
lifteki metnin muvafık olduğunu bildirmişse 
de Hükümet temsilcisinin bâzı âza tarafından 
benimsenen teklifi üç muhalife karşı ekseriyet
le kabul olunmuş ve madde numaralarının gös
terilmesi cihetine gidilerek teklif bu yolda de
ğiştirilmiştir. 

Diğer taraftan teklifte «tecavüze uğrıyan 
kadın ve çocukların» kaydı vardır. 

«Tecavüze uğrıyan» tâbiri hukuki bir ıstı
lah mahiyetinde görülmediğinden bunun yeri
ne «mağdur» kaydının konması Encümence 
ittifakla kabul olunmuştur. 

Neşir memnuiyetinin «kadın ve çocuklara» 
inhisar ettirilmesi fikrine ise Encümen iştirak 
etmemiş ve memnuiyetin bütün mağdurlara 
teşmili fikri ittifakla kabul olunmuştur. 

Encümeni bu yola sevk eden mucip sebep 
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bu kabîl suçlardan zarar gören şahsın çocuk 
eayılmıyacak bir erkek olması halinde de ayni 
mahzurların doğacağı fikrine istinadetmekte-
dir. Meselâ zina suçunda kocanın durumu veya 
tecavüze uğrıyan şahsın erkek olması halinde 
olduğu gibi. 

Teklif metninde bir de «teşhir» kelimesi kul
lanılmıştır. Bu kelimenin fiili tam mânasiyle 
ifade eden bir kelime olmadığı ve «teşhir» de 
bir kasıt aranması gibi tatbikatta tereddütler 
hâsıl olabileceği kanaatine varan Encümenimiz 
bunun yerine «neşir» kelimesini ikame etmiştir. 

Fiilin müeyyidesi üzerinde de Encümende 
uzun müzakereler cereyan etmiştir. 

Neticede metinde yer alan müeyyidenin gay
ri kâfi olduğuna; fiilin tekerrürü halinde para 
cezasının artırılması ve ihtiyari olmakla bera
ber hapis cezasının da konulması hususunun mu
vafık olacağına karar verilmiştir. 

Encümence bu karar alınmadan evvel bilhas
sa 5680 sayılı Kanunun diğer maddeleri üzerin
de durulmuş; bu kanunun diğer maddelerinde-
deki cezalarla tadilen konulacak müeyyidenin 
âdil bir nispet arz etmesi hususuna bilhassa dik
kat olunmuştur. 

Netice itibariyle para cezasının nev'i ağır pa
ra cezası olarak tasrih edilmekle beraber 300 

liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası ve 
fiilin tekerrürü halinde ise 1000 liradan 3000 
liraya kadar ağır para cezası veya yedi günden 
üç aya kadar hapis cezası hükmolunması esası 
ittifakla kabul olunmuştur. 

Yukarda arz edilen değişikliklerle kabul olu
nan teklifin umumi heyette müzakeresi için işbu 
mazbata Yüksek Riyasete arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Bu M.M. ve Kâtip 
Söz hakkımı muhafaza Zonguldak 

ediyorum N. Kirişcioğlu 
Konya 

H. özyÖrük 
Antlya Burdur Çanakkale 

E. Karan B. Kayaalp 8. Sezgin 
Çoruh Denizli 
M. önal t. Hadımhoğlu 

Diyarbkır Erzurum 
M. H. Ünal H. Ş. înce 

İzmir Kars 
Hapis cezasına muhalifim K. Güven 

A. Güngören 
Kocaeli Konya Kütahya 

8. Dinçer T. F. Baran 8. 8. Nasuhoğlu 
Malatya 

M. Z. Tulunay 
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ZONGÜLDAK MEBUSU EDİBE SAYAR'IN 

TEKLÎFÎ 

5680 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin tadiline 
dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5680 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 33. — Âdabı umumiye ve nizamı ai
le aleyhine işlenen suçlarda, tecavüze uğrıyan 
kadın ve çocukların isim, resim ve hüviyetleri
nin teşhiri ile kanunen evlenmeleri menedilmiş 
kimseler arasındaki cinsî münasebetlere müta-
allik haber ve yazıların neşri yasaktır. Hilâfına 
hareket edenler hakkında 100 liradan 1 000 lira
ya kadar para cezasına hükmolunur. 

MADDE 2. — Bu kanun nef i tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Teyeti memurdur. 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

5680 sayılı Basın Kanununun 33 ncü maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5.680 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 33. —• 1. Kanunen evlenmeleri men
edilmiş kimseler arasındaki cinsî münasebetlere 
dair haber ve yazıların, 

2. Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 
423, 429, 430, 435, 436, 440, 441 ve 442 nci mad
delerinde yazılı hükümlere mütaallik haber ve 
yazıların yayınlanması halinde mağdurların 
isim, hüviyet ve resimlerinin, . 

Neşri yasaktır. 
Hilâfına hareket edenler 300 liradan 1 000 li

raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 
Tekerrürü halinde 1 000 liradan 3 000 liraya ka
dar ağır para cezası veya yedi günden üç aya 
kadar hapis cezası verilir. 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

Bu kanun ne§ri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

>•« 
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S. SAYISI : 251 
İzmir Mebusu Halûk Ökeren ve Kayseri Mebusu ibrahim Kiraa-
oğlu'nun, Noter Kanununun 5928 sayılı Kanunla muaddel 18 nci 
maddesinin kaldırılmasına ve 4782 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
olan 71 nci maddesi ile 4166 sayılı Kanunla değiştirilen 73 ncü 

maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (2/115) 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Noterlik Kanununun 18 nci maddesinin kaldırılmasına ve 71, 73 ncü maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifimi takdim ediyorum. 

Gereken muamelenin icrasını rica ederim. 
İzmir Mebusu 

H. ökeren 

ESBABI MUCİBE 

1329 senesinde meriyet mevkiine giren ve o devir için iler^ bir zihniyetin ifadesi olarak kabul 
edilen (Kâtibiadil) Kanunu muvakkati, İnkılâp ve Cumhuriyet devrinde de bir müddet daha tat
bik olunmuş, içtimai ve hukuki bünyemize uygun bir kanuna olan ihtiyaç karşısında 1934 sene
sinde hazırlanmaya başlıyan bugünkü Noterlik Itanunu 1 Eylül 1938 tarihinde meriyet sahasına 
girmiştir. 

Hukuk ve iktisatta ve şahısların medeni muamelelerinde devamlı inkişaf ve tenevvü sebebiyle 
bu kanunumuzun da kifayetsizliği gün geçtikçe kendini hissettirmektedir. 

Kâtibiadil Kanunu muvakkatinin 12 . III . 1929 tarihinde 1402 numaralı Kanunla yapılan ta
diline göre bundan yirmi dört sene evvel tesbit edilen noter ve yazı ücretleri bugünkü kanunumu
za da aynen alınmış ve bilâhara bâzı fıkraları tadil olunarak fevkalâde hallerin devamı müdde-
tince muteber olmak üzere yazı ücretine % 50 ve hare ve resimden muaf muameleler için maktuan 
alman 25 kuruşa % 25 zam yapılmıştır. 

Bilhassa kazalarda vazife gören noterler ve noter muavinlerinin mevzuu iştigalleri en fazla zirai 
ve muaf olan muamelelere ve bir miktar da vekâlet, senet ve taahhütlere münhasır kaldığına göre 
Noterlik Kanununun ücretlere ait hükümlerinin müstaceliyetle tadiline lüzum ve zaruret bulun
maktadır. 

Noterler ve noter muavinlerinin daire haricinde yapacakları mesaiye mukabil tâyin ve tesbit 
olunan tazminatın davet olundukları yere gittikten ve muameleye fiilen başladıktan sonra hesab-
edilmesi kendilerini çok müşkül vaziyetlere sokmaktadır. 

Bir kaza noteri veya noter muavininin çok defa canlı vasıta ile 7, 8 saat yollarda kalarak davet 
mahalline gittiği ve aym müddet içinde avdet ettiği göz önüne alınırsa bu hükmün sakatlığı ken
diliğinden anlaşılır. 

iktisadi vaziyetle mütenasip olarak noterlik müessesesinin her gün artan masraflarına ve men
suplarının terfihine taallûk eden mevzuatın bir an evvel değiştirilmesi meslekin hal ve âtisi için 
mübrem bir zarurettir. 

İkinci Dünya Harbinden evvel hukukçular arasında rekabet derecesine varan büyük bir rağbe
te karşılık, bugün alâka son derece azalmış ve binnetice meslek sahası pek ziyade daralmış bulun
maktadır, 

Devre : X 
İçtima : 1 



Bu vaziyet karşısında işi az olan noterler ve noter muavinleri meslek haysiyetleriyle mütena
sip bir daire temin ve tefriş edemedikleri gibi kadro teşkiline ve işlerinin icabettirdiği ciddiyet, 
ehemmiyet ve mahremiyete göre çalışmak imkânına da sahip bulunamamaktadırlar. 

Bu vaziyete âcil ve âdil bir tedbir olmak üzere Noterlik Kanununun 18 nci maddesinin kaldı
rılmasını ve 71, 73 ncü maddelerinin tadilini teklif ediyorum. 

ÎZMÎR MEBUSU HALÛK ÖKEREN VE 
KAYSERİ MEBUSU İBRAHİM KİRAZOĞ-

LU'NUN TEKLİFİ 

Noter Kanununun 18 nci maddesinin kaldırıl
masına ve 71 ve 73 ncü maddelerinin değiştiril

mesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 3456 sayılı Noter Kanununun | 
18 nci maddesi kaldırılmış ve 4166 ve 4782 sa
yılı kanunlarla değiştirilmiş olan 71 nci mad
desiyle 4166 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 
73 ncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti-
rilmiştir: 

Madde 71. — Noterler ve noter muavinleri 
gördükleri vazifeye karşılık olarak aşağıda ya
zılı ücretleri alırlar. 

1. Tanzim ve tasdik ettikleri evrak ve mu
ameleler için kanuna uygun olarak yapıştırdık
ları hare pullarının dörtte biri nispetinde (No- j 
ter ücreti), 

2. Re'sen tanzim ettikleri senet ve mukave
lelerle her nevi muamelelerin dairede kalacak 
nüshalarının her sayfasından 1 lira (Yazı üc
reti), 

3. Re'sen tanzim olunan senet ve mukavele
lerle her nevi muamelelerin alâkalılarına veri
lecek örneklerdenden ve noterlik dairelerinde 
re'sen olmıyarak yazdırılıp alâkalılarına verile
cek senet ve mukavelelerle muamelelerin nüs
halarından ve tercümelerin yazıldığı kâğıtlar
dan ve tasdik edilmek üzere bir nüsha olarak 
dışarda yazdırılıp getirilen kâğıtların noterler 
veya noter muavinleri tarafından yazılıp dai
rede alıkonulan nüshalarından sayfa başına 50 
kuruş (Yazı ücreti), 

4. Re'sen olmıyarak dairede yazdırılan se
net ve mukavelelerle her nevi muamelelerin 
dairede kalacak nüshaları ve ayrıca tescili ica-
beden senet ve mukavelelerin defterine tescili 
için sayfa başına 25 kuruş (Yazı ücreti), 

5. Bir dilden diğer dile tercüme edilen ve

ya ettirilen kâğıtlardan işin ehemmiyetine göre 
sayfası için en az 5 lira (Tercüme ücreti), 

6. Kanunlarında hare ve resimden muaf ol
dukları yazılı senet, mukavele ve her türlü mua
melelerin her birinden imza başına 25 kuruş 
(noter ücreti) alınır. 

Şahadet ve tasdik şerhlerinden yazı ücreti 
alınmaz. 

Noter harclariyle ücretlerinin hesabında 20 
para ve daha aşağı kesirler alınmaz fazlası kuru
şa iblâğ olunur. 

Bundan evvel ücretlere yapılan zamlar kal
dırılmıştır. 

Madde 73. — Daireleri dışında iş yapmak 
için yerlerinden uzaklaşan noterler ve noter mua
vinlerine mûtat vesaiti nakliye ücretlerinden 
başka iş günlerinde 5 ve tatil günlerinde 6 lira 
tazminat verilir. 

Noterler ve noter muavinlerinin mahkeme 
veya resmî dairelere kâğıt veya defter götürmek 
için dairelerinden ayrılmaları halinde alınacak 
tazminat mûtat vesaiti nakliye ücretinden başka 
5 liradır. 

Muamele bir saatten fazla devam ettiği tak
dirde beher saat ve küsur için 2,5 lira zam olu
nur. 

Üçüncü fıkrada yazılı zamlar, noterlerle, no
ter muavinlerinin dairelerinden ayrıldıkları an
dan itibaren hesabedilir ve bir günde on lirayı 
geçemez. Şu kadar ki, gece kalmayı icabettiren 
hallerde günlük ücret 20 lirayı geçmemek üze
re her gün için ayrıca 10 lira ücret alınır. 

Bankaya getirilecek emanetlerin teslim ve 
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istirdadı için 2,5 lira alınır. 44 ncü maddeye tev-
fikan noterler ve noter muavinleri tarafından 
gönderilecek vekiller yukardaki fıkralarda göste
rilen ücret ve zamların yarısını alırlar. 

Bir gidişte birden fazla iş yapıldığı takdirde 
alınacak yol masraf ve tazminatı ile munzam iş 

Noterlik Kanununun 18 nci maddesinin kal
dırılmasına ve 71 ile 73 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine dair İzmir Mebusu Halûk ökeren ve 
Kayseri Mebusu İbrahim Kirazoğlu tarafından 
yapılan kanun teklifi Yüksek Reislikçe encüme
nimize havale edilmekle Hükümet temsilcisinin 
de huzuriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifte; 
Noterlik Kanununun 18 nci maddesinin kaldı

rılarak, Noterlerin yaş haddine tâbi tutulmama-
lan istenmekte ise de, Noterlik tevsik işleriyle 
iştigal eden bir âmme hizmeti olup, bilhassa bu 
vazjfenin mahiyet ve şümulü noterlerin büyük 
bîr bedeni faaliyet ve hattâ her türlü vasıtalarla 
şehir dışında uzak köylere kadar giderek ağır 
zahmetler ihtiyar etmelerini gerektirmesi sebe
biyle, noterlerin yaş haddine tâbi tutulmaları, za
ruri bulunmaktadır. 

Noter ücretleri ile yol tazminatlarına dair 71 
ve 73 ncü maddelerin tadiline gelince; 

Her ne kadar teklifin esbabı mucibesinde; 
Noterlik Kanununun 1402 numaralı Kanunla 
12 . III . 1929 tarihinde yapılan tadiline göre, 
24 sene evvel tesbit edilen noter yazı ve ücretle
ri bugünkü kanunumuza da aynen alındığı, an
cak fevkalâde hallerin devamı müddetince mute
ber olmak üzere yazı ücretlerine !% 50, hare ve 
resimden muaf muameleler için maktuan alınan 
25 kuruşa % 25 zam yapıldığı, bugünün iktisa
di şartları, bilhassa kazalarda vazife gören No
ter ve muavinlerinin en fazla zirai ve muaf olan 
muamelelerle iştigal etmekte olmaları sebebiyle 
İkinci Dünya Harbinden evvel hukukçular ara-

ücreti iş sahipleri adedine göre taksim olunur. 

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

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

smda, rekabet derecesine varan büyük bîr rağbe
te karşılık bugün alâkanın son derece azaldığı, 
meslek sahasının pek ziyade daraldığı, noterlerin 
meslek haysiyetleri ile mütenasip olarak dairele
rini tefriş edemedikleri belirtilmekte ise de; 

Noterlerin yaptıkları muamelelerden alacak
ları 1402 sayılı Kanunla derpiş olunan ücretle
re, sadece 5235 sayılı Kanunla fevkalâde zam ya
pılmamış olup, 5235 sayılı Kanundan evvel No
terlik Kanunun 71 nci maddesi 4782 sayılı Ka
nunla, yol tazminatına ait 73 ncü maddesi de 
4166 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. 

Fevkalâde hallerin devamı müddetince 5235 
sayılı Kanunla yapılan zamlar dışında, Adliye 
Hare Tarifesini değiştiren 5887 sayılı Harcllar 
Kanunu, noter muamelelerinden alınacak nispî 
ve maktu harçlar 52 ve mütaakıp maddeleriyle 
ve 3 sayılı tarifesine göre artırılmış olup, no
terlerin yaptıkları hizmete karşılık Harçlar Ka
nununa göre aldıkları nispî harçların % 30 u, 
maktu harçlarda ise % 15 ini ücret olarak al
maları, hare pullarından yüzde 15 de beyiye 
aidatı almaları kabul ve 71 nci maddenin no
ter ücretlerine mütaallik 71/1 nci maddesi kal
dırılmış bulunmaktadır. 

Böylece 5887 sayılı Kanunla noterlik mu-
amelellerinden alınacak nispî ve maktu harçlar 
artırılarak, 5887 sayılı Kanunun 57 nci madde
sine göre nispî harçların yüzde otuzu, maktu-
larda yüzde 15 i noterlere ücret olarak kabul 
edilince noterlerin gelirleri artmış ve noterlik 
esbabı mucibe hilâfına cazip gelirli bir meslek 
haline gelmiştir. 

Adliye Encümeni mazbatası 

. T. B. M. M. 
AâMye Encümeni 16 . IV . 1955 
Esas No. 2/115 
Karar No. 38 

Yüksek Reisliğe 
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HarcIiar Kanunu ile bir taraftan harçlar ar

tırılırken, nispî ücretlerde 71/1 nci maddedeki 
% 25 yerine % 30 a çıkarılınca, maktu harçla
rın da 5887 sayılı Kanunda artırılması muva
cehesinde nispî ve maktu harçların birleştirile
rek, heyeti umumiyesinin % 25 inden hare alın
masında da sebep ve mahal bulunmadığı aşi
kârdır. 

71 nci maddenin 2, 3, 4 ve 5 nci maddele
rinde, gerek senetlerin sayfa ve satırlarında ve 
satırların kelime adedinde 5887 sayılı Kanunla 
noterler lehine değişiklik yapılmış bulunması 
gerekse 5887 sayılı Kanunun yukarda arz edil
diği üzere noterlerin yapacakları muameleler
den alınacak nispî harçları eskisine nazaran bir 
misli sayılacak şekilde artırması ve ücreti de 
% 30 a çıkarması muvacehesinde, yeni bir zam 
yapmaya artık mahal bulunmamaktadır. 

5887 sayılı Kanunun meriyet tarihinden iti
baren bugün fazla bir müddet de geçmemiş, 

harçların azlığını gösterir seebpler tehaddüs et
memiştir. 

4166 sayıDı Kanunla yol tazminatına yapılan 
zamlarda da halen bir değişikliğe kesin bir lü
zum ve ihtiyaç görülmemektedir. 

Mâruz sebeplerle kanun teklifinin reddine, 
ittifakla karar verildi. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Adliye Encümeni Bu Mazbata Muharriri 
Reisi ve Kâtip 
Konya Çanakkale 

H. özyörük S. Sezgin 
Antalya Aydın Aydın 

E. Karan N. Geveci C. Ülkü 
Burdur Diyarbakır Erzurum 

B. Kayaalp M. H. Ünal Z. Çavuşoğlu 
Eskişehir Kırşehir Maraş 
H. Sezen M. Mahmudoğlu M. Özsoy 
Samsun Sivas Yozgad 

R. O. Gümüşoğlu Ş. Ecevit M. Ataman 

«*» 
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Devre : X OCO 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : i t i l 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 273 ncü maddesi hükmünün, 
askerî mahkemelerden verilen ve umumi ceza evlerinde infazı ge
reken cezalara da şâmil olup olmadığı hususunun tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri maz

bataları (3 /135) 

T. 0. 
Başvekâlet € .XII . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say% : 72/214, 996 
T. B. M. Meclîsi Yüksek Reisliğine 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 273 ncü maddesi hükmünün, askerî mahkemelerden verilen 
ve umumi ceza evlerinde infazı gereken cezalara da şâmil olup olmadığı hususunun tefsirine dair 
Millî Müdafaa Vekâletinden alman 10 . XI . 1954 tarihli ve 54/7377 sayılı yazısiyle ilişiklerinin su
retleri sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Başvekil 

A. Menderes 

T. G. 
M. M. V. Ankara : 10 .XI . 1954 

Müsteşarlığı 
As. Adalet îş. Başkanlığı , 

Kısım : 4 
Sayı: 54 - 7377 

Başvekâlete 

1631 sayılı As. M. U. K. nun 273. maddesi (As. mahkemelerden verilen ve katîleşen ceza hüküm
leri, tasdik işareti üzerine infaz edilir. Ceza dâvası ikame eden adlî âmirler tarafından tatbik edi
lir) hükmü muhtevidir. Ancak As. mahkemelerden verilen ve katîleşen ve infazı gereken cezala
rın 1632 sayılı As. C. K. 3514 sayılı Kanunla muaddel 39. maddesinin 1. No . lu bendinin A, B, C, 
D fıkralarında yazılı hallerde As. ceza evlerinde ve 3. No. lu bendinin A, B, C, D, E fıkralarında 
yazılı hallerde ise umumi ceza evlerinde çektirilmeleri gerekmektedir. 

As. C. K. nun muaddel 39. maddesinin 3. No. lu bendinin (e) fıkrasındaki hüküm ve As. M. U. 
K. 273. maddesinin mutlak ifade tarzı adlî âmirler tarafından tatbik edilecek olan cezanın hem 
umumi ve hem de As. ceza evlerinde mahkûmiyetlerini çekecek olan sivil veya askerî şahıslara aidi
yetinde şüphe bırakmamaktadır. Diğer taraftan cezaların infazının tehirinden bahis bulunan As. 
M. U. K. nun 4033 sayılı Kanunla muaddel 275. maddesinin 1. No. lu bendi yine asker ve sivil tef
riki yapmaksızın As. mahlkemelerden verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların ancak mahkûmun akıl 
hastalığına duçar bulunması veyahut mevcut diğer hastalığı dolayısiyle ceza infazının mahkûmun 
hayatı için bir tehlike teşkil eyliyeceği hallere maksur kılınmış ve tehir için bundan başka bir sebep 
kabul edilmemiştir. Vâ»ı kanunun bu tom< Jıarek^tinin. saikı rüytt i As. mahkemelerin vezaifi cüm-
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leşinden bulunan suç faillerinin işledikleri fiillerin ordu bünyesine akis ve tesiri dolayısiyle gösteri
len iki sebep haricinde cezanın infazından beklenilen gayenin süratle elde edilmesini teminde ara
mak lâzımdır. Bu suretle de C. M. U. K. 399. maddesinin 3. fıkrası ile 400. maddesinde mevcut ce
za tehiri sebepleri As. M. U. K. nunda kabul edilmemiştir. 

Hal böyle iken sivil eşhas hakkında As. Mahkemelerden verilen cezaların umumi ceza evlerinde 
infaz ettirilmesi yolunda adlî âmirler tarafından 1 avsit olunan bâzı mahallî C. M. U. liklerine gön
derilen ilâmların infazına geçilmiyerek mahkûmların talepleri üzerine C. M. U. K. nun 400 ncü 
maddesine dayanılarak tehir kararı verdikleri anlaşılmaktadır. Bu çeşit muameleler hakkında Ad
liye Vekâletine yapılan müracaata karşı alman cevabi yazılardan ise C. M. U. liklerince yapıl
makta olan bu türlü tatbikata iştirak edilmekte olduğu görülmüştür. Bu mevzudaki yazışmalara 
dair evrak suretleri ekte takdim kılınmıştır. 

Adliye "Vekâletinden verilen cevabi yazı suretlerinin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile müşa
rünileyh vekâlet As. M. U. K. nun 273 ncü maddesini, askerî şahıslar hakkında As. Mahkemeler
den sâdır olarak mahkûmiyet hükümlerine hasran mütalâa etmekte ve sivil şahıs hakkında C. M. 
U. K. nun 400 ncü maddesinin vaz'mdaki esbabı mucibeye dayanarak As. Mahkemelerden sivil 
eşhas hakkında sâdır olan mahkûmiyet hükümlerinde bu maddede gösterilen sebebin ceza tehirini 
mucip olacağını ve buna da C. M. U. lerinin salâhiyettar bulunduklarını, aksi halin umumi ceza 
evlerinde cezalarını çeken muhtelif şahıslar arasında ceza infaz sistemlerinde ikilik yaratabilece
ği ileri sürülmektedir. 

Her şeyden evvel bu düşünce tarzında iki ayrı halin yekdiğerine tedahül ettirildiği görülmekte
dir. Zira As. Mahkemelerden verilen ve infazı gereken cezaların tehirince C. M. U. K. nun 400 ncü 
maddesindeki hüküm cari olup olmadığı ile As. Mahkemelerce verilen ve umumi ceza evlerinde 
çektirilmesi gereken cezaların tehirine C. M. U. liklerinin salâhiyettar bulunup bulunmadıkları, 
yekdiğerinden ayrılması icabeden başka başka hallerdir. 

Birinci halin kabulüne : Yukarda arz ve tafsil olunan sebepler muvacehesinde imkân görüleme
mektedir. İkinci hale gelince : Gerek askerî şahısların ve gerekse sivil şahısların As. Mahkemeler
den verilen ve umumi ceza evlerinde çektirilmeleri icabeden cezaları hakkında hükmü veren mah
kemenin adlî âmirinin salâhiyeti As. M. U. K. 273 ncü maddesinin sarih ve mutlak hükmü ile mu
ayyendir. Maddede asker veya sivil şahıs tefriki yapılmadığı gibi ceza infaz mahalline de bir 
işaret mevcut değildir. 

Askerî Ceza Kanununun muaddel 39 ncu maddesinin 3 No. lu bendi gereğince umumi ceza ev
lerinde cezalarının infazı gerekenler hakkında diğer mevzuat muvacehesinde C. M. U. liklerinin 
ancak tavsiti icabetmektedir. Bu hal C. M. U. liklerine As. mahkemelerden verilen hükümlerin 
infazına tavassut eden bir makam olarak kabulünü icabettirir. Nitekim umumi mahkemelerden ve
rilip As. ceza evlerinde infazı gereken cezalar hakkında da adlî âmirlerin durumu bu mahiyette
dir. Aksi hal mülâhaza olunduğu takdirde ise, umumi mahkemelerden verilen ve As. ceza evlerin
de infaz olunan cezalar hakkında da adlî âmirlerin infaz ve As. M. U. K. nuna göre tehir salâ
hiyetlerinin bulunduğunu kabul demek olur ki, vatandaşların bir kanunun bahşetmiş olduğu 
haklardan istifadesine mâni olunması neticesini doğuran bu halin vâzıı kanunun maksadından ne 
miktar uzak bulunduğunu izaha lüzum görülmemektedir. 

Yine bu mevzuda As. M. U. Kanununun 273 ncü maddesinin yalnız askerî şahıslara hasran 
mütalâasının hangi sebebe dayandığı da anlaşılamamaktadır. Zira askerî şahıslar yalnız askerler 
olmayıp kimlerden ibaret bulunduğu da As. C. Kanununun 3 ncü maddesinde tasrih edilmiş bulun
maktadır. Bu usulün sivil şahıslara tatbikim zaruri gören Adliye Vekâletinin yine sivil şahıslar
dan bulunan müstahdemlere, sivil memurlara ve üzerlerinde askerlik sıfatı bulunmıyan askerî ta
lebelere tatbikmdan .sarfınazar etmiş olması da izaha muhtaç bulunmaktadır. As. M. U. K. nun, 
As. mahkemelerden verilen hükümlerdeki cezaların tehirine karar verilme salâhiyetinin münhası
ran adlî âmirlere ait bulunduğu o kadar aşikârdır ki, aynı kanunun 275 nci maddesinin II nu
maralı bendi seferberlikte bu salâhiyeti mahkeme adlî âmirine dahi tanımamış bunun üstü bulu
şan adlî amirliği salahiyetli kılmıştır. Bundan maada vâzıı kamın C. M. Ü. liklerine bu türlü Mr 
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a&lâhiyet tanımış bulunsaydı yine aynı kanunun 2861 sayılı Kanunla muaddel 28Ö nci maddesi-
ain son fıkrasını tedvine asla bir lüzum ve ihtiyaç görmezdi. 

C. M. U. Kanununun 399 ve 400. maddelerindeki hükümlerin As. Mahkemelerden verilen hüküm
ler hakkında da kıyasen tatbiki bir an için kabul edilse dahi bu mevzuda C. M. U. Liklerinin değil 
ancak adlî âmirlerin salahiyetli bulunacakları teemmül edilebilir. Bu itibarladır ki, ceza infaz makam
ları arasında çeşitli ihtilâflara yol açmakta bulunan ve yazışmalar neticesi halli mümkün bulunmadığı 
yukarda arz olunan bu halin önüne geçmek ve kanun hükmünün bir siyak üzere tatbikini sağlamak 
için As. M. U. K. 273. maddesi hükmünün As. Mahkemelerden verilen ve umumi ceza evlerinde in
fazı gereken cezalara da şâmil olup olmadığı hususunda keyfiyetin Türkiye B. M. Meclisince 
tefsirinin kesin bir çare bulunduğu mütalâa olunmaktadır. * 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
M. M. V. 

E. Menderes 

T. C. 
M. M. V. ' Ankara, 19.IV. 1954 

Müsteşarlığı " ' 
Askerî Adalet îşleri Bşk. 

Kısım : 4 öz : Zeki Kalkavan 'm cezasının 
Sayı: 54/2617 infazı hakkında. 

Adliye Vekâletine 
XV. Kor. K. 

1. XV. Kolordu K. lığından alman 18 Nisan 1954 gün, 54/20131-21042 sayılı yazıda, askerlik 
işine hiyle karıştırmak suçundan adı geçen kumandanlık As. Mahkemesince 4 ay hapse hükümlü 
Zeki Kalkavan hakkındaki ilâma ait cezanın As. C. K. nun 3514 sayılı Kanuna muaddel 39 ncu 
maddesinin 1 numaralı fıkrasının muhalifi mefhumuna göre umumi hapishanelerde infazı icabet-
mekte olduğundan bu hususa ait ilâmın İstanbul C. Müddeiumumiliğine tevdi kılındığı ve fakat mah
kûmun İskenderun'da bulunması ve infazın mezkûr mahal umumi ceza evinde icrası hakkında ta
lebi sebk etmiş olması itibariyle evrakın İskenderun C. Müddeiumumiliğine tevdi kılındığı ve mezkûr 
makam tarafından da Kor. K. lığına gönderilen 26. I I I . 1954 gün ve 93 sayılı yazıdan mahkûmun 
bu cezasının Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 400 ncü maddesine tevfikan dört ay tehirine ka
rar verildiği anlaşılmaktadır. 

İnfaz salâhiyetinin C. müddeiumumiliklerine ait bulunduğu ahvalde yapılan muamelenin ka
nuna uygunluğu derkâr ise de 1631 sayılı As. M. U. K. nun 273/2 nci maddesi aynen «ceza, dâ
vayı ikame eden adlî âmirler tarafından tatbik olunur.» hükmünü muhtevi olup As. Mahkemeler
den verilen ve kısa hapis cezalarından maada hürriyeti tahdideden cezaların hangi sebeplerle ve 
kimler tarafından tehirine karar verileceği de yine aynı kanunun 275/1. maddesinde musarrahtır. 

As. C. K. nun muaddel 39 ncu maddesinin 1. numaralı fıkrasındaki hükmün muhalifi mefhu
mu infaz salâhiyetini değil ancak infaz mahallini göstermiş ve As. M. U. K. nun 273/2. maddesi
ne istisnai bir hüküm vaz'etmiş bulunduğundan As. mahkemelerden verilen hürriyeti tahdideden 
hükümlerin umumi ceza evlerinde infazı gereken ahvalde hâdisede olduğu gibi Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanununun 400 ncü maddesinin C. müddeiumumiliklerince tatbikma kanunen imkân bu
lunmadığı mütalâa olunmaktadır. 

Gereğinin buna göre takdir olunarak İskenderun C. Müddeiumumiliğine bu bapta ieabeden em
rin verilmesini arz ve rica ederim. 

2. Gereği için Adliye Vekiline arz edilmiş, ve 12 Nisan 1954 gün As. Mah. 54/20131 - 21042 
sayılı yazıya cevap olarak bilgi için XV. Kor. K. lığına yazılmıştır. 

İM. M. V. Y. Müsteşar Y. 
imza 
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T. C. 
Adliye Vekâleti i . VII. 1954 . 

Ceza 1§. Tl. Müdürlüğü 
Sayı: Genel, özel 20288 

özü: Askerî mahkemece 4 ay hapis cezasına mah
kûm edilmiş olan Zeki Kalkavan hakkında. 

- T ? * ? * ] Millî Müdafaa Vekâletine 

19 . I V . 1954 gün ve Askerî Adalet İşleri Reisliği 4. Kısım 54/2617 sayılı Y. K. 
Askerî mahkemece mahkûm edilmiş olan Zeki Kalkavan hakkında İskenderun ve Hatay C. Müd

deiumumiliklerinden alman karşılık yazılara göre; 
Askerlikten kurtulmak için hile yapmaktan maznun ve sivil eşhastan Zeki Kalkavan'm As

kerî Ceza Kanununun 81 nci maddesine tevfikan 4 ay müddetle hapsine dair verilip bir ayı mev-
kufen geçmiş bulunan 15 nci Kor. Askerî mahkemesinin 29 . IV . 1953 tarihli ilâmının, bakiye üç 
ay cezanın infazı için İskenderun C. Müddeiumumiliğine gönderildiği, mütaakıben Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 400 ncü maldesi mucibince infazın tehiri talebini mutazammm mahkûm 
tarafından verilen istidada bildirilen sebeplerin yerinde olduğu tahkik ve tesbit olunarak 500 lira 
kefalet mukabilinde infazın 4 ay müddetle tehir edildiği ve tehir müddetinin 1 . VII . 1954 tarihin
de sona ereceği anlaşılmıştır. 

Bilindiği veçhile, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 400 ncü maddesi, istihsal ve kazançları 
senenin muayyen mevsim ve zamanlarına inhisar eden mahkûmların bu mevsim ve zamanlarda ceza
larının infazı dolayısiyle kendilerini ve ailelerini mahkûmiyetin gayesi haricinde ağır bir zarardan 
korumak maksadiyle mevzu olup, askerlik hizmetini ifa etmekte olan şahıslar için bÖy.o bir durum 
mevzuubahis olamıyacağı cihetle, Askerî Muhakeme Usulü Kanununda, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 400 ncü maddesine mütenazır bir hüküm sevk edilmemişttir. 

Şu izahata ve mahkûm Zeki Kalkavan'm sivil eşhastan olup bu kabîl kimseler hakkında askerî 
mahkemelerce hükmolunan cezalarda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 400 ncü maddesi hük
münün tatbik olunamıyacağma dair de Askerî Muhakeme Usulü Kanununda bir hüküm bulunmaması
na göre, bu hususta İskenderun C. Müddeiumumiliğince yapılan muamelede bir isabetsizlik görüle
memiştir. 

Keyfiyet mütalâa olarak saygı ile arz olunur. 
Adliye Vekili Y. 

Müsteşar V. 
îmza 
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Ankara 
15 , VII . 1954 

öz : As. Mahkemelerce verilen 
cezaların infazının tehiri 
Hk. 

Adliye Vekâletine 

5 . VII . 1954 gün C. îş. U. Md. 20288 sayılı yazıya K : 
Askerlik işine hiyle karıştırmak suçundan dolayı Zeki Kalkavan hakkında XV. Kor. As. Mah

kemesince verilip usulen tasdik ve infazı emredilen 4 aylık hapis cezasını infaza memur iskende
run €. Müddeiumumiliğince C. M. U. K. nun 400 ncü maddesine istinaden dört ay tehirinde isa
betsizlik görülmediğine dair mütalâa tetkik edildi : 

Adlî teşkilâta müterafik olarak ve ordunun ihtiyaç ve teşkilâtı ile telifi suretiyle vaz'edilen 
1631 sayılı As. M. U. K. nun 273 ncü maddesi As. Mahkemelerden verilen ve katîleşen ceza hüküm
lerinin tasdiki üzerine infaz edileceğini ve cezanın dâvayı ikame eden adlî âmir tarafından tat
bik edileceğini belirtmiş olup aynı kanunun 274 ve 275 nei maddeleri de cezaların infazının hangi 
hallerde ve kimler tarafından tehir edileceğini tahdidî bir şekilde tadat etmiştir. 

As. M. U. K. nunda bu yolda hüküm mevcut iken C. M. U. K. 396 ncı maddesi gereğince umu
mi mahkemelerden verilen ve icrası kabil olduğu usulen reis veya hâkim tarafından tasdik edilen 
hükümlerin infazını takip ile vazifeli C. Müddeiumumilerine böyle bir salâhiyetin tanınması ka
nunun vaz'ı gayesine aykırıdır. 

Esasen C. M. U. K. nun 400. maddesi 377 ve nıütaakıp maddelerini itmam eder durumda oldu
ğundan ve mezkûr kanun hükümleri de C. Müddeiumumilerinin infazı ile vazifeli olduğu hallere 
münhasır bulunduğundan As. M. U. K. nunda mevcut tehir sebeplerine rağmen As. Mahkemelerce 
hükmolunan cezalarda C. M. U. K. nun 400. maddesi hükmünün tatbik edilemiyeceğine dair bir hü
küm bulunmasına lüzum yoktur. 

Zira cezaların infazı mevzuunda C. M. U. K. nunda mevcut hükümlere göre muamele ifası ica-
betseydi As. M. U. K. 280. maddesinde mevcut hüküm gibi cezaların infazına mütaallik hüküm
ler vaz'edilmektense infaz işleri C. M. U. K. nun infaza mütaallik hükümlerine göre icra edilir de
mek suretiyle iktifa edilirdi. 

Nitekim As. M. U. K. nun 280. maddesi hürriyeti tahdideden cezalar hilâfına para cezalarına 
dair verilmiş olan hükümlerin C. Müddeiumumiliklerince umumi hükümlere göre infaz olunacağını 
tasrih etmektedir. Kaldı ki, 

As. M. U. K. nunda muhalif hüküm bulunmadığından C. M. U. K. nun 400 ncü maddesinin 
kıyasen tatbiki dahi*As. M. U. K. nun 273. maddesindeki sarih kayda göre salahiyetli adlî âmire ait 
olup infaza tavassut eden C. Müddeiumumiliğine teşmil edilemez. 

Binaenaleyh : Durumun bir defa daha tetkiki suretiyle Vekâletin yukarda belirtilen görüşüne 
iştirak edildiği takdirde emsal hâdiselerde cezaların infazı muamelelerinin tehir ve gecikmelerine 
mâni olunması zımnında keyfiyetin tamimen C. Müddeiumumiliklerine tebliğini ve neticenin bildi
rilmesini arz ederim. 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

M. M. V. 
Müsteşarlığı 

Askerî Adalet işleri Bşk. 
Ks. : 4 

Sayı : 54/4428 
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T. C. 3 . XI . 1054 
Adliye Vekâleti 

Ceza îş. 77. Müdürlüğü Özü : Askerî mahkemelerce sivil 
Sayt : 33501 şahıslar hakkında hükmedilen ce-

J*î H zalarm tâbi olduğu infaz usulüne 
dair. 

Millî Müdafaa Vekâletine 
15 . VII . 1954 gün ve Askerî Adalet. İşleri Başkanlığı 4 ncü kısım 54/4428 sayılı yazı K. : 
Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 273 ncü ve mütaakıp maddeleri; askerî mahkemelerce as

kerî şahıslar hakkında hükmedilen ceza ilâmlarının tatbik ve infazına mütedair hükümleri ihtiva 
etmektedir. Binaenaleyh, sivil şahıslar hakkında askerî mahkemelerce hükmolunan cezaların in
fazında dahi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Ceza ve Tevkif Evlerine ait Nizamname hü
kümlerinin cari olması icabeder. Aksi takdirde nevi ve miktarı bakımından ayniyat arz eden ve 
yine aynı müessesede, yani umumi ceza evinde infazı gereken cezalarda başka başka usullerin tat
biki gibi mütezat bir neticeye varılır. 

Evvelki yazımızda arz edildiği veçhile, askerlik hizmetinde işledikleri suçlardan dolayı askerî 
mahkemelerce, hattâ umumi mahkemelerce mahkûm edilmiş olan şahıslar için, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 400 ncü maddesinde derpiş olunan durum mevzuubahis olamaz. Çünkü; şahıs 
askere alınmakla hususi işleriyle alâkasını kesmiş ve bütün zamanını askerlik hizmetine tahsis et
miş bulunmaktadır. 

Halbuki sivil şahıslar, askerî mahkemelerce mahkûm edilmiş olsa dahi, daima şahsi işleriyle işti
gal halindedir. Bu cümleden olmak üzere mahkûm bilfarz yüzlerce dönüm mezruata sahip olduğu 
halde işlerini tedvir edecek elemanı veya malî kudreti olmıyabilir. Buna rağmen, mücerret askerî 
mahkemece mahkûm edilmiş olduğundan bahisle cezanın derhal infazı cihetine gidilmesi, kendisinin 
ve ailesi efradının mahkûmiyetin gayesi haricinde ağır zarara duçar olmalarını intaçedecektir ki, 
bunun da kanunun ruhiyle kabili telif olamıyacağı arzdan vareste bulunmuştur. 

Bu itibarla, askerlikten kurtulmak için hile kullanmak suçundan dolayı askerî mahkemece Askerî 
Ceza Kanununun 81 nci maddesine tevfikan dört ay müddetle hapse mahkûm edilmiş bulunan Zeki 
Kalkavan hakkındaki cezanın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 400 ncü maddesine göre tehi
rine dair İskenderun Cumhuriyet Müddeiumumiliğince yapılan muamelede bir isabetsizlik bulun
madığı mütalâa olarak arz olunur. 

Adliye Vekili Y. Müsteşar 
Rüştü Uskent 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 11 .II. 1955 

Esas No. 3/135 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

Askerî . Muhakeme Usulü Kanununun 273 
ncü maddesi hükmünün, askerî mahkemelerden 
verilen ve umumi ceza evlerinde infazı gereken 
cezalara da şâmil olup olmadığı hususunun tef
sirine dair Başvekâlet tezkeresi encümenimizde 
Adliye ve Millî Müdafaa vekâletlerinin mümes
silleri de bulunduğu hafide görüşüldü. 

Adliye Vekâletinin mütalâası ekseriyetle ka- . 
bul edildi. 

Havalesi gereğince Adliye Encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Millî Müdafaa En. Reisi Mazbata Muharriri 

Bolu Elâzığ 
F. Belen M. Ş. Yazman 
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Kâtip 
Erzincan 

M. E. Sanalan 

Ankara 
S. Kurtbek 

Erzurum 
Muhalifim 

/. A. Akdağ 

Ankara 
Muzaffer Ergüder 
imzada bulunamadı 

Edirne 
K. Ya§mkılıç 

istanbul 
A. F. Cebesoy 

İstanbul 
T. Yazıcı 
Kocaeli 

Muhalifim 
K. Meriç 

Niğde 
Z. TJner 

£ 

A. 

Seyhan 

Kastamonu 
M. Tanöver 

Muş 
Ş. Ağaoğlu 

Rize 
K. Balta 

•>. Tekelioğlu 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 1/135 
Karar No. 33 

18 . IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Askerî mahkemelerce verilen, şahsi hürriye
ti tahdidedici cezalardan Askerî Ceza Kanunu
nun 39 ncu maddesinin 3 numaralı bendinin A, 
B, C, D, E fıkraları gereğince Umumi Ceza Ev
lerinde infazına başlanan hallerde cumhuriyet 
müddeiumumilerinin Ceza Muhakemeelri Usulü 
Kanununun 400 ncü maddesinde belirtilen tehir 
salâhiyetini haiz bulunmadığı şeklindeki Millî 
Müdafaa Vekâletinin düşüncesine mukabil, Ad
liye Vekâletince cumhuriyet müddeiumumileri
nin C. M. U. Kanununun 400 ncü maddesindeki 
tehir salâhiyetini istimale salâhiyetleri bulun
duğunun mütalâa edilmesi muvacehesinde, Millî 
Müdafaa Vekâletinin işarı üzerine keyfiyetin 
tefsir yoliyle halli hususunun Başvekâletçe is
tenilmesine binaen Reislikçe işin encümenimize 
tevdii sonunda, tetkik ve müzakere olundu: 

Her ne kadar Adliye Vekâletinin Millî Mü
dafaa Vekâletine yazdığı 5 . VII . 1954 gün ve 
20288, 3 . XI . 1954 gün ve 33501 sayılı mütalâ
alarında, Askerî mahkemelerce mahkûm edilip-
te cezaları umumi ceza evlerinde çektirilen şa
hıslar hakkında cumhuriyet müddeiumumileri
nin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 400 
ncü maddesine göre şartları haiz olduğu takdir
de cezanın infazını 4 aya kadar tehir salâhiye
tini haiz olması lâzımgeldiğini, aksi takdirde 
nevi ve miktarı bakımından ayniyet arz eden 
ve yine aynı müessesede yani umumi ceza evin
de infazı gereken cezalarda başka başka usulle
rin tatbiki gibi mütezat neticeler husule gele
ceğini belirtmekte ve encümen müzakereleri es

nasında da Adliye Vekâleti mümessili bu dü
şünce ve mütalâada ısrar etmiş ise de Askerî 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Umumi 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundan daha 
sonra neşir ve meriyete giren bir Hususi Usulü 
Muhakeme Kanunu olmasına, buna mukabil As
kerî mahkemelerce verilen cezaların infaz şekil
leri yanında infazın tehiri sebepleri arasında 
275 nci maddesiyle akıl hastalığı ve bâzı şartla
rı ihtiva eden diğer hastalık hallerini Umumi 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 397 - 399 
ncu maddesine mütenazır olarak almış iken 
Umumi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
399/Son maddesinde yazılı gebelik ve 400 ncü 
maddesinde yazılı, kendisini veya ailesini ağır 
bir zarara duçar edici sebeplere müstenit tehir 
hallerini kabul etmemiş bulunmaktadır. 

Sadece bu husus, vâzıı kanunun, askerî 
mahkemelerce verilen cezaların infazında, bu 
cezaların ordunun bünyesine tesir ve inikas 
eden fiillerden neşet etmesi dolayısiyle, infaz
larında, Umumi Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunundan farklı bir infaz sistemi kabul ettiği
ni, bu sebeple askerî mahkemelerce verilen ce
zaların, umumi ceza evlerinde infazına başla
nırken, cumhuriyet müddeiumumilerinin Umu
mi Ceza Muhakeme Usulü Kanununun 400 ncü 
maddesinin kendilerine verdiği tehir salâhiye
tini bunlar hakkında kullanamıyacağmı göster
meye kâfi bulunmaktadır. 

Kaldı ki, Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 273 ncü maddesinde askerî malike* 
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melerden verilen cezaların âmiri adlînin tasdik 
şerhi üzerine infaz edileceği cezanın dâvasını, 
ikame eden adlî âmirler tarafından tatbik edi
leceği de açıkça yazılıdır. 

273 ncü maddenin bu sarih hükmü muvace
hesinde, Askerî Ceza Mahkemelerince verilen 
şahsi hürriyeti tahdidedici cezalardan, Askerî 
Ceza Kanununun 39/3 ncü maddesi şümulüne 
girip de umumi ceza evlerinde çektirilmesi ge
reken cezalarda, infaz merciinin, âmiri adlîler 
olduğunda bir tereddüt kalmamaktadır. 

İnfaz mahallinin umumi ceza evi olması 
âmiri adlîlerin infaz salâhiyetlerini ref'etme-
mektedir. 

Bundan başka mezkûr hükmü ve düşünüş 
tarzını Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 280/ sonuncu maddesini de teyidet-
mekte ve askerî mahkemelerce verilen şahsi 
hürriyeti tahdidedici cezaları, Askerî Ceza Ka
nununun 39 ncu maddesine göre umumi ceza 
evlerinde çektirilmeleri halinde cumhuriyet 
müddeiumumilerinin bu mahkûmlar hakkında 
Umumi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
infaz hükümlerini tatbik edemiyeceği, 280/so
nuncu maddenin mefhumu muhalifinden pek 
sarih şekilde anlaşılmaktadır. 

Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 280/sonuncu maddesi askerî mahkemeler
ce verilen para cezalarını C. müddeiumumileri 
umumi hükümlere göre infaz ederler demekte
dir. 

273 ncü maddeden sonra vaz'edilen bu hü
küm askerî mahkemelerden verilen şahsi hür
riyeti tahdidedici cezaların umumi ceza evle
rinde çektirilmeye başlanmaları halinde, C. 

Müddeiumumilerinin Umumi Muhakeme Usulü
nün infaz hükümlerini tatbik edemiyeceklerini, 
400 ncü maddeye nazaran cezanın tehirine gide-
miyeceklerini ancak para cezalarını, Umumi 
Muhakeme Usulü Kanununa göre infaz edebi
leceklerini ifade etmektedir. 

Binnetice : Askerî Ceza Muhakemeleri Usu
lü K. nun 273 ve 280/sonuncu maddeleri mu
vacehesinde, mesele Millî Müdafa Vekâletinin 
düşüncesine uygun olarak, tereddüde mahal bı-
rakmıyacak şekilde sarih bulunduğundan, tef
sire mahal olmadığına ekseriyetle karar veril
miştir. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
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