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1. — Sabık zabıt hulâsası 
, 2. — Havale edilen kâğıtlar 

3. — Yoklama 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye mâruzâtı 370 
1. — Başvekil Adnan Menderes'in, Da

hiliye Vekili ve Hariciye Vekâleti Vekili 
Eteni Menderes'le birlikte Afganistan'a ya
pacakları resmî ziyaretten avdetlerine ka
dar, Başvekilliğe İşletmeler Vekili Samet 
Ağaoğlu'nun, Dahiliye Vekiline Devlet Ve
kili Celâl Yardımcı'nm ve Hariciye Vekil
liğine Devlet Vekili Emin Kalafat'm vekil
lik edeceklerine dair Riyaseti Cumhur tez
keresi (3/402) 370 

2. — Vazife ile Cenevre'ye giden Adli
ye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün avde
tine kadar kendisine Devlet Vekili Cemil 
Bengü'nün vekillik edeceğine dair Riyaseti 
Cumhur tezkeresi (§/403) 370 

3. — Konya Mebusu Abdürrahman Fah
ri Ağaoğlu'nun, Muamele Vergisi Kanunu
nun 1 ve 67 nci maddeleriyle aynı kanunun 
4939 sayılı Kanunla değiştirilen 92 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi
nin geriverilmesine dair takriri (2/208, 
4/233) 870 

Sayfa 
4. — Maarif Vekili Ahmet özel'in, Türk 

öğretmenler Bankası kanunu lâyihasının 
Maarif, Ticaret, Maliye ve Bütçe encümen
lerinden beşer âza alınarak kurulacak Mu
vakkat Encümende müzakere edilmesine 
dair takriri (1/505, 4/234) 370:371 

5. — Müzakere edilen maddeler 371 
1. — Karayolları Umum Müdürlüğü

mün 1953 malî yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Ka^ 
rayollan Umum Müdürlüğünün 1953 malî 
yılı hesabı katî kanunu lâyihası ve Divanı 
Muhasebat Encümeni mazbatası (3/254, 
1/304) 371:372,377,399,408:411 

2. — Şarap tahlil ve değerlendirme me
totlarının birleştirilmesine dair Beynelmilel 
Mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ve Hariciye, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet, Ziraat ve Gümrük ve İnhisarlar 
encümenleri mazbataları (1/330) 372,377, 

3§9,412:415 
S. — 16 Haziran 1949 tarihinde Cenev

re'de imzalanmış olan «Turizme, ticari ka
rayolu taşıtlarına ve karayolu ile müllet-
lerarası eşya nakliyatına mütaallik Millet
lerarası Gümrük Sözleşme projelerinin ge-



Sayfa 
cici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve #Ek 
Protokol», «Turizm hakkında Milletler
arası Gümrük Sözleşmesi Projesi» ile «İmza 
Protokolü ve ekleri» ne iltihakımız hak- j 
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Güm
rük ve İnhisarlar encümenleri mazbataları 
(1/432) , 372:373 

4. — Atom Enerjisi Komisyonu kurul
ması hakkında kanun lâyihası ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbatalan (1/500) 373: 

376 
5. — İzmir Mebusu Halûk ökeren ve 8 

arkadaşının, 3116 sayılı Orman Kanunu
nun 71 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Ziraat Encümeni 
mazbatası (2/340) 377 

6. — 16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'
da imzalanmış olan Türk - Alman Tiearet 
Anlaşmasının IV sayılı Protokolüne mer
but Gümrük Taviz Listesinin tadili hak
kındaki 11 Haziran 1955 tarihli Protokolün 
tasdikine dair kanun lâyihası ve Haricîye 
ve Ticaret encümenleri mazbatalan 
(1/308) 377 

7. — Türkiye ile Belçika - Lüksenburg 
Ekonomik Birliği arasında 15 Nisan 1955 
tarihinde imzalanan Ticaret ve ödeme Pro
tokolü ile ilişiklerinin tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret en» 
cümenleri mazbatalan (1/315) 377:378 

8. — Türkiye ile Belçika - Lüksenburg % 

Ekonomik Birliği arasındaki ödeme Anlaş
masının bir sene müddetle uzatılmasına 
mütedair mektupların tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encü
menleri mazbatalan (1/316) 378 

9. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 
4 Mayıs 1945 tarihli Ticaret ve Tediye An
laşması ile buna ek Protokolün 30 Haziran 
1955 tarihine kadar iki ay müddetle uza
tılmasına mütedair mektuplann tasdikine 
dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret 
encümenleri^ mazbatalan (1/317) v 378 

10. — Türkiye ile İtalya hükümetleri 
arasında mektup teatisi suretiyle akdolu-
nan uzun vadeli Buğday Anlaşmasının tas
dikine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Ticaret encümenleri mazbatalan (1/287) 378:379 

11. — 7 Kasım 1952 tarihinde Cenev-

Sayfa 
re'de tanzim olunan Ticari numuneler ve 
reklâm malzemesinin ithalinin kolaylaştı
rılmasına mütedair Milletlerarası Sözleş
menin tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Ticaret encümenleri maz
bataları (1/338) ' 379 

12. — 6290 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desindeki «Teminatın verildiği tarihten 
başlamak üzere» kaydının, bu kanunun 
meriyete girmesinden evvel 5383 sayılı 
Kanunun 24 ncü maddesine tevfikan tek
rar ihracı kaydiyle muvakkaten yurda 
ithal edilen eşyanın vergileri için alınan 
teminat mektuplanndaki faiz şartına teş
mil edilip edilmiyeceği hususunun tefsi
rine dair Başvekâlet tezkeresi ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (3/307) 381 

13. —r Yaralamaya sebebiyet vermek
ten 9 ay hapis ve 1 500 lira ağır para ce
zalarına hükümlü Can Beylunioğlu hakkın
da Adliye ve Arzuhal encümenleri mazba
talan (5/29) . 381:383 

14. — 32 vatandaşın öldürülmesi do-
layisiyle eski Dahiliye ve Millî Müdafaa 
vekilleri hakkında Meclis tahkikatı açılıp 
açılmamasına dair Arzuhal Encümeni 
mazbatası ile Eskişehir eski Mebusu mer
hum İsmail Hakkı Çevik'in III Numaralı 
Muvakkat Arzuhal Encümeninin 15 . I I I . 
1950 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
2123 sayılı Karamı Umumi Heyette görü
şülmesine dair takriri ve Arzuhal Encü
meni mazbatası (5/3, 4/18) 383:398 

0. — Sualler ve cevaplar 379 
A — Şifahi sual ve cevabî 379 
1. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, 

1954 - 1955 ders yıllannda kadro bekliyeıı 
öğretmenlerin durumlanm hal için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sualine 
Maarif Vekili Ahmet özel'in, Şifahi cevabı 
(6/240) 379581 

B — Tahrirî sualler ve cevapları 399 
1. — Bilecik Mebusu Yümnü Üresin'in, 

722 sayılı Kanun ile Millî Müdafaa Ve
kâleti Teşkilât, Askerî Şûra ve Temsil öde
neği kanunlannın tadili hususunun dü
şünülüp düşünülmediğine ve Personel Ka-
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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

âmyta 
nalan'ın, Batı ve Orta - Anadolu'yu Doğu'-
ya bağlıyan Devlet yolu etüdünün tamam
lanıp tamamlanmadığına, şimdiki yolun 
kışın da trafiğe elverişli bir halde bulun
durulması için ne gibi tedbirler alındığına 
ve Kemaliye kazasını demiryoluna bağlı
yan yol ile Fırat nehri üzerindeki köprü
lerin bugünkü durumlarına dair sualine 
Nafıa Vekili Muammer Çavuşoğlu'nun tah
rirî cevabı (7/201) 404.405 

5. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbas/-
ın, Ankara ve istanbul Cumhuriyet müd
deiumumilerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde cereyan eden müzakerelerin 
hepsinin ııeşredilemiyeccği hakkında ga
zetecilere tenbihatta bulunduklarının doğ
ru olup olmadığına dair sualine Adliye 
Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün tahrirî 
cevabı (7/20?) 405406 

HULASASI 

Sajrfa 
nunıı lâyihasının hazırlık safhasına dair 
sualine Millî Müdafaa Vekâleti Vekili 
Semi Ergin'in, tahrirî cevabı (7/150) 399:400 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
ın, envestisman mahiyetinde olan giderle
rin 1951 - 1955 bütçelerindeki miktarına 
ve bu maksatla ayrılacak tahsisatın bir 
plâna bağlanıp bağlanmadığına dair sua
line Maliye Vekili Nedim ökmeıı'in, tah
rirî cevabı (7/181) 400401 

o. — Bursa Mebusu Sabahattin Çıra-
cıoğlu'nun Türkiye Şeker Fabrikaları A. 
Ş. nin Ankara'da Motopor Firması ile han
gi tarihte iş yapmaya başladığına ve Ye
nişehir'de inşa edilmekte olan Umum Mü
dürlük ibnasmm keşif bedeline dair sua
line İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun 
tahrirî cevabı (7/183) 401:403 

4. — Erzincan Mebusu M. Rahmi Sa-

«—«•«•« • •« I 

Memleketimizi ziyaret etmekte bulunan Pa
kistan Reisicumhuru İskender Mirza Hazretleri, 
Büyük Millet Meclisi müzakeratmı takibetmek 
üzere Riyaseti Cumhur locasını teşrif buyur
dular. 

Riyaset makamında bulunan Büyük Millet 
Meclisi Reisi Refik Koraltan, Müttefikimiz Pa
kistan halkına ve onun Muhterem Reisicumhu
runa karşı Türk milletinin ve Büyük Millet 
Meclisinin duyduğu kardeşlik hislerini tebarüz 
ettiren beyanatta bulunduktan sonra kendile
rini Meclis adına selâmladılar. 

Misafir Reisicumhur Hazretlerinin de Büyük 
Millet Meclisine hitabetmesi hususu reye konup 
kabul edildi ve Müşarünileyh Hazretleri hitabet 
kürsüsünü teşrif buyurarak dünya hâdiseleri, 
Türkiye, Pakistan münasebetleri hakkında sık. 
sık alkışlanan hitabede bulundular. 

Ruznamede bulunan kanun lâyiha ve teklif
lerinin diğer işlerden önce görüşülmesine dair 
takrir kabul edildi. 

Devletlerarası Istişari Denizcilik Teşkilâtı
nın kurulması hakkındaki Sözleşmeye Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetinin iltihakının ve bu 
Sözleşme ile eklerinin tasdikine, 

Temsil ödeneği Kanununun birinci madde
sine bir fjkra ilâvesine dair kanunlarla, 

Muhasebei Umumiye Kanununa ek Kanun 
kabul edildi. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
masına, - * 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna muvakkat bir madde eklenmesine, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılmasına, 

Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve 
emniyeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin 
Dahiliye Vekâletine devrine, 

6375 sayılı Kanunla tasdik edilen «Kuzey 
Atlantik Anlaşmasına Taraf devletler arasında 
kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşme» nin VII 
nci maddesinin 3 a (ii) bendi ile VIII nci mad
desinin tatbik ve tadiline, 
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Devlet Orman işletme ve fabrikalarının tom= 
ruk ve kereste piyasa satışlarına, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti vi
lâyet memurları kısmına ilâve yapılmasına, 

Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdür
lüğü ve Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara bir er tayını verilmesine 
dair kanunlar kabul olundu. 

Kabul olunan takrir gereğince, 

15 . VIII . 1956 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Beis Kâtip 
îçel Zonguldak 

Refik Koralimi Edibe Sayar 
Kâtip Kâtip 

Hakkâri Kayseri 
VbeyduUah Seven İbrafıim Kirazoğlu 

Kâtip 
Antalya 

Attilâ Komik 

Sualler 

Şifahi sualler 
1.— Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, si

yasi partilerin gelir sağlamak maksadiyle ter-
tibettikleri toplantıları izne bağlıyan veya me-
neden Dahiliye Vekâleti tamimi karşısında hü
kümet görüşünün ne olduğuna ve bu talimatm 
hangi kanuni hükme veya içtihada dayandığına 
dair şifahi sual takriri, Başvekâlete gönderil
miştir. (6/256) 

2. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, Tem
muz 1956 sonunda Karadeniz'de geziye çıkmış 
olan C. H. P. Genel Sekreteri ile refakatinde 
bulunan milletvekillerinin ve matbuat mensup
larının mâruz kaldıkları müdahale ve muamele
lere dair şifahi sual takriri, Başvekâlete gönde
rilmiştir. (6/257) 

Tahrirî Sualler 
1. — Bursa Mebusu Sabahattin Çıpacıoğlu'-

nun, memleketimizde her yıl istihsal edilen tü
tünün miktarına, ne kadarının harice satıldığı
na ve bu sayede elde edilen döviz miktarına dair 
tahrirî sual takriri, İktisat ve Ticaret Vekâleti
ne gönderilmiştir. (7/208). 

2. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Malatya vilâyetine bağlı bâzı kaza ve köylerin 

yol ve köprüleri hakkında yapılacağı evvelce 
bildirilen etüdlerden ne netice alındığına dair 
tahrirî sual takriri, Dahiliye ve Nafma Vekâlet
lerine gönderilmiştir. (7/209) 

3. — Malatya Mebusu Nuri Ocakeıoğlu'ımn, 
Malatya vilâyetine bağlı kaza ve nahiye yolları 
faaliyeti hakkında evvelce bildirilen malûmata 
ilâveten neler yapıldığına dair, tahrirî sual tak
riri, Dahiliye ve Nafıa Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/210) 

4. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Bur
dur vilâyet merkezinde vazife gören Eğitim Ala
yının bâzı vatandaşların tapulu tarlalarını işgal 
ettiği hakkındaki iddianın doğru olup olmadığı
na, doğru ise vekâletçe ne muamele yapıldığına 
ve bu tarlaların bedellerinin ne zaman ödenece
ğine dair tahrirî sual takriri, Millî Müdafaa Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/211) 

5. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, gül 
ve gül yağı müstahsılları tarafından teşkil olunan 
Gülbiıiiğe katılmış ve katılmamış kooperatifle
rin durumuna ve gül yağının değerlendirilmesi 
için "ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual takriri, 
İktisat ve Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/212) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Ankara Üniversitesinin 1954 malî yılı 

hesabı katî kanunu lâyihası (1/517) (Divanı 
Muhasebat Encümenine) 

2. — 6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 37 nci faslının 37.01 ve 37.02 
pozisyonlarında tâli pozisyonlar ihdası hakkın
da kanun lâyihası (1/518) (Gümrük ve İnhisar
lar, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
nun 6 neı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun lâyihası (1/519) (Dahiliye, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

4. — Devlet mmeurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerin Nafıa Vekâleti kısmına bâzı kadro
ların eklenmesi hakkında kanun lâyihası (1/520) 
(Nafıa ve Bütçe enoümçnJterine) 



o. — Her hangi bir zirai faaliyet nevine tah
sis edilmemiş arzilerdeki intifa haklarının mü
zakeresine mahsus bir merkez teşkili şeklinde, 
Yakın - Doğu memleketlerine teknik yardım 
temini gayesiyle, Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye Cumhurij^eti Hü
kümeti arasında imzalanan Ek Anlaşmanın tas
diki hakkında kanun lâyihası (1/523) (Harici
ye ve Ziraat encümenlerine) 

6. — istanbul Üniversitesi 1954 mali yılı 
hesabı kati kanunu lâyihası (1/522) (Divanı 
Muhasebat En eüm enin e) 

7. — Kara avcılığı kanunu lâyihası U/523) 
(Ziraat, Dahiliye, Adliye, Maliye ve Bütec en
cümenlerine) 

8. — Teknik yardım temini hususunda Birleş
miş Milletler ile Hükümetimiz arasında imzala
nan 18 numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hak
kında kanun lâyihası (1/524) (Hariciye ve Zi
raat encümenlerine) 

9. ~ Türk Havayolları Anonim Ortaklığı 
hakkındaki 6623 sayılı Kanunun 14 neü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
(1/525) (Münakalât, Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kı-
rallığı Hükümeti arasında imzalanan Kültür An
laşmasının tasdiki hakkında kanun lâyihası 
(1/526) (Hariciye ve Maarif encümenlerine) 

.1.1. — Türkiye ile İspanya arasında imzala
nan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında ka
nun lâyihası- (1/527) (Hariciye ve Maarif en
cümenlerine) 

12. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1954 
malî yılı hesabı katı kanunu lâyihası (1/528^ 
(Divanı Muhasebat Encümenine * 

Teklifler 
13. — Afyon Karahisar Mebusu Osman Ta-

lu'nun, Gider Vergileri Kanununun 68 nei mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/360) (Maliye ve Bütçe encümenlerine i 

14. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Tokerin, 
memur çocuklariyle, kimsesiz veya yüksek kabi
liyetli çocukların yurtlarda meeeanen bakılma-
ları hakkında kanun teklifi (2/361) (Maarif ve 
Bütçe encümenlerine) 

15. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş, ve iki ar
kadaşının, 1757 sayılı Kanuna ek 5142 sayılı Ka
nunun 6478 sayılı Kanunla değiştiriler; 1 nei 

maddesinin tadili hakkında kanun teklifi (2/362) 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

16. — Niğde Mebusu Cavit Kavurmacıoğlu 
ve Çankırı Mebusu Tahir Akman'm, Dahiliye 
Memurları Kanununun 2 nei ve 3 neü maddele
rini değiştiren 4089 sayılı Kanunun 1 nei ve 2 
nei maddelerinin ve 4089 sayılı Kanunun 1 nei 
maddesine ek 4329 sayılı Kanunun 1 nei mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki 5354 sayılı Ka
nuna muvakkat madde ilâvesi hakkında kanun 
teklifi (2/363) (Dahiliye ve Bütçe encümenle
rine) 

Tezkereler 
17. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 

1954 malî yılı hesabı katisine ait Mutabakat Be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muha
sebat Reisliği tezkeresi (3/397) (Divanı Muha
sebat Encümenine) 

18. — Devlet Hava Yolları Umum Müdürlü
ğünün 1954 malî yılı hesabı katisine ait Muta
bakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/398) (Divanı 
Muhasebat Encümenine) 

19. — Diyarbakır'ın Matrani köyünün 21 nu
maralı hanesinde kayıtlı Hasanoğlu 1341 doğum
lu Kasım Atlaıı'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/399) (Adliye 
Encümenine) 

20. — İnegöl 'ün Elmaçayır köyünün 24 numa
ralı hanesinde kayıtlı Alioğlu 1935 doğumlu Bay
ram Ali Yeşil'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında İfcşvekâlet tezkeresi (3/400) (Adliye En
cümenine) 

21. — Suriye'nin Kamışlı kazasının Kürkend 
köyünün 61/15 numaralı hanesinde kayıtlı Meh-
metoğlu 1908 doğumlu Bişar Saruhan'm Ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/401) (Adliye Encümenine) 

Mazbatalar 
22. — Orman Kanunu lâyihası ve Ziraat ve 

Muvakkat encümenleri mazbataları (1/181) (Ruz-
nameye) 

23. —- Muvazenei Umumiyeye dâhil dairele
rin 1953 malî yılı hesabı katisine ait umumi 

\ mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 1953 büt
çe yılı hesabı katî kanun lâyihası ve Divanı Mu
hasebat Encümeni mazbatası (3/284, 1/176) 
(Ruznameye). 



BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,03 

REİS — Reisveküi Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Übeydtülah Seven (Hakklri), ihsan Ctülez (Boln) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Ankara mebuslarına kadar yoklama ya-

1. — Başvekil Adnan Menderes'in, Dahiliye 
. Vekili ve Hariciye Vekâleti Veküi Ethem Men

deresle birlikte Afganistan^a yapacakları resmî 
ziyaretten avdetlerine kadar> Başvekilliğe İstet
meler Vekili 8antet Ağaoğlu'nun, Dahüiye Ve
kiline Devlet Veküi Celâl Yardıma'mn ve 
Hariciye Vekilliğine Devlet Veküi Emin Kala
fat'm Vekillik edeceklerine dair Riyaseti Cumhur 
tezkeresi (3/402) 

REİS — Riyaseti Cumhurun bir tezkeresi 
var, okuyoruz edendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Başvekil Adnan Menderesin, Dahiliye Ve

kili ve Hariciye Vekâleti Vekili Etem Mende
res ile birlikte Afganistan'a yapacaklaj^ resmî 
ziyaretten avdetlerine kadar, Başvekilliğe İş
letmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun, Dahiliye 
Vekilliğine Devlet Vekili Celâl Yardımcı 'mn 
ve Hariciye Vekilliğine Devlet Vekili Emin Ka
lafat'm Vekillik etmeleri muvafıktır. 

Reisicumhur 
Celâl Bayar 

REİS — Ittılaınıza arz olunmuştur. 

2. — Vazife Üe Cenevre'ye giden Adliye Ve
kili Hüseyin Avni Göktür'ün avdetine kadar 
kendisine, Devlet Veküi Cemü Bengü'nün ve-
külik edeceğins dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 
(3/403) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Vazife ile Cenevre'ye giden Adliye Vekili 

Profesör Hüseyin Avni Göktür'ün avdetine ka

pıldı.) 
REİS — Celseyi açıyoruz, efendim. 

dar kendisine, Devlet Vekili Cemil Bengü'nün 
vekillik etmesinin, Başvekilin teklifi üzerine, 
muvafık görülmüş olduğunu saygı ile arz ede
rim. 

Reisicumhur 
Celâl Bayar 

REİS — Ittılaınıza arz olunmuştur, efendim. 

3. — Konya Mebusu Abdurrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Muamele Vergisi Kanununun 1 
ve 67 nci maddeleriyle aynı kanunun 4939 sa
yılı Kanunla değiştirilen 92 nci maddesinin ta
dili hakkında kanun teklifinin geriverilmesine 
dair takriri (2/208,4/233) 

Büyük Millet Meclisi. Yüksek Reisliğine 
Muamele Vergisi Kanunu ilga edilmiş oldu

ğundan, bu kanunun tadili hakkındaki teklifi
min iadesini arz ve rica eylerim. 

15 . VIII. 1956 
Konya Mebusu 

Abdurrahman Fahri Ağaoğlu 

REİS — Gündemde olmadığı için iade ediyo
ruz, efendim. 

4. — Maarif Vekili Ahmed Özel'in, Türk Öğ
retmenler bankası kanunu lâyihasının Maarif, 
Ticaret, Maliye ve Bütçe encümenlerinden beşer 
âza alınarak kurulacak Muvakkat Encümende 
müzakere edilmesine dair takriri (1/505, 4/243) 

B. M. M. Yüksek Riyasetine 
(Türk Öğretmenler bankası) kanunu lâyiha

sının muhtelif encümenlerde müzakeresi gerek
mektedir. Lâyihanın ehemmiyeti ve müstaceliyeti 

4. - RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMtYEYE MÂRUZÂTI 

— 370 — 



î : 91 16.8 
göz önünde bulundurularak muvakkat bir encü
mende müzakere edilmesi hususunu saygılarım
la arz ve teklif ederim. 

Maarif Vekili 
Ahmed özel 

REÎS — Efendim, teklif alâkadar encümen
ler itibariyle Maarif, Ticaret, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine havale edilmiştir. Şimdi bu encü
menlerden beşer âza alınmak suretiyle bir Mu
vakkat Encümen teşkili teklif edilmektedir. 

ÖMER MARRT (Kayseri) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
ÖMER MART (Keyseri) — Muhterem ar

kadaşlar, kurulması mutasavver öğretmenler ban
kasının uzunca bir mazisi vardır. Vekâlet iki 
yıldan beri bunun üzerinde mesai teksif etmiş 
bulunmaktadır. Bir banka kurmak öyle pek ko- < 
layca Meclisten geçirilmesi icabeden bir mevzu 
olmamak lâzımgelir. Bu itibarla müsaade buyu
rursanız, nizami sırayı takibedelim. Muhtelit 
bir komisyon kurulmasından daha ziyade, lâyi-

5. - MÜZAKERE E! 
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göz önünde bulundurularak muvakkat bir encü
mende müzakere edilmesi hususunu saygılarım
la arz ve teklif ederim. 

Maarif Vekili 
Ahmed özel 

RElS — Efendim, teklif alâkadar encümen
ler itibariyle Maarif, Ticaret, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine havale edilmiştir. Şimdi bu encü
menlerden beşer âza alınmak suretiyle bir Mu
vakkat Encümen teşkili teklif edilmektedir. 

ÖMER MARRT (Kayseri) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
ÖMER MART (Keyseri) — Muhterem ar

kadaşlar, kurulması mutasavver öğretmenler ban
kasının uzunca bir mazisi vardır. Vekâlet iki 
yıldan beri bunun üzerinde mesai teksif etmiş 
bulunmaktadır. Bir banka kurmak öyle pek ko- < 
layca Meclisten geçirilmesi icabeden bir mevzu 
olmamak lâzımgelir. Bu itibarla müsaade buyu
rursanız, nizami sırayı takibedelim. Muhtelit 
bir komisyon kurulmasından daha ziyade, lâyi-

5. - MÜZAKERE E! 

1. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 1953 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Karayolları Umum Müdür
lüğünün 1953 malî yılı hesabı katı kanunu lâyi
hası ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatysı 
(3/254, 1/304) (1) 

REÎS — Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1953 bütçe 
yılı hesabı katî Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 1953 bütçe yılı sarfiyatı, ilişik (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvelle'rde gösterildiği üzere 
(6 822 27Ö) lira (33) kuruşu âdi, (184 542 271) 
lira (36) kuruşu yatınm ve (12 503 575) lira 
(96) kuruşu hususi fasıllara aidolmak üzere 
(203 868 117) lira (65) kuruştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

(1) 289 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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ha gitmesi icabeden komisyonlara gitsin ve ta
biî seyrini takibetsin. (Doğru, doğru sesleri) 

REÎS — Efendim, lâyiha Maarif, Ticaret, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine havale edilmiş
tir. Bu encümenlerden alınacak beşer azadan 
mürekkep bir encümen teşkili Maarif Vekili ta
rafından istenmektedir. Keyfiyeti reyinize arz 
edeceğim : Muvakkat Encümen teşkilini istiyen-
ler, lütfen işaret versinler... Teklifi kabul etmi
yenler... Takrir reddedilmiştir, efendim. 

Gündemle alâkalı bir takrir var, okuyoruz, 
efendim : 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin diğer bütün iş

lerden evvel görüşülmesini arz ve teklif ederiz.-
Denizli Bilecik 

Ali Rıza Karaca Ş. Hasırcı 

REÎS — Kanun lâyiha ve tekliflerinin diğer 
işlerden evvel görüşülmesine dair olan takriri 
reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.,., Kabul edilmiştir. 

DÎLEN MADDELER 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 1953 bütçe yılı tahsilatı, ilişik (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (204 650 251) 
lira (90) kuruştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
.Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasında
ki farkı teşkil eden (782 134) lira (25) kuruş 
tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE .4. — Gelecek yıllarda mahsubu 
yapılmak üzere 3010 sayılı Kanun mucibince 
avans olarak verilen ve (A/2) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (15 814 813) lira 
(53) kuruş tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tahsisattan 1953 bütçe yılı 
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içinde sarf olunmıyan ve (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ayrı bir sütununda gösterilen 
(3 035 243) lira (86) kuruş imha edilmiştir. 

REİS — Kabul edenler;.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye arz 
ediyorum. 

ikinci görüşmesi yapılacak maddelere geçiyo
ruz. 

2. — Şarap tahlil ve değerlendirme metotla
rının birleştirilmesine dair Beynelmilel Mukave
lenamenin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Ziraat 
ve Gümrük ve İnhisarlar encümenleri mazbata
ları (1/330) (1) 

REİS 
ediyoruz. 

Lâyihanın ikinci görüşmesine devam 

Şarap tahlil ve değerlendirme metotlarının bir
leştirilmesine dair Beynelmilel Mukavelename

nin tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hükümetimiz adına 27 Nisan 
1955 tarihinde Paris'te imzalanan «Şarap tahlil 
ve değerlendirme metotlarının birleştirilmesine 
dair Beynelmilel Mukavelename» ye iştirakimiz 
tasdik edilmiştir. 

REİS — Tadilname yok. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihin, i e me
riyete girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(1) Birinci müzakeresi 89 ncu İnikat zaptın-
dodır. 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen 

ler.... Madde kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini açık reylerinize arz edi

yorum. 
Birinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi

yoruz. 

3. -- 1.6 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de 
imzalanmış olan «Turizme, ticari karayolu taşıt
larına ve karayolu ile milletlerarası eşya nakliya
tına mütaallik Milletlerarası Gümrük Sözleşme 
projelerinin geçici olarak tatbikine dair Anlaş
ma» /ve «Ek Protokol», «Turizm hakkında Mil
letlerarası Gümrük Sözleşmesi Projesi» ile «İmza 
Protokolü ve ekleri» ne iltihakımız hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Gümrük ve İnhisar
lar encümenleri mazbataları (1/432) (1) 

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

16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalan
mış olan «Turizme, ticari karayolu taşıtlarına 
ve karayolu ile milletlerarası eşya nakliyatına 
mütaallik Milletlerarası Gümrük Sözleşme pro
jelerinin geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» 
ve «Ek Protokol», «Turizm hakkında Milletler
arası Gümrük Sözleşmesi Projesi» ile «îmza 
Protokolü ve ekleri» ne iltihakımız hakkında 

Kanun 

*MADDE 1. — 16 Haziran 1949 tarihinde 
Cenevre'de imzalanmış olan «Turizme, ticari 
karayolu taşıtlarına ve karayolu ile milletlera
rası eşya nakliyatına mütaallik Milletlerarası 
(lümrük Sözleşme projelerinin geçici olarak 

' tatbikine dair Anlaşma» ve «Ek Protokol» ü ve 
bu Anlaşmanın eki ve mütemmim cüz'ünü teşkil 
eden sözleşmelerden sadece «Turizm hakkındaki 
Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi Projesi», «imza 
Protokolü ve 4 aded Eki» tasdik edilmiş ve bun
lara iltihakımız zımnında gerekli işlemin ifası 
için îcra Vekilleri Heyetine yetki verilmiştir. 

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

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

(1) 288 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îera "Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

4. — Atom Enerjisi Komisyonu kurulması 
hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/500) (1) 

RElS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
tiyen var mı? 

NUREDDÎN FUAD ALPKARTAL (Çanak
kale) — Muhterem arkadaşlar, İkinci Dünya 
Harbinden tabiatın büyük bir sırrına vâkıf ola
rak çıktık. Atom enerjisi, iki büyük şehri dün
ya haritasından silerek hizmete girdi. İnfilâk 
maddesi 65 ilâ 70 kilo olan iki bomba ile Uzak -
Doğu'nun en kudretli devleti, kayıtsız şartsız, 
teslimi silâha icbar edildi. 120 000 ölü, 125 000 
yaralı, cok ciddî bir surette tahribe mâruz ka
lan, muhtelif cesamette, 86 000 bina. Enerji, tat
bikat sahasına, misli görülmemiş bir katî netice 
silâhı olarak giriyor. 

Uranium 235 veya Plutonium çekirdeklerinin 
süratle parçalanmaları temin edildiği - daha 
doğrusu süratle parçalanmaları önlenemediğ -
takdirde, enerjü tesirini âni bir surette gösteri
yor; atom, bomba oluyor. Aynı isotoplar çekir
deklerinin parçalanmaları ayarlandığı takdirde 
enerjiye hâkim olunuyor; atom, endüstride kul
lanılan enerji kaynağı oluyor. Atom pili deni
len bu sistem üzerinde yapılmakta olan eraştır-
malarla enerjinin bütün insanlığa bahşedebile
ceği imkânların maddileştirilmesme çalışılıyor. 

Heyeti Celilenin tasvibine arz olunan kanun 
lâyihasında bu gaye gözetilmiştir. 

Dünya çapında bir iş birliği sisteminin' ku
rulması, ' muhtelif bakımlardan, . zaruridir. Bu 
hayırlı teşebbüsün, nükleer enerjinin harb ve 
silâh vasıtası olarak kullanılmaması için, teşkili 
zaruri görülen miletlerarası kontrol sisteminin 
de başlangıcı olmasını temenni ederim. 

Atom enerjisinin dayanmakta olduğu cev
her, bugün için, Uraniumdur. Arz küresinin 

(1) 290 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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bağrmdaki stoklar müştereken kıymetlendiril-
diği takdirde - kömür ve petroldeki, rüzgârlar 
ve denizlerdeki potansiyel enerji ile mukayese 
edilemiyecek derecede - yüksek takatli bir tabiî 
unsur beşeriyetin hizmetine girmiş olacak. 1 
kilogram Uranium 2 500 ton kömüre muadil. 
2 500 ton kömür 15 büyük trenle nakledilmek
tedir. 250 gram Uranium ile 6 milyon kilovatlık 

; enerji temin edilebilecek. Bu enerji ile 50 000 
J metre mikâbı hacmmdaki su buhar haline geti

rilebiliyor. İstikbalin buhar türbinleri, bunların 
kullanılmasına devam edildiği takdirde, çok 
ufak ebatta olacak. 100 gram Uranium ile 5 ilâ 
6 milyonluk nüfus barındıran büyük şehirler 
24 saat tenvir edilebilecek. Atom enerjisi, 2 000 e 
yakın mamul maddenin cevheri olan, petrolün 
noksanını bâzı sahalarda telâfi edebilecek. Araş
tırmalar şimdilik % 3 nispetinde olabileceğini 
gösteriyor. 

Atom enerjisi müesseselerinde, aynı zaman
da, cinsi muhtelif maddeler de imal edilebile
cek. Bu imkân, asırlardan beri parçalanamıya-
cağı zannedilen atomun sırrı meyadana çıktığı 
andan itibaren belirmiştir. Atom pili içme ko
nulan bir iyot parçası, radyo-iyot oluyor. Kan
ser tedavisi araştırmalarında üzerinde durulan 
elemanların biri. Bugüne kadar, tıbbi tedavide 
kullanılabilecek, yüzden fazla madde istihsal 

i edilmiştir. Enerji santrali olarak vücuda geti
rilen atom pili, aynı zamanda ve az bir külfetle, 
ilâç fabrikası olabilmek istidadmdadır. 

Bugün, siklet merkeziyle,, uranium 235 isoto-
I pu üzerinde toplanan araştırmaların bir elden 

yürütülmesi, dünya ihtiyatlarından mümkün 
olan istifadeyi temin eder; uranium, petrolün 
âkibetinden kurtarılır. Muayyen bir sahadaki 

j petrol ihtiyatlarını bitirmeden evvel diğer saha
lara ciddî bir surette el atmamak temayülünün 
belirttiği netice hepimizce malûmdur; Orta -
Doğu, bir dünya harbinin mihrakı olmak üzere... 

Anlaşmanın ve bunun taşıdığı ruhun mede
niyet alemince benimsenmesi, izotoplar artsa 
dahi, beşeriyetin refahı için girişilen bu teşeb-

j- büsteki maksattan ayrılmamayı temin eder. 
j Murakabe meyanmdaki yüksek tahrip kud-
I re ti en ağır atomun parçalanması ile elde edilmiş-
| ti. Uranium 235 atomiyle Hiroshima, Plutonium 
| atomiyle de Nagasaki yok edilmişlerdi. Silâh, 
' âti için, kâfi kudrette görülmedi. En hafif atom-
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ların birleştiriİmeleriyle, güneşin kudretini 
temin ve idame eden, enerjinin vücuda getiril
mesine" çalışılıyor. îdrojen bombası nazariyesi 
tatbik edilebildiği takdirde atom bombasının, 
tesir itibariyle, yüz misli bir tahrip kudreti elde 
edilecek. 4 gram helium terkibedüirken 500 000 
kilovattık bir enerji hâsıl oluyor. 

Araştırmalar neticesinde - bugün için muhal 
addedilen - mutavassıt sikletteki atomların kul
lanılması da mümkün görülebilir. Demir veya 
kurşunun bu maksatla kullanılabilmesi halinde 
vaziyet ne olur? Dünyadaki refah evcibalâyı 
bulur veyahut felâket ani olur. 

îş birliğine bir an evvel bağlıyarak bu üs
tün kudretin - tatbiki usulleri her ne suretle te
kemmül ederse etsin - yalnız beşeriyetin refahı 
yolunda kullanılması faziletinin telkini ieabc-
diyor. 

Muhterem arkadaşlar, silâhsızlanmanın müs
pet temelleri de ancak bu suretle atılabilir. 

Silâhsızlanma, harbin Önlenmesi çareleri ara
sında, bir gün bahis mevzuu olacaktır. Sovyet 
Rusya, üç ay evvel, bu meseleyi ortaya atarak 
hüsnüniyette öncü görünmek istemişti. Bu suret
le bâzı tedbirlerini de gizlemeye çalışmıştı. 

Ciddî bir surette bahis mevzuu olduğu gün 
teşkili zaruri görülecek milletlerarası kontrol 
sisteminin mesaisi, siklet merkezi ile, nükleer ve 
termonükleer silâhlar üzerinde toplanacaktır. Bu 
tarzda olması şayanı arzudur. 

Atom enerjisi araştırmalarında gözetilen iş 
•birliği ile silâh imalinin kontrolü esasi an ela 
hazırlanmış olur. 

Muhtelif meseleler ve bâzı güçlükler, daha 
bugünden, ortaya atılmaktadır. Atom bombası 
artık sır değildir. Kâfi miktarda Uranium cev
herine, çok yüksek takatli elektrik santrallariy-
le muazzam kimya lâboratuvarlarına malik bu
lunan her millet yapabilir. Bugün nüfusu 40 
ilâ 50 milyon olan endüstriyel milletler, yalınız 
işe başlıyabilmek için, bütçelerinin büyük bir 
kısmını bu teşebbüse tahsis etmek mecburiye
tindedirler. Bu sebeple silâhın imali iki millete 
münhasır kalmış; büyük kütle monopolü olmuş
tur. Atom devleti mertebesine ulaşan her devlet 
de atomik silâhı kâfi miktarda yapamaz. 

Biraz evvel atom pilinin zengin bir ilâç fab
rikası olabileceğini arz etmiştir. Madalyanın ar
ka tarafı da var. Sulhçu maksatlarla kurulan 
bir nükleer enerji müessesi - hiçbir külfet ihti-

. im o : i 
i yar edilmeksizin - Uranium 238 i Plutonium'a 

çeviriyor. Plutonium, Uranium 235 e nazaran 
daha müessirdir. Nagasaki'ye ve tecrübe mahi-

| yetinde olmak üzere Bikini'ye atılan bombala
rın esası. Sulhçu maksatlarla kurulan müessese, 
aynı zamanda, atom bombasının infilâk madde
si fabrikası olabilir. 

Uranium veya Plutonium, îdrojen bombası
nın bir pargasını teşkil edecek. îdrojen bomba
sının meydana getirilmesi ve bu korkunç silâhın 
kontrol edilememesi felâket olur. 

Atom bombaları stoklarının yok edilmesi me-
I selesi de halledilmemiştir. Radyoaktif cisimler 
j tahribedilemiycceği cihetle, bomba stoklarının 
! ortadan kaldırılması ne suretle olacak? Bu iş de, 

bahis mevzuu olduğu zaman, milletlerarası bir 
mesele halini alacak. 

Muhterem arkadaşla-r, bütün dünyayı çok 
ciddî bir surette meşgul edecek mühim ve muğ
lak bir meselenin henüz başlangıcı karcısında 
bulunuyoruz. 

I Şimdilik mümkün görülen hal çaresi : Atom 
I enerjisinin sulhçu maksatlarla kullanılmasını 
i tekemmül ettirecek olan iş birliğine katılmak; 

bu hayırlı teşebbüs ile nükleer ve termonükleer 
kudretlerin harb vasıtası olarak kullanılmasını 
önleyici tedbirlere hazırlanmaktır. 

Mâruzâtım ve temennilerim bunlardan iba
rettir. Hürmetlerimle arz ederim. (Alkışlar). 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde başka 
söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Atom Enerjisi Komisyonu kurulması hakkında 
f Kanun 

MADDE 1. — Atom enerjisinin memleketin 
refah seviyesini yükseltmek ve âli menfaatleri
ni korumak maksatlariyle tatbikatını temin et
mek için yapılacak ilmî, iktisadi, teknik ve 
idari çalışmaları koordine, teşvik ve murakabe 
etmek üzere Başvekâlete bağlı bir «Atom Ener
jisi Komisyonu» kurulmuştur, 

REİS TF- Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. —- Atom Enerisi Komisyonu bi
rinci maddede zikredilen gaye ve maksatları 
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tahakkuk ettirmek üzere aşağıda gösterilen fa
aliyetleri icra eder. 

a) Atom enerjisi sahasındaki bütün ilmî ve 
teknik araştırmaları tanzim eder ve gerekli te
sis ve lâboratuvarlarm kurulması ve işletilme
sini, temin hususunda tavsiye ve yardımlarda 
bulunur; imkân ve lüzum hâsıl oldukça yeni 
araştırma müesseseleri kurar ve kurdurur. 

b) Atom enerjisinden geniş ölçüde faydala
nabilmesini temin etmek ve halk eğitiminin ne 
suretle icra olunacağını göstermek üzere prog
ramlar hazırlar. 

c) İlmî ve teknik ihtisas erbabının yetişti
rilmesi hususunda ilgili vekâletlere, üniversite
lere ve diğer resmî ve hususi müessese ve teşek
küllere tavsiye ve yardımlarda bulunur, müte
hassısların bilgi ve ihtisaslarını derinleştirmele
rini sağlamak maksadiyle mezkûr kurumlarla 
iş birliği halinde kurslar açar ve bu hususlarda 
programlar hazırlar. 

d) Memleket dâhilinde istihsal edilecek ve
ya hariçten getirtilecek ana, hususi ve tâli nük
leer maddelerin maksatlarına göre kullanılma
sını murakabe eder. 

e) Atom enerjisi istihsalinde kullanılan 
hammaddelerin memlekette aranması, istihsali, 
tasfiyesi, işlenmesi ve tevzii ile ticareti husus
larında umumi esasları tesbit ve bu faaliyetleri 
kontrol eder. 

f) Atom enerjisi ile ilgili mületlerarası ve 
yabancı müessese ve teşekküllerle temaslar te
sis eder ve iş birliği yapar. 

g) Atom enerjisi hakkında dokümantasyon 
merkezi tesis eder. 

h) Atom endüstrisi sahasında muayyen hu
susların gizliliğini tesis bakımından kararlar 
alır. Gizliliği tesis edüen araştırmaları icra ey
lemiş bulunanların haklarının ne suretle karşı
lanacağını gösteren nizamname projelerini ha
zırlar. 

i) Atom enerjisi ile ilgili bütün çalışmalar
da riayeti lüzumlu sıhhi emniyet tedbirlerini 
ihtiva eden nizamname ve talimatname projele
rini vücuda getirir. 

j) Atom enerjisi ile ilgili kanun, nizamna
me ve talimatname projelerini hazırlar. 

k) Komisyon lüzum gördüğü ahvalde mu
kaveleli mütehassıslar da istihdam edebilir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
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yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Atom Enerjisi Komisyonu, 
Başvekil veya tensibedeceği zatın reisliği altın
da alâkalı vekâletler ve diğer resmî ve hususi 
teşekküller ile üniversiteler tarafından gösteri
lecek namzetler arasından, îcra Vekilleri Heye
tince üç yıl müddetle tâyin olunacak dokuz âza 
ile İstişare Heyeti Reisi ve Genel Sekreterden 
teşekkül eder. 

Müddeti biten komisyon âzalarının yeniden 
tâyinleri caizdir. 

Komisyon, reis tarafından görülecek lüzum 
üzerine her zaman toplantıya. davet edilebilir. 

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

MADDE 4. — Atom Enerjisi Komisyonuna 
bağlı olarak bir Enerji İstişare Heyeti ile Ge
nel Sekreterlik kurulmuştur. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İstişare Heyeti, üniversitelerin 
ilgili fakültelerine bağlı öğretim üyeleri ile di
ğer ilgili, teşekkül ve müeseselerde atom ener. 
jisi sahasnda çalışan mütehassıslar arasından 
Atom Enerjisi Komisyonunca adedi tesbit edi
lerek seçilen azalardan teşekkül eder. 

Âzalık müddeti üç yıldır. Tekrar seçim caiz
dir. 

İstişare Heyeti, azaları arasindan mutlak ek
seriyet ile bir reis ve bir reisvekili seçer. 

İstişare Heyeti, Atom Enerjisi Komisyonu ta
rafından tevdi olunan mevzuları inceliyerek 
mütalâa ve tekliflerini büdirir. Bu maksatla 
azalar arasında ihtisas komiteleri kurabileceği 
gibi muayyen meseleler hakkında fikir ve mü
talâalarını bildirmek üzere hariçten de mütehas
sıslar celbedebüir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —. Genel Sekreterliğin vazife ve 
salâhiyetleri Atom Enerjisi Komisyonunun mü
talâası alnmak suretiyle İcra Vekilleri Heyetân-
ce tesbit olunur. 

Genel Sekreterin tâyini 3656 sayılı Kanunun 
6 neı maddesi hükümlerine tâbidir. 
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RE t S — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Atom Enerjisi Komisyonu ile 
İstişare Heyeti azalarına beher toplantı için tc-
ra Vekilleri Heyetince tesbit olunacak miktar
da tazminat ve toplandığı mahal haricinden ge
lecek olanlara 6245 sayılı Kanun mucibince har
cırah verilir. Komisyon ve Heyet azalarından 
memur olanların kendi kanunlarına göre almak
ta oldukları tazminat ve tahsisatlara halel gel
mez. 

BEÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —- Bu kanunun tatbik suretini ve 
Atom Enerjisi Komisyonu ile İstişare Heyeti
nin çalışma zaman ve şekillerini göstermek üze
re bir nizamname yapılır. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Atom Enerjisi Komisyonu Ge
nel Sekreterliğine ait ilişik (1) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar, 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele 6330 sayılı Kanunla konulan 
kadrolara ve ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen 
hizmetliler kadroları da 1956 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (D) işaretli cetvelin Başvekâlet kıs
mına ilâve olunmuştur. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1956 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A/ l ve 
A/2 işaretli cetvellerin ilişik (3) sayılı cetvelde 
yazılı tertipleri arasında (7 640) liralık müna
kale yapılmıştır. 

Düşülen Eklenen 
P. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

Maliye Vekâleti 
748 Yatırımlar için Devlet 

Hava Meydanları U-
mum Müdürlüğüne 7 640 
RElS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Başvekâlet 
202 Hizmetliler ücreti 5 600 

REİS — Kabul eden-

8.1956 O : 1 
Düşülen Eklenen 

F. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

209 5434 sayh Kanunun 14 
S ncü maddesinin (D) 
I fıkrasiyle 34, 38 ve 39 

ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandı
ğına yapılacak ödeme
ler 240 
REİS -~ Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

/307 Harcırahlar 1 800 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okuyoruz, efendim. 
(Muavkakt 1 nci madde tekrar okundu.) 
REİS — Cetvelle birlikte maddeyi reyinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 1956 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A/2 işa
retli cetvelin Maliye Vekâleti kısmının 748 nci 
(Yatırımlar için Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Umum Müdürlüğüne) faslından (3 600) 
lira tenzil edilerek aynı kanuna bağlı A/l işa
retli cetvelin Başvekâlet kısmında (Atom Ener
jisi Komisyonu azalan tazminatları) adiyle ye
niden açılan 408 nci fasla fevkalâde tahsisat 
olarak aktarılmıştır. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Yok sesleri) 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

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

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir, efen
dim. 
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5. — İzmir Mebusu Halûk Ökereu ve 8 ar

kadaşının, 3116 sayılı Orman Kanununun 71 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Ziraat Encümeni mazbatası 
(2/340) (1) 

REÎS — Heyeti Unramiyesi hakkında söz 
istiyen var mıî 

NÎHAT ÎYRÎBOZ (Aydın) — Efendim ol
dukça iyi hazırlanmış bir Orman kanunu lâyi
hası yeni olarak Meclise geldi. Bu teklifte 
3116 sayılı Orman Kanununun 71 maddesine 
bir fıkra eklenmesine dairdir. Müsaade buyu-
ımrsanız gelecek olan Orman kanunu lâyihası 
dolayısiyle bu teklifin tehirini teklif ediyo
rum. 

REİS — Takrir var mı? 
NÎHAT ÎYRÎBOZ (Devamla) — Tadil tek

lifini yapan arkadaşların hepsi razılar. 
REÎS — Heyeti umumiye» hakkında başka 

söz istiyen var mı? 
Yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi

yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmemiştir. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmediğine göre 

kanun teklifi reddedilmiş bulunmaktadır. 

6. — 16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da 
İmzalanmış olan Türk - Alman Ticaret Anlaş
masının IV sayılı Protokolüne merbut Gümrük 
Taviz Listesinin tadili hakkındaki 11 Haziran 
1955 tarihli Protokolün tasdikine dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 
mazbataları (1/308) (2) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
liyen var mı? Maddelere sreçilmesmi reyinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalan
mış olan Türk - Alman Ticaret Anlatmasının 
IV sanlı Protokolüne merbut Gümrük Taviz 
Listesinin tadili hakkındaki 11 Haziran 1955 

tarihli Protokolün tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. —16 Şubat 1952 tarihinde Anka
ra *da imzalanmış olan Türk - Alman Ticaret 
Anlaşmasının IV sayılı Protokolüne merbut 

(1) 291 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 292 mytâı mcrfbm mpim sammdaâm\ 
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1 Gümrük Taviz Listesinin tadili hakkındaki 11 
j rîaziran 1955 tarihli Protokol tasdik edilmiştir. 
İ REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
' mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum: Kabul 
I edenler... Kabul elmiyenler... Kabul edilmiştir. 

| MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me-
I riyete girer. 
j REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et-

mîyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 

tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
! REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi sona ermiştir 

efendim. 
Reyini kullanmıyan arkadaş varsa lütfen is

timal buyursun efendim. 
Birinci lâyiha hakkındaki rey toplama mua

melesi bitmiştir. 

j 7. — Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Eko-
j >ıomik Birliği arasnda 15 Nisan 1955 tarihinde 
I :mzalanan Ticaret ve ödeme Protokolü ile ilişik-
I irinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hari* 
I "iye ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/315) 

fV 
REÎS — Lâyihanın tümü hakkında söz isti-

ven var mı? Maddelere geçilmesini reylerinize 
I arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad

delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Ekonomik 
Birliği arasında Ticaret ve ödeme Protokolü ile 

. ilişiklerinin tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lük
senburg Ekonomik Birlimi arasında 15 Nisan 
1955 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ödeme Pro
tokolü ile ilişikleri tasdik edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
} Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 293 aa&U matbm tnptm mmMbr> 
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MADDE o. — ıBu kanunun hükümlerini ic

raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

8. — Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Eko
nomik Birliği arasındaki Ödeme Anlaşmasının 
bir sene müddetle uzatılmasına mütedair mektup
ların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Harici
ye ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/316) 
(D 

REİS — Lâyihanın tümü üzerinde söz istiyen 
var mı? Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Ekonomik 
Birliği arasındaki Ödeme Anlaşmasının bir sene 
müddetle uzatılmasına «mütedair mektupların 

tasdiki hakkında Kanun 

-MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lük
senburg Ekonomik Birliği arasında münakid-
olup meriyet müddetleri 30 Haziran 1955 tari
hinde sona eren 2 Aralık 1948 tarihli Ödeme 
Anlaşmasının, 28 Eylül 1950 ve 19 Şubat 1951 
tarihinde teati olunan mektuplar ve 19 Şubat 
1951 tarihinde imzalanan Ödeme Anlaşmasına 
ek Protokol ile yapılan tadillerle birlikte bir se
ne müddetle uzatılması hakkında Türkiye Hari
ciye Vekâleti ile Ankara'daki Belçika Elçiliği 
arasında 10 Haziran 1955 tarihinde teati olunan 
mektuplar tasdik edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 

(1) 294 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

9. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 4 Mayıs 
1945 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması ile bu
na ek Protokolün 30 Haziran 1955 tarihine ka
dar iki ay müddette uzatılmasına mütedair mek
tupların tasdikine dair kanun lâyihası ve Hari
ciye ve Ticaret encümenleri mazbataları (i/317) 
(D 

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

Türkiye ile İngiltere arasındaki 4 Mayıs 1945 
tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması ile buna ek 
Protokolün 30 Haziran 1955 tarihine kadar 2 ay 
müddetle uzatılmasına mütedair mektupların 

tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile İngiltere arasında 
münakit olup meriyet müddeti 30 Nisan 1955 
tarihinde sona eren 4 Mayıs 1945 tarihli Tica
ret ve Tediye Anlatması ile buna ek Protokolün 
30 Haziran 1955 tarihine kadar 2 ay müddetle 
uzatılması hakkında İngiltere Büyük Elçiliği ile 
teati olunan mektuplar tasdik edilmiştir. 

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

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

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi sona ermiştir. 

10. — Türkiye ile İtalya hükümetleri arasın
da mektup teatisi suretiyle akdolunan uzun va
deli Buğday Anlaşmasının tasdikine dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri maz-
bataUn (1/287) (2) 

(1) 295 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 296 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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REİS — Tümü üzerinde söz istiyen yok. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

TÜrlâye ile İtalya Hükümetleri arasında mektup 
teatisi suretiyle akdolunan uzun vadeli Buğday 

Anlaşmasının tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — 10 Nisan 1955 tarihinde Hükü
metimiz ile İtalya Hükümeti arasında mektup 
teatisi suretiyle akdolunan uzun vadeli Buğday 
Anlaşması tasdik edilmiştir. 

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

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic-
•raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi sona ermiştir. 

11. — 7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de 
tamim olunan Ticari numuneler ve reklâm mal
zemesinin ithalinin kolaylaştırılmasına müteda
ir Milletlerarası Sözleşmenin, tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümen
leri mazbataları (1/338) (1) 

O V 1 
REİS — Heyeti umunıiyesi üzerinde söz is

tiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olu
nan ticari numuneler ve reklâm malzemesinin 
ithalinin kolaylaştırılmasına mütedair Millet
lerarası Sözleşmenin tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — 7 Kasım 1952 tarihinde Cenev
re'de tanzim olunan ticari numuneler ve reklâm-' 
malzemesinin ithalinin kolaylaştırılmasına müte
dair Milletlerarası Sözleşme, 14 ncü maddesinde 
tasrih edilen yetkinin kullanılmasına İcra Ve
killeri Heyetinin mezun olması kaydiyle, tasdik 
edilmiştir. 

REİS —Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci 
efendim. 

müzakeresi sona ermiştir 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, 
1954 - 1955 ders yularında kadro bekliyen öğ
retmenlerin durumlarını hal için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair sualine Maarif Vekili 
Ahmet özel'in şifahi cevabı (6/240) 

REİS — Suallere geçiyoruz efendim. 
Burdur Mebusu Mehmet Özbey buradalar mı 

efendim? (Burada, sesleri), Maarif Vekili burada
lar mı? (Buradalar sesleri). 

Şimdi sual takririni okuyorum efendim. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından 

(1) 297 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. Burdur Mebusu 

Mehmet özbey 

1. 6273 sayılı Kanunun tatbikatından müte
vellit Şûrayı Devlet kararlan göz Önünde tutula
rak 1954 - 1955 ders yıllarında kadro bekliyen 
öğretmenlerin durumlarını hal için ne gibi ted
birler düşünülmüştür? 

2. 1956 yılında terfi edecek öğretmenlerin 
kadro durumlarının halli için ne gibi tedbirler 
alınmıştır? 

3. İlköğretim kanunları Meclisten çıkmıştır. 
Ortaöğretim Kanununun bunlardan ayn olarak 
mütalâa edilmesi hangi düşüncenin mahsulüdür? 
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4. Şûrayı Devlet kararları yerine getiril

mekte midir? Getirilemiyorsa sebepleri nedir? 
5. Çok geciken ve birçok öğretmenlerin 

mağduriyetine mucibolan bu kadro kanunu mua
melesi ne safhadadır? Maarifte ikilik doğuran bu 
hâdisenin önlenmesi hususunda ve yukarda zik
redilen hususların sözlü olarak Meclis kürsüsün
den açıklanmasını saygı ile rica ederim. 

MAARİF VEKİLİ AHMET ÖZEL (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar; Burdur Mebusu Meh
met özbey'in şifahî suallerine soru sırasiyle arzı 
cevabediyorum. 

Cevap 1 : 6273 sayılı Kanunun tatbikatından 
mütevellit Devlet Şûrası kararı göz önünde tu
tularak kanunun tatbikinden önce ilkokul öğret
menlerinin almakta bulundukları aylıklarda ge
çen müktesep haklarının kanunla kazanılan dere
ce ve kıdem üzerine ilâvesi ve 1954 ve 1955 yıl
larında kullanılmamış olan ilkokul öğretmenleri
nin kadrolarının alâkalılara tahsisi suretiyle ka
zandıkları derece kıdemlerinin yekûnu iki yıla 
kadar olan 4 000 kadar ilkokul öğretmeninin ma
aş ayarlamalarının tashihi yapılmıştır. 

Evvelki maaşlardaki müktesep hakları ile 6273 
sayılı Kanunla kazandıkları derece kıdemleri ye
kûnu iki yılı aşan ilkokul öğretmenlerinin du
rumlarını tetkika devam etmekteyiz. 1954, 1955 
yıllarından açık olan kadrolarla 1956, 1957 yılları 
için alınmış bulunan kadrolar imkân verdiği tak
dirde bu gibilerin kıdemleri, iki yılı aşsa dahi ay
nen vermek suretiyle maaş ayarlamaları tashih 
edilecek, kadrolar imkân vermediği takdirde 6273 
sayılı Kanunun birinci maddesinin (C) fıkrası
na göre kazandıkları derecedeki kıdemleri iki yı-
na iblâğ olunacaktır. Bu suretle de 5 310 ilko
kul öğretmeni yeniden istifade etmiş olacaktır. 
Kadrolar kâfi gelmediği takdirde yeni kadro alın
ması bir kanun mevzuudur. 

6273 sayılı Kanunun tatbikatı ile alâkalı Dev
let Şûrası kararı ile Orta öğretim öğretmenleri
nin de kıdem müddetlerinde artma olmuştur. Bu 
yüzden 1954, 1955 yıllarından cari olmak üzere 
birçok kadro ihtiyacı belirmiştir. 

Cevap 2 : 1956 yılında kıdem müddetlerini 
dolduran orta öğretim öğretmenlerinin terfileri 
için yetecek kadar maaş kadrosuna ait kanun ta
sarısı vekâletlerin mütalâası alındıktan sonra 
Başvekâlete arz edilmiş bulunmaktadır. Tasarı
nın yakında huzurunuza getirileceğini ümidet-

1956 O : 1 
Cevap 3 : Bütün elemanlara tahsis edilecek 

kadrolarda her hangi bir yanlışlığa meydan ve
rilmemesi için her dairenin kadro ihtiyacı, kadro 
istekleri ayrı ayrı tetkik ve tahsis olunmaktadır. 

Cevap 4 : Devlet Şûrası kararları; orta öğ
retimde kadrosu müsaidolan öğretmenler hakkın
da tatbik edilmektedir. Kadrosu müsaidolmıyan-
lara da tercihan boşalan kadrolar tahsis edilmek
te ise de bunlardan bir kısmı mühimminin 1954 
veya 1955 yıllarından hakları olduğu meydana 
çıkmakta tasarruf edilmiş kadrolarımız olmadığı 
için mezkûr yıllardan itibaren intibakları cihetine 
gidilememektedir. 

Cevap 5 ; Yukardaki maruzatımızla beşinci 
suali de cevaplandırmış bulunmaktayız. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Mehmet Özbey. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Sayın Ma

arif Vekilimize verdikleri izahattan dolayı yük
sek huzurunuzda teşekkür ederim. Yalnız küçük 
psikolojik bir noktanın Sayın Bakan tarafından 
bilinmesi i'aideli olacaktır. 

İlkokul öğretmenlerinden bâzı arkadaşlar; 
yüksek tahsil yapmak için eğitim enstitülerine 
ve yüksek muallim mektebine giderek yüksek 
tahsil yapmışlar, üç sene gibi bir terfi süresi 
tahsil yaparak orta tedrisata geçmişler, ortaokul
larda ve liselerde öğretmen olmuşlardır. 

İlkokullarda normal terfilerle yürüyen ilko
kul öğretmenlerinin ekserisinin terfileri ve kı
demleri, ortadaki emsal arkadaşlarını geçmiştir. 
Sanki yüksek okullarda okumak ve üstün bir ka
biliyet göstermek bir suçmuş gibi mağdur olan 
bu gibi arkadaşlar, aynı sene mezunu ilkoul öğ
retmen arkadaşlarına yaklaşamadıkları gibi hak
ları olan kadroları da alamamışlardır. 

Sonra, normal senelerle terfie hak kazanan 
yüzlerce orta öğretimde öğretmen arkadaşların 
hak kazandıkları kadrolarını da alamamaları ken
dilerini çok kırmış ve üzmüştür. Bir öğretmen 
hakkı olan kendi kadrosunu devletten alamazsa 
kendisinden haklı not bekliyen talebesine karşı 
da bittabi kırgın olması îcabetmez, Fakat şu bir 
hakikattir ki; bugün ortaokullarda ve liselerdeki 
öğretmen arkadaşların çoğunun geçen yıllarda 
olduğu gibi talebeleriyle, okul ve aile birlikleriy
le daha yakından meşgul olamadıkları müşahade 
edilmiştir. Bu itibarla; okullarımızda talebe ran
dımanıma artırılması ve öğretmelilerimizin 1&-
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y i t ve haklı oldukları kadrolarını hemen vere
rek tatmin edilmesi maarif ailemiz için hayırlı 

, bir inşirah yaratacaktır. Maarif bütçesini 7 mil
yondan 70 milyonun üstüne çıkaran Demokrat 
iktidarımızın Sayın Maarif Vekilimizden bu hu
susun tezce halledilmesini bilhassa rica eder, he-

' pinizi hürmetle selâmlarım. 
f REÎS — Sual bitmiştir, efendim. 

Bir defa müzakereye tâbi olan maddelere ge
çiyoruz : 

12. — 6290 sayılı Kanunun 4 ncü maddesin
deki «Teminatın verildiği . tarihten başlamak 
üzere» kaydının, bu kanunun meriyete girme
sinden evvel 5383 sayılı Kanunun 24 ncü mad
desine tevfikan tekrar ihracı kaydiyle muvakkat
ten yurda ithal edilen eşyanın vergileri için alı
nan teminat mektuplarındaki faiz şartına teşmil 
edilip edilmiyeceği hususunun tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Muvakkat Encümen maz
batası (3/307) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Muvakkat Encümen mazbatası okundu.) 
RE IS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 

Mazbatayı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13. — Yaralamaya sebebiyet vermekten 9 ay 
hapis ve 1 500 lira ağır para cezalarına hükümlü 
Can Beylunioğlu hakkında Adliye ve Arzuhal en
cümenleri mazbataları (5/29) (2) 

R E Î S — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Arzuhal Encümeni mazbatası okundu.) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

m ı ? ' . • 

Buyurun, Tahir Taşer.' 
TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlarım; bu mesele gündeme almalı yedi 
ay oluyor. Bu müddet zarfında suçlu hakkında
ki mahkûmiyet kararı infaz edilmiş mi, edilme
miş mi? Bu belli değil. Adliye Encümeninin ve
ya Arzuhal Encümeninin bu hususta bizi ten
vir etmesini bilhassa rica ediyorum. 

Eğer eeza infaz edilmişse, neticeye müessir 
olmıyacağlna göre, bu mevzuda bir konuşma 
yapmaya lüzum görmüyorum. Eğer ceza infaz 

(1) 274 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 97 sayılı matbua zaptın sonundadır 
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edilmemişse, Arzuhal Encümeninin mazbatası 
üzerinde serdedeceğim mütalâam olacaktır. 
Onun için meselenin Arzuhal Encümeni tarafın
dan izah edilmesini rica ediyorum. 

MÜFÎT ERKUYUMCU (Bursa) — Ben de 
söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
MÜFÎT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar, okunan Arzuhal Encümeni maz
batası bence tatminkâr değildir.- Adlî hatadan 
bahsediliyor ve bundan dolayı af talebediliyor. 
Mahkemelerden hatalı kararlar çıkabilir; adlî 
hataya her zaman raslanabilir. Fakat bunların 
tashihi için Meclisten af kanunu çıkarmak doğ
ru değildir. Bu gibi meselelerin halli için birta
kım müesseseler vardır :4îadei muhakeme, tas
hihi karar yolları gibi... Yapılan adlî hatalar 
için Meclise müracaat edilecek olursa, Meclis bu 
işin içinden çıkamaz. Çünkü adlî hatalar için 
mütemadiyen Meclise müracaat edilir ve Meclis 
mütemadiyen hususi af kanunu çıkarmak mec
buriyetinde kalır. 

Mazbatanın adlî hata hakkındaki hükmü de 
tatminkâr değildir. Mahkeme delilleri takdir et
miş, bir karar vermiş. Delillerin takdiri hâkime 
aidolduğuna göre, «adlı hata vardır» diye mah
kemenin kararma taarruz eder gibi bir noktai 
nazar ileri sürmek doğru değildir. Bu bakımdan 
bendenizce, Adliye Encümeninin mazbatasının 
da okunması suretiyle iş iyice tenvir edildikten 
sonra Arzuhal Encümeninin mazbatasının red
dedilmesi lâzımgelir. Benim noktai nazarım ve 
mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo sesleri). 

REÎS — Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar, af müracaat-
lerinde mahkûmiyetin infaz edilmiş olup olma
ması encümenimizee nazara alman ve alınacak 
bir husus değildir. Ceza, müddeiumumilik tara
fından kanun hükümlerine göre infaz edilir; ya- * 
hut yine kanun hükümlerine göre tecil edrir. Af 
keyfiyeti yalnız ceza üzerinde ve onun kaldırıl
ması için değildir. Cezanın neticeleri üzerinde de 
müessirdir. 

Ceza infaz edilmiş midir, edilmemiş midir, 
bunu bilmiyoruz. 

«Adlî hata af yolu değildir» sözüne gelince, 
arkadaşlar, hususi affın nazariyatta da, tatbi
katta da iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi 
Büyük Millet Meclisinin adlî hataya kanaat-ge-
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tirmesidir. Bu, Büyük Millet Meclisinin mutlak 
takdir hakkına taallûk eden bir husustur, ikin
cisi ise cürmün sabit olmasına rağmen suçlunun 
şahsı nazara alınarak Büyük Millet Meclisinin 
af edebilmesidir. 

Nazariyatta da, tatbikatta da affın bu iki 
sebebi vardır. 

Bu hâdisede adlî hata var mı,-yok mu? Bu 
hâdisede Başmüddeiumumilife ile Temyiz Mah
kemesi Ceza Dairesi ve Ceza Umumi Heyeti ih
tilâf halindedir. 

Ceza Dairesi ekseriyetle kararı tasdik etmiş. 
Buna itiraz edilmiş, bunun üzerine Ceza Daire
si Umumi Heyeti meseleyi az bir ekseriyetle tas
dik etmiş. Şüphesiz bunun böyle oluşu adlî ha
tanın bulunduğuna delil olmaz. Bunu böyle ka
bul etmek ve işin esasına bakmak lâzımdır. 
Hâdise ortadadır. Bir katil vakası vardır. Mah
kûm, katle teşvikten maznun olarak mahkemeye 
verilmiştir. Mahkeme dosyasına göre, ki bu mah
keme dosyasını yakından tetkik etmiş bulunu
yoruz, tahkikatın, daha bidayetten itibaren bi
zim affa lâyık gördüğümüz tedbirsizlikle ya
ralamaya sebebiyet vakasında noksan yapıldı
ğını gördük. Adlî makamlar bidayetten hüküm 
verilinceye kadar daima^katle ehemmiyet ver
miş,, bunu etraflı bir surette tetkik etmiş, ted
birsizlikle yaralamaya sebebiyet vermek vakası 
üzerinde ise kâfi derecede durmamıştır. Mahkû
mun ehliyeti yokmuş, kalabalıkta şöyle gitmiş 
bunların yaralamaya sebebiyet vermekle alâka
sı yoktur. Asıl mühim olan, yaralanan şahsın şo
förün kusurundan dolayı mı yaralandığı yani 
otomobil şoförün tedbirsizlik ve dikkatsizliğin
den dolayı mı yaralanan şahsa çarpmıştır? Ya
hut, otomobil giderken yaralanan şahıs arkadan 
mı çarpılmıştır? En mühim ihtilâf noktası bu
dur. Bu halledilmemiştir. Tetkik ettik; halledil
memiştir. 

Mahkûmiyet kararının affa lâyık olduğuna 
kanaat getirdik ve bunu kabul ettik. Büyük Mil
let Meclisi nasıl arzu ederse öyle karar verir 
şüphesiz. 

REÎS — Tahir Taşer. 
TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Arkadaşlar, 

Arzuhal Encümeni Sözcüsünün sözlerinden an
lıyoruz ki bu mahkûmun cezası infaz edilmemiş
tir. Ancak mahkûmun cezadan kurtarılması için 
4rzuhal Ençümşni böyle indî ve mesnetsiz bir-
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takım düşüncelere kapılarak bu kararı hazırla
mış bulunuyor. • 

Muhterem arkadaşlar, demin muhterem ar
kadaşım Müfit Beyin de buyurdukları gibi, adlî 
hatayı düzeltmek yine adliye mahkemelerinin 
vazifesi icabıdır. 

Eğer ortada adlî bir hata varsa bu hatanın 
düzeltilmesi için iadei muhakeme yoliyle mah
kemeye başvurulur ve oraca düzeltilir, Yüksek 
Meclisin adlî (hatayı düzeltme yetkisi' yoktur. 
Anayasa* mahkemelerin kararlarını her türlü 
taarruzdan mâsun kılmaktadır. Mahkemelerin 
kararları hiçbir suretle keyfî şekilde, şu veya bu 
şekilde düzeltilemez. Binaenaleyh esbabı muci-
beye müstenidolarak mahkemenin vermiş olduğu 
karar yerindedir ve doğrudur. Bu karar o ka
dar doğrudur ki birçok derecattan geçmiştir. 
Temyiz Mahkemesi Başmüddeiumumisinin nok-
tai nazarı ne şekilde olursa olsun, Birinci Ceza 
Dairesi kararı tasdik etmiş, Başmüddeiumumilik 
tashihi karar talebinde bulunmuş, bu da Heyeti 
Umumiyece reddedilmiş. Binaenaleyh bütün de
recattan geçmek suretiyle karar tasdik edilmiş
tir. Artık fiille netice arasında rabıta vardı, 
yoktu, keşif yapılması lâzımdı, değildi gibi bir
takım sualler mevzuubahsedilmesine hukukan 
imkân yoktur. Adliye Encümeninin vermiş ol
duğu ret karan yerindedir. Adliye Encümeni 
kararının kabulünü, Arzuhal Encümeninin ver
diği kararın reddedilmesini bendeniz de talebet-
mekteyim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Hasan Hayati Ülkün. 
HASAN HAYATÎ ÜLKÜN (Niğde) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, af için Yüksek Mecli
se müracaat herkesin* ve her vatandaşın hakkı
dır. Burada bendenizin tebarüz ettirmek istedi
ğim cihet şöyledir; suçun işleniş tarzı ve mu
hakeme tarzı bu müracaat eden vatandaşımızın 
pek de hüsnüniyete müstenit ve müteveccih ol
madığını arz ve izah etmektir. 

Hâdise şöyle cereyan ediyor; Hatay'ın bir 
sayfiye mıntakası vardır. Bu mevsimlerde kala
balıktır, birçok kimseler oraya toplanmıştır. 
Bir su kenarı vardır. Bu suçu işliyen kimse ken
di otomobili ile orada suçu işliyor. îçinde kadın
lı erkekli kimseler vardır, gayet süratle geç
mektedir. O mmtakadan geçerken T)u kazayı iş
lemiş oluyor. Otomobilin sürati orada bulunan
ları o kadar heyecana getiriyor ki orada bulu
nanları kendi aralarında kavgaya sevk ediyor. 
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Bundan dolayı bir kimse de ölüyor. Ölüme sebe
biyetten ve bir de çarpma neticesinde bir çocu
ğun yaralanmasından dolayı mahkemeye sevk 
ediliyor. îşin enteresan tarafı şudur; otomobili 
kendisi kullandığı halde derhal şoförü ikna ede
rek otomobili ben kullandım dedirtiyor. Arzuhal 
Encümeninde bulunan arkadaşların, yaralanma 
hâdisesini tetkik etmedikleri anlaşılıyor. Hal
buki bu Can, otomobili bizzat kullandığı halde, 
kendisi hususi şoförünü o gün de kullanıyormuş 
gibi suçu şoföre kabul ettiriyor. Bu şoför de mu
hakemenin sonuna kadar, o zaman otomobili 
ben kullanıyordum, diyor. Mahkeme buna kaani 
değil, meçhul bir şahıs arıyor. Şoför ise suçu 
kendisi işlediğini ifade ediyor. Bu zat kendisini 
her hangi bir tahkikat ve mahkûmiyetten kur
tarmak için, işin bidayetinden beri kendi yeri
ne başka bir masum kimseyi, para ile pulla ik
na ederek, ikame etmek istemiştir. Tahkikat 
safhasında cürüm delâili ile ortaya çıkıyor, iş 
Temyiz Mahkemesine intikal ediyor. Temyizde 
de, kendisini kurtarmak için, bütün kanuni yol
lardan istifade ediyor. Yine Arzuhal Encümeni 
arkadaşlarımızın söylediği gibi, daire kararına 
itiraz ediyor, Heyeti Umumiye kararma itiraz 
ediyor, ve nihayet Heyeti Umumiyenin tasdiki 
üzerine bütün bu adlî safha geçtikten sonradır 
ki, yegâne son merci olarak işi Büyük Millet 
Meclisine intikal ettiriyor ve maalesef; bu maal-

. esef kelimesinden dolayı özür dilerim '> Arzuhal 
Encümenimizin, daha bidayetinde Temyiz Mah
kemesinin bütün kademelerine kadar tetkikten 
geçmiş bir meselede ve kendisinin bunu bu ka
dar teşviş etmesi için muhakemenin bidayetin
den itibaren son safhalarına kadar elinden ge
len bütün gayretleri sarf eden bir kimse olma
sı dolayısiyle affa lâyık görmelerini bendeniz 
hayretle karşılıyorum. Takdir Yüksek Heyeti
nizindir. (Bravo ve reye reye sesleri) 

REÎS — Bir teklif var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Affı mutazammın Arzuhal Encümeninin maz

batasının reddini arz ve teklif ederiz. 
Trabzon Bursa 

Sabri Dilek Müfit llrkuyumcu 

REÎS — Bir tekliftir, okuduk efendim. Mü
zakere mevzuu Arzuhal Encümeninin mazbata-
sıdır. Şimdi Arzuhal Encümeninin mazbatasını 
reylerinize arz edeceğim. Mazbata hakkında ko-
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nuşan arkadaşlar oldu. Reddini iştiyen bir tak
riri de okuduk. Arzuhal Encümeninin mazbata
sını reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmiyenler... 
Mazbata reddedilmiştir, efendim, 

14. — 32 vatandaşın öldürülmesi dolayısiyle 
eski Dahiliye ve Millî Müdafaa vekilleri hak
kında Meclis tahkikatı açılıp açılmamasına dair 
Arzuhal Encümeni mazbatası ile Eskişehir eski 
Mebusu merhum İsmail Hakkı Çevik'in III 
numaralı Muvakkat Arzuhal Encümeninin 
15 . III . 1950 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
2123 sayıh Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair tahriri ve Arzuhal Encümeni mazbta^ı 
(5/3,4/18) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Arzuhal Encümeni mazjbat/ası okundu) 
MÜFÎT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhale

fet şerhi okunmadı. . 
REİS — Son encümen mazbatasında muhale

fet şerhi konmamış t ı r . .» ' . ' ' 
Buyurun Kemal Yörükoğlu,. 
KEMAL YÖRÜKOĞLÜ (Van) — Muhterem 

Arkadaşlar, bu hâdiseyi Meclis kürsüsüne ge
tiren merhum Eskişehir Mebusu İsmail Hakkı 
Çevik'e Cenabı Haktan mağfiret dilerim. Aynı 
zamanda yine muhalefet senelerinde aynı hâdi
seleri Heyeti Umumiyeye getiren Muhterem Re-
isvekilimiz Fikri Apaydın'â minnet ve şükran
larımı arz etmeyi bir vazife bilirim. 

Bu kısa girizgâhtan sonra hiçbir hâdisenin 
bu kubbede ııihan olnnyaeâğına ve bütün hâdi
selerin daima efkârı umumiye huzurunda aydın
lanacağına bir kat daha inanmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; hâdise; maalesef ken
dileri burada değil, ismet İnönü'nün-Reisicum
hur olduğu yıllarda cereyan etmiş, yani 1943 
senesinde. 

Bendeniz o zaman Vah Cumhuriyet Müddei
umumisi olarak bulunuyordum ve bu hâdisenin 
bütün teferruatına en hurda noktalarına kadar 
aydınlatmayı vazife bilmekteyim. 

Halk Partisi liderinin; temel rejim, temel 
adalet, hâkim teminatı, vatandaş hak ve hürri* 
yeti, matbuat hürriyeti ve nihayet şiddet poli
tikası sözlerinin realiteden ne kadar uzak ol-

(1) 117 sayıh matbua zaptın sükundadır. 
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duğu, bu hâdiseyi arz ettiğim zaman anlaşıla
caktır, yüksek huzuruntızda aydınlattığım za
man, muhalefet liderinin hakikatten, realiteler
den uzak olduğunu ve temel adalet, vatandaş 
hak ve hürriyeti, temel rejim ve matbuat hür
riyeti sözlerinin birer vahi iddiadan ibaret ol
duğunu göreceksiniz. 

Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyet Halk 
Partisi İktidarı bilhassa Şark vilâyetleri için 
gıdasını, zulmün, işkencenin, kahrın nüsgundan 
almıştır. Böyle bir zihniyete sahip bu iktidar 
zamanında, 1943 senesinde, Van hudut bölgele
rinde dikkate şayan bir asayişsizlik mevcuttu 
ki; biz iktidara geldiğimiz zaman, Demokrat 
Parti asayişi temin edemiyor, diye bir terane 
tutturmuşlardı. Halbuki asayişsizlik bütün şid
deti ile, bütün kuvveti ile kendi devirlerinde 
hüküm sürmüştür. Nitekim muhterem arkadaş
lar, Özalp hududunda İran'dan sık sık bâzı hay
van gasıpları oluyordu.* İran hududundan geli
yorlar ve bizim huduttan hayvanatı alıyorlar, 
İran'a götürüyorlardı. -Bizimkiler de bu asayiş
sizliği, bu taarruzları, bu gasıpları önlemek, 
bunlara mâni olmak yollarını bırakıyorlar, o 
zamanki zihniyet icabı bir mukabele bilmisil 
yapıyorlar. Yani bizden de bir kısım halkı teş
vik ediyorlar. İranlıların hayvanatını aldırıp, 
Özalp'ta satıyorlar. Bizim tarafımızdan hay
vanları gasbedüen iranlılar hükümete müracaat 
ediyorlar, diyorlar ki; daha evvelki gasıplar 
bizim mıntakamızdan yapılmamıştır. Siz bizim 
hayvanlarımızı haksız olarak götürdünüz. İade 
ediniz. Aksi takdirde devletin haysiyetini kıra
cak harekette bulunacağız, diyorlar. Bizimkiler 
yine aldırmıyorlar. Bu vaziyet muvacehesinde 
günün birinde hudut karakollarını aşarak, Özalp 
kaza merkezine bir buçuk kilometre mesafede 
yayılmakta olan hayvanatı alıp götürüyorlar. 
Hakikaten devlet olarak gayet çirkin bir mese
le.. Hudut taburu var, jandarması var, polisi 
var, hudut karakolları var. Adamlar 1,5 kilomet
re mesafesine kadar, geliyorlar. Kaza merkezi
nin, yayılmakta olan hayvanatını götürüyorlar. 
Bu hâdise karşısında adamlar devletin haysiye
tini kıracak vaziyeti meydana getiriyorlar. JBu 
sırada - Üzkürû mevtâküm bilhayr diyeceğim -
Muğlalı Van'a geliyor, vali ile temasa geçiyor. 
ben orada müddeiumumi idim, ve aynı zamanda 
Vanlıyım, benimle teması mahzurlu görüyor 
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ve valinin evinde gizli toplantılar yapılıyor. Ne 
yapayım, şu vaziyeti nasıl kurtarayım1? Şu köy
den 5, bu köyden 4, şu köyden 6 olarak 38 kişi 
topluyorlar ve bunlara İranlılara yol göstermiş
ler,, bunlar, İranlılara yataklık ediyorlar şeklin
de itham ediliyorlar ve bu suretle idarecilerin 
aczini kapatmak için işi bu vatandaşların ölü
müne kadar götürüyorlar. Şimdi bunları mahut 
polis vazife ve salâhiyeti kanununun 18 nci mad
desi mucibince nezaret altına almıyorlar. Yüksek 
malûmunuz olduğu veçhile bu kanunun 18 nci 
maddesine göre tevkif edilen vatandaşa müddei
umuminin müdahale hakkı yoktur. Çünkü ka
nun bu salâhiyeti idari mercilere vermiştir 
Müddeiumumi müdahalede bulunursa vazife
sini suiistimal etmiş sayılır ve takibata mâr ;z 
kalır. Bu, çok acı bir haldir. Bu kanunun taki
batı Şarkta çok acı neticeler doğurmuştur. O 
zaman bir yazımda da bu kanunun Şarktaki 
tatbikatının Garptaki takibatına benzemediğini, 
kütle halinde vatandaşların bir jandarma onba
şısının yazısı ile nezaret altına alınmasına mâ
ruz bırakıldığım, bu halin-önlenmesini ve gere
kirse maddenin tashihi lâzımgeldiğini Adliye 
•Vekâletine yazdım. Biz, cevabı almcıya kadar 
elimiz kolumuz bağlı oturduk. Bu vatandaşlar
dan birisi bana geliyor, tarih 20 Temmuz 1943. 
Efendim, diyor, bizi nezaret altına aldılar ve 
şimdi bıraktılar, fakat bunlar bizi öldürecekler. 

Arkadaşlar; şimdi bağırıyorlar; hukuk dev
leti, hukuka bağlı devlet diye. O zaman da hu
kuk devleti nizamı vardı. Hukuk nizamında 
vatandaşların mahkeme kararı olmadan asıla
cağını, kesileceğini, kurşuna dizileceğim havsa
lam almıyor. Böyle şeylerin hukuk nizamında 
yaşadığını iddia eden bir devir olmaz. Kendisi
ne dedim ki; arkadaşım, sen bir vehim içinde
sin. Böyle bir şeye imkân yok. Cevap verdi; 
efendim, mesele senin bildiğin gibi değil. İfade
sini aldım, niçin nezaret altına alındıklarını tes-
bit ettim, delillerini topladım. Hukukçu arka
daşlar pekâlâ bilirler ki adlî işlerde kayma
kamlar ve nahiye müdürleri hakkında müddei
umumilik re'sen takibat yapamaz. Ben de top
ladığım delillerle beraber keyfiyeti Vekâlete 
ve ayrıca da vilâyete bildirdim ve vilâyetten 
«Niçin nezaret altına aldınız? Sebebini bana 
bildirin, diye bir yazı aldım.» Vilâyetin verdi
mi cevap enteresandır. Sabrınızı taşırmazsam 
okuyayım. (Devam, devam sesleri) Bütün bil-

384 
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diklerimi arz edeyim, bunlar şu zabıtlara geç
sin, gelecek nesiller, Halk Partisinin ve İnönü'
nün bugünkü nutuklariyle bugünkü sözleriyle 
icraatlarının mukayesesini yapsın. 

TAHlB TAŞER (Kırşehir) — Dosyayı oku
dum, sen de vazifeni yapmamışsın. (Soldan gü
rültüler, müdahale etmî* sesleri) 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Mü
saade edin oraya da geleceğim. Sırayla. Hiç me
rak buyurmayın. (Soldan, devam devam sesle
ri) Vilâyetin bana gönderdiği yazıyı okuyo
rum : 

T. C. 
Van Vilâyeti 26 . VII . 1943 

Mektubi Kalemi 
Sayı : 4/819 

Van Cumhuriyet Müddeiumumiliğine 
20 . VII . 1943 gün ve 1688 kenar yazınıza 

cevaptır : 
İranlılara yataklık yaptıklarından dolayı 

kardeşi Sultan ve diğer arkadaşlarının dövül
düklerini iddia eden Van ceza evinde mevkuf 
Kuruoğlu ismail'in bu husustaki dilekçesi üze
rine tanzim edilip irsal büyurulan tahkikat eY-
rakı tahkik olundu. . '! 

Çalpulculara yardım ve hükümete haber 
vermediklerinden tahkikat devamı müddetince 
adı geçen şahıslar Polis Salâhiyet Kanunu mu
cibince vilâyetten verilen emirle müştekilerle 
beraber daha yirmi kişinin de nezaret altına 
alındıkları ve binaenaleyh kaymakamlığın bu 
işte kanunsuz hareketi olmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgi edinilmesini saygı ile rica ederim. 
Vali N. 

Tevfik Yener 
İmza 

Vilâyetten gelen cevap budur. (Kim imzala
mış sesleri) 

Efendim, vali yerine mektupçu Tevfik Ye
ner imzalamış. O zaman vali Hâmit Onat is
minde bir zattı. 

Kendilerini dinledik ve hâdiseyi Vekâlete 
bildirdik. Vekâletin verdiği cevap «keyfiyeti 
işarımız gibi müstediye bildirin» şeklinde idi. 
Hakikaten .bundan başka yapılacak hiçbir mua
mele de yoktu. 

Bu sıralarda arz ettiğim gibi vilâyetle ordu 
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müfettişliği arasında hâdiseler gayet gizli tu
tuluyordu. 

Serbest bırakılanlar tekrar Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanununa göre nezaret altına, alını
yorlar. 

Bu hengâmede bunlar serbest bulunduğu sırada 
38 kişiden 5 kişiyi bir^zabıtla bize veriyorlar. Zabıt 
bana geldi, tetkik ettim, gördüm ki, adamların 
aleyhinde hiçbir kuvvetli delil yok* Düşündüm.. 
öyle bir zihniyet ki, serbest bıraksak «efendim 
ne yapalım? Yakalayıp adliyeye-veriyoruz ama 
serbest bırakıyorlar» diyecelder. Bîzzarure, Polis 
Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 nci madde
sini işletmek zorunda kalıyoruz. Asayişi temin 
edemiyoruz gibi bir lâf söylenmemesini önle
mek ve bunu onlara bir köz olarak'vermemek 
için, tahkikatın selâmeti bakiraıttdân 5 kişiyi 
tevkif ettik. Bu 5 kişiyi tevkif ettiğimizin üçün
cü günü diğer geriye kalan 33 kişiyi tekrar top
luyorlar, bir iki süvari müfrezesi ile, sonradan 
muttali olduğumuza göre, bunlara diyorlar ki, 
«bize eşkıyaların güzergâhını gösterin». Bun
lar da masumane, peki diyorlar ve müfreze ile 
gidiyorlar. Tam İran hududunda, alman terti
bat üzerine makineli tüfeklerle bu otuz üç va
tandaş öldürülüyor. Diğer beş kişiyi bilâhara biz 
tahliye ettik. Dâva açtık, ağır cezada beraat et
tiler. Bu beş kişinin hayatı kurtuldu. 

Bu hâdise o kadar gizli tutuldu ki, sulh hâ
kimi, Çermik'li idi, Diyarbakır'h idi, hâdisenin 
olacağı gün bana telefon açtı çocuğunun çok 
ağır hasta olduğunu söyledi ve doktora götüre
ceğim dedi. Ve geldi benim odamdan mütema
diyen Özalp'ta kaymakamı arıyor, telefon edi
yordu. - Nazarı dikkatimi celbetti; vallahi efen
dim hudutta birtakım asayişsizlikler oluyor, 
onun için ora ile teması tesis ve; idame ediyorum 
dedi. Hakikaten de hudutta birçok hâdiseler 
oluyordu. Ve o arkadaş da mazur idi, müdaha
le edemezdi, çünkü müdahale etse, sen de Şark- ^ 
lısın, sen de onlarla berabersin, denecekti* Ba
na da bir şey söylemiyor; bizJ)ilâhara vaziyeti 
öğreniyoruz. Bu arada ceza evindeki İsmail'in 
ihbarı üzerine vilâyetten sorup' keyfiyeti der-. 
hal Adliye Vekâletine bildiriyorum. 

Vilâyetten soruyorum, diyorum ki, böyle bir 
hâdisenin cereyan ettiğine muttali olduk mese
lenin mahiyetini bildirin. Vilâyet diyor ki : Bir 
zabıt var ve bundan başka bir malûmat yok*... 
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Müsaade ederseniz çok enteresan olan bu zabıt 
varakasını okuyayım ve zabıtlara geçsin. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Gazeteler de yazsın. 

KEMAL YÖRÜKOĞLÜ (Devamla) — Mat
buat .hüriyeti acaba şimdi mi var, o zaman mı 
vardı? Niçin bu muazzam hâdiseye o zaman Türk 
matbuatı bir satır yazı ile dahi temas etmedi? 

Bu zabıt varakasını şimdi okuyacağım, çok 
şayanı dikkattir ve tüyleriniz ürperecek. 

Özalp Kaymakamlığına 
1. Liste mucibince polisten 32 kişi teslim 

alınmış ve kendi arzu ve itiraflariyle geçit ve 
yolları göstermek üzere iki subay komutasında 
iki grup halinde hududa sevk edilmiştir. 

2. Bu ştthıslar hududun muhtelif yerlerinde 
bizce malûm olan yerlerden başka bir şey göste
rememişler, en nihayet Çaldıran'm Çilli Gediği 
mıntakasına götürülmekte iken hudut dışında 
gruplar üzerine.; âni ateş açılmakla bu şahıslar
dan bir kısmı süvarilerin hayvanlarına, diğerler 
ri hududu geçmeye çalışmjşlarsa da müfrezeler 
başında bulunan Süvari Teğmeni Necdet Bilgez 
ile Süvari Teğmeni Bilâl Balı'nm tertipli ve uya
nık bulunmaları neticesinde bu şahıslar hudu
dun karşı: yakasından iki ateş arasında kalmış 
imha edildikleri ve kaçmaya muvaffak olamadık
ları tahmin edilmektedir. 

3. Tarafımızdan hiçbir zayiat olmadığı arz 
olunur. 

4. Van Mmtaka Komutanlığına, 266. Alay 
Komutanlığına ve bilgi için Özalp Kaymakamlı
ğına yazılmıştır. 

Hudut Taburu Kumandanı 
Binbaşı 

Şükrü Tutar 

Özalp Kitymakamlığmm 3 Ağustos 1943 ta
rih ve J.-'B1. K. 37 sayılı yazı suretidir. 

Van Valiliğine 
« 26 Temmuz 1943 tarih ve 5192 sayılı yazı
mızla gönderilen listede isimleri yazılı şahıslar
dan 32 kişi hakkında Hudut Tabur Komutanlı
ğının rapor suretinin yukarıya çıkarıldığını arz 
ederim. 

Kaymakam 
Hilmi Tuncel 

Iran hududundan ateş ediliyor, bizimkiler de 
ateş ediyor, bu müsademede askerlere hiçbir.şey 
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olmuyor, 33 kişi ölüyor. Zabıt varakasını aldım, 
Adliye Vekâletine gönderdim. Dedim ki; hâdise
nin oluşuna göre bu, askerî bir suçtur, askerî 
makamlar tarafından işlenmiştir, askerî bir suç 
olduğu kanaatindeyim, keyfiyeti takdirinize arz 
ederim. Bir de ilişik olarak takdim ettiğim zabıt 
varakasından başka bir malûmat yoktur. Haki
kat bunların öldürüldüğü merkezindedir. Adliye 
Vekâleti soruyor, biz.tekrar gönderiyoruz. So
nunda Adliye Vekâleti bu suçun askerî bir suç 
olduğu neticesine varıyor ve keyfiyeti Dahiliye 
ve Millî Müdafaa Vekâletlerine intikal ettiriyor. 

Şimdi, 1943 senesinden ta 1948 senesine ka
dar mesele alâhalihi kalıyor ve ölenlerin yakın
larından birisi de bizim ceza evinde mahkûm ol
duğu için, İsmail özer, Reisicumhura, Meclis Ri
yasetine, Başvekâlete ve Dahiliye Vekâletine 
mütemadiyen telgraflar yağdırıyor. Adliye Ve
kâleti, suç, askerî bir suç olduğu için müdahale 
edemiyor. O da keyfiyeti takibat yapmak salâhi
yet ve vazifesini haiz makamlara bildirdim, diyor. 
1948 de, arz ettiğim gibi, bu iş Arzuhal Encüme
ninden Meclise intikal edince takibata başlanıyor. 
Bendeniz o zaman Gümüşane Ağır Ceza Reisi 
idim, şahit sıfatiyle askerî mahkemede malûma
tıma müracaat edildi ve bildirdim. 

Zabıt varakasının sahteliği şu şekilde tebey-
yün ediyordu : Zabıt varakası hakkında soru
yorlar. Diyor ki, şahit, aynı zamanda bu iki 
müfreze birden ateş ediyor, ayrıca iki manga 
ile emniyet tedbirleri aldırıyorlar... Bu emniyet 
tedbirlerini alan subay diyor ki, zabıt varakası 
hilafı hakikattir. Iran hududundan ateş edil
miş değildir. Tam dereye geldiğimiz zaman ev
velce kararlaştırılmış tertibata göre derhal ma
kineli tüfeklerle bu vatandaşlar kurşuna dizil
diler. 

Arkadaşlar, çok hazindir, tabur kumandanı 
Şükrü Bey, vatandaşları kurşuna dizen müfre
ze kumandanlarına telefon ediyor. Diyor ki, 
Muğlalı Paşa, muvaffakiyetinizden dolayı sizi 
tebrik ediyor. Arkadaşlar, sanki bir Rus or
dusunu imha etmişler, bir fütuhat yapmışlar 
gibi bir de bunları tebrik ediyorlar. (Soldan, 
namussuz, alçak herif, utanmaz herif sesleri) 
Ve hâdisenin bütün merkezi sıkleti budur. Arz 
ettiğim gibi 33 vatandaşın en ufak bir suçu 
yoktur. Biraz evvel arz ettiğim gibi Devlet 
hudutta asayişi temin edemediği için, bir ac
zin içinde bulunduğu için bu aczini setretmek 
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üzere, kudretsizliğini örtmek için 33 vatandaşı, 
kanunsuz, nizamsız öldürtüyor. Geçenlerde bir 
kongreye her köyden bir başvekil çıkar diye | 
mesaj gönderen înönü demek ki, bu suretle 33 
Başvekilin mahkeme kararı olmadan imhasına 
göz yummuştur. 

Arkadaşlar, işte 33 vatandaş feci bir şekilde 
sırf Hükümetin kudretsizliğini setretmek ve bir 
tethiş havası yaratmak için 33 Türkü, bu mem- I 
leketin evlâdını katlettiriyor. 

Sene 1945, 33 vatandaşın öldürülmesinden 
iki sene geçmiş, kemikleri henüz çürümemiş, 
kanlarının kızıllığı Özalp ve Van ufkundan he
nüz silinmediği bir sırada înönü ziyarete geli-. 
yor, Van'a geliyor, kiminle geliyor? Mustafa 
Muğlalı'yi koluna takarak Van'a geliyor. Reisi-
cunıhur. Bu kürsüde yemin ediyor! Vatandaş 
hak ve hürriyetini arıyacağma yemin eden Re
isicumhur inönü; bir kaatili, bir fâtih gibi kolu
na takarak Van'a geliyor... 

ZÜHTÜ URAY (Aydın) — O zaman Reisi
cumhur değildi. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Diktatördü o zaman. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Ne ise. 
Arkadaşlar, bu hareketin büyük bir mânası I 

var. 33 vatandaşı öldüren kumandanla gelme
si mi? Bu icabederse 33 vatandaşın daha öldü
rülmesinde mahzur yoktur, mânasını tazammun 
eder. Bu fiili ve hareketi bir Reisicumhur yapı
yor, kendisine muhtelif telgraflar çekildiği ve 
hâdiseden haberdar olduğu halde. Katili ceza 
evine göndereceği yerde, fâtih gibi, millî bir 
kahraman gibi koluna takarak Van'ı geziyor. I 
Reisicumhur înönü bunu yapmaktan çekinme- I 
mistir. I 

Mesele, muhterem arkadaşım buyurdular I 
ki, vazifenizi yapmadınız. Bendeniz vaziyeti I 
arz ettim ve hakikaten mazbatada da geçiyor. I 
Bu noktayı tavzih ederim. îlk raporda aynen 
şu cümle var : «Van Cumhuriyet Müddeiumu
miliğinin iş'arma atfen Adalet Bakanlığının fa- I 
lan tarih ve falan sayılı yazısı ile, Millî Savun
ma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ve 2 2 . 1 . I 
1944 tarihli yazısiyle Genelkurmay Başkanlığı- I 
nın dikkat nazarları celbedilmiştir. Evrak 4 se- I 
neden fazla bir gecikme ile bekletilmiştir. I 

Şimdi görülüyor ki, muhterem arkadaşlar, I 
ilk tahriki yapan benim, Van Cumhuriyet Sav- | 
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cılığıdır. Arkadaşım hukukçudur, bunu bilir. 
Bunun üzerine. Adalet Vekâleti harekete geçi-

I yor ve askerî mahkemede muhakeme edilmesine 
karar veriyor. Nitekim Muğlalı askerî mahke
mede muhakeme edildi ve hattâ vazifesizlik iti
razı yapıldı. Vazifesizlik kararı reddedildi. Su
çun tamamen askerî olduğu kabul edildi. Bina
enaleyh askerî bir suç hakkında müddeimumi-

I ligin yapacağı bir şey de yoktur. Kaldı ki; Ve
kâlet şayet deseydi ki; harekete geçin, o zaman 
harekete geçebilirdik. ]£endi vazifemiz dışında 
bir tahkikat yapmanın imkânsızlığı meydanda
dır. 

Yine, Adliye Vekâleti yazısında; Van Cum
huriyet Savcılığının işar üzerine falan filân 
verdim diyor. Fakat işin hazin tarafı aynı Adli
ye Vekili, 1951 de kim idi bilmiyorum. Başve
kâletten yazılan yazıya verdiği cevapta efen
dim diyor; evet bize bildirdi, biz de aidolduğu 
makama yazdık, onların da bir ihmali mevcut
tur, ama şimdi muttali oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; hâkim üç kadeh faz
la rakı içtiği için harekete gelen Adliye Vekâ
leti biz eğer suçlu idisek buna tam 8 sene ;son-
ra mı muttali oluyor? Adliye Vekâletindeki zat 
kendisini her hangi bir mülâhaza ile evet diyor, 
şimdi muttali oldum. Af Kanunu çıkmış, şu ol
muş, bu olmuş..HBunu da Ceza İşlerindeki muh
terem zat yazmış, Vekil de imza etmiş. Bu me
seleyi haizi ehemmiyet görmüyorum. Kaldı ki, 
burada ucuz kahramanlık yapacak da değilim. 

I Af Kanunu çıkîaış, sonra müruruzamana uğra
mış. Af ve müruruzaman intizamı âmme mese
lesidir. Ceza Kanunumuzda bunun için sarih 

I hüküm vardır. Müruruzaman olunca maznun 
I hakkında takibat yapılmasını istiyemez, bu hü-
I kümler muvacehesinde muhterem hukukçu ar-
I kadaşlarımın karşısında ucuz kahramanlık yo-
I luna gidemem Tahir Bey.. Herkes evvelâ ken-
I di vicdanına karşı hesap verir. Bu işte vazife

mi yapmanın huzuru içindeyim. Siz ne derse-
I niz deyiniz. Müruruzaman olmasaydı, Af Kanu-
I nu çıkmasaydı, memnuniyetle Türk hâkiminin 
I huzuruna hesap vermeye çıkardım, çekinmez-
I dim. Hukukçusunuz, muhasebe ve murakabeyi 
I vicdanınızda yaptıktan sonra söyleyin... 

İSMET USLU (Seyhan) — Tam vazifenizi 
I yapsaydınız 34 ncü de siz olurdunuz. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Doğ-
I ru, belki de olurduk. Zaten bunlardan bize hiç 
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bahsetmiyorlardı. Şunu da arz edeyim ki ; eğer 
bunlar bize teslim edilmiş olsalardı muhakkak 
ki hiçbir kuvvet bunları adliyenin elinden ala
mazdı. Hâdisenin bütün mahiyeti bundan iba
rettir. (Soldan, mazbata hakkındaki fikirleriniz 
nedir, biraz da bundan bahseder misiniz? sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; meseleleri arz edi
yorum, Muğlalı ölmüş gitmiştir. Muğlalı'ya, fa
lan ve falan emir vermiştir, diye bendenizin 
elinde bir delil mevcudolmadığı için delilsiz ve 
mesnetsiz bu kürsüde konuşmak bize yakışmaz, 
ancak, bir noktaya temas ettim, onu tekrar 
edeyim : 33 vatandaşı öldüren bir kumandan 
hakkında takibat yapmıyan idare, mütaaddit 
işarlara rağmen alâkasız kalan ve Devlet Reisi 
sıfatını haiz iken bir kaatili koluna takıp Van'a 
getirmenin mânasını yüksek takdirlerinize arz 
ediyorum. Bunu yapan zat zamanın Devlet Re
isidir. Bu vaziyet çok manidar ve çok şayanı 
dikkattir. Binaenaleyh hâdiseyi takdirinize arz 
ediyorum, temel adalet o devirde mi, yoksa bu 
devirde mi? Şimdi bağırıyorlar; hâkim teminatı, 
temel adalet. Bugün bunlardan bahsedenler o 
zamanlar nerede idi? 6 - 7 Eylül hâdisesinde 
beyanda bulundu. Vatandaşın hakkı bir taar
ruza uğradığı zaman Devlet kuvvetinin kendi
sini kurtaracağından emin olmalıdır, dedi. Za
manında, vatandaşı haksız yere öldürtmek için 
Devlet kuvvetleri harekete geçmiştir. Hakkı 
korumak için değil. Vatandaşı öldürmek için 
Devlet kuvvetlerinin harekete geçtiği devrin 
Devlet Reisi bugün diyor k i ; «IJakkı taarruza 
uğrıyanı Devlet himaye etmelidir.» Binaenaleyh 
misallerle arz ettiğim gibi, o zamanki vaziyetle 
şimdi bu zatın düştüğü tezat meydandadır. Bu
na rağmen bendeniz kalkıp da, «înönü bu vatan
daşların öldürülmesi hakkında emir vermiştir.» 
diye bir ifadede bulunamam. (Soldan, kanaatin 
ne? sesleri) Kanaatim arkadaşlar; bu hâdise
den zamanın Devlet Reisinin haberdar olduğu
dur. 

Şimdi, Adliye Encümeninin mazbatasında ve
killer hakkında serdedilen noktai nazar doğru
dur ve kanuna uygundur. Müruruzamana uğ
ramıştır, Af Kanunu çıkmıştır ve saire. Fakat 
takdir yine Yüksek Heyetinizindir. Bendeniz 
de bu iş için mahkemeye çıkmaktan tereddüt 
değil, şeref duyarım. Maruzatım bundan iba
rettir. Hopinizi hürmetle selâmlarım. 

REÎS — Ahmet Hatı. 

AHMET HATI (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, bu mevzu Meclise intikal ettiği zaman 
bendeniz, lâalettayin bir vatandaş olarak, o ha
valide, cereyan etmiş olan bu feci hâdiselerden 
haberdar olan bir insan olarak, bir mebusa mek
tup yazmış tafsilât vermiş ve ilâveten «Türk ada
letinin, Türk vicdanı âmmesinin böyle en iptidai 
şekilde insanların kurşuna dizilmesine razı olma
dığını tebellür ettirmek size düşen vazifedir.» 
demiştim. Fakat bu hâdise o kadar uzun bir 
tahkikata sahne oldu ki, kader bize mebus olarak 
bu işin tetkik edildiği zamanda bu kürsüye çık
mak imkânını vermiştir. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlarım, ben bu çok uzun mazisi olan 
dosyanın ince hukuki mütalâalarına girişmiyece-
ğim. Zaten bunlar benim ihtisasımın da haricin
dedir. Yalnız, o havalide bu hâdiseler cereyan 
ederken orada bulunmuş bir arkadaşınızım. Bu
na ilâveten de gerek Birinci Cihan Harbinde ve 
gerekse İstiklâl Harbinde gene o havalide bulun
muş bir arkadaşınızım. En dar zamanlarda bile 
oradaki vatandaşların bu memlekete nasıl cansi
perane hizmet ettiklerini görmüştüm. Yine bu 
hâdiselerin cereyan ettiği zamanlarda o havalide 
mütaahhit olarak bulunduğum cihetle, valilerden, 
kumandanlardan tâ kulübede yaşıyan köylüsü
ne varıncaya kadar herkesle temas eden bir in
san olarak cereyan eden hâdiselerin içyüzünü 
bilenlerden biriyim. 

Bu hâdise ne şekilde neticelenirse neticelen
sin ve bu mazbatanın akıbeti ne olursa olsun; 
bildiğim hakikatlerin bâzılarını şu Meclisin kür
süsünden söylemezsem, burada yaptığım yemine 
rağmen vazifemi ifa etmemiş olacağımı düşüne
rek söz aldım. (Soldan, bravo sesleri) 

Bu hâdiseleri bilmekle beraber diğer söz alı
şımın bir sebebi de o gün bu hâdiseler cereyan 
ederken seyirci kalmış olan o günkü iktidarın 
bugün hürriyet kahramanı kesilerek bize vâki 
hücumlarına da işaret etmek yerinde olur. 

Huzurunuza gelmiş olan bu mazbata şu veya 
bu şekilde uzun birçok muamelelerden sonra 32 
vatandaşın haksız yere kurşuna dizildiği hakika
tini ortaya koymuştur, arkadaşlar. Bugün en 
iptidai insan topluluklarında bile insan hayatına 
kıymet verildiği bir zamanda, Cumhuriyet ile 
idare edilen bir memlekette münferit olmıyan bu 
vakalar hakikaten vatandaşı, her viedanı olan 
insanı düşündürecek mahiyettedir. (Meseleye ge
lelim, sesleri) Hangi meseleye gelelim arkadaş-
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lar? Ben, bu hâdiseleri bilen bir arkadaşınızım. 
(Onu söyle, sesleri) Onu izah ediyorum. 

Arkadaşlar, bu vaka münferit değildir. Bu, 
32 de değil, 42 de değil, daha çoktur. Ve yine 
şunu ilâve edeyim ki, bir harekâtı askeriye veya 
bir tedip harekâtı esnasında telef olan insanları 
da mevzuubahsetmek istemem. Fakat bilhassa 
işaret etmek istediğim nokta şudur ki, o vatan
daşlar, söylenildiği gibi bu memlekete' hiyanet 
etmiş insanlar değildi. Eğer bunlar hain adam
lar olmuş olsalardı. Birinci Dünya Harbinde ve 
İstiklâl Harbinde bunun asarını görürdük. 

O havalide bulunanlar gayet iyi bilirler ki, 
onlar ellerinden geldiği kadar fedakârlık gös
termişlerdir. Rusların ilerlediği o zaman hiçbir 
yardıma mazhar olmıyan, vatandaşlar Ravandız 
dağlarından başlıyarak Başkale'ye kadar Rus
ların türlü türlü vaitlerine rağmen hicret etmiş
ler, sefalet çekmişlerdir. Bunlara yardım eden 
de olmamıştır. Geri döndükleri zaman bir köy
de üç dört hane olarak kalmışlardır. Kürt ha
rekâtı denen harekât ortaya çıktığı zaman; o 
zamana ait Meclis zabıtları tetkik edilecek olur
sa görülecektir k i ; Erzurumlu Rüştü Paşa ismin
deki bir zat «Bu gösterildiği gibi değildir.» de
miştir. «Bu harekâtı bozuyorsunuz» diye müda
faa ettiği için o günkü zihniyet karşısında o dü
rüst adamın müdafaası tabiî müessir olamadı. 

Arkadaşlar; orada telef olan veya.sefaletle 
ölenler içinde öyle kimseler vardı.ki, muhare-
belerdeki gösterdikleri fevkalâde gayretler için 
kendilerine paşalık unvanı ve diğer rütbeler ve
rilmiştir. 10 - 12 yerinden yara alanlar sürülmüş 
perişan olmuş veya imha edilmişlerdir. Fakat 
maalesef o zaman yapılan şikâyetlere, o zama
nın hükümetleri kulaklarını tıkamışlardır. Son 
tortusunu temizlemekte bize nasibolmuştur, ama 
iyi bir şekilde değildir. Çünkü benden evvel ko
nuşan hukukçu arkadaşımız kanun bakımı ı .lan 
bu işin takibine imkân olmadığını söyledi er. 
Ben diyorum ki, bu vatandaşlar öldürülüyor, 
şikâyetler oluyor, fakat bunun muamelesini yap
makla mükellef olan o devrin adamları vazifele
rini yapmıyor. Muvazzaf kimseler vazifelerini 
ifa etmeyince zaman geçiyor, müruruzaman vâ
ki oluyor, ki bu "da bu hareketin tabiî bir neti-. 
cesidir. Fakat müruruzaman var diye benim 
anamı, babamı öldüren kimselerin ve bunu ta-
kibetmiyenlerin takibata uğramaması insafla 
kabili telif midir? Evet hukukçular öyle soylu-
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y o r l a r a m a buna benim gönlüm razı değildir. 
Bugün o havalide emniyet tesis etmek için, ham-
dolsun bugün eskisi ile nispet kabul etmiyecek 
icraat ve faaliyete geçilmiş bulunuluyor. Ama, 
vaziyet ciddîdir ve bu muameleyi yapan adam
ların mesul edilmemeleri doğru değildir. Bir 
noktaya daha işaret etmek isterim ki, hiç olmaz
sa insan hayatını keyfî surette nihayete erdiren 
adamları Af Kanununun şümulünden istisna et
memiz icabederdi. 

Benim maruzatım bundan ibarettir, ö te ta
rafını hukukçu arkadaşlarıma bırakıyorum. 

REÎS — Tahir Taşer, buyurunuz. 
TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, ortada hakikaten işlenmiş 
bir cinayet vardır. Bu cinayet kimin tarafından 
yapılırsa yapılsın, yapanlar için yüz kızartıcı 

' bir hâdisedir. Bu 32 vatandaşın muhakemesiz ve 
tahkikatsız kurşuna dizdirilmesi affedilir bir 
şey değildir. Bunu böylece kabul etmek lâzım
dır. Yalnız Yüksek" Heyetinizin bu hâdise hak
kında esaslı bir bilgi edinebilmesi için şu maz
batanın tamamiyle okutulmasını istirham ediyo
rum, tamamen okunmadı. Müsaade ederseniz, 
mazbata tamamiyle okunsun, ondan sonra me
sele tenevvür etsin. Mebus arkadaşlarımız da 
görüşlerini açıklasınlar. Benim de bu mevzuda 
görüşlerim vardır, mazbata tamamiyle okunduk
tan sonra arz edeceğim. 

Bu hususta yazılı bir takrir vermiyeceğim. 
MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 

Mazbata dağıtılmadı mı? 
REİS — Dağıtıldı efendim... (Dağıtıldı, he

pimiz okuduk sesleri) 
TAHİR TAŞER (Devamla) — O halde de

vam ediyorum. Efendim ben notlarımı, bu -me
selenin bugün konuşulacağım tahmin etmediğim 
için, yanıma almamıştım. (Ruznamec^e vardı 
sesleri) Evet bu mazbata da demin konuştuğu
muz yaralamaya sebebiyet verme meselesi gibi 
7 aydır gündemde. Bugüne kadar bir türlü mü
zakere edilemedi. Hâdise hakkında kısaca ma
ruzatta bulunacağım. 

Orgeneral Mustafa Muğlalı Özalp'a geliyor. 
Askerî mahfelde Van Valisi, Kaymakam, Jan
darma Tabur Komutam Şükrü Tüter, Sulh Hâ
kimi Baki Tekin beraber oturup konuşuyorlar. 
Mahallî durumdan söz acıyorlar, bunlardan Van 
Valisi ve sulh hâkimi Özalp'ta asayiş bozuktur, 
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kaçakçılık hâdisesi oluyor, buna bir çare bulun, 
diyorlar. 

Mustafa Muğlalı, derhal, jandarma kuman
danına, yahut tabur kumandanına emir veriyor, 
ve diyor ki bu adamları yakalıyacaksımz, icabı
na bakacaksınız, Muğlalı'nm bu şekildeki söz
lerini, isimlerini arz ettiğim mesul şahıslar işiti
yorlar. 

Mustafa Muğlalı bu emri verdikten sonra, 
Van Valisi Hâmit Onat Özalp Kaymakamına 
emir veriyor, bu adamları yakalat, Polis vazife 
ve salâhiyet Kanununun 18 nci maddesine göre 
nezaret altına alacaksınız, diyor. 

Kaymakam 32 vatandaşı yakalatıyor, jan
darma kumandanına teslim ediyor. Tabur ku
mandanı da bu şahısları, iki yedek subaya tes
lim ediyor. Bu iki yedek subay bir müfreze hi
mayesi altında 32 vatandaşı hududa doğru götü
rüyorlar. Kokut deresi denen mahalle geldikle
rinde bu 32 vatandaşın ellerini, kollarını ve göz
lerini bağlıyarak, makineli tüfeklerle biçiyorlar. 
Ve bu hâdise hakkında Jandarma Tabur Komu
tanı Şükrü Tüter sahte bir zabıt varakası tutu
yor. O zamanki Van Müddeiumumisi Kemal 
Yörükoğlu arkadaşımızın da dediği gibi, güya 
bunlar hududa doğru gidiyorlarmış, karşı taraf
tan ateş çılmış, bu 32 vatandaş bu iki ateş ara
sında kalmışlar ve ölmüşler. Bu şekilde zabıt 
varakası tutuluyor. Zabıt varakası tutula dur
sun, hâdisede ölenlerden birisinin kardeşi işi ve
kâlete aksettiriyor. Şayanı takdirdir ki; Adliye 
Vekâleti bu mesele üzerinde gereken hassasiyeti 
gösteriyor. Millî Müdafaa-ve Dahiliye vekâlet
leri hiçbir alâka göstermiyorlar. Adliye Vekâleti 
tutulan zaptın tatmin bahşolmadığmı anlıyor ve 
işin tahkiki için keyfiyeti Van Müddeiumumili
ğine yazıyor. O zaman Müddeiumumi Kemal 
Yörükoğlu'dur. 

Kemal Yörükoğlu burada kendisini müda
faa etti. Kemal Yörükoğlu arkadaşımız maale
sef gereken hassasiyeti göstermemiştir. Kendisi 
oralı, hâdiseye muttali olduğu halde sahte zabıt 
varakasının doğruluğuna inanıyor ve işi Adliye 
Vekâletine bildiriyor. Adliye Vekâleti yine tat
min edilmiyor, işi Dahiliye ve Millî Müdafaa 
vekâletlerine yazıyor ve meseleyi meydana çı
karmaya çalışıyor. Fakat maalesef sahte zabıt 
varakasından başka hiçbir delil elde edilmiyor. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — O zaman 
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bir Marko Paşanın mevcudolduğunu bilmiyor 
musunuz? 

TAHÎR TAŞER (Devamla) — Rica ederim, 
gelin burada konuşun. 

Nihayet hâdise bildiğiniz gibi, 1943 ten bu 
yana uzun bir zaman geçtikten sonra Fikri 
Apaydın Beyin Mecliste, muhalefette olduğu se
nelerde mesele ortaya atılıyor. 

Netice itibariyle Muğlalı hakkında askerî 
mahkemece tahkikat yapılıyor ve suçu sabit gö
rülerek idamdan muhavvel 20 sene ağır hapis 
cezasına mahkûm ediliyor. Fakat cezası infaz 
edilmeden Ölüyor. Şimdi, haklarında tahkikat 
yapılması istenilen şahıslar o zamanki Dahiliye 
ve Millî Müdafaa Vekilleri ve Genelkurmay 
Başkanıdır. Bu şahısların hareketleri vazifede 
ihmal ve vazifeyi suiistimal telâkki edilerek 
bunlar hakkında tahkikat açılıp açılmaması hu
susunda Yüksek Meclisçe bir karar verilmesi is
teniyor. Mazbata bu şekildedir. 

Şimdi, 1950 de çıkarılan 5677 sayılı Af Ka
nunundan meselâ bir hayli zaman geçti, tabiî 
müruruzanıan da cereyan etti. Ne Millî Müda
faa, ne de Dahiliye Vekilleri ve Genelkurmay 
Başkanı hakkında Meclis tahkikatı açmaya hu-
kukan ve kanunen imkân yoktur. Bendeniz on
ları müdafaa edecek değilim? Fakat eğer onla
rın bu işten haberleri var idi de, meseleyi resmi
yete aksettirmemişlerse, tarih huzurunda vicda
nen mesul olacaklardır. Arada müruruzaman 
vardır, Af Kanunu da çıkmıştır. Onun için bun
lar hakkkmda Meclis tahkikatı açılmasına im
kân yoktur. 

Bendeniz yalnız şu noktayı tebarüz ettirmek 
istiyorum; demin de arz ettiğim gibi, Mustafa 
Muğlalı, valinin, kaymakamın, hâkimin ve jan
darma tabur kumandanının yanında emir ver
miştir, bu 32 kişiyi sana teslim ediyorum, bun
ları temizliyeceksin, diye. Yukarda vazifelerini 
saydığım bu zevat bu sözleri duydukları halde 
sükût etmişlerdir. Bunların fiil ve hareketleri 
yalnız ve yalnız vazifeyi ihmal mahiyetinde gö
rülüyor. Adliyeye teslim edilmesi lâzımgelen bu 
32 vatandaşı Adliyeye teslim etmeyip askerî 
mahkemeye teslim etmeleri ancak vazifeyi sui
istimal mahiyetinde görülmüştür. Böyle şey ol
maz arkadaşlar. Eğer ortada işlenmiş bir suç 
varsa "bu doğrudan doğruya «fiilen iştirak» tir. 
Binaenaleyh, Şûrayı Devletin vazifeyi ihmalden 
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bu adamlar hakkında vermiş olduğu men'i mu
hakeme kararı bence doğru değildir. j 

Bendeniz bu noktayı tebarüz ettirmek için 
söz almış bulunuyorum. Diğer taraftan, ne Da
hiliye Vekili, ne Millî Müdafaa Vekili ve ne de 
Genelkurmay Başkanı haklarında Meclis tahki
katı açılmasına kanunen imkân yoktur. Tabia-
tiyle, takdir Yüksek Heyetinizindir. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

REİS — Aziz Koksal. 
AZÎZ KOKSAL (tçel) — Bu vaka, Arzuhal 

Encümeninde müzakere edildiği zaman ben de 
muhalefet partisi namına o encümende âza bu
lunuyordum. Bu mevzu birçok tartışmalara se-
beboldu, bastırılmak ve uyutulmak için çok 
uğraşıldı. Netice itibariyle de ağır basıldı. O za
manki Millî Müdafaa Vekilinden izahat istedim, 
encümene gelsin, lâzım gelen izahatı versin, de
dim. Millî Müdafaa Vekili uzun zaman sonra 
geldi. Efendim vaziyete yeni muttali olduk, 
oraya adlî müşavir könderdik, lâzım gelen tah
kikatı yapıp raporunu verecek, ondan sonra ge
lir lâzım gelen izahatı veririm, dedi. Millî Mü
dafaa Vekiline sordum. Siz, vaziyete yeni mut
tali olduk, diyorsunuz. Şimdiye kadar aradan 
uzun bir zaman geçmiştir. Vatandaşlar itlaf edil
miştir. Millî Müdafaa Vekâletinde buna ait hiç
bir dosya, hiçbir malûmat yok mudur ki esasa 
yeni muttali olduk diyorsunuz? Kaçamaklı ce
vap veriyor, esasa girmiyor. Netice, Millî Mü
dafaa Vekili böyle böyle bir vaka olmuştur, lâ-
zımgelen şeyleri yapacağız, şöyle edeceğiz, 
böyle edeceğiz diye gene atlatmak siyasetini ta-
kibediyor. Peşini bırakmadık, uğraştık. Bunun
la uğraştıkça da Cumhuriyet Halk Partisine 
mensup encümen âzalarının asabı bozuluyor, on
ların birçok hakaretamiz hitaplarına maruz ka
lıyorduk. Ali Rıza Bey (Kemal Gedeleş, akra
bası), kalktı dedi İd hainii vatan olan bu insan
lar akıbetlerine duçar ölmüş, cezaları verilmiş
tir, Doktor Aziz Bey bu namussuzların müda
faasını neden yapıyor? Dedi. Ve bana kabil ol
duğu kadar taarruzda bulundu. 

Onıuı üzerine kalktım dedim ki bu zatı muh
tereme ben soruyorum bu 32 vatandaş arasında 
kendisinin oğlu da olsaydı bugünkü sözü söy
ler mi idi? Meclis kürsüsünden, bütün milletin 
hak ve hukukunu müdafaa edeceğiz diye yemin 
etmedik mi, neden bu yemininde hânis oluyor? 
Hiç olmazsa ben haksızlığı söylüyorum, bu va-
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tandaşlar koyun boğazlanır gibi boğazlanmış, 
haksız yere itlaf edilmiştir ben bundan vicdan 
azabı duyorum, bu arkadaşın vicdanı yok mu 
vicdan azabi duymuyor mu bu adamlar? dedim. 

Netice itibariyle bir karr verdik. Heyeti Umu-
miyeye intikal etti. Bu vaziyete geldi arkadaşlar. 
Arkadaşım, benim hakkımda birtakım muammalı 
söz söyledi dedi, muamma falan hiçbir şey yok
tur. Dediğim gibi Yörükoğlu'nun dediği gibi 
biz tetkik ettik o zaman hatırımda kaldığına 
göre bu bir çapulculuk meselesidir. 

Bu çapuculuk meselesinde o zamanki idare 
âmirlerinin, maalesef, dahlü tesirleri vardır. 
Çapulcuları İran'a sevk ediyorlar gelen mal ve 
ganaimclen hisse alıyorlar. Onlar da mukabil 
olarak taarruz ediyorlar, Kâzım Özalp kazasına 
nüfuz ediyorlar sürülerini ve hayvanlarını sü
rüp götürüyorlar. Bana o zaman taarruz eden 
o zatı muhtereme sordum: Diyorsunuz ki, bu 
insanlar iki kurşun arasında kalmış, güya hu
dutta geçit noktalarını göstereceklermiş, geçit 
noktaları esasen bilinmiyor mu idi İran hu
dudundan ateş açılıyor bizimkiler de mukabele 
ediyor bu vatandaşlar iki ateş arasında kalarak 
ölüyorlar. Gözü kör olası bu kurşunların bir 
tanesi olsun o vatandaşların arkasında bulunan 
jandarmalardan bir tanesine isabet etmez mi, 
kurşunlar yalnız o vatandaşlara mı isabet eder? 
Bu kadar mantıksızlık olur mu? Bu, doğrudan 
doğruya imhadır. Şimdi hak ve hakikatten 
bahseden, bunun müdafaasını yapan insanlar 
o zamanlar bu hak ve hakikati düşünmüyorlar 
mı «idi? Vaka çok fecidir. Bu 32 vatandaş 
imha edilmiştir. Tahkikat evrakından hatırımda 
kaldığına göre bir tanesi kendisine ölü süsü ve
rerek ölüler arasine gizleniyor, bilâhara İran'a 
geçiyor, orada tedavi ediliyor, oradan Suriye'ye 
geçiyor, kardeşine vaziyeti haber veriyor, ben 
burada perişanım, pasaportum olmadığı için 
gelemiyorum, lâzımgelen işe tevessül et ben 
Türkiye'ye geleyim diyor. Evrakı tahkikiye 
içinde bu da mevcuttur. Hakikat bundan iba
rettir. Bildiklerim budur. 

REİS — Müfit Erkuyumcu. 
MYFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar; hâdise hakikaten fecidir. Bu 
feci hâdisenin hazin tafsilâtını Kemal Yörük-
oğlu arkadaşımız izah ettiler. Hapimiz bundan 
sonsuz eza ve elem duyduk. Bu hâdise, haki
katen, eski iktidar için utanılacak bir hâdise-
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diri 32 vatandaşın koyun boğazlar gibi öldü
rülmeleri, bundan sonra bu milletin asla. gör-
miyeceği bir hâdise olarak kalacaktır. Çok 
üzüntü duyulacak, eza duyulacak bir hâdisedir. 

Rapora gelince; raporda bakanlara isnado-
lunan suç vazifeyi suiistimal ve ihmal suçları
dır. Bunlar da Af Kanununun şümulüne girmiş, 
müruruzaman câri olmuştur. Eğer eski bakan
lara isnadolunan fiiller vazifeyi suiistimal ve 
ihmal ise yani hakikaten emir vermek suretiyle 
fiile iştirak etmemişlerse Af Kanunu ile suçları 
ortadan kalktığı gibi müruruzaman da câridir. 
Yalnız bilmiyorum bunda vazife suiistimali ve 
ihmal cürmü tespit edilmiş midir ? Bunun tes
pit edilmesi lâzımgelir. Bir fiilin şu veya bu 
mahiyette olduğunu raporda mütalâa etmeye 
imkân yoktur. Ben komisyon sözcüsünden ve 
komisyonun muhterem başkanından rica ediyo
rum ki, evvelce yapılan tahkikata bir vazife 
suiistimali ve ihmal olduğu sabit olmuş mudur? 
Sabit olmuşsa tasrih edilmelidir. Af Kanunu 
katil suçlarını affetmemiştir. Katil suçlarının 
cezalarından 2/3 nispetinde bir tenzil yapılmış
tır, Ceza Kanununda taammüden işlenen katil 
suçları hakkında verilen ceza idamdır. Af Ka
nunu, idam hükümlerini 20 seneye indirmiştir. 
Bu itibarla işi bu zaviyeden tetkik edecek olur
sak hâdisede af yoktur. Taammüden işlenen 
suçlar için Ceza Kanunu mucibince verilen ce
zalar da müruruzaman tahakkuk etmemiştir. 
Bu itibarla muhterem Encümen Başkanından 
rica ediyorum, dosyadaki tahkikatın seyri hak
kında Yüksek Heyetinizi tenvir etsinler. Hâdi
senin mahiyeti nedir, vazifeyi ihmal midir, 
yoksa eski bakanlar bu fiile emir vermek sure
tiyle iştirak mi etmişlerdir, iştirak etmemişlerse 
o zaman rapor yerindedir. 

Evvel emirde komisyonun vereceği izahatla 
Yüksek Heyetinizin tenvir edilmesini arz ve 
rica ederim. 

REİS — Kenan Çığman... 
KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Muhterem • 

arkadaşlar; bendeniz, şahidi bulunduğum bir va
ka dolayısiyle huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. Muğlalı'nm muhakemesinin cereyanı sırasın
da fakültede asistanlık yapıyordum, kendilerini 
Çerkeş'ten, tanıdığım için görüşmeye gittim, ken
disinden bu mesele hakkında izahat rica ettim, an
latışları gerçekten vazıh değildi, fakat anlatışı-
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na göre çıkan mâna; yukarıdan emir aldığı şek
linde idi. 

Mustafa Muğlalı dedi ki: Ben nihayet bir or
du kumandanıyım, hudutta vukua gelen bir ka
çakçılık hâdisesinde, neden dolayı adamları öl-
dürteyim? 

Mustafa Muğlalı, bu hâdisede seni göreyim, 
diye emir veren işi yaptıran zata iki defa mek
tup yazdım, müdafaa için tevessül edin diye,, ce
vap vermedi, dedi. Bunun kim olduğunu öğren
mek istedim, anladığıma göre bana İnönü olduğu 
mânasını verdi ve öyle anladım ki, doğrudan 
doğruya Reisicumhur olarak İnönü bunların im
hası için kendisi emir vermiştir. Tabir Taşer ar
kadaşımız burada konuşurken Mustafa Muğlalı'-
nm, vali ve emniyet âmirinin yanında, efendim 
bunları harcayıverin, dediğini söyledi. 

TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Mazbatada ya- ' 
zıh. 

KENAN ÇIĞMAN (Devamla) — Olabilir. 
Yalnız mazbatanın ne şekilde kaleme alındığını 
gördük. Kemal Yörükoğlu arkadaşımız vaziyeti 
izah ederlerken bunu gördük. Tanzim edilen maz
bata encümen mazbatası da olabilir. Yalnız bu 
mazbatanın tamamen hakikatin ifadesi olmadığı 
muhakkaktır. Ben bu şekilde müşahedelerimi 
Meclis huzurunda açıklamak için söz aldım. He
pinizi hürmetle selâmlarım. 

RE İS — Mustafa Ekinci. 
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlar; mevzuu yakînen bilenlerdenim. 
Ama şunu itiraf edeyim ki; bugün gündemde ol
duğunu bilmediğim için tam mücehhez olarak hu
zurunuza çıkamadım. Fakat müzakere mevzuu 
olduğunu görünce bildiklerimi huzurunuzda an
latmak için söz almış bulunuyorum. 

Bu mesele Şark'ta bir silsile halinde işlenen 
fecaatlerden biridir. Şimdi; 33 vatandaş tevkif 
ediliyor. Bunlar muhakeme edilmek üzere adliye
ye sevk ediliyor, adliye ifadelerini alıyor, tahki
kat yapıyor. Suç unsuru-bulmadığı için bunların 
hakkında ademitakip kararı veriyor. Vaziyeti 
böylece gören ve orada Üçüncü Ordu Kumanda
nı olan Mustafa Muğlalı bu adamları askerî ne
zaret altına alıyor. 

Şimdi, hâdiseye bizzat şahidolan, zamanın/ 
umumi müfettişi Avni Doğan Beyden hâdiseyi 
dinliyelira. Onun naklettiği gibi bendeniz de 
naklediyorum, Avni Doğan Bey müfettişi umu
mi olmak itibariyle bu işle ilgili. O gün bizzat 
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Özalp 'a gidiyor, Muğlalı ile görüşmek istiyor, j 
Muğlalı 'mıı çadırda uykuda olduğunu söylüyor- s 
lar. Nöbetçileri dinlemiyerek bizzat Muğlalı 
ile temas ediyor. Bu 33 vatandaşı, adliyenin 
bıraktığı gibi kendisinin de bırakması lâzım- S 
geldiğini münakaşa ediyor, birçok ısrarlara i 
rağmen buna muvaffak olamıyor. Oradan ay- \ 
rılmca Genel Kurmay Başkanlığına şifre çeki- j 
yor. Ayrıca Dahiliye Vekâletine de bir şifre çe- j 
kiyor. «Bu 33 vatandaşın hayatı tehlikelidir. S 
Bunun için bir emri katî verilmediği takdirde j 
öldürülecekleri muhakkak» diye yazıyor. Hem j 
mektup yazıyor, hem de şifre çekiyor. Buna 
rağmen ikinci gün, 33 vatandaş değil 32, biri 
affa mazhar oluyor, 32 si elleri kelepçeli oldu
ğu halde sevk ediliyor ve bildiğiniz şekilde öl
dürülüyorlar. Kaçtıkları için vuruldu, diye de j 
hâdise bir rapora bağlanmış oluyor ve mesele o 
zaman kapanıyor. Fakat o zamanki Demokrat 
Parti Eskişehir Mebusu rahmetli İsmail Hakkı 
Bey bunu bir soru mevzuu olarak Meclise ge
tiriyor. Meclisteki bütün didinmesine rağmen 
bunu bir tahkikat mevzuu yaptıramıyor. Bir 
sene sonra Fikri Apaydın Bey, tahkikat açıl
ması hususunda bir takrir veriyor, bu takrire, 
(Mesuller hakkında tahkikat yapılıyor) diye ce
vap veriliyor. Nihayet mesele Divanı Harbe sevk 
ediliyor. Divanı Harbde Muğlalı'ya çok ısrar 
vâki oluyor, Muğlalı da emir almadan bu işi 
kendisinin yaptığını mahkeme huzurunda söy-
liyerek suçu üzerine alıyor, mahkûm oluyor. 
Temyize gidiyor, Temyizde; Muğlalı'yi kurtar
mak için de bir meczubiyet kararı almıyor, eh
liyeti cezaiyeyi haiz olmadığı iddiasiyle tahli
yesi yapılıyor ve mesele de böylelikle kapanmış 
oluyor. 

Okunan raporun muhtevasına göre ihmalden 
bahsediliyor. Arkadaşlar, işlenmiş cinayetler ve 
facialar silsilesi var. Bu meseleyi ihmal suçu ile 
geçiştirmek doğru olmaz, bunun ihmal ile ka
bili telif bir tarafı yoktur. Bu mesele Türk ta
rihinde bir facia olarak yazılacaktır. Bu suçu 
işliyenlerin tecziye edilmesi lâzımdır. Mesele 
Af Kanunu ile kapanmış sayılmamalıdır. Mes
elede, idamı mucip bir hal olduğuna göre, Af 
Kanunu katil işlerinde, ancak suçun cezasının 
üçte ikisini affeder ve üçte birini çekmek mec
buriyetindedir. Mesele, mahkûmiyetin üçünde, 
beşinde değil, bu hâdiselerin tasvibedilmemesi-
dir. Mutlaka bu suçun faillerinin aranması ve ' 
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bulunması lâzımdır. Bu yapıldığı takdirde işle
nen cinayetin kötülüğü ve tasvibedilemiyeceği 
anlaşılır. Böyle olmadığı, ve bu suçlar örtbas 
edildiği takdirde ise bir tasvip mânasına gelir. 

Bir silsileden bahsettim. Bu silsilenin içinde 
103 vatandaşın katli hâdisesi de mevcuttur. Bu 
da yakın bir zamanda her halde Meclise gelecek
tir. Ve bu mesele için de huzurunuzda tafsilât 
vereceğim. 

Binaenaleyh, bu mesele, bir ihmal suçudur, 
diye örtbas cihetine gitmek doğru olamaz. Suç
luların yeniden araştırılması lâzımdır. Ortada 
müruru zaman diye bir mesele de asla yoktur. 
Bu gibi hâdiselerde müruru zaman müddeti 20 
senedir. 103 vatandaşın meselesi de vardır, arz 
ettim, eğer o hâdise 1957 de Meclise getirilmiş 
olsaydı müruru zaman mevzuubahsolabilirdi. 
Halbuki bu mesele 1943 te olmuştur. Aradan an
cak 13 sene geçmiştir. Bu bakımdan müruru za
man yoktur. Bu mesele üzerinde işlemek lâzım
dır, arkadaşlar. Çünkü, bu Şarklıların büyük 
derdi ve ıstırabıdır, hepinizden bilhassa rica 
ederim. 

REİS — Encümen. 
ETEM AYBAR (Mardin) — Mesele, yalnız 

Şarklıların derdi değildir, müşterek bir derttir. 
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Mu

hakkak ki, müşterek derttir. 
ARZUHAL ENCÜMENİ R E l S l ABDÜR-

RAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (Konya) — 
Muhterem arkadaşlarım, tvvelâ encümenimizi bir 
hâdisenin-örtbas edilmesi gibi bir iddiadan ten
zih ederim. 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Ben 
de tenzih ederek söyledim. 

ARZUHAL ENCÜMENİ REİSİ ABDÜR-
RAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (Devamla) — 
Bir de ben söyliyeyim. 

Bir hakikatin meydana çıkması için eğer tah
kikat açılması icabederse ve bunda yüzde bir fay
da varsa buna ben de iştirak ederim. Nitekim arz 
edeceğim : 

Vaka 33 vatandaşın kurşuna dizilmesidir. Bu 
bir faciadır. Buna benzer birçok facialar da var
dır. Meselâ, bir jandarma subayının anlattığına 
göre, bir hayvan hırsızlığının faili bulunamadı
ğından, köy imha edilmiştir. Hayvan hırsızlığı
nın men'i hakkında bir Kanun vardır, (Bir hay
van nereden çalmmışsa o köyün hududuna ka-
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dar gider, çalınan hayvan yerine götürülmezse 
bu köyce tazmin edilir) der, yoksa toptan imhayı 
tazammun etmez. Buna benzer fecaatlerin hepsi 
hakkında tahkikat açılsın. Bu meselede 33 kişi 
kurguna dizilmiştir, birisi kurtulmuştur. Oda 
hapsedilmiş ve Meclise müracaat etmiştir. Bu 
vaka elbette ne affa tâbidir, ne de henüz müru
ruzaman vardır. Bu katil dâvasiyle uzaktan ya
kından alâkası olan, fer'an zimethal, hem fiil, 
müşevvik, emir vermiş, yardım .etmiş kimseler, 
alâkalılar hakkında tahkikat açılmak, takibat 
yapılmak lâzımgelir. 

Fakat ne olmuştur? Böyle bir vakada o gün
kü kanunlar da, bugünkü kanunlar da her şey
den evvel adliyeye mühim vazifeler veriyor. 

Burada vaka Özalp kazası hududu dâhilin
de olduğu için orada müddeiumumi yok, Van 
Müddeiumumisinin sahası dahilindedir, Van 
Müddeiumumisi namına sulh hâkimi vakayı tes-
bit etmiştir. 

Zatı yaka nedir? Bu adamlar nasıl kurşuna 
dizilmiştir? Kaçmışlar mı, kaçmamışlar mı? Bu 
tahkikat evvel emirde Memurin Muhakemat 
Kanununa mı tâbidir? Mesuller öğrenildikten 
sonra vazife meselesi ortaya çıkar. Askerî suç 
ise askerî hâkim gider. Askerî Muhakeme Ka
nunu böyle emreder. Askerî hâkim suça el ko-
yuncaya kadar müddeiumumi onunla alâkadar 
olur. Bunların hiçbirisi yapılmamış. Aradan se
neler geçmiş. Ama bunlar yapılabilir mi idi, ya
pılamaz mı idi, bunu bir tarafa bırakalım. Ara
dan seneler geçmiş, hâdise 1943 de oluyor. 1948 
de de Büyük Millet Meclisi işe el koymuş. Bü
yük Millet Meclisinin kararı şudur, tabiî ihbar 
ve müracaat üzerine işe el konuyor, asıl mesul
ler askerî mahkemeye veriliyor, orada muhake
me ediliyorlar. 

Bunun dışında Büyük Millet Meclisi Geçici 
Dilekçe Komisyonunun kararından aynen oku
yorum. (Dilekçe Komisyonunun 17 . XII . 1949 
tarih ve sekiz sayılı haftalık karar cetvelinde 
neşrolunan bu karar Kayseri Milletvekili Fikri 
Apaydın'm 3 . 1 . 1949 tarihli önergesiyle Ka
mutaya intikal ettirilmiş ve Dilekçe Komisyo
nunun ilk kararında ısrar mahiyetinde olan ra
poru münakaşa olunarak 19 . I . 1949 tarihinde 
aynen kabul olunmuştur. 

Kamutayın bu kararı üzerine vukuundan 
dört seneden fazla bir zaman geçtikten sonra 
hâdiseye el konulmasına ihmalleriyle sebeb-
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olanların tesbiti Başkanlığa yazılmış ve Başkan
lığın emriyle kurulan bir Bakanlıklararası Ko
misyonda hâdise ilk defa incelenmiştir.) 

Görüyorsunuz ki, karar bir kere ihmale ta
allûk etmektedir. Bu ihmal şu veya bu Vekilin 
ihmalinden ise Büyük Millet Meclisinin tahkikat 
açılmasına karar vermesi ve takibatı emretmesi 
şarttır, başka türlü yapılamaz. Eğer vekilleri 
alâkadar etmiyorsa yani müddeiumumi, vali ve
ya bir başkasını alâkadar ediyorsa o zaman ta
kibat ona göre bir seyir takibeder ve iğ Büyük 
Millet Meclisinde müzakere mevzuu olmaz. 

Arkadaşlar, bu karar üzerine bir komisyon 
kurulmuş, dosyada bu komisyonun raporu var. 
Genelkurmay Başkanlığını temsilen Şerif Bu
dak, Adalet Bakanlığını temsilen Abdullah 
Üner, Millî Müdafaa Vekâletini temsilen bir as
kerî yargıç, içişlerini temsilen de Emniyet 
Umum Müdürü ve Hukuk Müşaviri bulunmuş
lardır. Bu komisyon mevzuu tetkik ediyor ve bir 
rapor veriyor. Bu rapordan sonra yine bizden 
evvel bu işi tetkik etmiş olan geçici Arzuhal 
Encümeni, mazbatasının dördüncü sayfasında 
şu şekilde bir karar vermiştir : 

(Hâdiseyi yukarda tafsilâtiyle zikredilen ra
por ve yazışmalarla tesbit eden komisyonumuz 
eski Millî Savunma Bakanı Ali Rıza Artunkal, 
eski İçişleri Bakanı Hilmi Uran, eski Genelkur
may Başkanı Kâzım Orbay'm vazifelerini suiis
timal etmek suretiyle ve bulundukları mevkile
rin kendilerine sağladığı salâhiyetlere dayana
rak 32 vatandaşın kurşuna dizilmesi hâdisesinin 
mesullerini himayeye çalıştıkları ve resmî tahki
katın açılmasını bilerek önledikleri ve eski Van 
Cumhuriyet Savcısı Kemal Yörükoğlu ile eski 
Özalp Hukuk Yargıcı Baki Tekin'in vazifelerini 
suiistimal etmek suretiyle hâdiseye elkoymadık-
1 arı kanaatine varmakla beraber hâdisede vazi
felerini ihmal ve suiistimal ettikleri mevzuu-
bahsedilen ve yukarda isimlerini zikrettiğimiz 
şahıslar arasında eski bakanlar bulunmasından 
ve bakanların mesuliyetlerinin tâyini hususun
da tahkikat ancak Meclis tahkikatı olarak ya
pılabileceği Anayasa hükümlerinden anlaşılma
sına ve diğer vazifedarlarm da bakana tebaan 
tahkikata tâbi tutulabileceğine binaen, komis
yonumuz, keyfiyeti bir Meclis tahkikatı açılıp 
açılmamasına karar vermek hususunda Büyük 
Millet Meclisinin yüksek takdirine arz etmeyi 

I uygun bulmuştur.) 
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Bu ilk mazbatadır. Bu mazbatayı tetkik ettik 

ve böyle bir tahkikatın açılmasında hiçbir fay
da mülâhaza etmedik. (Tarihi nedir, sesleri) 
Tarihi 7. VIII. 1951 dir. Bu mazbata Mecliste 
görüşülmeden ve bir karara bağlanmadan se
neler birbirini takibediyor ve nihayet encüme
nimize geliyor. Meseleyi tetkik ettik. Yalnız ih
mal ve suiistimal ileri sürülmektedir, tahkikat 
bunu göstermektedir. Bu sebepledir ki bir tah
kikat açılmasında ne hukukan ne de fiilen bir 
fayda mülâhaza etmedik. Ama bu bir katil ha
disesidir, mühimdir, buna benzer facialar ol
muştur. Büyük Millet Meclisi tarafından bu 
hâdiselerin tahkiki lâzımdır ve % bir ihtimalle 
de olsa, bir fayda mülâhaza ediliyorsa, tahkikat 
açılsın. Biz bunda hiçbir zaman musir değiliz. 
Arkadaşlarıma bunu arz etmek isterim. 

DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Söz istiyo
rum, sual soracağım.' 

BEÎS — Buyurun. 
DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Arzuhal 

Encümeni vekâletlerarası kurulmuş olan komis
yonun raporunda, vazifeyi suiistimal ettikleri 
tesbit edilmiştir. Yalnız bizim Arzuhal Encüme
ni bu komisyon kararma göre vazifelerini suiis
timal ettiklerini kabul ediyor, Af Kanunu için
de kaldığını ifade ediyor. Halbuki Vekâletlera
rası Komisyonun tesir altında kalıp.da bu şe
kilde rapor vermediklerini bize nasıl temin eder
ler? 

ENCÜMEN REİSİ ABDÜRRAHMAN FAH
RÎ AĞAOĞLU (Konya) — Bahsettiğim rapor, 
bizden önceki meseleyi tetkik eden encümenin 
mazbatasıdır, malûmat olarak arz ettim. îşi tet
kik eden, Meclis tahkikatının açılmasına lüzum 
kalıp kalmıyacağı Büyük Millet Meclisinin tak
dirine bırakılan encümenin mazbatasıdır. Bu en
cümen; yalnız o raporla değil, o raporun müs-
tenidatı olan Askerî Mahkeme dosyasından alı
nan malûmata ve saireye göre kanaatini izhar 
ediyor, yalnız o raporla iktifa etmiyor. 

REİS — Buyurun, Devlet Vekili Cemil 
Bengü. 

DEVLET VEKÎLÎ VE ADLÎYE VEKÂLE
Tİ VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) — Efen
dim, bendeniz hâdisenin ehemmiyeti üzerinde "J 
ayrıca durmıyacağım. Bu, kâfi derecede kıy
metli arkadaşlarımız tarafından izah edilmiş
tir ve aydınlanmıştır. Gerçi mazbata, Meclis 
tahkikatı açılmasını terviceder mahiyette değil-
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dir ve bunun için de hukuki sebebolarak mü
ruruzaman ve af vakıaları ileri sürülmektedir, 
ancak bu vakıalar tetkik mevzuu edilen hâdise
ye atfolunan suç vasıflarına göre muteber ola
bilir. Suç vasıfları ihmal ye suiistimalden iba
ret kaldıkça mazbatanın varmış bulunduğu bu 
netice doğru olarak kabul edilmek zaruridir. 
Ama hâdisenin içinde isimleri geçen eski vekil
ler ve Erkânı Harbiye Reisi hakkında şimdiye 
kadar suç cihetinden, gerek vazifede, ihmal, ge
rek suiistimal, gerek zımni veya sarih bir emir
le veya iştirakin diğer unsurlarından biriyle bu 
hâdiseye fiilen veya manen katılmış bulunduk
ları hakkında hiçbir tahkikat yapılmamıştır. 
Evvelce teşkil olunan vekâletlerarası encümen 
elbette ki, bu tahkikatı gerçekleştiremezdi, çün
kü kendi salâhiyeti buna müsait değildi. Zira 
Meclis bu kimseler hakkında bir tahkikat açıl
masına karar vermedikçe böyle bir tahkikat ta
biî olarak yapılamazdı. 

Şimdi, mesele burada düğümleniyor ve bu
rada çözülüyor. Yetki Yüksek Heyetinize aittir. 
Hâdisede eski vekillerin ve Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisinin iştiraki var mıdır, yok nuıdur? 
(Soldan, var var sesleri) Bugün şu dakikada, 
kimse, yoktur diyemiyor ve yok olduğunu ispa
ta muktedir değildir. Binaenaleyh takdir Yük
sek Heyetinize aittir. İştirak cihetinin müspet 
veya menfi halledilebilmesi için kanaatimizce 
tahkikat açılmasına zaruret vardır. (Soldan, 
bravo sesleri alkışlar) 

REİS — Kemal Yörükoğlu. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Muhterem 

arkadaşlar; hakikaten vekillerin bu işte işti
rakleri var mıdır, Muğlalı bunların emriyle 
mi bu fiili işlemiştir meselesi muzlim kalmış
tır. Muhterem Mustafa Ekinci arkadaşımız bu
yurdular ki, «Muğlalı Özalp'a gidiyor, 33 kişiyi 
askerî nezaret altma aldırıyor.» Hâdiselerin 
içinde bulundum. Bir defa askerî nezaret altı
na alınma meselesi yoktur. Vilâyetle mutabık 
kalınarak Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
na göre, nezaret altına almıyor. Niçin ozaman 
gelip müddeiumumiye malûmat vermiyor Onun 
vazifıvsi Dahiliye Vekâletine değil, müddeiumu
miye bildirmektir. «Arkadaş, bunları öldüre
cekler ,harekete geç» demesi lâzımdı. Müddei
umumilik evvelden, bunların kurşuna dizilecek-
lerini bilmez. Mesele vali ile Muğlalı arasında 
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gayet gizli görüşülüyor. Avni Doğan o zaman 
Dahiliye Vekilini 11. HZ edeceğine müddeiumu
miyi ikaz etnrş olsaydı ve l u \atandaşların 
öldürüleceklerini söyleseydi, K'üddeiumumilik 
elbette önleyici tedbirler alabilirdi. 

Avni Doğan'm mahrem yazdığı yazı elde 
edilememiştir. Eğer bu mahrem yazı elde edil
miş olsaydı muhtemeldir ki vaziyet şüphesiz da
ha da tavazzuh ederdi. Muhtemeldir ki bir 
emir verilmiştir. Zamanın Dahiliye ve Millî 
Müdafaa vekillerinin, Avni Doğan'm ikazına 
rağmen hareketsiz kalmalarının bir mânası 
vardır. Bunlar tahkika tabî: tutulabilir. Fakat 
şunu arz edeyim ki, bu emri bugün bulmak 
bir meseledir. Fakat hakikatin bütün vuzuhu ile 
meydana çıkması, verilmiş bir emir varsa emri 
verenin ve bu suçta medhaldar olanların ceza
sız kalmamaları lâzımdır ve şarttır. Binaen
aleyh bendeniz de tahkikatın derinleştirilme-
sinin yerinde olacağı kanaatindeyim ve Mec
lisi Âliden bunu bilhassa istirham ediyorum. 

(Soldan bravo sesleri, alkışlar) 
REÎS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlar, Fikri Apaydın arkadaşımızın 
Meclisten dileği iki vekil hakkında isnadolunan 
suça göre bir tahkikat açılıp açılamaması keyfi
yeti olmuştur. Halbuki bugüne kadar Arzuhal 
Encümeninde sürüp gelen görüşmeler neticesin
de Arzuhal Encümeni kendi vazife ve salâhiyeti
ne girmiyen bir hususu müzakere etmiş ve bugün 
bir raporla huzurunuza çıkmıştır, iki vekil hak
kındaki tahkikatın açılıp açılmaması ancak bir 
tahkikat komisyonunun tetkikatı neticesinde ve 
Heyeti Celilenizin vereceği kararla olabilir. 

Arzuhal Encümeni iki vekil hakkında isnade-
dilen suçun mahiyetini tahlile ' yetkili değildir, 
«Bunların, suçu ihmaldir, veyahut iştiraktir.» di
yemez.. Mademki vekiller hakkında suç iddiası ile
ri sürülüyor, o suçun mevcudolup olmadığını an
cak bir tahkikat komisyonu tetkik ve neticeye 
bağlayabilir. (Bravo sesleri) 

Bu itibarla vaktiyle vekâletler arasında ku
rulan komisyonun yapmış olduğu tetkikat vekil
ler hakkında bir tetkikat değildir. Çünkü onla
rın vazifesi dışında kalır. Şimdi istenilen şey, 
vekillerin hakkında tahkikat oluduğuna göre, 
mutlaka bir tahkikat komisyonunun kurulup ku
rulmaması hakkında karâr vermek lâzımdır. Bu 
ise, Heyeti Celilenize aittir. 
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Bu sebeple bendeniz bir takrir veriyorum. 

Arzuhal Encümeninin raporunun reddi ile bir 
tahkikat komisyonunun kurulmasına karar ver
menizi rica ediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Encümen. 
ARZUHAL ENCÜMENİ REÎSl ABDÜR-

RAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Konya) — 
Muhterem arkadaşlar, biraz evvel arz ettim, tah
kikat açılmasına biz de taraftarız. Yalnız Meh
met Daim Süalp izahatında yanlış bir nokta be
lirtti; mümasil hâdiselerde emsal olabilir, onun 
için tashih etmek mecburiyetindeyim. 

«Arzuhal Encümeninin vazifesi değildir.» Di
yor. «Fikri Apaydın'm iki vekil hakkında tahki
kat açılması talebiyle gelmiştir.» Diyor. Bu böyle 
değildir. Bir vatandaşın istidasiyle geliyor, Arzu
hal Encümenine, encümen bir karar veriyor, Fik
ri Apaydın Arzuhal Encümeninin bu kararma 
itiraz ediyor ve kararın Büyük Millet Meclisin
de görüşülmesini istiyor. Binaenaleyh bir me
bus tarafından filân veya falan vekil hakkında 
tahkikat açılması için takrir verilmiş değildir. Bir 
vatandaşın müracaatı ile oluyor. 

Böyle olursa nasıl olur. Düşünün, her hangi 
bir vatandaş Başvekil hakkında tahkikat açılma
sını isterse bunların yolu evvelâ Arzuhal Encü
menidir. 

Bu meselede tahkikat açılmasına biz de işti
rak ediyoruz. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Kısa 
mâruzâtta bulunacağım arkadaşlar. 

Tahkikat açılması lüzumu aşikâr. Ortada is-
nadedilen bir fiil var. 32 vatandaş kurşuna di
zilmiş. Bu fiille ilgili bakanlar mevcut. Bu bakan
ların bu fiilleri suç mahiyetinde midir, değil mi
dir? Bunu Arzuhal Encümeni söyliyenıez. Bu 
fiiller müruruzamana tâbi midir, değil midir? 
Bunu Arzuhal Encümeni söyliyemez. Bu fiil Af 
Kanununa tâbi midir, değil midir? Bunu Arzuhal 
Encümeni söyliyemez. Bütün bunları Tahkikat Ko
misyonu söyliyebilir. Binaenaleyh bir tahkikat 
komisyonunun teşkili lâzımdır. 

Yalnız bendeniz bir noktaya temas edeceğim : 
Yüksek malûmunuzdur ki, Cumhurbaşkanları 
sorumsuzdurlar. Vatan hainliği müstesna, vazi-
feleriyle ilgili suçlardan dolayı cumhurbaşkan
ları değil, başvekil ve bakanlar mesuldür. Şim
di bu arada Kemal Yörükoğlu arkadaşımın mev-
zuubahsettiği bir husus var ki, bu feci cinaye-
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te o zamanki Cumhurbaşkanının, dolayısiyle te
mas ettiğini ve alâkadar olduğunu işrabeder 
mahiyettedir. 

Thkikat Komisyonunun, zamanın Cumhur-
başknınm bu cinayetteki rolünü tesbit etmesin
de şu fayda vardır: Cıımhurbaşkanının bu cina
yete hec hangi bir surette teması ve iştiraki var
sa işlediği suç vazifeden mümbais değil, alelade 
suçtur. Binaenaleyh bir milletvekili sıfatiyle 
masuniyeti teşriiyesinin kaldırılması lâzımgelir. 
Bu bakımdan tahkikat komisyonunun bu cihe
ti tahkik edip Cumhurbaşkanının bir suç işleyip 
işlemediğini, suça iştirak edip etmediğini araş
tırması çok yerinde olacaktır. Bunu ifade etmek 
için söz almış bulunuyorum. 

VACİD ASENA (Balıkesir) — Usul hakkın-
da. saz istiyorum. (Kâfi kâfi sesleri, reye ses
leri) 

REÎS — Vacid Bey gerek usul, gerekse sair 
hususlar hakkında verilmiş takrirler vardır, on
ları okutacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere yeter, mazbatanın reddi ile Mec

lis tahkikatı açılmasının reye konmasını arz ve 
teklif ederim. 

Giresun Mebusu 
D. Köymen 

REÎS — Daha söz almış arkadaşlar mevcut
tur. Takrir iki şıkkı ihtiva etmekte ise de mü
zakerenin kifayetine dair olan kısmı evvelâ rey
lerinize arz edeceğim, diğer kısmı sonra hallede
ceğiz. 

Müzakereyi kâfi görenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmiyenler... Müzakerenin ki
fayeti kabul dilmiştir. 

Diğer takrirleri okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
^eşelenin ehemmiyetine binaen facia tarihin

de Dahiliye ve Millî Savunma vekilleri hakkın
da tahkikat açılmasını ve bunun için İçtüzüğün 
177 nci maddesi mucibince bir tahkik komisyı. nu 
teşjriline karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim gibi hâdisede dahli olan

ların suç derecelerini tesbit etmek ve bu suçla 
rın mahiyetine göre zaman aşımı olup olmadığı-
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nı anlamak için işin tetkik ve tahkik edilmesi 
lâzımdır. Bu sebeple Arzuhal Encümeni raporu
nun reddi ile tahkikat komisyonu kurulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Siird 
M. D. Süalp 

REİS — Mustafa Ekinci 'nin takririnde Millî 
Müdafaa ve Dahiliye Vekilleri haklarında tah
kikat açılması istenmekte, Mehmet Daim Sü
alp'm teklifinde ise hâdise ile ilgili olanların se
çilecek tahkikat komisyonunda tesbiti teklif 
edilmektedir. 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Meh
met Daim Süalp'm takririne iştirak ediyorum. 

REİS — Mustafa Ekinci arkadaşımız Meh
met Daim Süalp'm takririne iştirak ettiğine gö
re, 32 vatandaşın bilâ muhakeme öldürülmesi 
hâdisesinde dahli olanların suç derecelerini tes
bit etmek ve bu suçların mahiyetine' göre za-

[ man aşımı olup olmadığını anlamak için tahki
kat açılmasına dair Mehmet Daim Süalp *jn tek
lifini reyinize arz ediyorum. Bu teklifi dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Teklif nazara alınmıştır. 

Bu tahkikatın, Nizamnamenin 177 nci mad
desine göre, Meclisi Âlice, ya mevcut encümen
lerden birine veya yeniden bir encümen teşkili 
suretiyle yaptırılması mümkündür. (Soldan, ye
niden bir encümen seçelim sesleri) Müsaade bu
yurun efendim, maddeyi okuyalım ve işin için
den beraber çıkalım. 

(Meclis, bir madde hakkında re'sen malûmat 
edinmek isterse bir tahkikat encümeni teşkil 
edilir veyahut mevcut encümenlerden biri bu 
vazife ile mükellef olur. 

Buk kabîl tahkikatın icrasmı âza veyahut 
bir encümen teklif edebilir.) Yeni bir encümen 
teşkilinin güçlüğünü takdirinize arz ederim. 

Umumi hükümler ve teamül, Teşkilâtı Esa
siye Encümeni ile Adliye Encümeninden mürek
kep bir encümen tarafından tahkikat heyetinin 
teşkil edilmesi yolundadır. Bu pratik bir yol
dur ve bir teamül haline gelmiştir. Yeni bir he
yetin teşkili zor olacaktır. 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Geri 
aldıra^ onu da geri aldım. 

REİS — Bu mesele hakkında dikkate alman • 
takrir veçhile hâdisede suç şaibesiyle ilgili olan
ların tesbiti için yapılacak tahkikata Adliye En-
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cümeninin memur edilmesini re'sen teklif edi- I 
yoruz. 

(Adliye ve Teşkilâtı Esasiyeden müteşekkil 
Muhtelit Encümen sesleri) Nizamname, (Mev
cut encümenlerden biri bu vazife ile mükellef 
olur.) der. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — 15 ki- | 
silik komisyon teşkili hakkında bir takrir veri- j 
yoruz. 

RElS — Bu 15 kişiyi 500 küsur kişilik Mec
listen nasıl seçeceğiz? Tatbikatta bir yanlışlığa 
mâruz kalmamak için İçtüzük maddesini bir 
defa daha okuyalım: (Madde 177. — Meclis, bir 
madde hakkında re'sen malûmat edinmek ister
se bir tahkikat encümeni teşkil edilir veyahut 
mevcut encümenlerden biri bu vazife ile mükel
lef olur. 

Bu kabîl tahkikatın icrasını âza veyahut bir 
encümen teklif edebilir.) 

Efendim, Riyaset olarak bu meseleleri Adli
ye Encümeninin gördüğünü tebellür ettirildik
ten sonra diğer hususu reylerinize arz edeceğim. 
177 nci madde gereğince kurulacak tahkikat 
heyetinin, Adliye Encümeni olmasını kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Niçin? Anayasa 
Encümeni ne oluyor? 

RElS — Buna göre reye arz ediyorum, yan
lış bir tatbikata gitmiyelim. 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Efendim, İç

tüzüğümüzün hâdiseye temas eden iki maddesi 
vardır. Bir tanesi 172 nci madde, bir tanesi de 
177 nci maddedir. 

172 nci madde diyor ki : «Kamutay, soruş
turmaya girişmek için ya Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulmuş olan Karma Komis
yona veya beşten on beşe kadar üyesi bulunan 
özel bir soruşturma komisyonuna havale eder.» 

Meclis, tahkikat, mevzuunu kabul ettiğine 
göre bu mevzuu 172 nci maddeye göre Adalet 
ve Anayasa komisyonlarından müteşekkil Kar
ma Komisyona veya Yüksek Heyetiniz kabul 
ettiği takdirde 15 kişilik hususi bir encümene 
havale mümkündür. 

Riyasetin meşgul olduğu 177 nci madde ile 
bendeniz meselenin bir ilgisini görmemekteyim. 
177 nci madde şöyle diyor :• 

.1906 0 : 1 
«Meclis, bir madde hakkında re'sen malû

mat edinmek isterse bir tahkikat encümeni teş
kil edilir. Veyahut mevcut encümenlerden biri 
bu vazife ile mükellef olur. Bu kabîl tahkikatın 
icrasını âza veyahut bir encümen teklif edebilir.» 

Hâdise bu değildir. Hâdise, Meclisin her 
hangi bir mevzu hakkında bilgi edinmesi mese
lesi değil, doğrudan doğruya muayyen bir mev
zu üzerinde Meclis soruşturması yapılmasıdır. 
Bundan dolayı 172 nci maddenin tatbik edil-

| mesi lâzımgelir. 
| REİS — Açılması kabul edilen mevzuubahis 

tahkikatın Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen tarafın
dan yapılmasını reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bu encümenin çalışma müddeti hakkında 
bir teklif vardır. 

Yüksek Reisliğe 
Tetkik Encümeninin üç ay içinde rapor ver

mesini arz ve teklif ederim. 
Trabzon 

Sabri Dilek 

REİS — Bu teklifi reyinize arz ediyorum. 
(Altı ay -olsun sesleri) Bir tekliftir. Kabul eder 
veya etmezsiniz. 

Üç ayda mesaisinin hitama erdirilmesi hak
kındaki teklifi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. 

Efendim, kâtip arkadaşlar reyleri tesbit ede
mediler. Müddeti az görenler oldu. icabında 

I müddetin uzatılması için Umumi Heyete müra-
I caat edilir. Bu encümenin üç ayda vazifesini 

bitirmesi hakkındaki teklifi bu kayıtla tekrar 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, nizamnamenin bu meselelerle ilgi
li maddeleri vardır. Bu heyetin aralarından tef
rik edeceği Tâli Encümen âzalarının veya ken
dilerinin icabı hale göre başka yere gitmeleri 
için salâhiyet atmaları lâzımdır. Böyle bir yet
kiye sahibolmaları hususunu reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Bu vaziyete göre mazbatayı reyinize arz et
meye mahal kalmamıştır. 

Ufak bir iki işimiz var, müzakereye devam 
edelim efendim. (Yorulduk sesleri) Peki efen» 

I dim. 

- - 89Ş— 
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Karayolları OCJmunı Müdürlüğünün 1953 yılı 

hesabı katî kanun lâyihasına (277) rey veril
miş, (275) kabul, 2 müstenkif vardır, lâyiha tas
vip buyurulmuştur. 

Şarap tahlil ve değerlendirme metotlarının 
birleştirilmesine dair Beynelmilel Mukavelenin 

tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına (279) rey 
verilmiştir. (279) kabul. Lâyiha tasvip buyurul
muştur. 

17 Ağustos Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,15 

B — TAHRÎRİ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Bilecik Mebusu Yümnü ÜresinHn, 722 
sayılı Kanun île Miüî Müdafaa Vekâleti Teşkilât, 
Askerî Şûra ve Temtil ödeneği kanunlarının ta
dili hususunun düşünülüp düşünülmediğine ve 
Personel kanunu lâyihasının hazırlık safhasına 
dair sualine Millî Müdafaa Vekâleti Vekili Semi 
Ergin'in tahrirî cevabı (7/150) 

Ankara, 30 Mart 1956 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorularımızın Millî Müdafaa Ve
kili tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâlet buyurulmasmı saygılarımızla arz ve 
rica ederiz. 

Bilecik Mebusu Erzincan Mebusu 
Yümnü Üresin İM. Rahmi Sanalan 

1. 30 Mayıs 1949 tarihli ve 5398 sayılı Teş
kilât Kanunu bugünkü ihtiyaca cevap veriyor 
mu? Tadil edilmesine ihtiyaç varsa hang sebep 
ve esaslara göre? 

2. Yürürlükte bulunan 22 Nisan 1341 tarih 
ve 636 sayılı (Şûrayı Askerî Kanunu ve ekleri
nin) tadili üzerinde vekâletin bir düşüncesi 
var raı'if Şûrayı Askerîden daha geniş çapta is
tifade etmek hususunda M. M. V. nin bir mü
talâası var mıdır, vorsa esasları nelerdir? 

3. Yıllardan beri hazırlanmakta olduğunu 
duyduğumuz (Personel Kanununun) daha faz
la geciktirilmeden B. M. M. ne sunulması lüzu
muna vekâletin de kaani bulunduğunu, Bütçe 
ve M. M. eneümenlerindeki müzakereler sırasın
da M. M. Vekilinin beyanlarından memnuniyet
le öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kanun Büyük Mec
lise ne zaman sunulacaktır? 

4. Şark hizmeti Kanunu diyebileceğimiz 
25 Ocak 1926 tarih ve 722 sayılı Kanunun tadili 
düşünülmekte midir? 

5. 21 Şubat 1947 tarih ve 5027 sayılı Tem
sil ödeneği Kanununda bir değişnklik yapmak 
lüzumuna vekâlet kaani midi?? Meselâ; müsta
kil tugay, tugay ve alay kumandanlarına da 

temsil ödeneği verilmesini vekâlet muvafık mü
talâa eder mi? 

1 , V in . 1956 
T. a 

M. M. V. 
Askerî Adalet Başkanlığı 
Kanun İşleri Müdürlüğü 

Sayı : 105/1077-9 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
8 Nisan 1956 tarihli ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 2534/11333 - 7.150 sayılı 
buyrukları karşılığıdır : 

722 sayılı Kanun ile Millî Müdafaa Vekâleti 
Teşkilât, Askerî Şûra ve temsil ödeneği kanun
larının tadili hususunun düşünülüp düşünülme
diğine ve Personel kanunu lâyihasının hazırlık 
safhasına dair Bilecik Mebusu Sayın Yümni Üre» 
sin tarafından verilen tahrirî sual takririnin 
cevaplarını ve bu hususlarda vekâlet görüşleri
ni ihtiva eden not ilişikte sunulmuştur. 

Bahis konusu mevzular hakkındaki vakâlet 
çalışmaları henüz tam bir neticeye varmadığı 
için cevaplarda tafsilâta girişiflememiştir. 

Saygı ile arz ederim. 
Millî Müdafaa Vekâleti Vekili 

i §. Ergin 

Sual 1 : 30 Mayıs 1949 tarihli ve 5398 sayılı 
Teşkilât Kanunu bugünkü ihtiyaca cevap veri
yor mu? 

Tadil edilmesine ihtiyaç varsa hangi sebep 
ve esaslara göre? 

Cevap 1 : 30 Mayıs 1949 tarihli Teşkilât Ka
nunu bugünkü ihtiyaçları tamamiyle karşılıya-
mamaktadır; 

Bu itibarla tadil edilmesine lüzum vardır. 
Tadilin hangi esaslar dâhilinde yapılması ge
rektiği hususunda Askerî Şûranın mütalâası 
sorulduğu gibi vekâletimiz dairelerince de ça
lışılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde tebel-

•*• !•§•»» 
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I nin teklifi üzerine îera Vekilleri Heyetince tes-
1 bit edilecek mühim makam ve memuriyetleri 
| işgal edenlere, ifa ettikleri vazifenin Devlet 

umurundaki müessiriyet, ehemmiyet ve taşı
dıkları mesuliyet derecesine göre dereee maaş
larının 1/2 sini geçmemek üzere aynı heyetçe 
tanzim edilecek miktarda tazminat verilebilir.» 

lür edecek esaslara göre gerekli tâdil lâyihası 
hazırlanacaktır. 

Sual 2 : Yürürlükte bulunan 22 Nisan 1341 
târih ve 636 sayılı (Şûrayı Askerî Kanunu ve 
eklerinin) tadili üzerinde vekâletin bir düşün
cesi var mı? Şurayı Askerîden daha geniş çap
ta istifade etmek hususunda Millî Müdafaa 
Vekâletinin bir mütalâası var mıdır? Varsa I 
esasları nelerdir? 

Cevap 2 : 22 Nisan 1341 tarih ve 636 sayılı 
Şûrayı Askerî Kanunu ve eklerinin tadili için 
de çalışmalar devam etmektedir. 

Sual 3 : Yıllardan beri hazırlamakta oldu
ğumuz (Personel Kanununun) daha fazla gecik
tirmeden Büyük Millet Meclisine sunulması lü
zumuna vekâletin de kaani bulunduğunu, Büt
çe ve Millî Müdafaa eneümenleririd6ki müzake
reler sırasında Millî Müdafaa Vekilinin beyan
larından memnuniyetle Öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bu kanun Büyük Meclise ne zaman sunulacak
tır! 

Cevap 3 : Ordu personel kânunu lâyihası* 
hazırlanmış olmakla beraber Büyük Millet Mec
lisine sunulması içinj Devlet personel kanunu 
lâyihasının encümenlerde" son şeklini alması bek
lenmektedir. Ancak bundan sonra Ordu Per
sonel Kanununu Devlet Personel Kanununa in
tibak ettirmek mümkün olacaktır. 

Sual 4 : Şark Hizmeti Kânunu diyebileceği
miz 25 Ocak 1926 tarih ve 722 sayılı Kanunun 
tadili düşünülmekte midir? 

Cevap 4 : Şerk hizmeti ile alâkalı 25 Ocak 
1926 tarih ve 722 sayılı Kanunun yerine kaim 
olmak üzere bir lâyiha hazırlanmış ve bu lâyi
ha hakkında ilgili vekâletlerin mütalâası alın
mış olup, yakında Başvekâlete arz edilecektir. 

Sual 5 : 21 Şubat 1947 tarih "ve 5027 sayılı 
Temsil ödeneği Kanununda bir değişiklik yap
mak lüzumuna vekâlet kaani midir? Meselâ; 
müstakil tugay, tugay ve alay kumandanlarına 
dâ temsil Ödeneği verilmesini vekâlet muvafık 
mütalâa eder mi? 

Cevap 5 : 21 Şubat 1947 tarih ve 5027 sayılı 
Temsil ödeneği Kanununda bir değişiklik yap
mak lüzumuna vekâletimiz de kaanidir. Ancak, 
yeni Devlet personel kanunu lâyihasının 24 ncü 
maddesiyle bu husus derpiş olunmuş bulundu
ğundan ayrıca bir lâyiha hazırlanmaktan içti-
nabedilmiştir. Filhakika, mezkûr hükme müs
teniden «Kurumların, Devlet Personel Dairesi- i 

2. — Elâzığ Mebusu Selâkattin Toker'in, en-
vestisman mahiyetinde olan giderlerin 1951-1955 
bütçelerindeki miktarına ve bu maksatla ayrıla
cak tahsisatın bir plâna bağlanıp bağlanmadığı
na dair sualine Maliye Vekili Nedim ökmen'in 
tahriri cevabı (7/181) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sualimin Sayın Başvekil tarafın

dan cevaplandırılmasına tavassutlarınızı saygı 
ile rica ederim. 30 .V. 1956 

Elâzığ Mebusu 
Selâhattin Toker 

1. Bnvestisman mahiyetinde olan giderler 
1951, 1952, 1953, 1954, 1955 bütçelerinde ne ka
dardır? Bu giderlerin millî gelire göre nispeti 
nedir? Bu nispeti en az yüzde otuza çıkarmak 
için ne tedbirler alınmıştır? 

2. iktisadi cihazlanmamız için bütün bütçe
lerden envestismanlara ayrılacak tahsisatın im
kânlarımıza göre bir plâna bağlanması yapılmış 
mıdır? 

Yapılmışsa bu plânın açıklanması? Yapılma
mışsa va'din yerine getirilmemiş olması sebebinin 
bildirilmesi? 

T. a . * ' 
Maliye Vekâleti, 1 . VIII . 1956 

Bütçe ve M. K. U. Müdürlüğü 
Bütçe 

Sayı : 111103 - 16/9428 
özü:Elâzığ Mebusu Se
lâhattin Toker'in sual-
*takriri H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması istenilen : 
1. Envestisman mahiyetinde olan giderler 

1951 -.1952 - 1953 - 1954 - 1955bütçelerinde ne 
kadardır? Bu giderlerin mdıllî gelire göre nis* 
peti nedir? Bu n&peti en az yüzde otuza çıkar* 
mak için ne tedbirler alınmıştır 
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2. İktisadi cihazlanmamız dgdn bütün büt

çelerden envestismanlara ayrılacak tahsisatın 
imkânlarımıza göre bir plâna bağlanması yapıl
mış mıdır? 

Yapılmış ise bu plânın açıklanması! yapılma
mışsa va'din yerine getirilmemiş olması sebebi
nin bildirilmesi? 

Hakkındaki suallerin cevapları Başvekil adı
na aşağıda arz edilmiştir: 

1. Umumi muvazeneye dâhil dairelerle 
mülhak bütçeli idareler bir arada yatırımlara 
ayrılan tahsisat ve gayrisâfi millî hasıla rakam
ları ve yekdiğerine, nispetleri şöyledir: 

Yatırımlar 
Milyon lira 

1951 320 204 
1952 389 000 
195-3 577 368 
1954 605 742 
1955 898 043 

Gayrisâfi millî hasıla 
sabit fiyatlarla 

Milyar lira 

11 988 
13 023 
14 466 
13 099 

Nispeti 

% 2,67 
% 2,99 
% 3,99 
% 4,62 

Henüz alınmamıştır. 

Birinci sualin ikinci bendinde, yatırımların 
millî gelire nispetini en az % 30 a çıkarmak 
için ne gibi tedbirler alınmıştır. Denilmektedir. 

Yatırımların millî gelire nispetinin % 30 a 
çıkarılması hiçbir suretle mümkün olamıyaeağı 
cihetle, bu sualden ne kasdedildiği anlaşılama
mıştır. 

2. Bütün bütçelerimizden iktisadi cihaz-
lanmamız için konulan tahsisatların imkânları
mıza göre, fakat bu imkânların âzamisi kulla
nılmak suretiyle tefrik edildiği şüphesizdir. 

Bu tefrik yapılırken memleketin bir an ev
vel kalkınmasını temin edecek ve semeresini 
en kısa zamanda verecek sahaların nazara alın
makta olduğu ve muhtelif saha ve sektörlerde 
ele alman yatırım mevzuları arasında da yekdi
ğerini ikmal ve itmam eden münasebetlerin te
mini derpiş olunduğu küçük bir gayretle müşa
hede olunabilir. 

Diğer taraftan bilhassa 1956 bütçe yılından 
itibaren doğrudan doğruya istihsale matuf ol-
mıyan yatırım mevzularından, başlanılmış olan-
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lar haricolraak üzere, kaçınılmış bulunulmakta
dır. 

Bütün bu kül içinde iktisadi eihazlanmamız-
la ilgili her mevzuun kendilerine mahsus, kanun 
ve programlarla tesbit edilmiş plânlara göre 
tatbik edilmekte olduğu da tabiîdir. 

öteyandan bu yatırımların normal kaynak
lar dışında ve bilhassa îlttisadi Devlet Teşekkül
leri ve benzeri müesseseler için bono mekaniz
masına başvurmadan tahakkuk ettirilmesi de. 
iktisadi kalkınma plânımızın bir cephesini teş
kil etmektedir. 

Maliye Vekili 
N. ökmen 

3. — Bursa Mebusu Sabahattin Çıracıoğ-
lu'mm Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. nin An
kara'da Motopor Firması İle hangi tarihte iş 
yapmaya başladığına ve Yenişehir*de inşa edil
mekte olan fUmum Müdürlük binasının keşif 
bedeline dair sualine İşletmeler Vekili Samet 
Ağaoğlu'nun tahrirî cevabı (7/183) 

31 . V . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak İşletme

ler Vekili tarafından cevaplandırılmasına ta
vassutunuzu rica ederim. 

Bursa Mebusu 
Sabahattin Çıracıoğlu 

1. Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. An
kara'da Motopor Firması Hayati Kalafatoğlu 
ile hangi tarihte iş yapmaya başlamıştır? 

2. Mebde tarihinden itibaren her takvim 
yılında Şeker Şirketine ne kıymette mal ve
rilmiştir? 

3. Motopor ile beraber aynı mallar için 
teklifte bulunan firmalar olmuş mudur? Ol
muşsa bu firmalardan her biri her takvim yı
lında Şeker Şirketine ne kıymette mal vermiş
tir? 

4. Yenişehir'de Mithat Paşa Caddesinde in
şa edilmekte olan Umum Müdürlük binasının 
keşif bedeli nedir? Bugüne kadar ne masraf! edil 
mistir. İkmali için daha ne masraf yapılacak
tır? Hangi kaynaktan finanse edilmiştir? 

* 
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İşletmeler Vekâleti 3 1 . VTI. 1956 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı 

Sayı - Genel : 9045 
Özel : 3 

özü : Bursa Mebusu Saba-
hattin Çıracıoğlu'nun tahrirî 
sual takriri Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

2 . VI . 1956 tarihli Kanunlar Müdürlüğü 
28İ4/12534 sayılı yazıları cevabıdır : 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi
nin Motopor firmasiyle yaptığı işlere ve Yeni
şehir'deki Umum Müdürlük binasının keşif be
deline dair Bursa Mebusu Sabahattin Çiracıoğ-
lu tarafından verilen tahrirî sual takriri hak
kındaki cevaplarımız ilişikte takdim kılınmış
tır. 

Saygılarımla arz ederim. 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlm 

Soru 1 : Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. An
kara'da Motopor Firması «Hayati Kalafatoğlu» 
ile hangi tarihte iş yapmaya başlamıştır? 

Cevap : Sözü geçen firma ile Şeker Şirketi 
17. İL 1954 tarihinden itibaren iş yapmaya baş
lamıştır. 

Soru 2 : Mebde tarihinden itibaren her tak
vim yılında Şeker Şirketine ne kıymette mal 
vermiştir? 
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Cevap : Motopor Firması başlangıçtan ce

vap tarihine kadar; 

1954 senesinde 445 147,55 
1955 » 1 140 254,04 
1956 » 2 610,00 

1 588 011,59 

ceman bir milyon beş yüz seksen sekiz bin on 
bir lira elli dokuz kuruş kıymetinde Şirkete mal 
vermiştir. 

Soru 3 : Motopor ile beraber aynı mallar 
için teklifte bulunan firmalar olmuş mudur? 
Olmuş ise bu firmalardan her biri takvim yı
lında Şeker Şirketine ne kıymette mal vermiş
lerdir? 

Cevap : Olmuştur. İlişik cetvelde müfredatı 
arz olunduğu gibi bu firmalar 1954 yılında Şir
kete .1 608 391,03; 1955 te 1 952 181,42 ve 
1956 yılının cevap tarhine kadar da 467 582,23 
lira kıymetinde mal vermişlerdir. 

Soru 4 : Yenişehir'de Mitatpaşa caddesinde 
inşa edilmekte olan umum müdürlük binasının 
keşif bedeli nedir? Bugüne kadar ne masraf 
edilmiştir? İkmali için daha ne masraf yapı
lacaktır? Hangi kaynaktan finanse edilmiştir? 

Cevap t İnşa edilmekte bulunan binanın ke
şif bedeli 3 000 000 liradır. Bugüne kadar 
2 585 000 lira sarf edilmiş olup daha 200 bin 
liralık bir masrafa ihtiyaç görüldüğü tahmin 
edilmektedir. 

İnşaat masrafları Şirketçe temin edilen umu-
mi kredi kaynaklarından karşılanmaktadır, 
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27. V I . 1956 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 

17 . I I . 1954 tarihinden 31 . V . 1956 tarihine kadar diğer firmalardan mubayaa edilen 
malzemenin takvim yılları itibariyle gösterir liste 

1954 1955 1956 Yekûn 
Firma adı Lira K. Lira K Lira K. Lira K 

Koç Ticaret A. Ş. 
Trans Türk 
Verdi Limitet 
Tatko 
Otoşen 
Zerel 
îbrahim Barışta 
Otopetrol 
Mehmet Hanoğlu 
Abdullah Arsan 
Nevzat Merih 
Otogenç 
Birel Limitet 
Melih Üstel 
Doğanlar Kol. Şirketi 
Otokaynak -
Balıkçı Kardeşler 
Bahattin Oğlakçı 
Otoçelik 
Fuat Akan 
Doğan Ticaret 
Akto Limitet 
K. Alemdaroğlu 
Otogüven 
Tanju Doğan 

291 990 
120 576 
932 077 
263 661 

— 
— 
— 
__ 
^ „ 

83 
62 
-~, 
— 
~, 
— 
—. 
—, 
— 
—, 
~~ 
— 
~— 
—,' 
— 
— 

19 
03 
86 
01 

44 
50 

223 517 42 
42 993 50 

1 538 998 48 
66 801 56 

300 — 
23 443 54 
14 227 50 
3 039 01 

26 — 
2 430 49 

— • • 

21 393 79 
— 

1 602 84 
76 -~ 

1 273 ,32 
540 — 

1380 02 
7 987 — 
1 044 — 

074 40 
063 25 
025 80 
193 50 
750 — 

85 549 
176 202 
184 924 

12 523 
- — 

1 459 
— 
— 
— 

3 078 
• 

1 071 
3 044 

— 
_ 
— 
— 
—. 
— 
—. 
— 
— 
— 

. — 
— 

01 
39 
65 
04 

— 

— 

70 
74 

601 056 62 
339 771 92 

2 655 940 99 
342 985 61 

300 — 
24 902 54 
14 227 50 
3 039 01 

26 — 
5 591 93 

62 50 
22 465 49 
3 044 74 
1 602 84 

76 — 
1 273 32 

540 — 
1 380 02 
7 987 — 
1 044 — 

074 40 
063 25 
025 80 
193 50 
750 — 

Yekûn 1608 391 03 1 952 181 42 467 852 53 4 028 424 98 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
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4. — Erzincan Mebusu M. Rahmi Sana- ı 

lan'm, Batı ve Orta - Anadolu'yu Doğu'ya bağ
lıyan Devlet yolu etüdünün tamamlanıp ta-> 
mamlanmadığına, şimdiki yolun kişin da trafi- | 
ğe elverişli bir halde "bulundurulması için ne 
gibi tedbirler alındığına ve Kemaliye kazasını 
demiryoluna bağlıyan yol üe Fırat Nefiri üze
rindeki köprülerin bugünkü durumlarına &air 
sualine Nafıa Vekili Muammer Çauvşoğlu'hun 
tahrirî cevabı (7/201) 

18. VI. 1956 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Nafıa Vekili 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerini saygıyla arz ve rica ederim. 

1. Batı ve Orta Anadolumuzu Doğuya bağ
lıyan ana yollarımızdan olan ve Sivas'tan ge
çen Devlet yolunun İmranlı'dan itibaren gü
zergâhının, Refahiye - Kemah - Erzincan Şehri 
Cenup kenarından geçirileceği söylenmekte
dir. Bu söylenti doğru ve etüdü tamam
lanmış ise inşasına ne zaman başlanacaktır? 

2. Bu yolun inşasına başlanıncaya kadar, 
şidimki yolun, yani; Sivas - Suşehri - Köroğlu 
ve Çardaklı derelerini takibeden yolun 1956 
dan itibaren kışın da trafiğe elverişli bir hal
de bulundurulması için vekâletin bir tedbir ve 
tertibi var mıdır? 

3. Kemaliye kazasını demiryoluna ve do-
layısiyle vilâyetine bağlıyan yolun bugünkü 
durumu nedir? Bu yolun da güzergâhının de
ğiştirilerek daha elverişli bir istikamete alın
ması için vekâletçe yaptırılmış bir etüd var mı
dır? Kısacası, Kemaliye ne zaman emniyetli bir 
yol ile demiryoluna ve vilâyeti merkezine bağ
lanacaktır? 

4. iliç - Kuruçay yolunun inhası için 1950 
den 1955 sonuna kadar ne miktar para sarf 
edilmitşir ve bu para ile yolun ne kadar kısmı 
yapılmıştır? Bu yol halihazır durumu ile yaz 
ve kış trafiğe müsait midir? Değilse ne zaman 
müsait bir hale sokulacaktır? 

5. Erzincan'ın, Cenup kısmı ile irtibatını 
sağlıyan Fırat Nehri üzerindeki köprülerin bu
günkü durumları çok tehlikelidir. Vekâletçe 
de tehlikeli durumları bilinmekte ise 1956 yılı 
içinde tamir veya yeniden inşalarına başlana
cak mıdır? 1956 yılı içinde buna imkân görül- I 
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müyorsa imkân hâsıl oluncaya kadar Fırat üze-

i rinden geçiş nasıl sağlanacaktır? 
I Erzincan Mebusu 
I M. Rahmi Sanalan 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 13 . VIII . 1956 
Hususi Kalem 

. Sayı : 460 

Türkiye Büyük Mület Meclisi Reisliğine 
Ankara. . 

21 . VI . 1956 tarih ve 2937/13094 sayılı ya
zıları karşılığıdır: 

Batı ve Orta-Anadolu'yu Doğu'ya bağlıyan 
devlet yolu etüdünün tamamlanıp tamamlanmadı
ğına, şimdiki yolun kışın da trafiğe elverişli bir 
halde bulundurulması için ne gibi tedbirler alın
dığına ve Kemaliye kazasını demiryoluna bağ
lıyan yol ile Fırat nehri üzerindeki köprülerin 
durumlarına dair Erzincan Mebusu M. Rahmi 
Sanalan tarafından verilen tahrirî sual takri
rine hazırlanan cevabın ilişik olarak sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Nafıa Vekili 
' M . Çavuşoğlu 

Batı ve Orta - Anadolu'yu Doğu'ya bağlıyan 
devlet yolu etüdünün tamamlanıp tamamlanma
dığına, şimdiki yolun kışın da trafiğe elverişli 
bir halde bulundurulması için ne gibi tedbirler 
alındığına ve Kemaliye kazasını demiryoluna 
bağlıyan yol ile Fırat nehri üzerindeki köprüle
rin durumlarına dair Erzincan Mebusu M. Rah
mi Sanalan tarafından verilen tahrirî sual tak
riri aşağıda cevaplandırılmıştır : 

1. Yapılan. mukayeseli etüdlere göre, Si
vas'ı Erzincan'a bağlıyan devlet yolu, Zara-- Su
şehri - Refahiye istikametinden geçmektedir. Za
ra - tmralı - Refahiye istikametinde şimdilik tam 
standartta bir devlet yolunun geçirilmesi mev-
zuubahis değildir. 

Halen Refahiye - Kemah arasının geçit yolu 
standartlarına göre açılması üzerinde çalışıl-

' maktadır. 
2 Sivas - Suşehri - Refahiye yolunda dar 

ve ıslaha muhtaç kısımlar üzerinde halen bakım 
suretiyle çalışılmaktadır. 

Suşehri - Refahiye arası normal bakım ve 
I kış bakım programındadır. 

At\A _ _ 
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Refahiye - Erzincan arası ise kış programın

da olmayıp, bu sene üzerinde gerekli onarımlar 
yapılmaktadır. 1957 yılı bütçe imkânlarına gö-
re-, gerekli ıslahat tamamlanarak, bakım evleri 
inşaatı yapıldığı takdirde, mezkûr yolun önü
müzdeki seneler kış programına ithali mümkün 

' olacaktır. 
3. Halen Kemaliye, iliç'a giden devlet yo

lu üzerinden demiryoluna bağlıdır. Mevcut yo
lun standartları düşük olup, kışın kar ile ka
panmaktadır. Bu yolda kışın emniyetli bir ge
çit sağlanması için iki seneden beri onarım su
retiyle çalışılmakta olup, bu yıl sonuna kadar 
kış geçidi temin edileceği tahmin edilmektedir. 

Kemaliye kazasının Fırat vadisini takibeden 
bir yolla Çaltı istasyonuna bağlanması işi ma-

' hallinde tetkik ettirilmiş ve bu yolun geçit yol
ları standartlarına göre yapılması hususunda 
ve inşa sistemi üzerinde karara varılmıştır. Bu 
şekilde, yolun nispeten az masrafla kısa zaman
da inşası mümkün olabilecektir. 

4. iliç - Kuruçay yolu için, 1950 yılından 
1955 yılı sonuna kadar ihale ve emanet suretiy
le 98 461 lira sarf edilmiş olup, bu.para ile 
mezkûr "yolun muhtelif yerlerinin tesviye ve ıs
lahı ile menfez tamirleri yapılmıştır. 

108+500 - 113+000 arasında, 4,5 Km. lik 
kısmın tesviye, stabilize ve imalâtı sınaiye işi, 
1955 te 124 512 lira ile mütaahhide ihale edil
miş bulunmaktadır. 

Vilâyetten alman malûmata göre, iliç - Ku
ruçay arasında 25+500 Km. lik mesafede, Ku
ruçay'dan itibaren 10 Km. lik kısım üzerinde 
bâzı imalâtı sınaiye işi noksan olup, bunların 
ikmalini mütaakıp adı geçen yol yaz ve kış tra
fiğe müsait duruma gelecektir. 

5. Erzincan vilâyetinin Cenup kısımlariyle 
irtibatını sağlıyan Fırat nehri üzerindeki Fırat 
I ve Firat II köprülerinin yapımları, 1956 çalış
ma pragramımızda mevcudolup, yapılan etüd-
lere göre, halen proje ve keşifleri hazırlanmak
tadır. 

Bu köprülerin inşaatının birkaç sene devam 
edeceği nazarı itibara alınarak mevcut ahşap 
köprülerden geçit temini hususunda icabeden 
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tamiratın yapılması için gerekli tertibat alın
mıştır. 

5. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, An
kara ve İstanbul Cumhuriyet müddeiumumileri
nin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde cereyan 
eden müzakerelerin hepsinin neşredilemiyeceği 
hakkında pamtmüere tenbihatta bulundukları-
nin doğru jki&p ölrhifâiğına dair sualine Adliye 
Vekili H. AıMi GaktüYlfün tahrirî cevabı (7/207) 

T. B. M. Meclisi Muhterem Eeisliğine 
Aşağıdaki suallerimin-Adliye Vekili tarafın

dan. yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la rica 'ederim. 

Burdur Mebusu 
F. Çelikbaş 

1. Ankara ve İstanbul Cumhuriyet müddei
umumilerinin gazeteler mesullerini davet ederek 
veya kendilerine telefon etmek surtiyle, bundan 
böyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinde cereyan 
eden müzakerelerin hepsinin neşredilemiyeceği-
ne dair tenbihatta bulundukları alâkalı gazete
ciler tarafından söylenmiş ve bu haber bâzı ga
zetelerde de yazılmıştır. Müddeiumumilerin bu 
yolda hareket; ettikleri doğru mudur? 

2. Doğru ise, müddeiumumilere bu hususta 
kim ve hangi tarihli yazı ile emir verilmiştir? 
Yazının bir suretini lütfen gönderir misiniz? 

3. Müddeiumumilerin bu hareketlerinin de
lâlet ettiği mâna, Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile 
umumi efkâra açık olan Meclis müzakeratmm 
sansür edilmesi deTnek değil ele nedir ? 

4. Vekil olarak siz emir vermemiş iseniz, 
vekâletinizde hangi memurunuza bu neviden iş
leri yapmasına salâhiyet vermiş bulunuyorsu
nuz? 

5. -Müddeiumumilere, hiçbir emir verilme
diği-takdirde bugüne kadar haklarında her han
gi bir muameleye başlanmış mıdır? Başlanma-
mışsa esbabı nedir? 

6. Cumhuriyet müddeiumumileri resmen 
böyle bir harekette bulunmuşlarsa kendilerini 
emekliye sevk etmeyi lüzumlu mütalâa eder mi
siniz? 

— 405 — 
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Adliye Vekâleti 31 . VH , 1956 
Oeza İş. U. Müdürlüsü 

Sayı : 
Genel: 
özel ; 21728 

Özu : Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş tarafın
dan verilen tahrirî sual 
takririne cevap. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifa

desiyle alman 16 . VII . 1956 gün ve 
7 - 207/3101/13797 sayılı yazıları karşılığıdır. 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş tarafından 
verilip sureti tevdi buyrulan 13 . V I I . 1956 
tarihli sual takririnde hulâsa olarak; Ankara 
ve İstanbul Cumhuriyet müddeiumumüerinia 
gazeteler mesullerine, Büyük Millet Meclisinde 
cereyan eden müzakerelerin hepsinin neşredile-
miyeceğine dair tenbihatta bulundukları söy
lenmiş ve bâzı gazetelerde de yazılmış olduğu 
zikredildikten sonra, müddeiumumilerin bu 
yolda hareket ettikleri doğru olup olmadığı, 
doğru ise kendilerine kimin tarafından emir ve
rildiği ve emir verilmemiş ise, bugüne kadar 
adı geçen müddeiumumiler hakkında her hangi 
bir muameleye başlanıp başlanmadığı hususla
rının yazılı olarak cevaplandırılması istenmek
tedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde cereyan 
eden müzakerelerin bundan böyle hepsinin neş-
redilmemesinin alâkalılara tebliği hakkında ge
rek vekâletimce ve gerek bu neviden işleri yap
masına vekâletimce salâhiyet verilen her han
gi bir memur tarafından Ankara ve İstanbul 
Cumhuriyet müddeiumumiliklerine bir emir 
gerilmiş değildir, Maahaza, adı geçen müdded-
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umumiliklerce bâzı gazete idarelerine böyle bir 
tenbihatta bulunulmuşsa, bunda mesuliyeti 
mucip hiçbir cihet görülememektedir. Çünkü; 
sual takririnde beyan edildiğine göre, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi müzakeratının hepsinin 
değil, bâzı kısımlarının neşredilmemesinin teb
liğ edildiği anlaşılmaktadır. 

Meclis müzakâratmın aleniliğine ve neşrine 
mütedair Teşkilâtı Esasiye Kanununda yer al* 
mış bulunan hükümden maksat, kendisini tem
sil eden Büyük Millet Meclisinde câri muamele
lerden halkı haberdar etmekten ibarettir. Hal
buki, bazan müzakere esnasında-nezaheti lisani-

' ye ile kabili telif olmıyacak ve hattâ şeref ve 
haysiyetleri rencide edecek mahiyette sözler 
sarf edildiği görülmektedir ki, sadet harici sarf 
edilen bu^evi elfaz ve cümlelerin neşri sure
tiyle umumi efkâra arzında hiçbir fayda muta
savver olamaz. Bilâkis, bunların tevlidedeceği 
mahzurlar arzdan varestedir. İşte böyle bir 
mahzura mahal verilmemek gayesiyle olacaktır 
ki, müzakere zabıtlarında yer almış bulunan ve 
neşrinde cemiyet için hiçbir menfaat mülâhaza 
edilemiyen galiz, müstehcen ve hakaretamiz 
elfaz ve cümlelerin ademineşrine matuf olarak 
Ankara ve İstanbul Cumhuriyet müddeiumumi-
lerince bâzı gazete idarelerine yapıldığı mev-
zubahsolan tebliğde mesuliyeti değil, hattâ,4en-
kidi bile gerektiren bir cihet görülememiştir. 

Geçenlerde Yüksek Meclisçe kabul buyuru-
lan 6732 ve 6733 sayılı kanunlarla şeref ve hay
siyetlerin her türlü tecavüzden korunması ga
yesi derpiş edilmiş olup, işbu kanunlar dahi 
bu Husustaki görüşümüzü teyideder. 

Keyfiyetin takrir sahibine bildirilmesine mü
saadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Porf. Dr. H. Avni Göktürk 
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TASHİHLER 

Bu Inikad zabıt ceridesinin sonuna merbut 289 S. Sayılı matbuada aşağıdaki tashihler yapıla
caktır : 

Sayfa 

9 * 
10 
10 

Sütun 

1 
2 
4 

Satır 

88 
8 
8 

Yanlış 

F. 

409 
A/2 Yatırımlar 

Lira K, 

Doğru 

F. 

419 
Yatırımlar 
A/2 Cetveli 

Lira K. 

10 3 8 138 321765 08 139 321765 08 
89 ncu İnikat zabıt ceridesinin sonuna merbut 269 S. Sayılı matbuada da aşağıdaki tashihler 

yapılacaktır : 
7 43 (varsa) geri kalan.. (varsa) ve şaraba icabında katı

lan bütün kimyevi maddeler çı-
.*v * karıldıktan sonra geri kalan.. 

10 20 çögülecektir. çökertilir. 



Karayolları Umum Müdürlüğünün 1953 bütçe yılı hesabı katı Kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 541 
Rey verenler : 277 

Kabul edenler : 275 
Reddedenler 0 
Müstenkifler 2 

Reye igtirak etmiyenler : 248 
Münhal mebusluklar 16 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
K*mal o toban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgem 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek -
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

[Kabul 
BALIKESİR 

¥aeid Asena 
Mekki Said Esen 
Müeteba Iştın 
Halil İmre 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar * 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydm 
Kenan Çığman 

edenler] 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Ali. Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Kâraca 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
ihsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlıı 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç , 

ELÂZIĞ 
Felâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Hâmid Şevket İnce 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğhı 
İsmail Sayın ' 

Hicri Sezen 
GAZİANTEB 

Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Alî Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan , 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Celâl RamazanoğlU 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
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Zeki Rızâ Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topeu 
Celâl Türkgeldi 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Necdet tncekara 
Halûk ökeren 

KARS 
Sırrı Atalay 
îbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Harâdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
JCâzım Meriç 

-t;ffl. 15.a. 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğltt 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Korez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ 
Şefik Çaplayan 

NİĞDE 
Hüseyin Avnî Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 

.19» O : 1 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Ahmet Morgu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah îhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 

SÜRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rıfat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 

Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yûsuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kîrişcioğlu 
Edibe Sayar 
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[Müstenkifler] 

ANTALYA I BURDUR 
Asım Okur j Behçet Kayaalp 

AFYON KARAHlSARl 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
l&sım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Hâmit Koray ! 
İsmet Olgaç 
(Mustafa Zeren i 

ANKARA. 
Muhlis Bayramoğlu j 
Dağıstan Binerbay 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi inanç 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu (V.) 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t A.) 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

[Beye iştirak 
BİTLİS I 

Selâhattin İnan I 
BOLU 

Reşat Akşemsettinoğlu I 
Selâhattin Baysal I 
Sabri Çonkar I 
Lûtfi Oğultürk 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu I 
Muhlis Erdener I 
Ali Ferruh Yücel I 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat (V.) 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu I 
Servet Sezgin I 
Nuri Togay I 
Fatin Rüştü Zorlu j 

ÇANKIRI 
Tahir Akman I 
Oeiâl Boynuk I 
Asım Emrem I 

ÇORUH 
Mecit Bumin I 
Hilmi Çeltikçioğılu I 
Yaşar Gümüşel i 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-1 
oğlu I 
Yakup Gürsel I 
Baha Koldaş I 
Hüseyin Ortakcıoğlu I 
Kemâl Terzioğlu I 

DENİZLİ 
Baha Akşit I 
Ali Çobanoğlu I 
Mustafa Gülcügil I 
Mehmet Karasan I 
Osman Origan I 
A. Hamdi Sancar " I 
Refet Tavaslıoğlu I 

etmiyenler] 
DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü. 
Hasan Maksudoğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ ' 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Samih İnal 
Cevdet San 

GİRESUN 
Tahsin İnanç (I.) 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip inal ^ 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

Şevket. Sarıçalı 
İÇEL 

Hüseyin Fırat 
Hidayet Sinanoğhr 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş' 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Mükerrem Saroi 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yanıut 

IZMÎR 
Nebil sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Nuriye Pmar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
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Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
Hakkı Kurm el 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bnlfikbaşı. 

KOCAELİ 
Ziya Atı& 
Selâmı Dinçer 
Nttzhet Unat 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Tevfîk Fikret Baran 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Koahek 
Muammer Obuz 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Abmft K»vnn<»u 
Osman özbilen 
Nihat Halûk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 

Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 
Yunus Muammer Ala 
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin (V.) 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdafc 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Turhan Akarea 
Zeyyat Mandalinei (V.)' 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sanoelu 

MUŞ 
Şemsi Ağao&lu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Ankan 
Sadettin Ertur 

Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
(V.) 
Fazıl Erim 
Memiş Yazıcı 

RİZE / 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Mehmet Ünaldı 

SÜRD 
Suat Bedük 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 

Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavu* 
Emrullah Nutku 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

UREA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslin Görentag 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Hâ§im Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

Afyon Karahisar J 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

/Münhal Mebusluklar/ 
Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

3 
1 
1 
2 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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Şarap tahlil ve değerlendim© metotlarının birleştirilmesine dair Beynelmilel Mukavelenamenin tas

diki hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ulgen 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 

ANKARA 
Atıf Benderlicğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramız Eren 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Aliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat tyriboz 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

Aza adedi 541 
Rey verenler : 27 9 

Kabul edenler : 279 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak fctmiyenler : 246 
Münhal mebusluklar : 16 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 

BİLECİK 
tsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
thsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
İbrahim öktem 
Halûk Şaıran 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
tsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
thsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Hâmid Şevket tnce 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 

OAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
thsan Da! 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
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Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timur oğlu 

MUĞLA 
Yavuz Paşamehmetoğl 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NÎĞDE 
Ahmed Nuri Kadı oğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Selâhattin Orhon 

ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutluğil 

İSPARTA 
îrfan Aksu 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

Tahsin Yazıcı 

İZMİR ' 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Halûk ökeren 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
ibrahim Us 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ N 

Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Muhittin Özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uhıçay 

SEYHAN 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 

SÎÎRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 

URPA 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 
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Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 

AFYON KARAHtSAR 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi İnanç 
Hazım Türegûn 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Muharrem Tuncay 
Sırn Yırcalı 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldı* 

BİTLİS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat ^Akşemsettinoğlu 

Talât Alpay I 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 

[Beye iştirak 
Selâhattin Baysal I 
Sabri Çonkar 
Lûtfi Oğultürk 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Ali Ferruh Yücel (1.) 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat (V.) 
Safaeddin Karanakçı \ 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENÎZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

I Ali Ünlüsoy 
ZONGULDAK 

Sebati Ataman 
Suat Başol 

fc etmiyenler] 
I EDİRNE 

Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 

r Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal £eytinoğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Cevdet San 

I GİRESUN 
Tahsin İnanç (1.) 
Abdullah İzmen 

GÜMUŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
I Said Bilgiç 

Kemal Demiralay 

Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğhı 
Edibe Sayar 

Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisi
cumhur) 
Nazim Bezmen 
Ali F\VM\ Cebesoy 
Seyfi GÖgen / 
Aleksandros Hacopulo» 
Lûtfi Kırdar 
Ziya KÖktürfe 
Adnan Menderes (Bş. 
V.) 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Nuri Yamut 

ÎZMÎR 
Nebil Sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekon 
Behçet Uz 

KARS 
Sırn Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Salim Esen 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
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Hakkı Kurmel 
KIRKLARELİ 

Fikret Piliz 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmı Dinçer 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Tevfik Fikret Baran 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet ihsan Güirsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay | 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 j 

î : 91 15.8 
I Mehmet Zeki Tulunay 

Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin (V.) 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci (V.) 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sanoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Erttır 
Hüseyin Avni Göktürk 
(V.) 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü | 

[Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 | 

.1956 C : 1 
1 Zihni Üner 

ÖRDÜ 
Ref et Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Bar ı , 
Mehmet Ünaldı 

SIİRD 
Suat Bedük 

SINOB 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Nuri Demirağ 

Abdurrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman | 

ebusluklar] 
istanbul 1 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 | 

1 TOKAD 
ihsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlvı 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Hâşim Tatlıoglu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 
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Iterre : X / \ " f 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : ü # 

Yaralamaya sebebiyet vermekten dokuz ay hapis ve 1 500 lira ağır 
para cezalarına hükümlü Can Beylunioğlu hakkında Adliye ve Ar

zuhal encümenleri mazbataları (5 /29 ) 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 16 .11.1955 

Zat ve Evrak No. 1485 - 2444 
Arzuhal En. No : 1483- 2438 

Adliye Encümeni Reisliğine 

27 . VIII . 1950 günü; otomobil ile Saman-
dağı Plajından dönmekte iken, Türbe mevkiin
de iki yolcu alıp henüz hareket etmek üzere 
bulunduğu bir sırada; otomobilinin arka tara
fına asılmış bulunan 10 yaşlarındaki Gazali Fi-
lâzı adındaki bir kız çocuğunun; 1,5 ay iş ve 
gücünden kalacak derecede yaralanmasına se
bebiyet vermekten ve bu esnada Sabit Kavas 
adındaki bir şahsın Hikmet Erarslan adındaki 
diğer bir şahsı tabanca ile öldürmesi hâdisesi
ni teşvik etmekten maznun olarak yapılan mu
hakemesi sonunda; Hatay Ağır Ceza Mahkeme
sinin 3 . I I . 1953 gün ve 1951/16 esas 953/9 
karar sayılı Kararı ile verilen ve 9 ay müddet
le hapis ve 1 500 lira ağır para cezalan ile mah
kûmiyetine mütedair bulunan hakkındaki müt-
tehaz hükümde; istidasında beyan ettiği se
beplere binaen adlı hata bulunduğundan bahsi-
le; işbu mahkûmiyetinin affı talebinde bulunan 
Hatay'ın Samandağ kazası Alevışık mahallesin
den îbrahimoğlu Can Beylunioğlu'nun bu bapta
ki müracaatı; encümenimizin 7 . 1 . 1955 ta
rihli toplantısında, Adliye Vekâleti temsilcisi 
huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Mumaileyh hakkında, yukarıda zikrolunan 
müsnet suçlardan dolayı adı geçen mahkemede 
görülen dâva neticesinde; öldürmeye teşvik su
çundan filhakika beraet kararı verildiği, diğer 
yaralama hâdisesinden dolayı da, mahkemece; 
mahşerî kalabalığa sahne olan hâdise yerinde, 
ehliyeti olmadığı halde taksiyi sevk ve idare 
etmesi ve klakson dahi çalmaması ve süratli 
gitmesi ve yaralama neticesi bir katil hâdise

sinin vukuuna sebeboluşu ve nihayet kendi su
çunu şoför Sami öçal'ın üzerine atarak tahki
katı çıkmaza sokmak isteyişi ceza tâyininde 
takdirî teşdit sebebi addolunmak suretiyle, ha
reketine uyan Türk Ceza Kanununun 459/2 nci 
maddesine tevfikan mahkûm edilmiştir. 

incelenen dosya muhteviyatına nazaran; ya
pılan hazırlık ve son tahkikata; zaptolunan ifa
delerle, tanzim olunan keşif varakası mündere-
catının daha ziyade ölüm hâdisesini aydınlat
makta bulunduğu ve yaralamanın oluşu üzerin
de tahkikatın derinleştirilmesine lüzum görül
mediği gibi, bu mevzuda mahallinde bir keşif 
dahi yapılmadığı ve hükümde mahkûma jsna-
dolunan kusur ve bu kusurun hâdise ile olan 
illiyet rabıtası açıkça tesbit ve izah olunmadığı 
anlaşılmıştır. 

Hükmün; mumaileyhin mücerret ehliyetsiz 
bulunuşu ve otomobili süratle sürüşü ve klak
son çalmaması gibi yaralama fiili ile illiyet ra
bıtası bulunmadığı takdirde ancak, belediye 
nizamatı ile ilgili olması icabeden ve hâdise
mizde fiil ile illiyet rabıtası da tesbit edilmemiş 
bulunması hasebiyle tatbik olunan maddei ka-
nuniyede zikrolunan suçun sübutunda ve mah
kûmiyette adlî hata ihtimali kuvvetle varit gö
rülmüştür. 

Nitekim tasdik kararında ve tashihi karar 
talebinde ve bu talebin reddine ve keza buna 
vâki itiraz ile, tekrar yapılan tashih talebi üze
rine ittihaz olunan reddi mutazammm Daire ve 
Ceza Umumi Heyeti kararlarında yazılı esba
bı muhalefet ve mütalâa da encümenimizin bu 



görüş ve tereddüdünü müeyyit bir mahiyette 
bulunmuştur. 

Bu sebeplere binaen, dikkate alınacak bir 
mahiyette, bulunan mezkûr af talebiyle bu bap
taki dosyanın icabı tâyin ve takdir buyurul-
mak üzere Yüksek Encümenlerine tevdii ekseri
yetle kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet saygılarımızla ârz olunur. 

Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata M. 
Konya Bingöl 

A. F, Ağaoğlu N. Araş 

Kâtip 
Elâzığ 

8. ToJcer 
Çorum 

Muhalifim 
H. Ortakctoğlu 

Malatya 
Müstenkifim 
A. Köroğlu 

Mardin 
R. K. Timuroğlu 

Afyon K. Çankırı 
8. Komitan T. Akman 

Edirne Edirne 
C. Köprülü H. Maksudoğlu 

Mardin 
B. Erdem 

imzada bulunamadı 
Siird 

Muhalifim 
8. Bedük 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 5/29 

Karar No. 42 

28.TV. 1955 

Arzuhal Encümeni Reisliğine 

27 . V I I I . 1950 günü Samandağı plajında 
sevk ettiği otomobili çarptırmak . suretiyle on 
yaşlarındaki Gazali Filâzi adlı kız çocuğunun 
1,5 ay iş ve gücünden kalacak derecede yaralan
masına sebebolmak ve bu hâdiseden dolayı çıkan 
kavgada Hikmet Erarslan adındaki bir şahsın 
Sabit Kavas tarafından öldürülmesini teşvik et
mekten maznun Jan Beyluni hakkında Hatay 
Ağır* Ceza Mahkemesinin 3 . X I . 1953 tarihli ve 
951/16 esas ve 9.53/9 sayılı karariyle adam öl
dürmeye teşvikten beraatini tedbirsizlikle yarala
maya sebebolmaktan ve teşdiden 9 ay hapis ve 
(1 500) lira ağır para cezasını mutazammm 
mahkûmiyetten dolayı maznunun dilekçesinde 
yazılı sebeplerle işbu cezalarının affı encümeni-
mizce 16 . I I . 1955 tarihli ve Zat ve Evrak 
1485/2444 ve 1483/2438 sayılı karariyle kabule 
şayan görülüp encümenimize gönderilmiş bulu
nan evrak tetkik ve müzakere olundu : 

Bir gelenek cümlesinden olarak hâdise tari
hinde halkın toplandığı Samandağı plajında sa
nığın bizzat sevk ve idare ettiği ve içinde dost-
lariyle ail'e efradı bulunan otomobili çarptırarak 
çocuğun yaralanmasına sebep olduğu salahiyetli 
mahkemece kabul edilmiş, ayrıca kalabalık için
de otomobilin süratle sevk edilmesi, klakson ça-
lınmaması, şoförlük ehliyetnamesini haiz olma

ması ve tahkikat esnasında şoförün Sami öcal 
adında birisi olduğunu iddia ve muhtelif tesir
lerle mumaileyh tarafından suçun kendi üzerine 
alınmasını son safhaya kadar temin etmek sure
tiyle tahkikatı ve adaleti yanlış yola sevk etmiş 
olması ve nihayet mağdurun taraftarlariyle maz
nunun. taraftarları arasında aynı hâdiseden dola
yı kavga çıkıp bir adamın ölümüne müncer bu
lunması teşdit sebepleri görülmüştür. Mahkemte 
kararı, Temyiz Birinci Ceza Dairesince tasdik ve 
karar tashihi talebi reddolunduktan sonra bu 
karara karşı yapılan itiraz Umumi Heyetçe ret 
ve yine buna karşı yapılan karar tashihi talebi 
dahi Umumi Heyetçe reddolunmuş ve böy
lece bütün kanun yollarından geçmek suretiyle 
kesinleşmiştir. 

Gerek Temyiz ve îtiraz lâyihalarında gerek 
af talebi gerekçesinde, teşdid sebebi olarak ka
bul edilen hallerin suçun asli unsurlarından bu
lunup artırmaya mesnet teşkil edemiyeceği gibi 
yaralanma fiilinin mağdurun müterafik kusu
ru ile meydana gelip gelmediği ve bu keyfiyetin 
icabında suçluluğu ortadan kaldırabileceği ve 
bu takdirde diğer hususların belediye zabıtasını 
ilgilendireceği mahkemece nazara alınmadığı ve 
nihayet bu yüzden bir adlî hata doğduğu derme-
yan edilmiştir. 

( S. Sayısı : 97 ) 



Encümenimiz bu mülâhazaları varit görerek 
af cihetini istilzam etmiş ise de, mahkûmiyeti 
tesis eden ilk karar ve onu tasvip ve tasdik eden 
Temyiz Mahkemesi kararlarında da tebarüz et
tirildiği veçhile hazırlık tahkikatından itibaren 
gerek duruşma sırasında, gerek Temyiz lâyiha
larında serdolunan bilcümle itirazlar, müdafaa 
ve ikame olunan deliller göz önünde tutularak 
mahkemenin kanaat ve takdirine mesnet olan 
vakıaların sübut ve unsurları itibariyle adlî saf
hası bütün kanun yollarının incelenmesinden 
geçmiş olmakla meselenin adlî hata mülâhazası 
yahut mahiyeti bakımından affın esas ve mak
sadına elverişli karakteri görülmediğinden red
dine ittifakla karar verildi. 

27 . VIII . 1950 günü, otomobili ile Saman-
dağı plajından dönmekte iken; Türbe mevki
inde iki kişi alıp henüz hareket etmek üzere 
bulunduğu bir sırada önden görülmesi müm
kün bulunmıyacak şekilde otomobilin arkasına 
asılmış olan 7 - 8 yaşlarında Gazali Filazi adın
daki bir kız çocuğunun yüzünden ve kolundan 
yaralanmasına sebebiyet vermekten ve bu esnada 
Hikmet Erarslan adındaki bir şahsın öldürül
mesinde müşevvik bulunmaktan maznun olarak 
Hatay Ağır Ceza mahkemesince; yapılan mu
hakemesi sonunda; suç işlemeye teşvik ve tah
rik etmek isnadından beraetine, yaralamaya se
bebiyet vermekten 9 ay hapis ve 1 500 lira ağır 
para cezalarına mahkûm edildiğine mütedair 
ittihaz olunan 3 . II . 1953 gün ve 1951/16 Esas 
953/9 Karar sayılı ilâm; istidada beyan olunan 
sebeplere binaen adlî hata ile muallel bulundu
ğundan cezasının affını istiyen, adı geçen kaza 
halkından Can Beylunioğlu 'nun reislikten mu-
havvel 22 . VII . 1954 tarihli bu baptaki istidası, 
Adliye Vekâletinden icabeden malûmat ve mah-

Î Muameleli dosya ilişik olarak sunulur. 
i Adliye Encümeni Reisi Bu Mazbata M. 
ı Konya Niğde 

H. özyörük II. HayatLtflkün 
ı Kâtip 

Zonguldak Antalya Burdur 
ı N. Kirişcioğlu E. Karan B. Kayaalp 
t Çanakkale Çoruh Diyarbakır 
ı S. Sezgin M. önal M. Hüsrev Ünal 

Erzurum izmir Kars 
ı H. Şevket İnce A. Güngören K. Güven 
ı Kocaeli Konya 

8. Dinçer T. Fikret Baran 
Kütahya 

8. 8üruri Nasuhoğlu 

kûmiyet dosyası celbolunarak, Dahilî Nizamna
menin 54 ncü maddesine tevfikan encümenimiz-
ce incelenmiştir. 

Müsnet suçlardan dolayı müstedi; öldür
meye teşvikten filhakika beraet ettirilmiş, ba
his mevzuu yaralamaya sebebiyet vermekten de 
mahkemece; «Mahşerî kalabalığa sahne olan, 
hâdise yerinde ehliyeti olmadığı halde taksiyi 
sevk ve idare etmesi ve klakson dahi çalışma
ması ve süratle gitmesi ve yaralama neticesi 
bir katil hâdisesinin vukuuna sebeboluşu ve 
nihayet kendi suçunu şoför Sami öcal 'm üzerine 
atarak tahkikatı çıkmaza sokmak isteyişi ceza tâ
yininde takdiri teşdit sebebi addolunmak suretiy
le hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 459/2 
nci maddesine tevfikan mahkûm edilmiştir. 

İncelenen dosya münderecatına nazaran; ka
til hâdisesi ile birleştirilerek mezkûr yer Ağır 
Ceza Mahkemesinde rüyet olunan dâvaya ait ha
zırlık ve son tahkikat evrakı meyanmdaki ifade 
ve keşif zabıt varakalarının daha ziyade ölüm 
hâdisesini aydınlatmakta ve yaralama hâdisesinin 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 20 , H . 1956 

Zat ve Evrak No. 1485-2444-6773 
Arzuhal En. No. 1483-2438-6762 

Esas No. 5/29 
Karar No. 79 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 97 ) 



oluşu üzerinde durulup, tahkikatın derinleştiril-
mediği ve mütebayin olan ifadelerin telifi cihe
tine gidilmediği, keza bu mevzu için ayrı bir ke
şif dahi yapılmamış bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Mezkûr tahkikat noksanlıkları sebebiyle baş-
müddeiumumilikçe hükmün bozulması için sıra-
siyle (tashih, itiraz ve bu itirazın Ceddine karşı yi
ne tashih talebinde bulunulmak suretiyle) ısrar
la yapılan müracaatlar üzerine aledderecat Daire 
ve Ceza Umumi Heyetince reddi mutazammm ola
rak verilen ekseriyet kararlarına; Birinci Reis 
ve Daire Reisi ile 9 azanın; tebliğnamede ve iti-
raznamede yazılı sebepler muhik görülmek sure
tiyle muhalif kaldıkları ve hükmün bozulması 
reyinde bulundukları görülmüştür. 

Hüküm; mumaileyhin mücerret ehliyetsiz bu
lunuşu ve otomobili süratle sürüşü ve klakson 
çalmaması gibi yaralama fiili ile illiyet rabıtası 
bulunmadığı takdirde ancak belediye nizamatı 
ile ilgili bulunan fiil Ve hareketlere istinaden 
ve hâdisede; mağdurun müterafik kusuru ve 
fiil ile netice arasında bir illiyet rabıtası bulu
nup bulunmadığı hulâsa, suçun ciheti sübutu 
tamik ve tahkik olunmadan tesis olunmuş ve 
suçun asli anasırından sayılması mümkün bu-
lunmıyan bu hareketler aynı zamanda teşdit se
bebi kabul olunarak asgari ceza haddi olan 3 
ay yerine müstedi 9 aya mahkûm edilmiştir. 

Yukarıda işaret olunan tebliğname ve iti-
razname muhtevasını ve buna iştiraki mutazam
mm muhalif reyleri ve mağdurun sadece yüz 
ve kolundan yaralanmasını tevlideden hâdisede 
iddia olunduğu gibi vasıta süratle giderken bir 
çarpma olsa idi yaranın daha vahim olacağını 
göz önünde bulunduran encümenimiz; yaralan
maya mağdurun sebebiyet verdiği yolundaki 
müstedinin beyanını varit görüp hükümde ad
lî hata bulunduğu kanaat ve neticesine vara
rak vâki af talebini dikkate şayan bulup 16 . 
II . 1955 tarihli bir mazbata ile keyfiyet Adli
ye Encümenine bildirilmiştir. 

Mezkûr encümen 28 . IV . 1955 tarihli bir 
karar ile; encümenimizin açıkladığı cihetleri ve 
bu baptaki mülâhazalarını varit görmekle bera
ber ; «Af ciheti istilzam olunmuş ise de mahkû
miyeti tesis eden ilk karar ve onu tasvip ve tas
dik eden Temyiz Mahkemesi kararlarında da 

tebarüz ettirildiği veçhile hazırlık tahkikatın
dan itibaren gerek duruşma sırasında gerek 
temyiz lâyihalarında serdolunan bilcümle itiraz
lar müdafaa ve ikame olunan deliller göz önün
de tutularak mahkemenin kanaat ve takdirine 
mesnedolan vakaların sübut ve unsurları itibarı 
ile adlî safhası bütün kanun yollarının incelen
mesinden geçmiş olmakla meselenin adlî hata 
mülâhazası yahut mahiyeti bakımından affın 
esas ve maksadına elverişli karakteri görülme
diği» mucip sebebi ile talebi reddetmiştir. 

Bu karar üzerine durumu tekrar tetkik ve 
müzakere eden encümenimiz; Adliye Encümeni
nin; müttehaz kararının mahmul bulunduğu mâ
na itibariyle adlî hatanın mevcudiyetinde encü
menimizle hemfikir ve kanaat olmasına rağmen; 
hükmün; müdafaa hakkına taallûk eden itiraza-
tın bütün kanun yollarından geçmiş olması mu
vacehesinde af talebini kabule şayan görmeme
sini isabetli bulmamıştır. 

Af müessesesinin harekete geçmesinde en 
başta ve evvel emirde derpiş olunan adlî hata
nın (Mevcudiyeti kabul olunduktan sonra şu 
veya bu mülâhaza ile) ıslahı cihetine gidilmeme
sini hak ve adle uygun bulmıyan encümenimiz; 
ciheti sübuta mütaallik mahkeme takdir ve ka
naatlerine hürmetkar bulunmakla beraber; arz 
olunan kanuni ve maddi sebeplere binaen; affın 
dikkate alınacak bir mahiyette olduğu hakkın
da hâsıl olan fikir ve kanaat üzerine keyfiyeti 
işbu mazbatamızla Umumi Heyetin yüksek tak
dirlerine sunmayı ekseriyetle karar altına al
mıştır. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Konya Bingöl 
A. F. Ağaoğlu N. Araş 

Kâtip 
Elâzığ Afyon K. Çorum 

8. Toker 8. Koraltan Muhalifim 
B. Ortakçıoğlu 

Edirne Erzincan 
Cemal Köprülü T. Şenocak 

imzada bulunamadı 
Mardin Siird Trabzon 

R. K. Timuroğlu Muhalifim 8. Karayavuz 
8. Bedük 

—' • • 
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Yaralamaya sebebiyet vermekten dokuz ay hapis ve 1 500 lira ağır 
para cezalarına hükümlü Can Beylunioğlu hakkında Adliye ve Ar

zuhal encümenleri mazbataları (5/29) 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. 1485 - 2444 
Arzuhal En. No : 1483 - 2438 

16 .11. 1955 

Adliye Encümeni Reisliğine 

27 . VIII . 1950 günü; otomobil ile Saman-
dağı Plajından dönmekte iken, Türbe mevkiin
de iki yolcu alıp henüz hareket etmek üzere 
bulunduğu bir sırada; otomobilinin arka tara
fına asılmış bulunan 10 yaşlarındaki Gazali Fi-
lâzı adındaki bir kız çocuğunun; 1,5 ay iş ve 
gücünden kalacak derecede yaralanmasına se
bebiyet vermekten ve bu esnada Sabit Kavas 
adındaki bir şahsın Hikmet Erarslan adındaki 
diğer bir şahsı tabanca ile öldürmesi hâdisesi
ni teşvik etmekten maznun olarak yapılan mu
hakemesi sonunda; Hatay Ağır Ceza Mahkeme
sinin 3 . I I . 1953 gün ve 1951/16 esas 953/9 
karar sayılı Kararı ile verilen ve 9 ay müddet
le hapis ve 1 500 lira ağır para cezaları ile mah
kûmiyetine mütedair bulunan hakkındaki müt-
tehaz hükümde; istidasında beyan ettiği se
beplere binaen adlî hata bulunduğundan bahsi-
le; işbu mahkûmiyetinin affı talebinde bulunan 
Hatay'ın Samandağ kazası Alevışık mahallesin
den îbrahimoğlu Can Beylunioğlu 'nun bu bapta
ki müracaatı; encümenimizin 7 . 1 . 1955 ta
rihli toplantısında, Adliye Vekâleti temsilcisi 
huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Mumaileyh hakkında, yukarıda zikrolunan 
müsnet suçlardan dolayı adı geçen mahkemede 
görülen dâva neticesinde; öldürmeye teşvik su
çundan filhakika beraet kararı verildiği, diğer 
yaralama hâdisesinden dolayı da, mahkemece; 
mahşerî kalabalığa sahne olan hâdise yerinde, 
ehliyeti olmadığı halde taksiyi sevk ve idare 
etmesi ve klakson dahi çalmaması ve süratli 
gitmesi ve yaralama neticesi bir katil hâdise

sinin vukuuna sebeboluşu ve nihayet kendi su
çunu şoför Sami öçal'm üzerine atarak tahki
katı çıkmaza sokmak isteyişi ceza tâyininde 
takdirî teşdit sebebi addolunmak suretiyle, ha
reketine uyan Türk Ceza Kanununun 459/2 nci 
maddesine tevfikan mahkûm edilmiştir. 

incelenen dosya muhteviyatına nazaran; ya
pılan hazırlık ve son tahkikata; zaptolunan ifa
delerle, tanzim olunan keşif varakası mündere-
catmın daha ziyade ölüm hâdisesini aydınlat
makta bulunduğu ve yaralamanın oluşu üzerin
de tahkikatın derinleştirilmesine lüzum görül
mediği gibi, bu mevzuda mahallinde bir keşif 
dahi yapılmadığı ve hükümde mahkûma isna-
dolunan kusur ve bu kusurun hâdise ile olan 
illiyet rabıtası açıkça tesbit ve izah olunmadığı 
anlaşılmıştır. 

Hükmün; mumaileyhin mücerret ehliyetsiz 
bulunuşu ve otomobili süratle sürüşü ve klak
son çalmaması gibi yaralama fiili ile illiyet ra
bıtası bulunmadığı takdirde ancak, belediye 
nizamatı ile ilgili olması icabeden ve hâdise
mizde fiil ile illiyet rabıtası da tesbit edilmemiş 
bulunması hasebiyle tatbik olunan maddei ka-
nuniyede zikrolunan suçun sübutunda ve mah
kûmiyette adlî hata ihtimali kuvvetle varit gö
rülmüştür. 

Nitekim tasdik kararında ve tashihi karar 
talebinde ve bu talebin reddine ve keza buna 
vâki itiraz ile, tekrar yapılan tashih talebi üze
rine ittihaz olunan reddi mutazammm Daire ve 
Ceza Umumi Heyeti kararlarında yazılı esba
bı muhalefet ve mütalâa da encümenimizin bu 



görüş ve tereddüdünü müeyyit bir mahiyette 
bulunmuştur. 

Bu sebeplere binaen, dikkate alınacak bir 
mahiyette bulunan mezkûr af talebiyle bu bap
taki dosyanın icabı tâyin ve takdir buyurup 
mak üzere Yüksek Encümenlerine tevdii ekseri
yetle kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet saygılarımızla ârz olunur. 

Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata M. 
Konya. Bingöl 

A. F. Ağaoğlu N. Araş 

Kâtip 
Elâzığ 

S. Toker 
Çorum 

Muhalifim 
H. Ortakcıoğlu 

Malatya 
Müstenkifim 
A. Kör oğlu 

Mardin 
B. K. Timuroğlu 

Afyon K. 
S. Koraltan 

Edirne 
C. Köprülü 

Çankırı 
T. Akman 

Edirne 
H. Maksudoğlu 

Mardin 
B. Erdem 

îmzada bulunamadı 
Siird 

Muhalifim 
8. Bedük 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 5/29 

Karar No. 42 

28 . IV . 1955 

Arzuhal Encümeni Reisliğine 

27 . V I I I . 1950 günü Samandağı plajında 
sevk ettiği otomobili çarptırmak suretiyle on 
yaşlarındaki Gazali Filâzi adlı kız çocuğunun 
1,5 ay iş ve gücünden kalacak derecede yaralan
masına sebebolmak ve bu hâdiseden dolayı çıkan 
kavgada Hikm'et Erarslan adındaki bir şahsın 
Sabit Kavas tarafından öldürülmesini teşvik et
mekten maznun Jan Beyluni hakkında Hatay 
Ağır Ceza Mahkemesinin 3 . X I . 1953 tarihli ve 
951/16 esas ve 953/9 sayılı, karariyle adam öl
dürmeye teşvikten beraatini tedbirsizlikle yarala
maya sebebolmaktan ve teşdiden 9 ay hapis ve 
(1 500) lira ağır para cezasını mutazammm 
mahkûmiyetten dolayı maznunun dilekçesinde 
yazılı sebeplerle işbu cezalarının affı encümeni-
mizce 16 . I I . 1955 tarihli ve Zat ve Evrak 
1485/2444 ve 1483/2438 sayılı karariyle kabule 
şayan görülüp encüm'enimize gönderilmiş bulu
nan evrak tetkik ve müzakere olundu : 

Bir gelenek cümlesinden olarak hâdise tari
hinde halkın toplandığı Samandağı plajında sa
nığın bizzat sevk ve idare ettiği ve içinde dost-
lariyle ail'e efradı bulunan otomobili çarptırarak 
çocuğun yaralanmasına sebep olduğu salahiyetli 
mahkemece kabul edilmiş, ayrıca kalabalık için
de otomobilin süratle sevk edilmesi, klakson ça-
lınmaması, şoförlük ehliyetnamesini haiz olma

ması ve tahkikat esnasında şoförün Sami öcal 
adında birisi olduğunu iddia ve muhtelif tesir
lerle mumaileyh tarafından suçun kendi üzerine 
alınmasını son safhaya kadar temin etmek sure
tiyle tahkikatı ve adaleti yanlış yola sevk etmiş 
olması ve nihayet mağdurun taraftarlariyle maz
nunun taraftarları arasında aynı hâdiseden dola
yı kavga çıkıp bir adamın ölümüne müncer bu
lunması teşdit sebepleri gömülmüştür. Mahkemte 
kararı, Temyiz Birinci Ceza Dairesince tasdik ve 
karar tashihi talebi reddolunduktan sonra bu 
karara karşı yapılan itiraz Umumi Heyetçe ret 
ve yine buna karşı yapılan karar tashihi talebi 
dahi Umumi Heyetcfe reddolunmuş ve böy
lece bütün kanun yollarından geçmek suretiyle 
kesinleşmiştir. 

Gerek Temyiz ve îtiraz lâyihalarında gerek 
af talebi gerekçesinde, teşdid sebebi olarak ka
bul edilen hallerin suçun asli unsurlarından bu
lunup artırmaya mesnet teşkil edemiyeceği gibi 
yaralanma fiilinin mağdurun müterafik kusu
ru ile meydana gelip gelmediği ve bu keyfiyetin 
icabında suçluluğu ortadan kaldırabileceği ve 
bu takdirde diğer hususların belediye zabıtasını 
ilgilendireceği mahkemece nazara alınmadığı ve 
nihayet bu yüzden bir adlî hata doğduğu derme,-
yan edilmiştir. 

( S. Sayısı : 97 ) 
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Encümenimiz bu mülâhazaları varit görerek 

af cihetini istilzam etmiş ise de, mahkûmiyeti 
tesis eden ilk karar ve onu tasvip ve tasdik eden 
Temyiz Mahkemesi kararlarında da tebarüz et
tirildiği veçhile hazırlık tahkikatından itibaren 
gerek duruşma sırasında, gerek Temyiz lâyiha
larında serdolunan bilcümle itirazlar, müdafaa 
ve ikame olunan deliller göz önünde tutularak 
mahkemenin kanaat ve takdirine mesnet olan 
vakıaların sübut ve unsurları itibariyle adlî saf
hası bütün kanun yollarının incelenmesinden 
geçmiş olmakla meselenin adlî hata mülâhazası 
yahut mahiyeti bakımından affın esas ve mak
sadına elverişli karakteri görülmediğinden red
dine ittifakla karar verildi. 

27 . VIII .1950 günü, otomobili ile Saman-
dağı plajından dönmekte iken; Türbe mevki
inde iki kişi alıp henüz hareket etmek üzere 
bulunduğu bir sırada önden görülmesi müm
kün bulunmıyacak şekilde otomobilin arkasına 
asılmış olan 7 - 8 yaşlarında Gazali Filazi adın
daki bir kız çocuğunun yüzünden ve kolundan 
yaralanmasına sebebiyet vermekten ve bu esnada 
Hikmet Erarslan adındaki bir şahsın öldürül
mesinde müşevvik bulunmaktan maznun olarak 
Hatay Ağır Ceza mahkemesince; yapılan mu
hakemesi sonunda; suç işlemeye teşvik ve tah
rik etmek isnadından beraetine, yaralamaya se
bebiyet vermekten 9 ay hapis ve 1 500 lira ağır 
para cezalarına mahkûm edildiğine mütedair 
ittihaz olunan 3 . II . 1953 gün ve 1951/16 Esas 
953/9 Karar sayılı ilâm; istidada beyan olunan 
sebeplere binaen adlî hata ile muallel bulundu
ğundan cezasının affını istiyen, adı geçen kaza 
halkından Can Beylunioğlu'nun reislikten mu-
havvel 22 . VII . 1954 tarihli bu baptaki istidası, 
Adliye Vekâletinden icabeden malûmat ve mah-

Î Muameleli dosya ilişik olarak sunulur. 
i Adliye Encümeni Reisi Bu Mazbata M. 
ı Konya Niğde 

H. özyörük II. Hayati Ülkün 
ı Kâtip 

Zonguldak Antalya Burdur 
ı N. Kirişcioğlu E. Karan B. Kayaalp 
ı Çanakkale Çoruh Diyarbakır 
ı S. Sezgin M. önal M. Hüsrev Ünal 

Erzurum izmir Kars 
ı H. Şevket İnce A, Güngören K. Güven 
ı Kocaeli Konya 

S. Dinçer T. Fikret Baran 
Kütahya 

S. Süruri Nasuhoğlu 

kûmiyet dosyası celbolunarak, Dahilî Nizamna
menin 54 ncü maddesine tevfikan encümenimiz-
ce incelenmiştir. * 

Müsnet suçlardan dolayı müstedi; öldür
meye teşvikten filhakika beraet ettirilmiş, ba
his mevzuu yaralamaya sebebiyet vermekten de 
mahkemece; «Mahşerî kalabalığa sahne olan 
hâdise yerinde ehliyeti olmadığı halde taksiyi 
sevk ve idare etmesi ve klakson dahi çalışma
ması ve süratle gitmesi ve yaralama neticesi 
bir katil hâdisesinin vukuuna sebeboluşu ve 
nihayet kendi suçunu şoför Sami öcal'ın üzerine 
atarak tahkikatı çıkmaza sokmak isteyişi ceza tâ
yininde takdiri teşdit sebebi addolunmak suretiy
le hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 459/2 
nci maddesine tevfikan mahkûm edilmiştir. 

incelenen dosya münderecatına nazaran; ka
til hâdisesi ile birleştirilerek mezkûr yer Ağır 
Ceza Mahkemesinde rüyet olunan dâvaya ait ha
zırlık ve son tahkikat evrakı meyanmdaki ifade 
ve keşif zabıt varakalarının daha ziyade ölüm 
hâdisesini aydınlatmakta ve yaralama hâdisesinin 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 20 . II . 1956 

Zat ve Evrak No. 1485-2444-6773 
Arzuhal En. No. 1483-2438-6762 

Esas No. 5/29 
Karar No. 79 

Yüksek Reisliğe 
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oluşu üzerinde durulup, tahkikatın derinleştiril-
mediği ve mütebayin olan ifadelerin telifi cihe
tine gidilmediği, keza bu mevzu için ayrı bir ke
şif dahi yapılmamış bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Mezkûr tahkikat noksanlıkları sebebiyle baş-
müddeiumumilikçe hükmün bozulması için sıra-
siyle (tashih, itiraz ve bu itirazın rteddine karşı yi
ne tashih talebinde bulunulmak suretiyle) ısrar
la yapılan müracaatlar üzerine aledderecat Daire 
ve Ceza Umumi Heyetince reddi mutazammın ola
rak verilen ekseriyet kararlarına; Birinci Reis 
ve Daire Reisi ile 9 âzanm; tebliğnamede ve iti-
raznamede yazılı sebepler muhik görülmek sure
tiyle muhalif kaldıkları ve hükmün bozulması 
reyinde bulundukları görülmüştür. 

Hüküm; mumaileyhin mücerret ehliyetsiz bu
lunuşu ve otomobili süratle sürüşü ve klakson 
çalmaması gibi yaralama fiili ile illiyet rabıtası 
bulunmadığı takdirde ancak belediye nizamatı 
ile ilgili bulunan fiil Ve hareketlere istinaden 
ve hâdisede; mağdurun müterafik kusuru ve 
fiil ile netice arasında bir illiyet rabıtası bulu
nup bulunmadığı hulâsa, suçun ciheti sübutu 
tamik ve tahkik olunmadan tesis olunmuş ve 
suçun asli anasırından sayılması mümkün bu-
lunmıyan bu hareketler aynı zamanda teşdit se
bebi kabul olunarak asgari ceza haddi olan 3 
ay yerine müstedi 9 aya mahkûm edilmiştir. 

Yukarıda işaret olunan tebliğname ve iti-
razname muhtevasını ve buna iştiraki mutazam
mın muhalif reyleri ve mağdurun sadece yüz 
ve kolundan yaralanmasını tevlideden hâdisede 
iddia olunduğu gibi vasıta süratle giderken bir 
çarpma olsa idi yaranın daha vahim olacağını 
göz önünde bulunduran encümenimiz; yaralan
maya mağdurun sebebiyet verdiği yolundaki 
müstedinin beyanını varit görüp hükümde ad
lî hata bulunduğu kanaat ve neticesine vara
rak vâki af talebini dikkate şayan bulup 16 . 
II . 1955 tarihli bir mazbata ile keyfiyet Adli
ye Encümenine bildirilmiştir. 

Mezkûr encümen 28 . IV . 1955 tarihli bir 
karar ile; encümenimizin açıkladığı cihetleri ve 
bu baptaki mülâhazalarını varit görmekle bera
ber; «Af ciheti istilzam olunmuş ise de mahkû
miyeti tesis eden ilk karar ve onu tasvip ve tas
dik eden Temviz Mahkemesi kararlarında da 

tebarüz ettirildiği veçhile hazırlık tahkikatın
dan itibaren gerek duruşma sırasında gerek 
temyiz lâyihalarında serdolunan bilcümle itiraz
lar müdafaa ve ikame olunan deliller göz önün
de tutularak mahkemenin kanaat ve takdirine 
mesnedolan vakaların sübut ve unsurları itibarı 
ile adlî safhası bütün kanun yollarının incelen-
nıerdnden geçmiş olmakla meselenin adlî hata 
mülâhazası yahut mahiyeti bakımından affın 
esas ve maksadına elverişli karakteri görülme
diği» mucip sebebi ile talebi reddetmiştir. 

Bu karar üzerine durumu tekrar tetkik ve 
müzakere eden encümenimiz; Adliye Encümeni
nin; müttehaz kararının mahmul bulunduğu mâ
na itibariyle adlî hatanın mevcudiyetinde encü
menimizle hemfikir ve kanaat olmasına rağmen; 
hükmün; müdafaa hakkına taalluk eden itiraza-
tın bütün kanun yollarından geçmiş olması mu
vacehesinde af talebini kabule şayan görmeme
sini isabetli bulmamıştır. 

Af müessesesinin harekete geçmesinde en 
başta ve evvel emirde derpiş olunan adlî hata
nın (Mevcudiyeti kabul olunduktan sonra şu 
veya bu mülâhaza ile) ıslahı cihetine gidilmeme
sini hak ve adle uygun bulmıyan encümenimiz; 
ciheti sübuta mütaallik mahkeme takdir ve ka
naatlerine hürmetkar bulunmakla beraber; arz 
olunan kanuni ve maddi sebeplere binaen; affın 
dikkate alınacak bir mahiyette olduğu hakkın
da hâsıl olan fikir ve kanaat üzerine keyfiyeti 
işbu mazbatamızla Umumi Heyetin yüksek tak
dirlerine sunmayı ekseriyetle karar altına al
mıştır. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Konya Bingöl 
A. F. Ağaoğlu İV. Araş 
Kâtip 
Elâzığ Afyon K. Çorum 

/9. Toker S. Koraltan Muhalifim 
H. Ortakçıoğlu 

Edirne Erzincan 
Cemal Köprülü T. Şenocak 

îmzada bulunamadı 
Mardin Siird Trabzon 

B. K. Timuroğlu Muhalifim S. Karayavuz 
8. Bedük 
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32 vatandaşın öldürülmesi dolayısiyle eski Dahiliye ve Millî Müda
faa vekilleri hakkında Meclis tahkikatı açılıp açılmamasına dair 
Arzuhal Encümeni mazbatası ile Eskişehir eski Mebusu merhum ismail 
Hakkı Çevik'in III numaralı Muvakkat Arzuhal Encümeninin 
15 . III . 1950 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2123 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 

mazbatası (5 /38 , 4 /18 ) 

32 vatandaşın öldürülmesi dolayısiyle eski İçişleri ve Millî Savunma bakanları hakkında Meclis 
tahkikatı açılıp açılmamasına dair Dilekçe Komisyonu raporu (5/38) 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu f. VIII. 1951 

Zat ve Kâğvtiş. No. 3637-4284 
Dilekçe Ko. No. 3566-4232 

Esas No.5/38 
Yüksek Başkanlığa 

Van Ceza Evinde hükümlü İsmail özay 
15. IX. 1943 tarihli telgrafiyle Özalp Kayma
kamı ile jandarma kumandanının emirleri üzeri
ne kurşuna dizilen 33 kişi arasında bulunan 
kardeşleri Sultan ve ibrahim'in kaatilleri hak
kında takibat yapılması için emir verilmesini 
istemiştir. Bunu takiben verdiği 20 . XII . 1943 
tarihli dilekçesinde ise, 30 Temmuz 1943 tari
hinde kurşuna dizilenlerle aynı suçtan zanlı bu
lunan beş kişinin Van Ağır Ceza Mahkemesinde 
yargılanarak beraet ettiklerini bildirmiş, yaralı 
olarak İran'a iltica imkânını bulmuş olan kar
deşi ibrahim'in affolunarak memlekete girmesi
ne müsaade edilmesini ve kaatiller hakkındaki 
takibat dileğinde ısrar etmiştir. 

Bu talepler Dilekçe Komisyonunda incelene
rek Adalet, içişleri ve Millî Savunma bakanlık
larına havale edilmiş ve bu bakanlıklardan alı
nan cevaplara dayanılarak 7. XII . 1948 tari
hinde 743 numaralı Karar verilmiştir. Hâdiseyi 
tafsilâtiyle ve bakanlıklardan alınan cevapların 
esaslarını da zikretmek suretiyle karara bağla
mış olan Geçici Dilekçe Komisyonu kararının 
hüküm fıkrasında aynen şöyle denmiştir: 

«Gereği konuşuldu: Millî Savunma Bakanı
nın komisyonda verdiği izahata göre, iş askerî 
kaza mercilerine intikal ederek hazırlık soruş
turması açılmış ve müsebbipleri haklarında ka
nuni kovuşturma yapılmasına başlanmış oldu
ğundan bu durum karşısında komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem bulunmadığına ve keyfiye
tin bu yolda dilekçe sahibi ismail özay'a tebli
ğine oy birliğiyle ve vaka hakkında Van Cum
huriyet Savcılığının işarına atfen Adalet 
Bakanlığından 6 .XI . 1943 tarih ve 506/163 
sayılı yazı ile Millî Savunma ve içişleri bakan
lıklarına ve 22.1.1944 tarihli yazı ile de Ge
nelkurmay Başkanlığına yazılarak dikkat nazar
ları çekilmiş olduğu halde ancak, dört seneden 
fazla bir gecikme ile 8. VII. 1948 tarihinde hâ
diseye el konulması ve mahalline askerî yargıç 
gönderilmesi ve ihbar üzerine derhal askerî ve 
idari makamlarca kanuni gereğinin yapılmasına 
tevessül olunmaması dikkati çekecek mahiyette 
görüldüğünden bu hususta ihmali (görülenler 
hakkında kanuni kovuşturma yapılması için 
Yüksek Başkanlığa tezkere yazılmasına çoğun
lukla karar verildi.» 



Geçici Dilekçe Komisyonunun 17. XII . 1949 
tarih ve 8 sayılı haftalık karar cetvelinde neş
rolunan bu karar Kayseri Milletvekili Fikri 
Apaydın 'm 3.1.1949 tarihli önergesiyle Ka
mutaya intikal ettirilmiş ve Dilekçe Komisyo
nunun ilik kararında ısrar mahiyetinde olan ra
poru münakaşa olunarak 19 .1 . .1949 tarihinde 
aynen kabul olunmuştur. 

Kamutayın bu kararı üzerine vukuundan 
dört seneden fazla bir zaman geçtikten sonra 
hâdiseye el konulmasına ihmalleriyle sebebolan-
larm tesbiti Başbakanlığa yazılmış ve Başbakan
lığın emriyle kurulan bir bakanlıklar arası ko
misyonda hâdise ilk defa incelenmiştir. 

Adalet ve Millî Savunma bakanlıklarından 
birer, İçişleri Bakanlığından iki ve Genelkur
may Başkanlığından bir temsilcinin iştirakiyle 
teşekkül eden bu beş kişilik komisyonun tan
zim ettiği rapor, Başbakanlığın 30 . VI . 1949 
tarih ve 5/10/2347 - 6/2479 sayılı yazısına ekli 
olarak ve Bakanlar Kurulunda incelendiği de 
bildirilerek Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
gönderilmiş ve oradan Dilekçe > Komisyonuna 
havale olunmuştur. 

Komisyonumuzda tetkik olunan bu rapor suç
lular hakkında kanuni kovuşturmaya dört sene
lik bir teehhürle başlanmasını salahiyetli merci
lerin ihmalinden daha çok muamelenin cereyan 
şekline bağlanmakta mazur göstermeye çalışmak
tadır. Hâdiseyi bir raporla Yüksek Kamutaya 
arz etmek durumunda olan komisyonumuz, eldeki 
bu raporun kâfi ve tatminkâr olduğuna kail ola
mamış ve yeni bir komisyon teşkil olunarak hâ
disenin bir kere de bu komisyona incelettirilme-
sini Başbakanlıktan talebetmeye karar vermiştir. 
Bu kararın Başbakanlığa, bildirilmesi üzerine, 
yeniden kurulan ve Adalet ve İçişleri bakanlık
larının ikişer, Millî Savunma Bakanlığının bir 
temsilcisinden terekkübeden Komisyon elde mev
cut dosya ve vesikaları inceliyerek yeni bir rapor 
hazırlamıştır. 

Başbakanlığın 21 Mayıs 1951 tarih ve 
5/10 - 1912 - 6/1637 sayılı tezkeresine ekli ola
rak gönderilen-bu rapor, Adalet, Millî Savunma 
ve İçişleri Bakanlıklarında meveut ve işle ilgili 
kâğıtlarla beraber, 32 kişinin öldürülmesinden 
suçlu eski Üçüncü Ordu Müfettişi Mustafa. Muğ
lalı'nm dâva dosyasının inceleıim'esi suretiyle 
hazırlanmıştır* 

Bu rapordan hâdisenin aşağıda naklolunan 
şekilde cereyan ettiği anlaşılmaktadır. 

1943 senesi Temmuzunda Üçüncü Ordu Mü
fettişi Mustafa/Muğlalı Özalp ilcesine gelmiş ve 
Askerî mahfelde Van Valisi Hâmit Onat, Özalp 
Kaymakamı Hilmi Tuncel, Özalp Sulh Yargıcı 
Baki Tekin, Tabur Komutanı Şükrü Tüter ile 
beraber bulunurken, Van Valisiyle Özalp Yargı
cı Özalp l ı bâzı vatandaşların hududun öbür ta
rafındaki şahıslarla münasebette bulunarak em
niyet ve asayişi ihlâl etmekte olduklarından şi
kâyet etmişlerdir. Bu şikâyet üzerine Ordu Mü
fettişi Tabur Komutanı Şükrü Tüter, bu adam
ları sana teslim ettireceğim, icabına bakar hep
sini temizlersin diye emir vermiş ve bu emir 
üzerine hazırlanan listeye isimleri ithal olunan. 
32 vatandaş Vali Hâmit Onat'm emriyle Özalp 
Kaymakamı tarafından Polis Vazife ve Salâ
hiyet Kanununun Mülga 18 nci maddesine 
dayanılarak yakalattırılmış ve polis nezare
tinden Hudut Tabur Komutanı Şükrü Tüter'e 
teslim ettirilmiştir. Bundan sonra, bu şahıslar 
Yedek Subay Nejdet Bilgez ve Bilâl Bali ko-
mutalarmdaki iki müfrezeye terfik olunmuş ve 
Kukur deresinde elleri kolları bağlandıktan son
ra üzerlerine makineli tüfekle ateş edilmek su
retiyle öldürülmüşlerdir. 

Tabur Komutanı Şükrü Tüter hâdisenin btt 
mahiyetini tamamiyle gizliyerek uydurma bir 
vaka raporu tanzim etmiş ve bu raporda mez
kûr 32 kişinin Iran - Türk hududu üzerindeki 
gizli geçit ve yolları göstermek üzere hududa 
sevk olunduklarını ve bu sırada Çaldıran'm Çil
li gediği mmtakasmda muhafızlarına tecavüz 
ederek karşı tarafa kaçmaya teşebbüs ettikle
rini, fakat müfrezenin uyanık davranması üze
rine buna muvaffak olamadıklarını ve karşı 
taraftan bu kaçışı himaye etmek için açılan 
ateşle müfrezenin ateşi arasında tamamiyle 
imha edilmiş olduklarını tesbit etmiştir. 

Hâdise bu uydurma vaka raporunda tasvir 
oljmduğu şekilde hudut tabur komutanı tara
fından Van Mmtaka Komutanlığına, 266 ncı 
Alay Komutanlığına ve Özalp Kaymakamlığına 
bildirilmiş fakat hâdiseden mahallî kaza merci
leri haberdar edilmemiştir. Üçüncü Ordu Mü
fettişi Mustafa Muğlalı 13 . VIII . 1943 tarih ve 
16817 sayılı y'azısiyle hâdiseyi Genelkurmay 
Başkanlığına Şükrü Tüter'in uydurma vaka 
raporunda yazıldığı şekilde aksettirmiştir. Hâ-
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dişe bu kadarla kalmamış, maktuller arasında 
iki kardeşi bulunan Van Ceza Evinde hükümlü 
İsmail özay Adalet ve İçişleri Bakanlığına çek
tiği 15 . IX . 1943 tarihli telgraflariyle hâdiseyi 
ihbar etmiştir. Bu ihbar üzerine Adalet Bakan
lığı meseleyi derhal Van Cumhuriyet Savcılığı
na sormuş ve Van Cumhuriyet Savcılığı vilâye
te müracaat ederek oradan aldığı cevaba göre 
Tabur Komutanı Şükrü Tüter'in 31 . VII . 1943 
tarih ve 3805 sayılı yazı örneğini Bakanlığa 
göndermiştir. 

Adalet Bakanlığı bu yazıyı tatminkâr bulma
dığı için, 6 . XI . 1943 tarih ve 163 sayılı yazı-
siyle İçişleri Bakanlığına aynı tarih ve 217 sa
yılı yazı ile Millî Savunma Bakanlığına hâdise
nin calibi şüphe ve raporun kanaatbahş olmadı
ğını bildirerek meselenin tetkik ve tahkik edil
mesi icabettiğini ve gereğinin yapılmasını iste
miş, ayrıca 31 . I . 1944 tarihli yazısiyle Genel
kurmay Başkanlığının dikkat nazarını da çek
miştir. 

Adalet Bakanlığının bu yazısı üzerine Millî 
Savunma Bakanlığı Ali Rıza Artunkal imzasiyle 
yazılan bir yazı ile keyfiyeti Genelkurmay Baş
kanlığına bildirmekle beraber hâdisenin ciheti 
askeriyeyi ne sebeple ilgilendirdiğini ve müseb
bipleri hakkında yapılan tahkikat neticesinin 
bildirilmesini de Üçüncü Ordu Müfettişliğinden 
istemiştir. Üçüncü Ordu Müfettişliği bu yazıya 
Genelkurmay Başkanlığına evvelce yazdığını 
yukarda zikrettiğimiz 13 . VIII . 1943 tarih ve 
16817 sayılı tezkeresinin bir suretini göndermek 
suretiyle cevap vermiş ve bunun üzerine Millî 
Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığına hâdise
den en büyük adlî âmir olan Genelkurmay Baş
kanlığının haberdar edilmiş olduğunu fakat bu 
makamın bir muamele yapmaya lüzum görmedi
ğini bildirmiştir. Hâdise Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Komisyonunda görüşülmeye başlandık
tan sonradır ki, Millî Savunma Bakanı Hüsnü 
Çakır imzasiyle yazılan 28 . VI . 1948 tarihli 
emir üzerine Genelkurmay Başkanlığı harekete 
geçmiş ve hâdisenin tahkikine başlamıştır. 

Muhbir İsmail özay'ın İçişleri Bakanlığına 
çektiği 15 . IX . 1943 tarihli telgraf üzerine bu 
Bakanlık işi Van Valiliğinden sormuş ve Vali
lik yazdığı cevapta tabur komutanı Şükrü Tü
ter'in uydurma raporunu ileri sürdüğü için, 
müştekiye bu rapor dairesinde tebligat yapıl
ması Van Valiliğine ayrıca emredilmiştir. İçiş

leri Bakanlığının bu muameleyi yaptığı sırada 
hâdisenin hakiki mahiyetinden tamamiyle ha
berdar olduğu Birinci Umumi Müfettiş Avni 
Doğan imzasiyle bu bakanlığa yazılan 8 . IX . 
1943 tarih ve 857 sayılı şifreden anlaşılmak
tadır. Filhakika bu şifrede Umumi Müfettiş 
«hâdisenin bâzı cephelerini izah eden hususi bir 
tahriratın Cuma günü hareket edecek posta ile 
doğruca Bakan adına sunulduğunu» bildirmek
tedir. Bu hususi tahriratın aslı ve sureti içişleri 
Bakanlığı dosyalarında bulunmamış ve o zaman
ki içişleri Bakanı Hilmi Uran nezdinde kaldığı 
ve mumaileyh tarafından resmî muameleye ko
nulmadığı anlaşılmıştır. 

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 nci 
maddesine dayanarak nezaret altına aldırdıkları 
32 vatandaşı kanuni merci olan adalete teslim 
etmiyerek hudut tabur komutanı Şükrü Tüter'e 
teslim etmek suretiyle vazifelerini suiistimal et
miş olan Van eski Valisi Hâmit Onat, Özalp eski. 
kaymakamı Hilmi Tuncel, Özalp eski jandarma 
komutanı Yüzbaşı Vasfi Bayraktar, Van eski 
mektupçusu Tevfik Yener, Başgedikli Alı Sever 
haklarındaki tahkikat ise, İçişleri Bakanlığınca 
ancak 1951 yılında yaptırılmış ve suçun 5677 sa
yılı Af Kanununa tâbi olduğunu tesbit eden 
müfettiş fezlekesiyle bu husustaki evrak 20. I I . 
1951 tarih ve 131 sayılı yazı ile Danıştaya gön
derilmiştir. Danıştay ikinci Dairesi 6 . I I I . 1951 
tarih ve 579/644 sayılı karariyle zamanaşımı 
sebebiyle dâvanın düşmesine karar vermiştir. 

Hâdiseyi yukarda naklettiğimiz tafsilâtiyle 
tesbit eden Bakanlıklararası Komisyon raporu, 
yapılan ihbara dayanarak Adalet Bakanlığı
nın harekete geçmesine ve açıkça dikkat na
zarları çekilmiş olmasına rağmen o zamanki 
Millî Savunma Bakanı Ali Rıza Artunkal ile 
Genel Kurmay Başkanı Kâzım Orbay'm ve 
İçişleri Bakanı Hilmi Uran'm hâdiseyi tahkika 
yanaşmadıkları ve tatminkâr ve kanaatbahş ol
madığı bildirilmiş olan Şükrü Tüter raporiyle 
iktifa ederek hâdiseye ciddî surette el koyma
dıklarını ve hâdisenin failleri hakkında kanu
ni hiçbir muameleye tevessül etmediklerini be
lirtmektedir. Bunların yanında hâdiseden ha
berdar oldukları halde hâdiseye el koymamak 
suretiyle kanuni vazifelerini ifa etmiyen Van 
Cumhuriyet Savcısı Kemal Yürükoğlu ve Özalp 
Sulh Yargıcı Baki Tekin'in mesuliyetlerini de 
tebarüz ettirmektedir. 
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Komisyonumuz, rapor muhteviyatına mut

tali olduktan sonra Başbakanlığa yazdığı 4 . V I . 
1951 tarih ve 3607-4284-3566-4232 sayılı yazı ile 
Birinci Umumi Müfettiş Avni Doğan tarafın
dan yazılarak aslı veya sureti dosyalarda bu-
lunamıyan hususi tahriartm bulunmasını ve 
muhtevasının öğrenilmesine ihtiyaç görüldüğü
nü bildirmiş ve ayrıca Özalp Hukuk Yargıcı 
Baki Tekin ve Van Cumhuriyet Savcısı Kemal 
Yürükoğlu hakkmdja bir muamele yapılıp ya
pılmadığının bildirilmesini talebetmiştir. 

Başbakanlık bu yazıyı verdiği cevaba ekle
nen Adalet ve içişleri Bakanlıkları yazı suret
lerinden Baki Tekin ve Kemal Yürükoğlu'nun 
kanunen suç teşkil eden fiillerine yeni muttali 
olunduğu için haklarında bugüne kadar bir tahki
kat yapılamadığı bugünden sonra ise hâdisenin 
zaman aşımına uğarması ve Af Kanunu şümulü
ne girmesi yüzünden bir muamele yapılmasına 
imkân görülemediği, adı geçenlerden Baki Te
kin'in istifa etmek, Kemal Yürükoğlu'nun Mil
letvekili seçilmek suretleriyle meslekten ayrıl
mış olmaları sebebiyle haklarında inzibati bir 
muameleye tevessül imkânının da kalmadığı ve 
Hilmi Uran'a yazılmış olan hususi tahriratın 
bulunamadığı anlaşılmaktadır. 

Hâdiseyi yukarda tafsilâtiyle zikredilen ra
por ve yazışmalarla tesbit eden komisyonumuz, 
eski Millî Savunma Bakam Ali Rıza Artunkal, 
eski İçişleri Bakanı Hilmi Uran, eski Genelkur
may Başkanı Kâzım Orbay'm vazifelerini suiis
timal etmek suretiyle ve bulundukları mevkile
rin kendilerine sağladığı salâhiyetlere dayana
rak 32 vatandaşın kurşuna dizilmesi hâdisesi
nin mesullerini himayeye çalıştıkları ve resmî 
tahkikatın açılmasını bilerek önledikleri ve eski 
Van Cumhuriyet Savcısı Kemal Yörükoğlu ile 
eski Özalp Hukuk Yargıcı Baki Tekin'in vazife
lerini suiistimal etmek suretiyle hâdiseye el 
koymadıkları kanaatine varmakla beraber, hâ
disede vazifelerini ihmal ve suiistimal ettikleri 
mevzuubahsedilen ve yukarda isimlerini zikret
tiğimiz şahıslar arasında eski bakanlar bulun
masından ve bakanların mesuliyetlerinin tâyini 
mevzuunda tahkikat ancak Meclis tahkikatı ola
rak yapılabileceği Anayasa hükümlerinden an
laşılmasına ve diğer vazifedarların da Bakana 
tebaan tahkikata tâbi tutulabileceğine binaen 
komisyonumuz, keyfiyeti bir Meclis tahkikatı 

açılıp açılmamasına karar vermek hususunda 
Büyük Millet Meclisinin Yüksek takdirine arz 
etmeyi uygun bulmuş ve işbu rapor bu maksat
la üyelerden Nuri Okcuoğlu'nun şekle ait muha
lefetiyle ve ekseriyetle tanzim ve takdim kılın
mıştır. 
Dilekçe Komisyonu Başkanı Sözcü 

Erzurum Bursa 
Bahadır Dülger Raif Aybar 

Kâtip 
îçel Ankara 

Şahap Tol Cevdet Soydan 
İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
Ali Fahri îşeri 

Bingöl 
Muhalifim. Muhalefet 

şerhi aşağıdadır. 
M. Nuri Ocakcıoğlu 

Kayseri 
Y. Ziya Turgut 

Malatya 
Nuri Ocakcıoğlu S. 

Urfa 
Celâl öncel 

Balıkesir 
Arif Kalıpsızoğiu 

Gümüşane 
Cevdet Baybura 

Malatya 
Mehmet Kartal 

Trabzon Malatya 
E. Alpcren A. özbay 

Yozgad 
Muhalifim. Muhalefet 
şerhim aşağıdadır. 

Y. Karsitoğlu 

Muhalefet : 
Dosyada mevcut Danıştay kararının 

münderecatmdan ve Adalet Bakanlığının ce
vabından da anlaşılacağı üzere hâdisede mü
ruruzaman ve Af Kanunu gibi önce nazara 
alınması lâzımgelen mesaili mütekaddimei ce
zaiye mevcut bulunduğuna göre Yüce Divana 
tâbi görülen zevat hakkında da Af Kanunu
nun ve zaman aşımının mevcudolup olmadı
ğının nazara alınmak üzere rapora dercedil-
mesi lâzımgeleceği reyindeyim. 

Bingöl Milletvekili 
M. N. Okcuoğlu 

Raporun tanziminde ve Meclis Başkan
lığına takdiminde muvafıkım. Ancak bu bir 
karardır. Haftalık cetvele dercedilmesine ve 
dağıtılmamasına muhalifim. 

Yozgad Milletvekili 
Y. Karsitoğlu 
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Eskişehir eski Mebusu merhum ismail Hakkı Çevik'in m numaralı Muvakkat Arzuhal Encümeni
nin 15 .İÜ . 1950 tarihli haftalık karar cetveflindeki 2123 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül

mesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/18) 

15 . / / / . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Üç numaralı geçici dilekçe komisyonunca 33 vatandaşın hükümsüz olarak kurşuna dizilmele
rinden mesul sayılan İçişleri ve M. Savunma bakanları hakkında işlem yapılmasına mahal olma
dığına dair 13 . II . 1949 tarihinde 2123 numara ile verilen Kararda : Dilekçe sahibinin isteği dâ
vaya dâhil olmıyan İçişleri ve M. Savunma bakanları hakkında dâvaya ithaledilmeleri yoliyle 
adlî tahkikat yapılmasını istemekten ibaret olmasnıa ve açılmış olan dâvada bu hakanlar hakkn.ılabir 
muamele yapılmamış olmasına göre isabetten mahrum bulunduğu cihetle Kamutayda görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
îsmail Hakkı Çevik 

İÜ. numaralı Muvakkat Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
III. No. h Geçici Dilekçe Ko. 

Kâğıt İş. No. 9434 
Dilekçe Ko. No. 8709 

Esas No. 4/206 
Karar No. 2 

24 . III . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

III. numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunca 
ittihaz olunan 2123 sayılı ve 13 . I I . 1949 tarihli 
Kararın Kamutayda görüşülmesi hakkında, Es
kişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çevik tara
fından verilen 15 . III . 1950 tarihli önerge ka
rarı veren komisyonumuza havale edilmekle iş 
tekrar görüşüldü. 

önerge sahibi, 33 vatandaşın kurşuna dizil
mesi hâdisesi hakkında açılmış- olan dâvaya, 
İçişleri ve Millî Savunma Bakanlığının ithal edil
memiş olmalarına ve Iju bakanlar hakkında bir 
muamele yapılmamış olmasına itiraz etmektedir. 

Açılmış olan bir dâvada suçla ilgisi bulu
nanlar varsa onlar hakkında da takibat yapmak 
ve gerekirse milletvekilliği dokunulmazlığının 

kaldırılmasını istemek, dâvaya el koymuş olan 
mahkemenin vazifeleri cümlesinden olduğu gibi 
mahkemede bulunan bir işe her hangi şekilde 
olursa olsun müdahale etmek Anayasa ile mene-
dilmiş bulunduğundan komisyonumuzca bundan 
evvel verilmiş olan kararın değiştirilmesini ge
rektiren bir sebep görülememiştir. 

Raporumuz Kamutaya arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

III. numaralı Geçici Dilekçe Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

A. R. Bekman 
Malatya Siird Siird 

M. N. Karaköylü Z. Yavuz A. R. Esen 
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Arzuhal Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Arzuhal Encümeni 12 .11.1955 

Zat ve Evrak No. 3637 - 4284 - 9434 
Arzuhal En. No. 3566 - 4232 - 8709 . , 

Karar No. 62 
Yüksek Reisliğe 

Van Ceza evi mahkûmlarından ismail özay'-
m 15 . IX . 1943 ve 20 . X I I . 1943 tarihli ve Öz
alp kazasından 32 vatandaşın bilâmuhakerne ve 
karar kurşuna dizildikleri hakkındaki vâki ih
barı ile, Eskişehir'den Aziz Zeytinoğlu'nun; bu 
hâdiseye zamanında muttali*oldukları halde ge
reken kanuni muameleye tevessül etmemek su
retiyle vazifelerini ihmal etmiş bulunan yetkili 
makam sahipleri hakkında da takibat ifası tale
bini ihtiva eden 18 . X I I . 1948 tarihli müracaatı 
üzerine; selef encümenler tarafından ittihaz olu
nan ve işin kaza mercilerine intikal ile müsebbip
leri hakkında da kovuşturmaya başlandığına gö
re bu bakımdan, bir muamele ifasına mahal ol
madığına, ihmali görülenler hakkında da takibat 
ifasına mütedair 7 . X I I . 1948 gün ve 743 sayılı 
karara vâki itiraz üzerine; itirazın reddini ve 
hâdisede ihmali görülenlerin tarzı tesbitini mu-
tazammm tavzihan tanzim olunan 14 .1.1949 
tarihli mazbatanın, Umumi Heyetin 19 .1.1949 
tarihli İnikadında yapılan müzakeresi sonunda 
kabul olunması üzerine; Başvekâletle cereyan 
eden muhaberat neticesinde; teşkil olunan vekâ-
İetlerarası komisyonlarca; vakanın sureti cere
yanına, ihmali görülenlerin tesbitine mütaallik 
olarak hazırlanan raporlara istinaden hâdiseyi 
bütün vuzuhu ile Umumi Heyetin yüksek ıttıla-
larma ve Meclis tahkikatı açılıp açılmamasının 
takdiri için hazırlanıp takdim edilmek üz'ere bu
lunmuş olan 7 . V I I I . 1951 gün ve 5/38 sayılı 
bir raporla; adı geçen Aziz Zeytinoğ
lu'nun zikrolunan vâki müracaatı üzeri
ne müttehaz; meal en ve mahiyeten yukarda 
belirtilen karara müşabih ittihaz olunan 1950 
tarih ve 2123 sayılı Karara; Eskişehir eski me
buslarından ismail Hakkı Çevik tarafından; 
açılmış olan dâvaya ihmali bulunan Dahiliye 
ve Millî Müdafaa vekillerinin de ithalini muta-

zammın, yapılan itiraz üzerine tanzim olunup 
keza Yüksek Reisliğe sunulmak üzere bulunmuş 
olan 24. I I I . 1950 gün ve 4/206 sayılı mazbata 
ve müstenidatı; aynı mevzua taallûk etmeleri
ne binaen encümenimizin 8 . I I . 1955 tarihli top
lantısında birlikte tetkik ve müzakere olundu. 

Hâdiseyi tafsil en belirten 5/38 sayılı rapor 
ile mezkûr 4/206 sayılı mazbatada da açıklan
dığı üzere; vaka fail ve mesulleri hakkında fil
hakika, Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliği 
mahkemesince 2 . I I I . 1950 gün ve 950/13 esas 
950/8 karar savılı bir Karar verilmiş olduğu gi
bi, vazifelerini suiistimal ve ihmal etmiş bulu
nan diğer mülki memurlar hakkında da keza 
Devlet Şûrası ikinci Dairesinin 6 . I I I . 1951 gün 
ve 579/644 sayılı bir kararı ile dâvanın düş
mesine karar verildiği anlaşılmıştır. 

Tavazzuh eden bu duruma göre; zikrolunan 
vekâletler arası raporda ihmalleri tesbit olunan 
adı gecen m$\\ Müdafaa ve Dahiliye vekilleri 
ile Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin; hâdi
seye zamanında muttali oldukları halde, anc^k 
1948 yılında kanuni icabına tevessül etmek su
retiyle ; filhakika vazifelerini ihmal' ettikleri an
laşılmakta ve haklarında Meclis tahkikatı açı
lıp açılmaması da Umumi Heyetin Yüksek tak
dirlerine vabeste bulunmakta ise de; yukarda 
işaret olımdurra üzere asıl fail ve mesuller hak
kında: vazifedar kazai ve idari mercilerce ka
rar verilmiş ve aradan geçen 11 yi1 zarfında 
zaman aşımının husul bulmuş ve Af Kanununun 
meriyete girmiş olması muvacehesinde; encüme
nimiz; şikâvet, ihbar ve itiraz mevzuları üze
rinde; filhal tetkik ve tahkiki mucip bir cihet 
kalmadığı neticesine vararak azadan Hüseyin 
Ortakcıoğlu'nun vâki muhalefetine karşı, ek
seriyetle tâvini muameleye mahal olmadığına 
karar vermiştir. 
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Keyfiyet; Umumi Heyetin yüksek tasviple
rine sunulmak üzere 4/18 ve 5/3 sayılı rapor 
ve mazbata ile birlikte saygılarımızla arz olunur. 

Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Konya Bingöl 

A. Fahri Ağaoğlu N. Araş 

Afyon K. Çorum 
8. Koraltan Muhalifim 

H. Ortakcıoğlu 
Edirne Malatya 

H. Maksutoğlu A. Köroğlu 
Mardin 

R. Kemal Timur oğlu 

Edirne 
C. Köprül* 

Mardi» 
B. Erden 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. 3637-4284-9434 
Arzuhal En. No. 3566-4232-8709 

%5 .11 . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Van'ın Özalp kazası halkından 32 kişinin saygılarımızla arz olunur. 
hilafı kanun kurşuna dizilmeleri hâdisesi ile il
gili olarak; selef encümence hazırlanmış olan 
12 . II . 1955 tarihli mazbata; mündereeatı ve 
istinadettiği mucip sebepler bakımından Dahilî 
Nizamnamenin 42 nci maddesine tevfikan en-
cümenimizce de kabul olunmuş bulunduğundan 
Umumi Heyetin yüksek tasviplerine sunulması 

Arzuhal Encümeni Reisi 
Konya 

A. F. Ağaoğlu 
Kâtip 
Elâzığ Bolu 

S. Tokcr M. Dayıoğlu 
Malatya 

A. Köroğlu 

Mazbata Muharriri 
Bingöl 
N. Araş 

Edirne 
II. Maksudoğlu 

Mardin 
R. K. Timuroğlu 

m*** 
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Devre : X 
*§tima: 2 S. S A Y I S I : 

6290 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki «Teminatın verildiği 
tarihten başlamak üzere» kaydının, bu kanunun meriyete gir
mesinden evvel 5383 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine tevfikan 
tekrar ihracı kaydiyle muvakkaten yurda ithal edilen eşyanın 
vergileri için alman teminat mektuplarındaki faiz şartına teşmil 
edilip edilmiyeceği hususunun tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 

ve Muvakkat Encümen mazbatası (3 /307) 

T. C. 
Başvekâlet 19 . IH . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 72-28/1098 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6290 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki «Teminatın verilmediği tarihten başlamak üzere» kay
dının, bu kanunun meriyete girmesinden evvel 5383 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine tevfikan 
tekrar ihracı kaydiyle muvakkaten yurda ithal edilen eşyanın vergileri için alman teminat mek
tuplarındaki faiz şartına teşmil edilip edilemiyeceği hususunun tefsirine dair Gümrük ve inhisar
lar Vekâletinden alman 6 . II . 1956 tarihli ve 21-A/12046-18209 sayılı yazı ile ilişiklerinin suret
leri bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim, 
Başvekil 

A. Menderes 

Gümrük ve inhisarlar Vekâletinin 6 . II . 1956 tarihli ve Hukuk Müşavirliği 21 - A/12046 - 18209 
sayılı yazısı suretidir 

Yüce Başvekâlete 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü maddesinde yazılı bulunduğu şekilde tekrar ihraç. 
kaydı ile geçici olarak yurda giren ve bu sebeple vergileri teminata bağlanan eşlann ezcümle bu 
maddenin 2 nci fıkrasında mezkûr olup memleket mahsullerinin ihracında ambalaj maddesi ola
rak kullanılan kanaviçe, kutu vo sairenin bu şartla yurda gelmiş olmasına rağmen müddeti içinde 
ihracedilememesi haline karşı eşyanın yurda girdiği ve dolayısiyle verginin teminata bağlandığı 
tarih ile bilâhara ihraeedümediği için teminatın nakde çevrildiği tarih arasındaki müddetler 
için ilgililere faiz şartı da tahmil edilmiş, bu suretle tesbit edilen muamele uzun zaman tatbik 
edilegelmiştir. » 

Bir aralık mükelleflerden bâzıları kanunda böyle bir hükmün bulunmadığından bahisle Devlet 
Şûrası nezdinde dâva açmışlar ve neticede kazanmışlardır. 

Bu durum karşısında mahsullerimizin ambalaj maddesi olarak yurt dışına çıkarılmıyacak 
olan eşyalar için kullanılmasını, böylece verginin geciktirilmesini! ve neticede geçici kabul reji
minin suiistimal edilmesini önlemek maksadiyle faiz şartım kanuna koymak lüzumu hissedilmiş, 
keyfiyet 6290 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle Gümrük Kanununun 24 ncü maddesine 12 nci 
fıkra ilâve edilmek suretiyle temin edilmiştir. 
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Fıkranın metni (yukarıdaki fıkralara göre memlekete geçici olarak sokulan vergilere na-
kitten gayrı şekilde teminata bağlanmış olup süresi içinde zorlayıcı sebepler olmasına rağmen 
yurt dışı edilmiyen, antrepo ve gümrükçe müsaade olunan mahallere konulmıyan, eşyaya teret-
tübeden vergi ve resimlere ilâveten teminatın verildiği tarihten başlamak üzere gecikmeden 
mütevellit kanuni faiz tahsil edilir) şeklindedir. 

Bu fıkrada (Teminatın verildiği tarihten başlamak üzere gecikmeden mütevellit kanuni fau 
tahsil edilir) denilmiş olmasına ve tatbikatımız da buna göre yapılmış bulunmasına rağmen 
Devlet Şûrası tetkikine arz edilen ihtilâflarda ilkin; teminatın alındığı tarihte kanunda böyle 
bir hüküm bulunmadığından ve 6290 sayılı Kanunun 4. ncü maddesinin makable şâmil olmadı
ğından bahsile bu kanunun yürürlüğe girdiği 7 . VI . 1954 tarihinden sonra da müddetleri 
devam eden teminat mektuplarmdaki faizlerin de alınamıyacağmı karara bağlamış, bu yoldaki 
kararlara karşı vâki müdafaa ve ısrarlarımız üzerine ancak 6290 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
7 . VI . 1954 tarihinden önceki müddetler için teminat mektuplarında yazılı faizlerin tahsil edil-
miyeceğini karara bağlamış, böylece müddeti kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraya sirayet 
eden teminatların 6290 sayılı Kanunun meriyeti zamanı ile tedahül eden süreleri için faiz şartını 
kabul ve tasvibeylemiştir. 

Halbuki, bidayetten beri tatbik edilen bu muamelede ne umumi ve ne de hususi hukuk hüküm
lerine aykırı bir cihet bulunmadığı gibi kanunun metnindeki (Teminatın verildiği tarihten başla
mak üzere) kaydı önceki muameleleri de istimal ve tasvibeder mahiyette bulunmaktadır. 

Hâlen bu neviden derdest olan birçok dâvalarımız meveuttur. 
Mezkûr dâvaların âkibetlerinin ona göre tâyini için kanundaki (Teminatın verildiği tarihten 

başlamak üzere) kaydının daha evvel alınmış bulunan teminat mektuplarındaki faiz şartını istimal 
ve tasvibedip etmediği hususunun tefsir yoliyle halline yüksek müsaadelerini saygı ile arz ve rica 
ederim. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 

T. C. 
Devlet Şûrası 21 - A/57427 

Dördüncü Daire 
E. No. 54/174 
K. No. 54/1734 

Davacı : Ege Ticaret T. A. Ş. Atatürk Caddesi No : 24 İzmir. 
Vekili : Avukat Emin Arsan - îzmir Barosu avukatlarından. 
Davalı : Gümrük ve Tekel Vekâleti 
Dâvanın Ö : 23 . X I . 1949 tarih ve 2939 sayılı muvakkat kabul beyannamesi ile İzmir Giriş 

Gümrüğünde işleme konularak ithal edilen ambalaj maddelerinin müddeti içinde ihracına imkân 
bulunması sebebiyle, ithâl sırasında idareye tevdi etmiş oldukları banka teminat mektubunun 
nakde tahvili sırasında gecikme faizi namiyle tahsil edilen 1 912 lira 23 kuruşun iadesi talebinden 
ibarettir. 

Dâvâlının C. özeti : Dâvanın iptidaen vazifesizlik noktasından ve süre aşımından esastan da 
kanuni mesnedi bulunmamasından reddi istenmiştir. 

Kanun Sözcüsünün D : Usule mütadair müdafaa varit değildir. Esasa gelince : Hâdisede faiz 
aranması kanuna muhalif olduğundan muamelenin iptali gerekir. 

Türk milleti namına 

Hüküm veren Devlet Şûrası Dördüncü Dairesince işin gereği düşünüldü : Dâva, idari bir mua
meleden tevellüdetmesi itibariyle vazifesizlik defi varit bulunmadığı gibi süre aşımının mebdei tah-
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sil tarihi olduğundan dâvâlının usule ait iddiaları yerinde görülmemiştir. 

Muvakkat kabul suretiyle ithal edilen eşyanın muayyen müddet zarfında ihracedilmemesi ha* 
linde gerekli Gümrük Resminin tahsili bakımından teminata raptedilmesi mevzuat hükümleri ica* 
bından olmakla beraber bu gibi ithaller sebebiyle alınacak teminat mektupları dolayısiyle faiz alına
cağına dair Gümrük Kanununda her hangi bir sarahat bulunmadığından bunun hilâfına müesses 
muamelede kanuni isabet görülmemiştir. Dâvanın bu sebeple kabulü ile faiz olarak tahsil edilen 
paranın davacıya iadesine ve 800 kuruş ilâm harcından geri kalan 550 kuruşun da davacıdan alın
masına 22 . V . 1954 tarihinde çoklukla karar verildi. 

Reisi Aza Âza Aza Âza 
B. Arkaç, M. Kip Z. önen H. Arkök E. A. Kat 

T. C. 
Devlet Şûrası 

Dördüncü Daire. 
Esas No. 955/688 

Karar No. 955/3204 

Davacı : Nedim Prinççioğlu. (Aşırefendi Caddesi Katırcıoğlu Han Kat 5 No. 1) İstanbul 
Dâvâlı : Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Dâvanın özeti : Gümrük Kanununun 24 ncü maddesi gereğince İstanbul'a Giriş Gümrüğünün 

4. VIII. 1950 tarih ve 17698 sayılı muvakkat kabul beyannamesiyle yurda sokulan -eşyanın «Mu
ayyen müddet zarfında ihracedilmemesi sebebiyle teminat mektubunun gümrüğe verildiği tarih 
ile paraya çevrildiği tarih arasında geçen günlere ait tahakkuk ettirilen faizler için Gümrük 
Vekâletine vâki müracaatın reddine mütedair vekâletçe müesses muamelenin iptali talebinden 
ibarettir. 

Savunmanın ozzti : Dâvanın evvel emirde vazifesizlik, ehliyetsizlik ve süre aşımından, esas
tan yapılan muamelede bir kanunsuzluk bulunmadığından dâvanın reddi gerekeceği yolunda
dır. .' •*" 

Kanun Sözcüsünün D. : Dâvâlının usule ait defileri varit değildir. 
5383 sayılı Kanunda faiz şartına dair hüküm bulunmamasına 6290 sayılı Kanunun 4 ncü mad

desinin makable teşmili caiz bulunmamasına fakat mezkûr maddenin meriyete girmesi ile evvel-
ce verilen taahhütnamedeki faiz şartı kanuniyet kesbeylemesine nazaran 7. VI. 1954 tarihinden 
evvele ait faizin aranmaması iktiza ettiğinden yapılan işlemin tadiien tasdiki gerektiği düşünül* 
mektedir. . . . . . . . . 

Türk Milleti namına 

Hüküm veren Devlet Şûrası Dördüncü Dairesince işin gereği düşünüldü. 
Davalının usule ait defi varit değildir. Esasa gelince : 
Muvakkaten ithal edilen eşyanın muayyen müddet zarfında ihracedilmemesi halinde gerekli 

Gümrük Resminin tahsil bakımından teminata raptedilmesi mevzuat hükümleri icabından olmak* 
la beraber bu gibi ithaller sebebiyle alınacak teminat mektupları dolayısiyle faiz aranacağına da* 
ir 5383 sayılı Gümrük Kanununda her hangi bir sarahat bulunmamasına 6290 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesinin makable teşmili caiz olmamasına binaen 7. VI . 1954 tarihinden evvele ait faizin 
aranmıaması icabedeceğinden dâvanın bu bakımdan kabulüne ve 1 000 kuruş ilâm hancından ge
ri kalan 750 kuruşun da davacıdan alınmasına 22 .XI . 1955 tarihinde çoklukla karar verildi. 

Reisi Âza Âza Âza Âza 
B. Arkaç Z. önen t. Senü H. Arkök E, A. Kat 

21 - A/2877 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 3/307 
Karar No. 3 

10 . VII . 1956 

Yüksek Reisliğe 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü mad
desine 6290 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle 
ilâve olunan 12 nci fıkranın tefsiri hakkındaki 
Başvekâlet tezkeresi, Umumi Heyetin 26 . III . 
1956 tarihli ve 49 ncu İnikadında verilen karar 
gereğince encümenimize havale edilmiş bu
lunduğundan encümenin 6 . VII . 1956 tarihli 
toplantısında Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
temsilcisinin de huzuriyle okunup incelendi. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü mad
desinde yazılı bulunduğu şekilde tekrar ihraç 
kaydiyle geçici olarak yurda giren ve bu sebeple 
vergileri nakitten gayrı şekilde teminata bağlan
mış olan eşyaların müddeti zarfında zorlayıcı se
bepler olmaksızın yurt dışına çıkarılmamaları 
halinde, eşyaya terettübeden vergi ve resimlere 
ilâveten teminatın verildiği tarihten başlamak 
üzere gecikmeden mütevellit kanuni faizinin tah
sil edileceği 7 . VI . 1954 tarihinde yürürlüğe 
giren 6290 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hük
mü iktizasından bulunmaktadır. Mezkûr madde 
ile 5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü mad
desine 12 nci fıkra olarak ilâve olunmuş bu hük
mün, makable şümulü olmıyaeağı ve bu gibi mu
vakkat ithaller sebebiyle alınacak teminat dolayı -

siyle ancak, ilâve olunan 12 nci fıkranın meri
yete girdiği 7 . VI . 1954 tarihinden sonrası 
için faiz aranması icabedeceği ve bu tarihten ev
vele ait zaman için faiz istenemiyeceği aşikâr 
olup bu suretle bir anlayış ve tatbikatın umumi 
prensiplere de uygun düşeceği bedihi bulundu
ğundan bu sarahat karşısında tefsire mahal ol
madığına karar verilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Muvakkat Encümen 
Reisi 

Trabzon 
M. R. Tarakçtoğlu 

Kâtip 
Muş 

Ş. Çağlayan 
Çankırı 

T. Akman 
Kastamonu 
#. Aktaş 

B. 

M. M. 
Kastamonu 

H. Bura 

Bursa 
M. Erdener 
Gümüşane 

H. Tokdemir 
Kütahya 

A. Kavuncu 
İmzada bulunamadı 

Ordu 
Baykal 

ıve<« • ^ • • * -
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S. S A Y I S I : ZÖÖ 

16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan «Tu
rizme, ticari karayolu taşıtlarına ve karayolu ile Milletlerarası 
eşya nakliyatına mütaâllik Milletlerarası Gümrük Sözleşme pro
jelerinin geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve «Ek Proto
kol», «Turizm hakkında Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi Pro
jesi» ile «İmza Protokolü ve eklerine iltihakımız hakkında ka
nun lâyihası ve Haiciye, Gümrük ve inhisarlar encümenleri 

mazbataları (1/432) 

T. C. 
Başvekâlet 19 . / / / . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-309/1105 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan «Turizme, Ticari Karayolu Taşıtlarına 
ve Karayolu ile Milletlerarası Eşya Nakliyatına mütaâllik Milletlerarası Gümrük Sözleşme proje
lerinin geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve «Ek Protokol», «Turizm hakkında Gümrük Söz
leşmesi Projesi» ile «imza Protokolü» ve eklerine» iltihakımız hakkında Hariciye Vekâletince hazır
lanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 10 . III . 1956 tarihinde kararlaştırı
lan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Avrupa Ekonomi Komisyonu tarafından tanzim olunan Turizme, 
ticari karayolu taşıtlarına ve karayolu ile Milletlerarası Eşya Nakliyatına mütaâllik Millet
lerarası Gümrük Sözleşme projelerinin geçici olarak tatbikine dair 16 Haziran 1949 tarihinde 
Cenevre'de imzalanan Anlaşma, 3 ayrı sözleşme projesini ihtiva etmektedir: 

1. Milletlerarası Turizmin inkişafını kolaylaştırmak gayesiyle hazırlanan «Turizm hakkında 
Miletlerarası Gümrük Sözleşmesi Projesi», 

2. Milletlerarası karayolu nakliyatını kolaylaştırmak maksadiyle tanzim edilmiş olan «Ticari 
karayolu taşıtları hakkında Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi Projesi» ve 

3. Hudutlarda gümrük formalitelerini haddi asgariye indirerek karayolu ile Milletlerarası 
eşya nakliyatını kolaylaştırmak üzere tanzim edilmiş olan «Karayolu ile MiUeterarası eşya 
nakliyatı hakkında Gümrük Sözleşmesi Projesi», 

Yukarda zikredilen Sözleşmelerin dünyaya şâmil bir mahiyetle meriyete konulmasına intiza-
ren âcil ihtiyaçların bir an evvel karşılanmasını mümkün kılmak üzere, Hükümetler, bu Sözleşme
lerden yalnız birisine veya ikisine veyahut üçüne iştirakte serbest bırakılmışlardır, 

Devre : X 
içtima : 2 



Yapılan incelemeler neticesinde yukarda mezkûr üç Sözleşme projesinden yalnız «Turizm hak
kında Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi» Projesine iltihakta fayda mülâhaza edilmiştir. 

Hükümetimizin işbu Sözleşmeye iltihakı neticesinde, coğrafi vaziyeti bakımından turistik hare
ket ve seyahatlere pek müsait olan memleketimize büyük mikyasta turist celbi kolaylaştırılmış 
olacaktır. 

Bahis konusu Sözleşmede mevcut hükümlerin büyük bir kısmı bugünkü gümrük rejimimize uymakta
dır. Bunlar arasında aykırılık arz eden dördüncü maddenin ikinci bendinde, on ikinci maddenin 
ikinci ve üçüncü bentlerinde derpiş edilen reekbportasyon şartiyle muvakkat ithal, muvakkat 
muafiyet gibi hususlar dolayısiyle bir kısım Gümrük resim ve vergilerinden mahrum kalmacaksa 
da Hükümetimizin mezkûr Sözleşmeye iltihakı halinde turizm bakımından sağlanacak istifade
ler bahis konusu resim ve vergi ziyamdan mütevellit zararları kat kat telâfi edecek mahiyettedir. 

Yukardaki hususları göz önünde bulunduran Cumhuriyet Hükümeti «Turizme ticari karayolu 
taşıtlarına ve karayolu ile Milletlerarası eşya nakliyatına mütaallik Milletlerarası Gümrük 
Sözleşmesi projelerinin geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» ile «Ek Protokolüne», «Turizm 
hakkında Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi Projesi» ve «İmza Protokolü ile 4 aded Eki» ne ilti
hakımız hakkında ilişik kanun lâyihasını Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek tasviplerine 
arz eder. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 17 . V . 1956 

Esas No. 1/432 
Karar No. 34 

Yüksek Reisliğe 

16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imza
lanmış olan «Turizme, ticari karayolu taşıtlarına 
ve karayolu ile Milletlerarası eşya nakliyatına 
mütaallik Milletlerarası Gümrük Sözleşme pro
jelerinin geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» 
ve «Ek Protokol», «Turizm hakkında Milletler
arası Gümrük Sözleşmesi Projesi» ile «İmza 
Protokolü ve eklerine» iltihakımız hakkında ka
nun lâyihası, hükümet temsilcileri de hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Coğrafi vaziyeti bakımından turistik hare
ket ve seyahatlere çok müsait olan memleketi
mize büyük mikyasta turist celbini kolaylaştı
racak olan «Turizm hakknda Milletlerarası 
Gümrük Sözleşmesi» Projesine iltihakımız mem

leketimizin menfaatlerine uygun görüldüğünden 
tasarı encümenimizce aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereşince Cümrük ve İnhisarlar En
cümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 
Hariciye En. Reisi Bu M. M. Kâtip 

izmir Denizli Denizli 
C. Baban A. Çobanoğlu 

Çanakkale Çorum Çorum 
B. Enüstün S. Baran K. Terzioğlu 

Erzurum Kastamonu Manisa 
R. S. Burçak B. Aktaş H. Bayur 

Manisa Muğla Sinob 
A. Karaosmanoğlu Z. Mandalinci M. Tümerkan 

İmzada bulunamadı 
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Gümrük ve inhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve tnhiscurlar Encümeni 6 . VII . 1956 

Esas No. 1/432 
Karar No. 18 

Yüksek Reisliğe 

16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imza
lanmış olan «Turizme, ticari karayolu taşıtları
na ve karayolu ile Milletlerarası eşya nakliya
tına mütaallik Milletlerarası Gümrük Sözleşme 
projelerinin geçici olarak tatbikine dair Anlaş
ma» ve «Ek Protokol», «Turizm hakkında Millet
lerarası Gümrük Sözleşmesi projesi» ile «îmza 
Protokolü ve eklerine» iltihakımız hakkında 
kanun lâyihası, hükümet temsilcileri de hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan tetkik sonunda esbabı mucibede ile
ri sürülen hususlar yerinde görülerek, kanun 
lâyihası encümenimizce de mevcudun ittifakiy-
le kabul edilmiş, ancak hazırlanmış olan mad
denin umumi ifadesi imzalanmış olan üç Anlaş
maya ait Sözleşme ve eklerin tamamının tasdi
ki tazammnn eder gibi bir mâna vermekte ol

duğundan, halbuki 16 Haziran 1949 tarihinde 
Cenevre'de imzalanmış olan üç Anlaşmadan 
yalnız Turizme ait olanın tasdiki mevzuubahis 
olduğundan madde metni bu vuzuhu verecek 
şekilde 1 nci madde değiştirilerek kabul edil
miştir. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Gümrük ve İnhisarlar 
Encümeni Reisi Bu M. M. 

Trabzon Samsun 
M. Goloğlu A. Keleşoğlu 

Erzurum Gazianteb Samsun 
R. Topcuoğlu 8. inal ö. Güriş 

Samsun Sivas Yozgad 
Hadi üzer H. Çitil H. Tathoğlu 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalan
mış olan «Turizme, ticari karayolu taşıtlarına 
ve karayolu ile milletlerarası eşya nakliyatına 
mütaallik Milletlerarası Gümrük Sözleşme pro
jelerinin geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» 
ve «Ek Protokol», «Turizm hakkında Milletler
arası Gümrük Sözleşmesi Projesi» ile «İmza Pro
tokolü ve eklerine» iltihakımız hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 16 Haziran 1949 tarihinde Ce
nevre'de imzalanmış olan «Turizme, ticari kara
yolu taşıtlarına ve karayolu ile milletlerarası eş
ya nakliyatına mütaallik Milletlerarası Gümrük 
Sözleşme projelerinin geçici olan tatbikine dair 
Anlaşma» ve «Ek Protokol», «Turizm lıakkmda 
Gümrük Sözleşmesi Projesi» ile «İmza Protokolü 
ve 4 aded Eki» ne iltihakımız tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. 
iyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde mer-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerim icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 10.111.1956 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 

A. Özel 
İktisat ve Ti. Vekili 

F. Ulaş 
Güm. ve İn. Vekili 

II. Hüsman 
Münakalât Vekili 

A. Demir er 

Devlet Vekili 
M. G. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
II. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekil 

İV. Ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Sıh. ve İç. Mu. Vekili 

N. Kör ez 
Ziraat Vekili 
E. Dudakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 
TEKLİFİ 

16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imza
lanmış olan «Turizme, ticari karayolu taşıtları
na ve karayolu ile Milletlerarası Eşya Nakliya
tına mütaallik Milletlerarası Gümrük Sözleşme 
projelerinin geçici olarak tatbikine dair Anlaş
ma» ve «Ek Protokol», «Tuirzm hakkında Mil
letlerarası Gümrük Sözleşmesi Projesi» ile 
«İmza Protokolü ve eklerine» iltihakımız hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1. — 16 Haziran 1949 tarihinde 
Cenevre'de imzalanmış olan «Turizme, ticari 
karayolu taşıtlarına ve karayolu ile Milletlerara
sı eşya nakliyatına mütaallik Milletlerarası 
Gümrük Sözleşme projelerinin geçici olarak 
tatbikine dair Anlaşma» ve «Ek Protokol» ü ve 
bu Anlaşmanın eki ve mütemmim cüz'ünü teşkil 
eden sözleşmelerden sadece «Turizm hakkındaki 
Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi Projesiı «imza 
Protokolü ve 4 aded Eki» tasdik edilmiş ve bunla
ra iltihakımız zımmmda gerekli işlemin ifası 
için İcra Vekilleri Heyetine yetki verilmiştir. 

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

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 
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TURİZME, TİCARÎ KARAYOLU TAŞITLARINA VE KARAYOLU ÎLE MİLLETLERARASI 
EŞYA NAKLİYATINA MÜTAALLÎK MİLLETLERARASI GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ PROJE

LERİNİN GEÇİCİ OLARAK TATBİKİNE DAİR ANLAŞMA 

Avrupa Ekonomi Komisyonunun tanzim edip metinleri işbu Anlaşmaya bağlı bulunan ve bu 
Anlaşma ile bir kül teşkil eden, Turizm hakkmda Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi Projesi ti
cari karayolu taşıtları hakkında Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi Projesi ve karayolu ile Millet
lerarası eşya nakliyatı hakkında Gümrük Sözleşmesi Projesini (Aşağıda «Sözleşme Projeleri» di
ye anılacaktır.) 

23 Ağustos 1949 da Cenvre 'do toplanacak olan karayolu ve otomobil nakliyatına dair Birleş
miş Milletler Konferansında, işbu projelerin mevzuunu teşkil eden hususların Dünyaya şâmil söz
leşmeler haline getirilmesi şartlarının inceleneceğini, ve 

İşbu Anlaşmaya taraf hükümetlerin, yukarı la, bahsi geçen Dünyaya şâmil sözleşmelerin yü
rürlüğe girmesine değin, bu projeler hükümlerinin acele tatbiki arzusunu güttüklerini, göz önün
de tutarak, bu Anlaşma Âkıdi hükümetler, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

Madde —J I. 

Âkıd hükümetler, karşılıklı münasebetlerinde Sözleşme Projeleri hükümlerini tatbik etmeyi ta-
ahhüdederler. Bununla beraber, her Âkıd hükümet, işbu Anlaşmayı imza ettiği veya ona iltihak 
ettiği sırada, imza veya iltihakın ancak bir veya iki muayyen proje için muteber olduğunu beyan 
etmekte serbesttir, imza veya iltihakı üç projeye de şâmil olmıyan her Âkıd hükümet, her za
man Birleşmiş Milletler Umumi Kâtibine tebliğ suretiyle, imza veya iltihakının bir veyahut iki 
diğer projeye de teşmil edildiğini bildirebilir. 

Madde — 2. 

1. imza veya iltihak sırasında hilâfına beyanda bulunmadıkça, işbu Anlaşmanın imzası veya 
ona. iltihakı keyfiyeti alâkadar Hükümetin yalnız anavatan toprakları üzerinde muteber addedi
lecektir. 

2. Her Âkıd hükümet, her zaman Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tebliğ suretiyle, işbu 
Anlaşmanın, Milletlerarası mesuliyeti kendisine tevdi edilmiş olan bir veya birçok diğer memle
ket topraklarında da muteber olacağını beyan edebilir. Alâkadar Âkıd Hükümet, bu talebinin tas
rih edeceği bir veya daha ziyade Sözleşme projesine şâmil olup olmadığını bildirecektir. 

Madde — 3. 

1. işbu Anlaşma, 1 Ocak 1950 tarihinde meriyete girecektir. 
2. işbu Anlaşma, Âkıd hükümetlerin sayısı 2 den az olduğu her hangi bir anda nihayet bul

muş addolunacaktır. 
3. Âkıd hükümetler başka bir surette mutabık kalmadıkça, bu Anlaşma, üç sene müddetle 

meriyette kalacak ve mezkûr müddetin hitamında ise bunun yemden bir sene uzatıldığı kabul 
olunacak ve temditler böylece devam edecektir. 

Madde — 4. 

1. Her Âkıd hükümet, I I I ncü maddede bahsi geçen her hangi bir müddetin hitanımdan en 
az üç ay evvel Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yapacağı bir ihbarla, işbu Anlaşmayı feshe
debilir. Bu feshi- ihbar bütün Sözleşme Projelerine veya bunlardan yalnız birine veya ikisine şâmil 
olabilir. 

2. II nci maddeye uygun olarak, işbu Anlaşmanın tatbik sahasını genişlettiğini beyan eden 
*her hükümet, bu tarihten sonra her zaman Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine hitaben yapacağı 
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tebligatta, bu tebligatta zikredilen her hangi bir memleket toprağında Anlaşmanın tatbikattan 
kaldırılacağını bildirebilecek ve tebellüğ tarihinden üç ay sonra Anlaşma bu topraklar üzerinde 
meriyetten kalkacaktır. 

]\Iadde — 5. 

Mukaddemenin ikinci paragrafında derpiş olunan Dünyaya şâmil sözleşmeler akdedildiği tak
dirde ve bunların yürürlüğe girmesi gününden itibaren, işbu Anlaşmaya taraf olup, mezkûr söz 
leşmelerin birine veya diğerine taraf olacak bulunan her hükümet taraf olacağı sözleşme veya 
sözleşmelere muadil hususlarda işbu Anlaşmayı otomatik olarak feshetmiş addolunacaktır. 

Madde —- 6. 

îşbu Anlaşma, Sözleşme Projelerini hazırlama!: üzere davet olunan hükümetlerin imzasına, 31 
Aralık 1949 a kadar açık bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra, mezkûr hükümetler, buna iltihak 
edebileceklerdir. 

Madde — 7. 

îşbu Anlaşma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecektir. Birleşmiş Milletler Genel Sek
reteri Anlaşmanın musaddak bir sureti ile kendisine gönderilen iltihakname, feshi ihbar ve teb
liğlerin birer musaddak örneğinin Âkıd hükümetlere yollanacaktır. Genel Sekreter, işbu Anlat
mayı, yürürlüğe girdiği tarihte tescile mezun kılınmıştır. 

Yukardaki hususları tasdiken kendi hükümetleri tarafından gereği gibi yetkili kılınmış aş» 
gıda imza sahipleri işbu Anlaşmayı imzalamışlaı dır. 

16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de her iki metin de âzami derecede muteber olmak üzer8 
İngilizce ve Fransızca bir tek nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Arnavutluk 

Avusturya 

Belçika - Lüksemburg 

Ekonomik İttihadı 

Bulgaristan 

Beyaz Rusya S. S. C. 

Çekoslovakya 

«Turizm hakkında Milletlerarası Gümrük Söz
leşmesi Projesi» ile «Ticari karayolu taşıtları 
hakkında Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi 
Projesi» ni 27 . XI I . 1949 tarihinde imzala
mıştır. 

Tasdik şartına muallâk olmak üzere imzala
mıştır. 

Tasdik şartına ve vâki beyana muallâk olarak 
28 Aralık 1949 da «Ticari karayolu taşıtları 
hakkında Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi 
Projesi» ile «Karayolu ile milletlerarası eşya 
nakliyatı hakkında Gümrük Sözleşmesi Proje
si» ni mezkûr «Karayolu ile milletlerarası 
eşya nakliyatı hakkında Gümrük Sözleşmesi 
Projesi» nin yürürlüğe giriş tarihi, 20 Şubat 
1950 Cenevre'de akdedilecek Avrupa Eko
nomi Komisyonu Gümrük Eksperleri toplan-
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— i — 

Danimâ*rka 

Mısır 

Finlandiya 

Fransa 

Yunanistan 

Macaristan 

İzlanda 

Irak 

İrlanda 

İtalya 

i iiibnan 

Holânda 

Norveç. 

Polanya 

Portekiz 

Romanya 

isveç 

İsviçre 

Suriye 

Ürdün 

Türkiye 

Ukrayna S. S. C. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallığı 

tısı neticelerine göre, bilâhara tesbit edilmek 
kaydı ihtirazisi ile imzalamıştır. 

29 . XI I . 1949 tarihinde imzalamıştır. 

İmzalamıştır. 

İmzalamıştır. 

Tasdik şartına muallâk olmak üzere imzala
mıştır. 

İmzalamıştır. 

Sözleşmelerin «Liechtenstein» Prensliğine de şâ
mil olacağı kaydiyle 6 Aralık 1949 da imzala
mıştır. 

«Turizm hakkında Milletlerarası Gümrük Söz
leşmesi Projesi» ile «Ticari karayolu taşıtları 
hakkında Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi Pro
jesini 16 Haziran 1949 tarihinde imzalamış ve 17 
Mart 1950 tarihinden itibaren muteber olmak 
üzere de «Turizm hakkında Milletlerarası Güm
rük Sözleşmesi Projesi» nin Cebelittarık, Mal
ta Adası, Maurice Adası, Nyassaland, Sarawak 
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ve Somaliland Protektcrasma şâmil olduğunu 
tebliğ etmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri 

Yugoslavya 

EK PROTOKOL 

Turizme, ticari karayolu taşıtlarına Ve karayolu ile Milletlerarası eşya nakliyatına mütaal-
lik Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi Projelerinin geçici olarak tatbikine dair Anlaşmanın imzası 
sırasında, kendi hükümetleri tarafından gereği gibi yetkili kılınmış aşağıdaki imza sahipleri şu de
meçleri yapmışlardır. 

1. Âkıd hükümetler, mukaddemenin 2 nci fıkrasında derpiş 'olunan dünyaya şâmil sözleşme
lerin akdinin Birleşmiş Milletler Konferansmca tavsiye olunması veyahut bu akdin tehiri halinde, 
işbu Anlaşmayı, ilerde buna taraf olmak arzusunu gösterecek mezkûr konferansa davetli hükümet
lerin iltihaklarına açık bulunduracaklardır. 

2. Muvakkat ithal belgeleri modellerinde yapıla'cak değişiklikler yüzünden doğabilecek güç
lükleri önlemek maksadiyle, Âkıd hükümetler halen kullanılan belgeleri, yeni modellerin umumi 
olarak kabulüne kadar, muteber addetmeye devam edeceklerdir. 

Arnavutluk 

Avusturya 27 . XII . 1949 da imzalanmıştır. 

Belçika - Lüksemburg 

Ekonomik İttihadı İmzalamıştır. 

Bulgaristan 

Beyaz Eusya S. S. C. 

Çekoslovakya 28 . XII . 1949 da imzalamıştır. 

Danimarka 29 . XI I . 1949 da imzalamıştır. 

Mısır 

Finlandiya 

Fransa İmzalamıştır. 

Yunanistan • 

Macaristan 

İzlanda 

Irak 

irlanda 

İtalya İmzalamıştır. 
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Lübnan 

Holânda İmzalamıştır. 

Norveç ' İmzalamıştır. 

Polonya 

Portekiz . 

Romanya 

İsveç 

İsviçre İmzalamıştır. 

Suriye 

Ürdün 

Türkiye 

Ukrayna S. S. C. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 

Büyük Britanya 

Kuzey - irlanda İmzalamıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri 

Yugoslavya 

TURİZM HAKKINDA MİLLETLERARASI GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ PROJESİ 

Milletlerarası turizm gelişmesini kolaylaştırmak arzusunda bulunduklarından, bu hususta bir 
Sözleşme akdine karar vermişler ve temsilcileri olarak : 

tâyin etmişlerdir. Bu temsilciler usulüne uygun olarak tanzim edilen salâhiyetnamelerini teati êt
tikten sonra aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Fasıl : 1. 

Umumi hükümler 

Madde — 1. 

İşbu Sözleşmedeki 
a) «Giriş resim ve harçları» ndan maksat, yalnız Gümrük resimleri olmayıp fakat aynı zaman

da vâki ithalât dolayisiyle istenebilecek bütün resimler ve her nevi harçlardır : 
b) «Taşıtlar'dan maksat, motorlu ve motorsuz römorklar, bisiklet ve motosikletler ile motor

lu ve motorsuz hava sefineleri dâhil olmak üzere bütün yol taşıtları ile motorlu ve motorsuz deniz 
gezinti taşıtlarıdır. 
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c) «Hususi istimal» den maksat, insan nakliyatında ücretli veyahutta sinai veya ticari eşya 

nakliyatında ise ücretli veya ücretsiz yapılanlardan gayrisidir; 
d) «Muvakkat ithal belgesi» nden maksat, giriş resimleri ile haclarının tevdi edildiğini gös

teren Gümrük vesikasıdır; 
e) Muhtevasından hilafı anlaşılmadıkça, «Eşhas»tan maksat, hakiki ve hükmi şahıslardır, 
I. - Âkıd devletlerden her biri, kedi topraklarında daimî ikametgâhı bulunmıyan şahısların, 

malik veya zilyed olarak, şahsi istimalleri için ithal ettikleri yasak edilmemiş taşıtlar ile câri 
harcıâlem eşyalarına, işbu Sözleşmede gösterilen şartlar dâhilinde reeksportasyon kaydı ile mu
vakkat kabul yolu ile giriş müsaadesi verecektir. 

Madde - - 2. 

II. - îşbu maddenin 3 ncü fıkrasında zikredilenler hariç olmak üzere, mevzuubahis taşıtlar 
veya eşyaların; giriş resimleri ve harçları ile, iijbu Sözleşmenin 33 ncü maddesinin 3 ncü fıkra
sında derpiş olunan hususi hükümler mahfuz kalmak kaydiyle, ledelhace kümrük cezalarının da 
tediyesini teminat altına alacak bir muvakkat ithal belgesine bağlanması lâzımdır. 

III - Âkıd levletlerden birinin topraklarında mukim olup diğer Âkıd devletler topraklarında 
geçici bir müddetle ikamet edecek kimselere ait bulunan, elbiseler ve kullanılmış şahsi eşya, 12 şa-. 
sisi yahut iki makara filimle beraber fotoğraf makineleri, bir film makarasiyle beraber sinema 
çekme makinelerinin küçük modeli şahsi mücevherat, dürbünler, portatif musiki aletleri, gramo
fonlar, portatif alıcı telsiz makineleri, portatif yazı makineleri, çadırlar ve kamp kurmak için bâzı 
küçük eşya, çocuk arabaları, av tüfekleri, kayaklar, tenis raketleri gibi spor malzemesi, suiistimal 
şüpheli olan haller hariç ilgili şahısların sosyal durumlarına tekabül ettiği ve kullanıldıkları bâviz 
şekilde görüldüğü takdirde muvakkat ithal belgeleri aranmadan geçici olarak kabul olunacaktır. 
Bu husustaki müsaade, seyyah başına bir fotoğraf makinesi, küçük model bir sinema çekme 
makinesi, bir musiki âleti, 20 plâkla beraber bir gramai'on, bir portatif alıcı telsiz makinesi, bir yazı 
makinesi ile şahsi ihtiyaç için lüzumlu spor ve kamp kurma malzemelerine inhisar etmektedir. 

IV - işbu Sözleşmenin hükümleri, silâh ve cephanelerin ithal ve taşınmasına mütaallik zabıta ni-
zamatma ve sair nizamlara hiçbir surette halel getirmez. 

V - Âkıd Devletler tarafından ısdar olunan ithal memnuiyetleri, ahlâki, insani, sıhhi, veteriner, 
fitopatolojik yahut âmme emniyeti gibi ekonomik olmıyan mülâhazalara istinadettikleri takdirde iş
bu Sözleşmeden faydalanan taşıtlara ve eşyalara tatbik olunacaklardır. 

&'""•*•-<• Madde — 3. 

Yolluk gıda maddeleri, az miktardaki tütün, sigara ve purolar ile muvakkat şekilde ithal olunan 
taşıtların normal depolarındaki akar yakıtlar, giriş resim ve harçlarına tâbi tutulmadan kabul olu
nacaklardır. Her Âkıd Devlet kendi topraklarında mer'i olacak bu muafiyet şartlarını tesbit ede
cektir. 

Madde — 4. 

1. a) Âkıd devletlerin gümrük makamları aralından veya muadil birlikler veya federasyonlar 
tarafından yetkili birliklere gönderilen, ve ithal memleketlerinde mukim şahısların, taşıt ve eşyaları
nın başka memleketlere kabulünü sağlamak üzere kullanacakları muvakkat ithal yahut milletler
arası seyrüsefer formülleri; 

b) Esas maksatları halkı yabancı memleket veya mahalleri ziyarete sevk etmek veya yabancı 
memleketteki spor veya turizm, toplantı veya gösterilerine iştiraki sağlamak olan ve 100 de 25 ten 
fazlasının reklâmı ihtiva etmemesi ve meccanen dağıtılması ve açık olarak turizm veya spor propa
gandası gayesini gütmesi şartiyle, kâğıt üzerine basılmış propaganda afişleri (kitap veya afiş halinde 
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tarifeler, rehber, broşür, resimli ve resimsiz matbua, resimli afişler) miktar tahdidi mevzuubahsolmak-
sızm giriş resim ve harçları muafiyetinden istifade ettirilerek kabul olunacaklardır. 

2. Girişi yasak edilmemiş olan, esas gayesi halkı yabancı memleket veya mahalleri ziyarete sevk-
etmek veya onların yabancı memleketteki spor veya turizm toplantı veya gösterilerine iştiraklerini 
sağlamak olan turistik propaganda malzemesi (parasız gösterilmesi şartiyle, âzami genişliği 16 mm. ve 
uzunluğu 500 metreyi geçmiyen dökümanter sinema filimleri, ile klişeler, diopozitif, diorama, fo
toğraflar) suiistimalleri önlemek üzere her Âkıd Devletçe tesbit olunacak şartlar tahtında reekspor-
tasyon kaydiyle geçici muafiyetle kabul olunacaklardır. 

Fasıl : II. 

Muvakkat ithal belgeleri 

Madde — 5. 
1. Muvakkat ithal belgeleri yalnız bir memleket veya birçok memleketler için muteber olabilir

ler. 
2. Âkıd Devletlerden her biri, diğer Âkıd Devletlerden, kendi arazisinde niuteber olan, işbu Söz

leşmenin eklerindekilerden gayrı, muvakkat ithal belgesi modeli veya modellerinin bildirilmesini taleb-
edebilir. 

Madde — 6. 

1. Bütün veya birçok Âkıd Devletler topraklarında muteber olan ve (Gümrük Geçiş Karne
leri) adı ile anılan muvakkat ithal belgeleri otomobil ve römorklara, icabında hava sefinelerine 
aidolarak 1 ve 2 numaralı eklerde gösterilen model tiplerine uygun olacaktır. 

2. Şayet, Gümrük Giriş Karnesinin bir veya birçok Âkıd Devlet topraklarında kullanılmama
sı gerekirse, bunu veren teşekkül, karneyi, mevzuubahis toprak veya topraklar için hükümsüz kı
labilir. 

3. Münhasıran yalnız bir Âkıd Devlet toprağı için muteber olan muvakkat ithal belgeleri 
3 numaralı ekte görülen model tipe uygun olabilir. Âkıd Devletler, istedikleri takdirde, başka 
vesikaları kullanmakta tamamiyle serbesttirler. 

Madde — 7. 

10 ncu madde gereğince yetkili birlikler tarafından tanzim edilenler haricindeki muvakkat it
hal belgelerinin muteber olacağı müddetler, her Âkıd Devletin kendi nizamlarına göre tesbit 
edilir. 

Madde — 8. 

1. Muvakkat ithal belgesinde zikredilen taşıt ve eşyanın bu belgenin muteber olduğu müddet 
zarfında aynen reeksporte edilmeleri icabetmektedir. 

2. Reeksportasyonun delili, taşıtların veya eşyanın muvakkat olarak ithal olundukları memle
ketin gümrük makamları tarafından muvakkat ithal belgeleri üzerine usulüne uygun olrak konu
lan çıkış vizesidir. 

3. Bununla beraber, Âkıd Devletler, verilmiş olan muvakkat ithal belgelerine ait ibram, ez
cümle hava sefineleri için, bu vasıtaların yabancı ülkeye muvasalatlarının sübutuna talik edebilir
ler. 

Madde — 9. 

1. 8 nci maddedeki reekportasyon mecburiyetine rağmen, usulü gereğince tevsik edilen bir kaza 
neticesinde ağır hasara uğrıyan taşıtların reeksporte edilmeleri mecburi olmıyacaktır. Bu takdirde, 
gümrük makamları, bu gibi taşıtların, ya ithal resim ve harçlarına tâbi olmasını veya muvakkaten 
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ithal edildikleri memleket hazinesine, hiçbir masrafı mucip olmıyaeak şekilde, terk edilmelerini, ya
hut da masrafı alâkadarlar tarafından verilmek şartiyle tamamiyle imha edilmelerini istemekte muh
tar olacaktır. 

• 2. Muvakkat olarak kabul olunan bir taşıt, hususi şahısların müracaatleri üzerine tatbik olunan
lardan farklı olarak bir el koyma muamelesine tâbi tutulması neticesinde reeksporte edilmediği takdir
de, muvakkat ithal belgelerinin muteberlik müddetleri bu el koymanın devamı müddetince talik 
olunur. 

3. Gümrük makamları, kendileri tarafından veyahut talepleri üzerine, muvakkat ithal belgele
rine istinaden kabul olunan taşıtlara yapılan el koymaları, mümkün mertebe bu gelgeleri garanti 
eden birliklere tebliğ edecekler ve bu hususta almayı düşündükleri tedbirleri bildireceklerdir. 

Fasıl : III. 

Salahiyetli birliklere tanınan kolaylıklar 

Madde — 10. 

1. Âkıd Devletlerden her biri, tesbit edeceği garanti ve şartlar altında, birlikleri, bilhassa bun
lardan milletlerarası bir teşkilâta bağlı olanları, doğrudan doğruya yahut muadil birlikler vasıta-
siyle, işbu Sözleşmede derpiş olunan muvakkat ithal belgelerini ita etmekle vazifelendirebilecektir. 

2. Bu belgelerin muteberlik müddetleri, verildikleri tarihten itibaren bir seneyi geçemez. 

Fasıl : IV. 

Muvakkat ithalin tatbik şartları 

Madde — 11. 

îşbu Sözleşmede derpiş olunan muvakkat ithal rejimi, muvakkat surette ikamet edecekleri mem
lekette asli ikametgâhı bulunmıyan şahıslara tatbik olunacaktır. Taşıtın ithal olunduğu memlekette 
ister turizm maksadiyle ister meslekî bir gaye ile olsun, bir sene içinde vasati altı aydan az bir za
man ikamet eden bir şahsın, oturduğu bina veya apartmanın sahibi veya kiracısı olması bakımından 
hiçbir fark gözetmeksizin, o memlekette asli ikametgâhı bulunmadığına hükmedilecektir. 

Madde — 12. 

1. Salahiyetli birlikler tarafından verilen muvakkat ithal belgeleri, muvakkaten ithal olunan ta
şıtların sahipleri veya onlardan istifade edenler adına tanzim olunurlar. 

2. Muvakkat ithal belgeleri ile giren taşıtlar, işbu Sözleşmede derpiş olunan şartları haiz bulun
maları ve bu belgelerin sahipleri tarafından usulü veçhile mezun kılınmaları kaydiyle üçüncü şahıs
lar tarafından kullanılabilirler. 

Âkıd Devletlerin gümrük makamları, sahiplerince üçüncü şahıslara verilen müsaadenin ispatı
nı talebetmek hakkına maliktirler ve bu ispatı kâfi görmedikleri takdirde, mevzuubahis ithal bel
gelerini haiz bu taşıtların kendi memleketlerine giriş veya memlekette kullanılmalarına mâni ola
bilirler. 

3. Âkıd Devletlerin gümrük makamları, istisnai hallerde ve takdiri tamamen kendilerine 
aidolacak şartlar dâhilinde Muvakkat ithal Belgesi ile seyreden bir taşıtın asli ikametgâhı bulup 
ithal edildiği memlekette bulunan, ve bilhassa muvakkat ithal belgesinin hâmili hesabına hare
ket eden, ve onun talimatını haiz bir şahıs tarafndan kullanılmasına müsaade edebileceklerdir. 

Madde — 13. 

1. Muvakkat ithal belgelerinde beyan edilecek sıklet, taşıtların boş hallerindeki sıkletidir. 
Bunun, metrik sistem vahidi ile ifade olunması gerekmektedir. Yalnız bir memleket için muteber 
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olan belgeler mevzuubahsolduğu zaman bu memleketin gümrük makamları, diğer bir sistemin 
kullanılmasını istiyebileceklerdir. 

2. Yalnız bir memleket için muteber bulunan Muvakkat îthal Belgelerinde beyan edilecek kıy
met o memleket parasiyle ifade olunur. «Gümrük Geçiş Karnesi» nde beyan edilecek kıymet, 
belgenin ita olunduğu memleket parasiyle ifade olunur. 

3. Taşıtın normal teçhizatını teşkil eden eşya ve aletlerin Muvakkat îthal Belgelerinde, ayrı
ca beyan edilmeleri lâzımgelmez. 

4. Gümrük makamları istedikleri takdirde, iç ve dış lâstikler, pervane gibi yedek parçalarla, 
radyolar, ayrı bir vesikaya ihtiyaç göstermiyen römorklar, port bagajlar gibi taşıtın nomal teç
hizatından sayılmıyan ilâve parçaların, sıklet veya kıymet gibi lüzumlu malûmatla birlikte, Mu
vakkat îthal Belgesine kaydolunmaları ve ziyaret edilen memleketten çıkışta tekrar gösterilme
leri gerekmektedir. 

Madde — 14. 

Birlik tarafından ita edilen Muvakkat îthal Belgelerinde kayıtlı bulunan malûmat üzerinde 
yapılacak bilûmum değişikliklerin, bu Birlik veya buna garanti veren Birlikçe, usulü veçhile 
tasvibi icabetmektedir. îthal memleketi gümrüğünden geçtikten sonra, bu gümrüğün muvakkat 
olmaksızın, belgeler üzerinde tadilât yapılamaz. 

Madde — 15. 

îşbu Sözleşmenin tatbikatı olarak Âkıd Devletlerden birinin topraklarına muvakkaten ithal 
olunan taşıtların tamiri maksadiyle hususi sure te ithal olunan ayrı parçalar için, reeksportas-
yon şartı ile, muvakkat muafiyet kabul olunmuştur. 

Madde — 16. 

îlgili memleket nizamlarına uygun olarak, • hiçbir masrafı mucibolmıyacak şekilde Devlet Ha
zinesine terk veya masrafı ithal edenlere aidolmak üzere imha olunmaları halleri haricolmak üze
re, değiştirilen parçalar, reekspote edilmedikleri takdirde, giriş resim ve harçlarına tâbi tutula
caklardır. 

Madde — 17. 

Âkıd Devletlerden birinin toprağında Muvakkat îthal Belgesini hâmil bulunan taşıtlar, bir 
defa için bile olsa, ücret karşılığında bu toprağın hudutları içinde kâin noktalar arasındaki nakli
yatta kullanılamazlar. 

Fasıl : V. 

Muvakkat ithal belgeleri müddetlerinin temdidi ve bunların yenilenmesi 

Madde — 18. 

Tesbit edilen müddetin hitambulduğu tarihten itibaren 8 gün zarfında, geçici surette ithal 
olunmuş taşıtlar gösterildiği ve bu gecikmeyi muhik kılacak tatminkâr izahat verildiği takdirde, 
taşıtların zamanında reeksporte edilmemiş olmaları keyfiyeti nazarı itibara alınmıyacaktır. 

Madde — 19. 

1. Muvakkat ithal belgeleri müddetlerinin temdidi hakkındaki müracaatların mücbir sebep-
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ler neticesinde husule gelen imkânsızlık halleri hariç, bu belgelerdeki müddetlerin hitamından 
evvel salahiyetli gümrük makamlarına yapılması ieabetmektedir. 

2. ithalâtçılar, muvakkat surette ithal olunan taşıtlar veya eşyanın, verilen mühlet içinde 
reeksport edilememelerinin mücbir bir sebebe istinadettiğini gümrük makamlarına ikna edici 
şekilde ispatını mütaakıp mezkûr vasıta ve eşyaların, reeksporte edilmeleri için gerekli mühlet 
verilecektir. 

Madde — 20. 

Âkıd Devletler, Gümrük makamlarının müştereken tesbit edecekleri şartlar dâhilinde, Gümrük 
Geçiş Karnesi müddeti hakkında aralarında vâki temditleri kendi topraklarına da tanırlar. 

Madde — 21. 

Âkıd Devletlerden her biri, ittihaz etmek zorunda bulunduğunu mülâhaza ettiği kontrol tedbir
lerini almak suretiyle, muvakkat kabul şartlarının artık gerçekleşmiyeeek olduğu hal müstesna, 
yetkili birliklerce ita kılınmış ve kendi ülkesine muvakkaten ithal edilmiş taşıtlar ve eşyaya ait 
muvakkat ithal belgelerinin yenilenmesine müsaade edecektir. Yenileme talebini garanti veren 
birlik yapacaktır. 

Fasıl : VI 

Salâhiyetleri Birlikler tarafından ita olunan geçici ithal belgelerinin vizeleri 

Madde — 22. 

Muvakkat kabulden istifade eden kimseler, gümrük makamları talebettikleri takdirde, her ge
çişin (giriş ve çıkış) ilgili gümrük memurları tarafından verilecek vize ile tesbiti şartiyle, muvak
kat ithal belgelerinin muteber olduğu müddet zarfında, ihtiyaç hâsıl oldukça, bu belgelerde yer 
alan taşıt veya eşyayı ithal etmek hakkını haizdirler. Bununla beraber yalnız bir seyahat için 
muteber olmak üzere muvakkat giriş belgeleri tanzim edilebilir. 

Madde — 23. 

Her geçişte gümrük makamlarına tevdii gereken parçaları ihtiva etmiyen muvakkat ithal bel
geleri kullanıldığında, gümrük memurları tarafından ilk girişle son çıkış arasında konulan vize
ler, geçici bir mahiyeti haizdirler. Bununla beraber, çıkışta verilen geçici vizeler, muteber olduk
ları müddetçe ve her memlekette tesbit edilen şartlar dâhilinde, muvakkaten ithal edilmiş taşıtlar 
veya eşyanın reeksporte edildiğinin delili olarak kabul edilebilecektir. 

Madde — 24. 

Her geçişte gümrük makamlarına tevdii gereken parçaları ihtiva eden muvakkat ithal belge
leri kullanıldığında, her giriş ve çıkış, katî bir mahiyet ifade eder. 

Madde — 25. 

Bir memleketin gümrük makamları, bir muvakkat ithal belgesini katî ve kayıtsız şartsız olarak 
mükellefiyetten ibra ettikleri takdirde, garanti veren Birlikten, ibra vesikası yolsuz bir şekilde elde 
edilmiş olması hali müstesna, giriş rüsum ve harçlarının tediyesini artık istiyemez. 

Madde — 26. 

îşbu Sözleşmenin derpiş ettiği şartlar dâhilinde kullanılmış muvakkat ithal belgelerinin vizeleri, 
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gümrük karakol ve postalarının açılış saatleri esnasında gümrük hizmeti için ücret ödenmesini ge
rektirmez. 

Fasıl : VII. 

Salâhiyetti birlikler tarafından verilen Muvakkat îthal Belgelerinin tanzimi 

Madde — 27. 

1. İşbu belgelerde yazılı taşıtların ve eşyanın kendilerine gösterildiğini ve bunların, belgelerin 
meriyet müddetinin hitam buluşundan sonra ithal memleketi haricinde bulunduklarını ispat zımnın
da, gerek alâkalı memleketin konsolosluk mercileri, gerekse bir gümrük veya zabıta makamı tarafın
dan tanzim edilen bir vesikanın ibrazı üzerine gümrük makamları, müsaade ettikleri takdirde imha 
edilmiş, kaybolmuş veya çalınmış muvakkat ithal belgelerini mükellefiyetten berî kılan vesikayı ara-
mıyabilirler. 

2. Gümrük makamları, müsaade ettikleri takdirde, taşıtları veya eşyanın ithal memleketi dışın
da olduğunu ispat eden yukarda mezkûr yetkili makamların birinden verilmiş bir vesika veya talep 
olunabilecek diğer bir belge ile beraber bu makamlara sunulmaları şartiyle, mükellefiyetten berî kı
lınmamış olan belgeler de, müddetlerin hitamından evvel veya sonra, muntazam hale ifrağ olunabi
lirler. Bununla beraber, mevzuubahis belgelerin müddetleri geçmemiş ise, bahis konusu vesika ve
ya delil, ancak adı geçen belgelerin gümrük makamlarına tevdiinden sonra kabul olunabilir. Bir 
taşıt geçici ithal belgeleri üzerinde muntazam bir çıkış Maydı olmaksızın muvakkat ithal memleketin
den reeksporte edildikten sonra, çalımrsa, bu belgeler, garanti eden birliğin bunları şirketin delili 
ile birlikte tedarik etmesi şartiyle, muntazam bir hale ifrağ olunabilir. Eğer muvakkat ithal belge
lerinin müddeti bitmemiş ise, bunların teslimini gümrük makamı talebedebilir. 

3. Yukarda bahsedilen vesikanın bir örneği 4 numaralı ekte mevcuttur. 

Madde — 28. 

Her memleketin gümrük makamlarının tesbit ettiği şartlar altında, tevdii gereken parçası olmı-
yan müddeti dolmuş geçici ithal belgelerinin mükellefiyetten ber'i kılımdığma dair vesika yoksa, bu 
belgeler üzerine konan geçici son vize bir çıkış vizesi olduğu takdirde ondan da sarfınazar edilebilir. 

Madde — 29. 

«Gümrük Geçiş Karnesi» üzerinde bir memleketin çıkış vizesi, ikmal edilmiş veya gayrimunta-
zam olarak vaz'edilmiş ise, bu karnenin, mükellefiyetten ber'i kılınması için, daha önce ziyaret edi
len memleketlerin gümrük makamları tarafından verilen geçiş vizeleri nazarı itibara alınabilir. 

Madde — 30. 

îthal yasakları ve tahditleri veya diğer tedbirler mâni değilse, geçici olarak ithal edilmiş taşıtlar 
ve eşyaya tatbik edilen giriş rüsum ve harçlarının ödenmesini mütaakıp yüklenilen taahhütlerin ifa
sına, istisnai olarak, müsaade edilebilir. 

Madde — 31. 

işbu Sözleşmenin 27, 28, 29 ve 30 ncu maddelerinde zikredilen hallerde, her gümrük makamı 
bir tashih harcı ve gecikme faizi almak hakkını muhafaza eder. 

Madde — 32. 

Geçici ithal belgelerinin mükellefiyetten berî kılmmadığı, bu belgeler müddetlerinin sona er
mesinden itibaren bir senelik bir mühlet içinde, garanti veren birliklere bildirilmemiş ise, güm-

( S. Sayısı : 288 ) 
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rük makamları, bu birliklerden, muvakkaten ithal edilmiş taşıtlar ve eşyaya isabet eden giriş rüsun 
ve harçlarının ödenmesi talebinde bulunamazlar. 

Madde — 33. ' 

il1. îşbu Sözleşmede derpiş edilen şartlar altında, taşıtlara veya eşyanın reeksporte edildiğine dair 
delil vermek için, garanti veren birlikler, muvakkat ithal belgelerinin mükellefiyetten ,berî kılınmadık-
ları hakkındaki tebliğden itibaren bir senelik bir mühlete maliktirler. 

2. Şayet tesbit edilen mühletler zarfında bu delil gösterilmemiş ise, garanti veren birlikler gi
riş resim ve harçlarını ya emanete yatırırlar veya bunları, geçici olarak, tediye ederler. Bu emane
te tevdi veya geçici ödeme, tevdi veya ödeme tarihinden itibaren bir senelik bir müddet sonunda 
katiyet kesbeder. Bu son mühlet zarfında, garanti veren birlikler, emaneten yaptırılan veya öde
nen meblâğın iadesi maksadiyle, işbu maddenin birinci fıkrasında derpiş edilen kolaylıklardan da 
istifade edebilirler. 

3. Muvakkat bir ithal belgesinin mükellefiyetten berî kılmmaması halinde, garanti veren Bir
lik, reeksporte edilmiyen taşıtlar ve eşyaya tatbik olunacak rüsum ve harçlar ile talebedilebilecek ge
cikme faizi yekûnundan fazla bir meblâğı ödemeye icbar edilemez. 

Madde — 34. 

îşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü, Gümrük makamlarının muvakkat ithal belgelerinin hamillerin
den, giriş rüsum ve harclariyle beraber hile, ihlâl veya suiistimal hallerinden mütevellit cezaların 
ödenmesini istemelerine mâni teşkil etmiyecektir. Bu halde, garanti veren birlikler, gümrük makam
larına müzaharet göstereceklerdir. 

Fasıl : VIII. 

Muhtelif hükümler 

Madde — 35. 

îşbu Sözleşmede derpiş edilen muamelelerin ikmali için Âkıd Devletler aynı milletlerarası tra
fik yolu üstündeki mücavir gümrük büro ve karakollarını aynı saatlerde açık bulundurmaya gay
ret edeceklerdir. 

Madde — 36. 

Âkıd Devletler, milletlerarası turizmin inkişafına mâni olabilecek gümrük tedbirleri almamaya 
gayret edeceklerdir. 

Madde — 37. 

îşbu Sözleşmede derpiş olunan ithal rejiminden bir şahsa bir taşıt veya,bir eşyaya haksız olarak 
menfaatler temin ettirecek şekilde bu Sözleşme hükümlerinin her ihlâli, her ikame, her yanlış beyan 
veya hareket, bu şekilde ithal edilmiş bir eşya veya taşıtın, gösterilenden başka bir yerde, yahut 
yukarda zikredilen ithal rejiminden istifade için matlup şartları yerine getirmiyen bir kimse ta
rafından her kullanılması, failini, suçun işlendiği memleketin mevzuatında derpiş edilen müeyyide
lere mâruz bırakabilir. 

(S. Sayısı ; 288) 
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ÎMZA PROTOKOLÜ 

Bugünkü tarihi taşıyan Sözleşme imzalanırken aşağıdaki temsilciler şu beyanatta bulunurlar: 
Bu Sözleşmenin hükümleri, asgari kolaylıkları tâyin eder. Akıd Devletler aralarından bâzılarının, 

milletlerarası turizm meselesinde bahşettikleri veya edecekleri daha büyük kolaylıklan tahdidetmek 
niyetinde değildirler. Bu Sözleşme kara trafiğinin nizamlanmasına mütaallik millî kanun ve mukave-
levi hükümlerin tatbikine mâni olmaz. 

Akıd Devletler, aynı menfaatleri âkıd olmıyan devletler ülkesinde mukim kimselere tanımak 
hakkını mahfuz tutarlar 

Âkıd Devletlerin gümrük makamları, bu Sözleşmede derpiş edilen kolaylıklardan istifade suretiy- • 
le irtikâbedilebilecek hile, ihlâl veya suiistimallere mâni olmak için kontrol tedbirlerini almak hakkı
nı mahfuz tutarlar. 

Âkıd Devletler, bu Sözleşmenin lâyıkı veçhile tatbikinin aşağıdaki hususlara mezun kılınmış 
birliklere kolaylıklar bahsedilmesini istilzam ettiğini kabul ederler: 

a) Bu Sözleşmenin derpiş ettiği muvakkat ithal belgelerinin muafiyetten beri kılınmaması sebe
biyle Âkıd Devletlerden birinin gümrük makamlarınca talebolunan giriş, rüsumu ve harçlarının tas-
viyesinin gerektirdiği döviz transferi; 

b) Bu Sözleşmenin 33 ncü maddesinin hükümlerine tevfikan giriş rüsum ve harçlarının iadesi 
halinde döviz transferi; ve 

c) Talebolunan bütün ithalât ve ihracat lisanslarının verilmesi ve bağlı bulundukları birlik
ler veya federasyonlarca mezun kılınmış birliklere gönderilmiş muvakkat ithal belgeleri veya Mil
letlerarası seyrüsefer formülerleri için yapılacak tediyelere mütaallik zaruri döviz transferi. 

Ek madde — 2, Fıkra : 1. 

Muafiyetle kabulün, istatistik resmi namı altında cüzi bir tahsilatta bulunmak hakkını ortadan 
kaldınnıyacağı tabiîdir. 

Ek madde — 22. 

Âkıd Devletlerin gümrük makamları, muvakkat ithal belgelerinin vizesi için, geçiş tarihini ve 
geçişin tesbit edildiği Gümrük Bürosunun adını işaret eden tarihli damgaların kullanılmasını 
umumileştirmeye gayret edeceklerdir. 

Ek madde — 33. 

Mevzuatı giriş rüsum veya harçlarının emanete yatırılması veya muvakkaten tediyesi rejimini 
ihtiva etmiyen memleketler için, 33 ncü madde çerçevesi dâhilinde yapılacak tahsilat kesin bir 
karakteri haiz olacaktır, ancak tahsil edilen meblâğlar, bu maddenin derpiş ettiği şartların tahak
kuku halinde iade edilebilecektir. 

{&. Sayısı : 288.) 
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EK : 1 

Gümrük Geçi§ Karimi 
Gümrük geçiş kamesindeki matbu bütün meşruhat Fransızca olarak yazılmıştır, 
Ebadı 22 x 27 santimetredir. 
Karneyi veren Birlik, karnenin her parçasına kendi adını yazacak ve bağlı bulunduğu Millet* 

ltrarası Teşkilâtın isminin baş harfleri bunu takibedecektir. 

£8. Sayısı: 288) 



(Kabın dış tarafı) 

(Milletlerarası Birlik) 

Motorlu kara nakil vasıtaları ve römorkları için gümrük geçiş karne 

No: 

3 (dâhil) tarihine kadar bir sene muteberdir. (Tarih kırmızı 

4 Hâmilinin bu müddet içinde ziyaret ettiği memleketlerin gümrük kanun ve nizamlarının derp 

5 . « . 

6 Hâmili (Büyük harflerle) 

(Büyük harflerle) 
[" Asli ikâmetgâhı . . . . . . . . . , * • , 

7 \ veya 
[ iş adresi * 

8 da No; ile kaydedilmiş vasıta için 

9 Bu karne aşağıdaki memleketlerde kullanılabilir: 

(Memleketlerin listesi) 



(Kabın ikinci sayfası) 

Nakil vasıtasının eşkali 

7 İhtiraklı, elektrikli, buhar motorlu otomobil; römork *| Lüzumsu 
8 Nev'i: (Otomibil, otobüs, kamyon, kamyonet, traktör, sepetli veya sepetsiz moto- £ kelimeleri 

siklet, yardımcı motorlu bisiklet) j çiziniz 

9 Tescil mahalli numarası . . . . . . . . 

10 Şasi $ Markası . . . . . . . . 
11 ^ Numarası , , . , . . , « . . , ' 

12 f Markası 
13 Motor j Numarası . . 
14 1 Silindir adedi . . . , . . . . , , . 
15 [ Beygir kuvveti . . . . . . . 

16 C Tipi veya şekli . 
17 | Markası 
18 Karoseri -l Rengi 
19 îç döşemesi , 
20 Yer adedi veya taşıma hacmi 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 

imal senesi . . 
Yedek lâstikleri 
Sair hususiyetleri 

Nakil vasıtasının safi ağırlığı 
(Rakam ve yazı ile) 
Nakil vasıtasının kıymeti . , 
(Rakam ve yazı ile) 



29 Verildiği yer 

30 işbu vesika, hâmilinin tâyin edilen müddet zarfında nakil vasıtasını, bulunduğu memleketten 
memleketlerde motorlu vasıtaların muvakkat kabulü hakkındaki Gümrük Kanun ve nizaml 
teber olduğu her memlekette aşağıda imzası münderiç Milletlerarası Birliğe bağlı salahiyetli B 
Müddetin hitamında karne bunu veren Birliğe iade edilecektir. 

31 Hâmilin imzası : Beynelmilel Otomobil Federasyonu ve 
Beynelmilel Turizm Birliği Merkez 
Bürosu Kâtibinin imzası : 

"Gümrük formalitelerinden gayrı maksatlar için bilinmesi gereken malûmat 1. Eşya nakline 
3 500 -Kg. ı aşan taşıtlar 2. Şoför oturma yeri haricolmak üzere sekizden ziyade oturma yeri 

32 Vasıtanın genişliği 

33 Vasıtanın yüksekliği . . 

34 Vasıtanın taşımasına müsaade edilen âzami siklet 

35 fin yüklü dingilin taşımasına müsaade olunan âzami siklet 



1 Dip koçanı 

2 Girdiği memleket 

3 Karnede vasıfları belirtilen 
nakil vasıtasının 

4 Numarası 

5 Tarihi 

6 Gümrüğü 

7 Gümrük memurunun imzası 

8 Gümrüğün mühürü 

için 
muteber 
değildir 

1 Çıkış parçası 

2 Gümrük geçiş karnesinin No. 

3 , „ , . , , . . . tarihine kadar muteberdir. 
4 Kimin tarafından verildiği 
5 Hamili 

6 Asli ikametgâhı 

veya iş adresi . 

Büyük 
harflerle 

7 îhtiraklı, elektrikli, buhar 1 
motorlu kara nakil vasıtası 
ve römork Lüzumsuz 

8 Nev'i: Otomobil, otobüs, kam- l kelimeleri 
yon, kamyonet, traktör, se- çiziniz 
petli veya sepetsiz motosiklet 
yardımcı motorlu bisiklet 

Tescil mahalli No 
^ Markası 
) Numarası 

9 
10 
11 Şasi 

12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

Motor 

Markası . . . . 
Numarası . . . 
Silindir adedi 
Beygir kuvveti 

Karoseri 

f Tipi veya şekli 
J Markası 
J îç döşemesi 
] Rengi 
j Yer adedi veya taşıma hacmi 

1 

2 Gümrük 

3 . . .-
4 Kimin ta 
5 Hamili 

9 
10 

n 

12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

6 Asli ikam 

veva iş 

7 îhtiraklı 
motorlu 
ve römor 

S Nevi : Ot 
yon, kam 
petli vey 
yardımcı 

Tescil m 

Şasi 

/ ısın 
j mutebe 
\ değildi 

Motor 

Karoseri 



21 
:22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 

29 
30 
31 
32 

33 
34 

İmal senesi . . . . 
Yedek lâstikleri . 
Sair hususiyetleri 

Nakil vasıtasının safi ağırlığı 
(Rakam ve yazı ile) 

Nakil vasıtasının kıymeti . . 
(Rakam ve yazı ile) 

Çıkış yeri . 
Çıkış tarihi 
Gümrüğü . , 
Bu parça, mezkûr Gümrüğün 
rasmda kayıti ıdır. 
Gümrük memurunun imzası : 
Gümrüğün mühürü 

numa-

J 

35 Bu parça . . . . . . giriş gümrüğüne iade edi
lecektir. 

36 îşbu karnenin kayıt No • mezkur güm
rüktedir. 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 

Imai se 
Yedek 
Sair hu 

Nakil v 

Nakil v 

29 Giriş y 
30 Giriş t 
31 Gümrü 
32 Bu par 

rasında 
33 Gümrü 
34 Gümrü 

35 Haşiye 
sının 35 
etmivec 



(Kabın 3 ve 4 ncii sayfaları) 

İŞBU KARNEYİ VEREN BÎRLİK BUNU KULLANACAKLARA AŞAĞ 
SAĞLIYACAKTTR 

EK : 2 

M ava sefinelerine ait gümrük geçiş karnesi 

Gümrük geçi§ karnesindeki matbu bütün meşruhat Fransızca olarak yazılmıştır. 
Ebadı : 40X24 santimetredir. 

Not : Matbu metinde mükerrer 2 No.îu kontrol kocanı, mükerrer 2 No.lu kontrol parçası 
tek yaprak teşkil edecektir 



(Kabın dış tarafı) 

Hava sefineleri için gümrük geçiş karnesi 

tarihinden 
(Tarihler kırmızı mürekkeple yazılacaktır) 

Hâmilinin, bu müddet içinde, ziyaret ettiği memleketlerin Grümrük Kanun ve nizamlarının derp 
muteberdir 

Kimin tarafından verildiği 

Hâmili Asli ikametgâhı 

için; Tescil edildiği yer 
(Hava sefinesinin tasrihi) ('Tescil memleketi zi 

Tescil alâmetleri 

îşbu vesika, «hâmilinin tâyin edilen müddet zarfında hava nakil vasıtasını, bulunduğu memle 
edilen memleketlerde hava sefinelerinin muvakkat kabulü hakkındaki Oümrük Kanun ve niza 
muteber olduğu her memlekette ikinci sayfada zikredilen Milletlerarası Birliğe bağlı salahiyet 
tir. Müddetin hitamında, karne, bunu veren birliğe iade edilecektir. 

Bu karne aşağıdaki memleketlerde kullanılabilir 



(Kabın ikinci sayfası) 

10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Hçiva sefinesinin eşkali 

Kürrevi balon, kabili sevk balon, uçak, amfibi 

Deniz uçağı, planör (Nev'i : Monoplân, biplân, triplân), otojir, helik 

Tescil numarası ve markası 
Motor dâhil, hava sefinesinin kıymeti (Rakam ve yazı ile) 
Boş olarak hava sefinesinin ağırlığı (Rakam ve yazı ile) 
Kürrevi veya kabili sevk balon (1) Uçak, deniz uçağı, amfibi, planör (Nev'i : Monoplân, bipl 

T Cilâlı ipek 
Zarf J Cilâlı pamuk 
(1) Kauçuklu pamuk 

f Kanatları kaplayan . 

-j Motorunun 

( Maddenin cinsi 
) Yaylımı 

(Adedi 
) Numarası 

( Tipi veya şekli 
i Karoserinin ) Rengi 

İmal senesi 

Yedek parçalar ve seyir aletlerinin müfredatı (Muhtelif eşyanın cinsleri, ağırlıkları ve kıyme 

20 

21 Hâmilinin imzası 
Tarih / . . . . / 19 , 

(Milletlerarası Hava Sefineleri Federasyonu) 
Genel Sekreterinin imzası 

(1) lüzumsuz kelimeleri çiziniz, 



S. S A Y I S I : Z ö ö 

16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan «Tu
rizme, ticari karayolu taşıtlarına ve karayolu ile Milletlerarası 
eşya nakliyatına mütaâllik Milletlerarası Gümrük Sözleşme pro
jelerinin geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve («Ek Proto
kol», «Turizm hakkında Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi Pro
jesi» ile «İmza Protokolü ve eklerine iltihakımız hakkında ka
nun lâyihası ve Haiciye, Gümrük ve İnhisarlar encümenleri 

mazbataları n<, . ^ eLW'« b=>^u4lorı ncvU-

Devre : X 
îçtima : 2 





32 — 

EK : 3 

Triptik 

Triptik üzerindeki matbu bütün kayıtlar giriş memleketinin millî dilinde yazılmalıdır; bunlar, 
fazla olarak, başka bir lisanda da yazılabilir. 

Ebadı : 13 X 2*9,5 santimetredir. 

( S. Sayısı : 288 ) 





S. S A Y I S I : İ Q Ö 

16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan «Tu
rizme, ticari karayolu taşıtlarına ve karayolu ile Milletlerarası 
eşya nakliyatına mütaâllik Milletlerarası Gümrük Sözleşme pro
jelerinin geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve («Ek Proto
kol», «Turizm hakkında Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi Pro
jesi» ile «imza Protokolü ve eklerine iltihakımız hakkında ka
nun lâyihası ve Haiciye, Gümrük ve İnhisarlar encümenleri 

mazbataları 'r> •. * • •: &\c[as\ U.-̂  |uI (or ı rlede, 

Devte : X 
içtima : 2 
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(2 No. lu parçanın arkası) 

G E Ç İ Ş V Î Z E L E R Î 

Gümrüğün 
ismi 

Çıkış 

Giriş 

Çıkış 

Giriş 

Çıkış 

Giriş 

Çıkış 

Giriş 

Çıkış 

Giriş 

Çıkış 

Giriş 

Tarih 

Gümrüğün mühürü ve 
gümrük memurunun 

imzası 

• 

( S. Sayısı : 288 ) 
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EK : 4 
/ * 

İbra edilmemiş veya kaybolmuş muvakkat ithal belgelerinin yerine kaim olacak şahadetname 

(işbu vesikanın, ya muvakkat ithal belgesini ibra edecek memleketin konsolosluk makamı, ya gümrük 
makamları veya taşıtın gösterildiği zabıta makamları tarafından doldurulması lâzımdır.) 

(Memleketin ismi) 
Aşağıda imzası bulunan makam 

Bugün . . 19 . . . (Tarihin tasrihi) 
Bir kara nakil vasıtasının . 

tarafından (isim ve soyadı ve adres tasrihi) 
. . ne getirildiğini (Mahal ve memleket) tasdik eder. 

Bu kara nakil vasıtasının aşağıdaki hususiyetleri tesbit edildi : 
Kara nakil vasıtasının nev'i (Turizm otomobili, otobüs v. s.) 

. de (mahal ismi) sayı tahtında kaydolmuştur. 

Şasi 

Motor 

Karoseri 

imal senesi . . 
Yedek lâstikleri 
Sair hususiyeleri 

$ Marka . . . 
) Numara . . 

f Marka . . . 
Numara . . 
Silindir adedi 
Beygir kuvveti 

f Tipi veya şekli 
Markası 

-J Eengi 
iç döşemesi 
Yer adedi veya taşıma hacmi 

Birinci formül f Bu muayene yukarda tavsif edilen kâra nakil vasıtasına ait mu
vakkat ithal belgelerinin ibrazından sonra yapılmıştır. . . . . Duruma göre 

kabul olunacak 
formüller | (Sıra numarası, triptik veya gümrük geçiş karnesinin verildiği 

I yer ve tarihi, bunu veren teşkilâtın ismi) 
ikinci formül Hiçbir muvakkat ithal belgesi ibraz edilmemiştir. 

de (mahal ismi) 
tarihinde tanzim edilmiştir. 

imza (1ar) 
imza eden (lerin) resmî sıfat (lan) 

» « - o 

( S. Sayısı : 288 ) 



Devre : X 
içtima : 2 S. SAYISI 289 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1953 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muha
sebat Reisliği tezkeresi ile Karayolları Umum Müdürlüğünün 
1953 malî yılı hesabı katî kanunu lâyihası ve Divanı Muhasebat 

Encümeni mazbatası (3/254, 1/304) 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1953 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/254) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 
sayı : 386771/1859 

16. XI. 1955 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1953 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesi
nin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
Muhittin Gürün 

MUTABAKAT BEYANNAMESİ 

Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye kanunları gereğince bir nüshası Divanı Muhasebata gön
derilen Karayolları Umum Müdürlüğünün 1953 malî yılı hesabı katîsi; Divanı Muhasebatça tetkik 
ve muhakeme edilmiş olan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerde yazüı 
meşruhat göz önünde bulundurulmak suretiyle hesabı katide gösterilen rakamların kabule şayan bu
lunmuş olduğunu arz eyleriz. 

Birinci Reis 
M. Gürün 

D. 4. Reisi 
F. Işık 

Âza 
R. Uçkun 
Aza V. 

R. Konakçı 

D. 1. Reisi 
F. Eke 

Aza 
A. A. Hemen 

Âza 
A. R. Toksöz 

Âza V. 
T. Akgün 

D. 2. Reisi 
Refik Bakuy 

(İmzada bulunamadı) 
Âza 

R. ögel 
Aza V. 

N. Başakar 
Âza V. 

§. Atamer 
Âza V. 

T. Demirkan 

D. 3. Reisvekili 
F. özbudun 

Âza 
A. R. Savcı 

Âza V. 
R. örencik 

Âza V. 
N. Teker 

Müddeiumumi 
E. Arkun 



Karayollan Umum Müdürlüğünün 1953 malî yılı hesabı kati kanunu lâyihası (1/304) 

T. C. 
Başvekalet 

Kanunlar ve Kararlar ' 2 . VII . 1955 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-159/2056 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1953 malî yılı hesabı katisi hakkında Nafıa Vekâletince 
hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 18 . VI . 1955 tarihinde kararlaştırılan 
kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE , 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1953 malî yılı umumi masrafları A/l ve A/2 işaretli cetvel
lerde yazılı olduğu üzere 203 868 117,65 lira ve bu yılın gelir yekûnu ise (B) işaretli cetvelde 
görüleceği veçhile 204 '868 269,95 lira, gelir fazlası ise 800 152,30 liradır. 

A/2 işaretli cetvelin sütunu mahsusunda gösterilen 15 814 813,53 lira 3010 sayılı Kanunla 
verilen avans olup tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

Senesi içinde sarf olunamıyan 3 035 243,86 lira imha edilmiştir. 

Genel Mizan (Tablo 1) 

Karayolları Umum Müdürlüğünün merkez ve bölgelerinde vukubulan bütçe muamelelerinin 
özeti olup 1953 yılı içinde bütçe gelir ve giderlerine ait rakamlar iemalen gösterilmiş ve yapılmış 
olan hizmetler arasında bütçe harici muamelelerin 1954 yılma devreden bakiyeleri ile nakit mevcu
du hususi hesaplarında gösterilmiştir. 

Bütçe geliri 

1955 yılı içinde bütçe gelirinden yapılan tahsilat (204 €68 269) lira (95) kuruştur. 

Bütçe gelirinin çeşidi ile mukayesesi 

1 nci Fasıl : (Karayolları Umum Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanu
nun 20 nci maddesi gereğince Hazineden alınacak paralar) karşılığı bütçeye konulmuş bulunan 
(98 850 000) lira tamamen tahsil olunmuştur. 

2 nci Fasıl : (Hazineden yardım) karşılığı olarak bütçeye konulmuş bulunan (88 875 000) li
ranın (13 683 640.49) lira fazlasiyle (102 558 640.49) lira tahsil olunmuştur. 

3 ncü Fasıl : (^eberrular ve çeşitli varidat) bütçeye konulan 1 liraya mukabil (998 859.11) 
lira tahsilat yapılmıştır. 

4 ncü Fasıl : (Menkul ve gayrimenkul mallar satış bedelleri) bütçeye (1 249 997) lira konul
muş ise de (284 220.70) lira tahsil olunmuştur. 

5 nci Fasıl : (Mütaahhitlere verilecek malzeme, alât, edevat, depo ve sairenin kira bedelleri) 
bütçeye konulan 1 liraya mukabil (32 876.80) lira tahsilat yapılmıştır. 
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6 ncı Fasıl : (Mütaahhitlerden alınacak gecikme ve saire tazminatı ve mütaahhitlerin irat kay
dolunan teminat akçeleri) olarak bütçeye konulan 1 liraya mukabil (515 610.29) lira tahsilat yapıl
mıştır. 

7 nci Fasıl : Bütçenin (B) cetveline dâhil oimıyan ve îcra Vekilleri Heyeti karariyle 505O sarılı 
Kanununun 2 nci maddesine istinaden Umum Müdürlük (Çamaltı - Yavşan tuzlaları) diye açılan 
özel fasla 1953 yılında (228 365) lira (48) kuruş irat kaydolunmuştur. 

8 nci Fasıl : Bütçenin (B) işaretli cetveline dâhil oimıyan ve 1525 sayılı Şose ve Köprüler Ka
nunu ile ek ve tadillerine göre tahsil olunan Yol Vergisinden ayrılan % 15 hisselerden 
(1 199 599) lira (08) kuruş Bütçe Kanununun 9 ncu maddesine istinaden Karayolları Umum 
Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde açılan özel bir fasla varidat, diğer taraf
tan (A/2) işaretli cetvelde mevcut tertiplere tahsisat kaydolunmuştur. 

Gelir tahakkuk ve tahsilatının mukayesesi 

Genel Müdürlük kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde «(19) 
ncu maddenin 2, 3, 4 numaralı bentlerinde yazılı vergi ve resimler Hazinece cibayedolunarak gelir 
bütçesine irat kaydolunur. Karşılığında Karayolları Umum Müdürlüğüne verilmek üzere her yıl ge
lir tahminleri tutarında Maliye bütçesine tahsisat konulur. Yıl sonunda sağlanan gelir, bütçeye ko
nulan tahsisattan fazla veya eksik olduğu takdirde bu miktarlar ertesi yıl tahsisatın hesabında nazara 
alınır.» diye yazılı bulunduğundan bu fasıllara ait gelirin tahakkuk ve tahsili Maliye Vekââletince 
yapılmaktadır. 

Tahsisat 

Lira K. 

188 975 000 00 1953 yılı bütçesine konulmuş bulunan tahsisat tutarı. 
1 199 599 08 525 sayılı Şose ve köprüler Kanununa göre 1952 yılından devreden miktar olup 

6061 sayılı 1953 yılı Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi gereğince kaydolunan 
364 037 19 Çamaltı - Yavşan tuzlalarının 5750 sayılı Kanun gereğince karayolları şebekesine 

bağlanması masrafları 
3010 sayılı Kanun gereğince 1953 yılma devreden avans bakiyeleri 
6211 sayılı Kanunla ilâve olunan tahsisat 
6212 sayılı Kanunla ilâve olunan tahsisat 
6262 sayılı Kanunla 781 -10 faslına munzam olarak verilen ödenek 
6262 sayılı Kanunla 783. faslına munzam olarak verilen ödenek 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi gereğince ek olarak verilen (407 -
30 geriverilecek paralar) 

20 000 00 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi gereğince ek olarak verilen (407 -
40 mahkeme hardan) 

10 042 495 
304 395 

1 792 648 
10 000 000 
10 000 000 

20 000 

45 
00 
32 
00 
00 
00 

222 718 175 04 Yekûn 

Bütçe giderleri 

Nakden Ödenen 
Bütçe emanetine alman 
Haziran 1954 sonuna kadar mahsubolunan 

Yekûn 

189 909 962 
8 728 884 
5 229 270 

203 868 117 

62 
22 
'81 

65 
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~ 4 — 
Lira K. 

222 718 175 04 1953 yılı ödenek durumu 
203 868 117 65 1953 yılı sarfiyat yekûnu 

18 850 057 39 
15 814 813 53 3010 sayılı Kanun gereğince senesi içinde harcanmıyan avanslar bakiyesi 

3 035 243 86 îmha edilecek miktar 

Bütçe gelir ve giderinin mukayesesi 

204 668 269 95 Gelir tahsilatı 
203 868 117 65 Bütçe gideri mahsup devresindeki harcama 

800 152 30 Bütçe noktasından yapılan tasarruf 

Nakdin kontrolü 

11 833 425 13 1954 yılma müdevver âdi emanet, bütçe emaneti ve emeklilik kesenekleri ve Dev
let yardımları bakiyesi 

2 293 489 26 Şubat 1954 yılı sonundaki kasa ve bankalar mevcudu 

9 539 935 87 Kasa ve banka mevcuduna nazaran (gelir noksanı) 

N 
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Zimmet 
Hesap isimleri Lira K. 

Bütçe geliri 
Bütçe geliri tahakkuk ve tahsilatı 
Muhasebatı umumiye 
ödeme emirleri 
Kasa hesabı 
Banka cari hesabı 
Avans ve krediler hesabı 
Eşhas borçları hesabı 
Bütçe hizmetlerinden doğma eşhas 
borçları hesabı 
Âdi emanetler hesabı 
Bütçe emanetleri hesabı 
Emeklilik kesenekleri ve devlet 
yardımları cari hesabı 
Saymanlıklar irsalât hesabı 
Bütçe hizmetlerinden doğma eşhas 
borçları karşılığı hesabı 
Esham ve tahvilât hesabı 
Esham ve tahvilât emanetleri he
sabı 
Bütçe gelirleri hesabı 
Bütçe giderleri hesabı 
Genel merkez hesabı 
Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı 

222 718 175 
204 668 269 
222 718 175 
203 868 117 
8 239 014 

286 112 911 
49 196 595 

966 393 

162 606 
12 067 953 
12 540 652 

277 215 
74 137 465 

138 485 
319 469. 
260 815 

41 543 
200 936 634 

39 469 
5 811 468 

04 
95 
04 
65 
70 
14 
70 
85 

11 
51 
97 

21 
06 

35 
00 
00 

05 
61 
11 
06 

Umumi yekûn 1 505 221 430 11 

Umumi mizan 

Matlûp Zimm 
Lira K. Li 

^ 204 668 269 
222 718 175 
203 868 117 
222 718 175 
8 203 053 

283 855 383 
27 828 809 

192 451 

138 485 
15 163 709 
21 268 537 

286 000 
75 116 873 

162 6ü") 
260 815 
319 469 

204 668 269 

13 783 229 

95 
04 
65 
04 
24 
34 
86 
20 

30 
21 
19 

42 
96 

34 
00 
00 

95 

4? 

18 

18 

2 
21 

200 

5 

1 505 221 430 11 268 



Emanet paralann kontrolü 

* Lira K. 

3 095 755 
8 728 884 

8 785 

70 
22 
21 

Âdi emanetler 
Bütçe emanetleri hesabı 
Emeklilik kesenekleri ve devlet yardımları cari hesabı 

11 833 425 13 Yekûn 
35 961 46 Kasa mevcudu 

2 257 527 80 Banka mevcudu 

2 293 489 
11 833 425 
2 293 489 

26 
13 
26 

Yekûn 
Emanet paralar olup veznenin ödemeye mecbur olduğu 
Kasa ve banka mevcudu olup 1954 yılma devredilen 

9 539 935 87 ödenmesi gereken emanet paraların bakiyesi 

Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı Muhasebat Encümeni 

Esas No. 3/254,1/304 
Karar No. 34 

13.VII.1956 

Yüksek Reisliğe 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1953 malî 
yılı hesabı katîsi hakkında Başvekâletin 2 Tem
muz 1955 tarih ve 71-159/2056 numaralı yazısı 
ile teklif olunan kanun lâyihası Divanı Muhase
batın mutabakat beyannamesiyle birlikte, Diva
nı Muhasebat ve Karayolları Umum Müdürlüğü 
temsilcileri huzuriyle tetkik ve müzakere olun
du. 

1. Tahsisat : 
1953 malî yılı Bütçe Kanunu ile verilen ve 

sonradan ilâveten alman tahsisat miktarı muta
bakat beyannamesi ve hesabı katîde birbirine 
uygun olarak 222 718 175 lira 04 kuruştur. 

2. Sarfiyat : 
Mutabakat beyannamesi ile hesabı katîde bir

birine uygun olarak 203 868 117 lira 65 kuruş
tur. 

781 nci yollar ve köprüler faslından yapılan 
sarfiyat içinde binek otomobillerine ait sarfiya
tın dâhil bulunduğu ve kanunen kabule mesağ 
bulunmadığı anlaşılan bu sarfiyatın tefrikine 
imkân olmadığından bugüne kadar yapılan sar

fiyatın Millî Müdafaa Vekâletinden bedelsiz 
olarak devredilen ve yol inşaatında kullanılan 
binek arabalarına ait işletme masraflarının yol 
maliyetine dâhil ayniyat hesapları ayrı tutulmadı
ğından bu fasıldan yapılan masrafların maliyete 
intikal eylemiş bulunması itibariyle encümeni-
mizce bu hususta Karayolları Kanununun ve 
3827 sayılı Nakil vasıtaları Kanunu tadil veya 
her iki kanunla telifi sağlanmak kaydiyle ka
bulü zaruri görülmüştür. 

3. îmha edilen tahsisat : 
Encümenimizco bu kayıt ve şartlar altında 

kabul edilen tahsisat ve sarfiyata göre tahsisat 
bakiyesi 18 850 057 lira 39 kuruştan ibaret 
olup bundan 3010 sayılı Kanun gereğince ve
rilen 15 814 813 lira 53 kuruş avansın tenzi
linden sonra kalan 3 035 243 lira 86 kuruş
luk tahsisatın imhası icabetmiş ve ekli cetvel
ler ona göre tanzim edilmiştir. 

4. Varidat tahakkukatı : 
Mutabakat Beyannamesinde 204 650 251 lira 

90 kuruştan ibaret olup hesabı katîde 18 018 
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lira 05 kuruş fazlası ile 204 668 269 lira 95 ku
ruştur. 

Bu fazlalık umum müdürlük merkez muha-
sipliğince 1953 yılı zarfında varidat hesabın
da zimmete alınarak reddiyat kaydedilmiş olan 
17 009 lira 09 kuruş ile keza Konya, Ankara, 
Elâzığ, Diyarbakır ve Trabzon Bölge muhasip-
liklerince aynı şekilde reddiyat kaydolunan 

.1 008 lira 96 kuruş ki, ceman 18 018 lira 05 
kuruşun hesabı katî varidat cetvelinden tenzil 
edilmemiş olmasından ileri geldiği anlaşılmak
la Divanı Muhasebatça tesbit edilen 204 650 251 
lira 90 kuruşun Varidat Tahakkukatı olarak 
kabul edilmiştir. 

Tahsilat: 
Mutabakat Beyannamesinde varidat tahsi

latı olarak 204 650 251 lira 90 kuruş tesbit edil
miş olduğu halde hesabı katide 10 018 lira 
05 kuruş fazlası ile 204 668 269 lira 95 ku
ruştur. 

Fark sebebi tahakkukat kısmında izah edil
miş olmakla Divanı Muhasebatça tesbit olunan 
204 650 251 lira 90 kuruş varidat tahsilatı 
olarak encümenimizce kabul edilmiştir. 

5. Karay olları Umum Müdürlüğü 1953 yı
lında yaptığı 204 650 251 lira 90 kuruş tahsi
lata karşılık 203 868 117 lira 65 kuruşluk sarfi
yat yaptığından aradaki farkı teşkil edeu 
782 134 lira 25 kuruş tahsilat fazlası olarak 
kalmıştır. 

Yukarda arz olunan sebeplere ve kabul edi
len tahsisat, sarfiyat ve varidatın mutabakat 
beyannamesininde yazılı maktarlara uygun ol
duğu anlaşılmasına göre değişik olarak tanzim 
edilmiş bulunan kanun lâyihası Büyük Millet 
Meclisinin yüksek tasvibine arz edilmek üzere 
Yük;sek Reislişe sunulu/r. 
Divanı Muhasebat En. Reisi M. M 

Niğde Yozgad 
8. Ertur T. Alpay 

Bolu Denizli Tokad 
A. Haü Muhalifim A. Gürhan 

M. Gülcügil 
îmzada bulunamadı 

Tunceli Tokad Mardin 
B. T. Okaygün S. Gülüt H. Satana 

îmzada bulunamadı 
Yozgad 

N. Kurban 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayoltarı Umum Müdürlüğünün 1953 malî 
yılı hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 1953 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde gösterildi üzere 
203 868 117 lira 65 kuruştur. 

MADDE 2. — Bu idarenin 1953 malî yılı 
tahsilatı, ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 204 668 269 lira 95 kuruştur. 

MADDE 3. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A/2) işaretli cetvelin ayrı 
bir sütununda gösterilen (15 814 813.53) lira 
tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 4. — Varidatla masraflar arasında
ki 800 152 lira 30 kuruş varidat fazlası 1954 yı
lma devredilmiştir. 

MADDE 5. — Tahsisattan 1953 malî yılı 
içinde sarf olunmıyan ve bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen 
3 035 243 lira 86 kuruş tahsisat artığı iptal 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

18 . VI . 1955 
Başvekil ve Devlet Vekili 

Hariciye V. V. Başvekil Yardımcısı 
A. Menderes F. R, Zorlu 

Devlet Vekili Devlet Vekili 
M. Sarol O. Kapanı 

Devlet Vekili Adliye Vekili 
F. Köprülü O. §. Çiçekdağ 

Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 
E. Menderes N. Gedik 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
H. Polatkan 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1953 bütçe 
yılı hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 1953 bütçe yılı sarfiyatı ilişik ( A / l ) 
ve (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(6 822 270) lira (33) kuruşu âdi, (184 542 271) 
lira (36) kuruşu yatırım ve (12 503 575) lira 
(96) kuruşu hususi fasıllara aidolamak üzere 
(203 868 117) lira (65) kuruştur. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 1953 bütçe yılı tahsilatı ilişik (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (204 650 251) 
lira (90) kuruştur. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasında
ki farkı teşkil eden (782 134) lira (25) kuruş 
tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsubu 
yapılmak üzere 3010 sayılı Kanun mucibince 
avans olarak verilen ve (A/2) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (15 814 813) 
lira (53) kuruş tahsisattan mevkuf tutulmuş
tur. 

MADDE 5. — Tahsisattan 1953 bütçe yılı 
içinde sarf olunmayan ve (A / l ) ve (A/2) işa
retli cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen 
(3 035 243) lira (86) kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

Maarif Vekili Nafıa Vekili 
(7. Yardımcı K. Zeytinoğlu 

İkt. ve Ticaret Vekili Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
S. Yırcah Dr. Behçet Uz 

Güm. ve İn. Veküi Ziraat Vekili 
E. Kalafat N. ökmen 

Münakalât Vekili Çalışma Vekili 
M. Çavuşoğlu U. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 
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F 

201 
202 
203 

206 

207 

209 

210 
211 

301 

302 

303 
304 

305 
306 
307 
308 

403 
407 

409 
451 
452 

453 

458 

Tahsisatın nev'i 

Maaşlar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler üc
reti 
4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince yapıla
cak zam ve yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 nei 
maddesi gereğince öde
necek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gere
ğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Teknik elemanlara veri
lecek ikramiye 
Merkez daireleri büro 
masrafları 
Vilâyetler büro masraf
ları 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve masrafları 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gere
ğince ödenecek tedavi 
masrafları ve yollukları 
Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Ka
nununun 48 nci madde
sini ilgilendiren masraf
lar 
Mahkeme masrafları 
Yayın masrafları 
Staj ve tetkikat masraf
ları 
Milletlerarası münase
betlerin gerektirdiği 
masraflar 
Fuar, sergi ve teşvik 

A 

Tahsisat 
Lira 

1 — 

3 511 801 
1 632 900 

900 000 

100 400 

3 000 

395 266 
2 100 

300 000 

51 000 

80 000 
12 000 

77 000 
70 200 
2 500 

50 001 

16 000 
7 500 

70 000 
100 000 

2 500 

110 001 

12 500 

- OETVELÎ 

Sarfiyat 
K. Lira 

2 342 635 
1 364 914 

657 199 

75 343 

251 644 
2 100 

296 150 

43 793 

68 364 
9 373 

74 804 
61 116 

1 484 
36 363 

6 989 
7 451 

34 910 
68 598 
2 464 

21 185 

11 755 

K. 

16 
33 

59 

83 

61 

37 

69 
02 

74 
67 
70 
55 

43 
18 

50 
64 
54 

68 

25 

3010 sayılı 
Kanun gereğince İmha olunan 

verilen avans tahsisat yekûnu 
Lira K. Lira K. 

1 169 165 84 
267 985 67 

242 800 41 

25 056 17 

3 000 

ÂS 621 

3 850 

7 206 

11 635 
2 626 

2 195 
9 083 
1 015 

13 637 

9 010 
48 

39 

63 

31 
98 

26 
33 
30 
45 

57 
82 

35 089 50 
31 401 36 

35 46 

88 815 32 

744 75 
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F. 

476 
501 
502 
505 

Tahsisatın nev'i 

masrafları 
Kurs masrafları 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Hükme bağlı borçlar 

A / l cetveli yekûnu 

Tahsisat 
Lira K. 

15 001 
5 000 

1 135 762 
270 401 
10 000 

8 942 833 

Sarfiyat 
Lira 

15 000 

1 129 662 
228 969 

9 994 

6 822 270 

K. 

57 
61 
67 

33 

3010 
Kanun g< 

verilen 
Lira 

sayılı 
ereğince 
avans 

K. 

İmha. olunan 
tahsisat 
Lira K. 

1 
5 000 
6 099 43-

41 431 39 
5 33 

2 120 562 67 

A/2 Yatırımlar 
771 Karayolları Umum Mü

dürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 5539 
sayılı Kanunun 29 neu 
maddesi gereğince ayrı
lacak atelyeler döner 
sermayesi 1 

781 Yollar, ve köprüler 138 321 765 08 
782 Teknik hizmetler geçici 

görev yolluğu 550 000 
783 Vilâyet ve köy yolları 

yapımına yardım (Da
ğıtım ve harcama şekli 
Heyeti Vekilece belirti
lir) 61 400 000 

123 626 224 65 

469 910 81 

15 129 862 29 

60 446 135 90 684 951 24 

özel Çamaltı ve Yavşan tuzla
ları 364 037 19 

» 3010 sayılı Kanun gere
ğince geçen ve eski sene
ler bütçe mahsubatı 10 042 495 45 

» 6211 sayılı Kanunla tahsi
sat 304 395 

» 6212 sayılı Kanunla tahsi-. 
sat 1 792 648 32 

364 037 19 

10 042 495 45 

304 395 

1 792 648 32 

Özeller yekûnu 12 503 575 9.6 12 503 575 96 15 814 813 53 

İCMAL 
A / l cetveli yekûnu 
A/2 cetveli yekûnu 
özel bölüm yekûnu 

8 942 833 
201 271 766 
12 503 575 

565 677 04 

80 089 19* 

268 912 86-

A/2 cetveli yekûnu 201271766 08 184542 271 36 15 814 813 53 914 681 19 

96 

6 822 270 33 
184 542 271 36 
12 503 575 96 

15 814 813 53 
2 120 562 67 
914 681 19 

UMUMÎ YEKÛN 222718175 04 203 868117 65 15 814 813 53 3 035 243 86 
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B - CETVELİ 

Muhammenat Tahsilat 
Varidatın nev'i Lira K. Lira 

Karayolları Umum Müdürlüğü Kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Hazineden alınacak paralar 98 850 000 98 850 000 
Hazineden yardım 88 875 000 102 558 640 
Teberrular ve çeşitli varidat 1 998 959 
Menkul ve gayrimenkul mallar satış bedelleri 1 249 997 284 220 
Mütaahhitlere verilecek malzeme alet edevat de
po, arazi ve sairenin kira bedelleri 1 32 876 
Mütaahhitlerden alınacak gecikme ve saire tazmi
natı ve mütaahhitlerin irat kaydolunan teminat 
akçeleri 
Çamaltı - Yavşan tuzlaları 
1525 sayılı Kanunla 

YEKÛN 

1 

188 975 000 

497 592 
228 363 

1 199 599 

204 650 251 
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S. SAYISI : 290 

Atom Enerjisi Komisyonu kurulması hakkında kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/500) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . VI. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-394/2296 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Atom Enerjisi Komisyonu kurulması hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îera Ve
killeri Heyetince 19 . VI . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikle-
riyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Atom Enerjisinin yakın yıllarda sulhçü makııtlarla tatbikatının çok inkişaflar kaydettiği mu
hakkaktır. Bu sebep dolayısiyledir ki, dünyanın ilim muhitlerinde beşeriyetin atom devri olarak 
adlandırılacak yerii bir devreye intikal eylemiş bulunduğu ifade edilmektedir. 

Atom Enerjisinin sulhçü maksatlarla kullanılması, yabancı memleketlerde çok ciddî etüdlere 
mevzu teşkil etmekte ve bu maksatla toplanan beynelmilel kongre ve konferanslarda muhtelif mil
letlerin mümessilleri, memleketlerinde vücuda getirilen plân ve programları arz eylemektedirler. 

Memleketimizde de, hiç vakit geçirmeksizin mevzuubahis konu ile, çeşitli yönlerden en ciddî şe
kilde meşgul olmak ve bu bakımdan istikbali hazırlamak zarureti bütün icaplariyle meydandadır. 
Mevzuubahis mesaiye derhal, plânlı ve hesaplı şekilde girişebilmek, milletlerarası çalışmalarda 
memleketimizin noktai nazarını tesbit ve arz edebilmek maksatlariyle en ehemmiyetli bir adım ol
mak üzere «Atom Enerjisi Komisyonu kurulması hakkında kanun lâyihası», hazırlanmış bulun
maktadır. 

Lâyihanın başta gelen hususiyeti, günün realiteleriyle müstakbel inkişafları ihata edebilecek 
kıymette elâstikî ve tatbik kabiliyetini haiz hükümleri ihtiva eylemekte bulunmasıdır. Bu suretle 
halen malik bulunduğumuz imkânlardan âzami istifadeyi sağlamayı ve aynı zamanda mevcut im
kân ve vasıtaları inkişaf ettirmeyi mümkün kılacak bir lâyihanın vücuda. getirilmesine gayret 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesinde, Başvekâlete bağlı daimî bir Atom Enerjisi Komisyonunun teş
kil edildiği beyan edilmiş ve geniş hatlariyle böyle bir komisyonun teşkili suretiyle ta,kibedilen 
maksadın ne olduğu ifade edilmiştir. 

İkinci maddesinde, Atom Enerjisi Komisyonunun gaye ve maksatlarını tahakkuk ettirmek üze
re, ne gibi faaliyetleri icra eyliyeceği muhtelif bentler halinde tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu fıkralarda ifade edilen faaliyetler umumiyetle koordinasyon, teşvik ve murakebenin ne suretle 
icra olunacağını göstermek maksadını istihdaf eylemiştir. Binaenaleyh, esas prensip, araştırma ve 
işletme faaliyetlerinin memleket içindeki muhtelif müesseseler tarafından yürütülmesi ve komisyo
nun bu faaliyetlerin ahenkleştirilmesi, plânlaştırılması, tanzim edilmesi ve bir programa raptı gibi 
daha ziyade sevk T» idar* edici faaüytfeler lora eylemesi, binnetice bir karar organı olmasıdır. Fa-
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kat ikinci maddenin (a) bendinin son cümlesinde lüzum ve imkân hâsıl oldukça yeni araştırma mü
esseselerinin komisyon tarafından kurulacağının ve kurdurulacağmın tesbit edilmiş bulunması, ko
misyonun doğrudan doğruya araştırma ve işletme mesaisini de icra edebilmesine imkân vermektedir. 
Kajldı ki, yine aynı bendin ilk cümlesi gereğince, Başvekâlete bağlı olan bu komisyonun yapacağı 
tavsiyelerin dikkatle nazara alınacağı ve bunların yerine getirilmesi icabatmdan olarak, bütçeye ko
nulacak tahsisat ile komisyonun çeşitli müesseseleri istediği istikamette mesaiye sevk edebileceği çok 
açık olarak meydandadır. Ayrıca, ikinci maddenin (j) bendinin her istikamette mesainin komisyon 
tarafından yürütülebilmesi ve tahakkuk ettirilebilmesini sağlamak hususunda verdiği imkân çok dik
kate şayan sayılmak lâzımdır. 

Atom Enerjisi Komisyonunun ifa eyliyeceği tanzim ve koordinasyon vazifeleri dolayısiyle Başve
kâlete, bağlı olması ve bu itibarla da Başvekâlet bütçesi içerisinde mütalâa olunması yerinde bir 
tedbir olarak mülâhaza edilmiştir. 

Memleketimizde atom enerjisiyle ilgili sahalarla meşgul üstün ehliyetteki ilim ve tatbikat adam
larının adedi nazara alınmak suretiyle komisyonun, 9 üye ve aşağıda sureti teşekkülünden bah
sedilecek Atom Enerjisi İstişare Heyeti Reisi ile Komisyon Genel Sekreterinden müteşekkil olma
sı ve Başvekâlet Müsteşarının riyasetinde bulunması uygun görülmüştür. Bu haliyle Atom Ener
jisi Komisyonuna dâhil olan ve atom enerjisiyle ilgili müesseseler ve üniversitelerin seçecekleri nam
zetler arasından icra Vekilleri Heyetince tâyin olunacak komisyon azaları, reis tarafından vâki da
vet üzerine toplanacaklar ve gerekli kararları ittihaz edeceklerdir. Azalara bu mesaileri dolayısiyle 
mer'i mevzuat dâhilinde tazminat verilecek ve bu, kendiledinin mûtat vazifeleri dolayısiyle almak
ta oldukları malî haklara hiçbir suretle müessir olmıyacaktır. Bu yolla halen memleketimizde ade
di mahdut miktarda bulunan kıymetli ilim ve tatbikat adamlarından hem esas vazifelerinde ve hem 
de komisyonun çalışmalarında faydalanmak imkânı hâsıl olmuş bulunacaktır. Yetişecek ilim adam
larına daimî imkân sağlamak ve komisyonun dinamik bir hüviyet taşımasını mümkün kılmak üzere 
azaların üçer yıl müddet için seçilmeleri ve fakat yeniden seçimin caiz olması şekli ihtiyar edil
miştir. 

Lâyihanın dikkate şayan olan bir hususiyeti de, Atom Enerjisi Komisyonunun ilmî bir İstişa
re Heyeti ve icra işlerini yürütmek üzere bir Genel Sekreterlik ile teçhiz edilmiş bulunmasıdır. 

Atom Enerjisi İstişare Heyeti salâhiyeti, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından sunulan mesele
leri incelemek ve mütalâa ve tekliflerini bildirmekten ibarettir. Böylece, İstişare Heyetinin vazife
si tamamiyle ilmî ve teknik olmaktadır. Bu kurulun âza adedi tahdidedilmemiş ve tezahür edecek 
ihtiyaçlara göre miktarının Atom Enerjisi Komisyonunca tespiti ve âzalarının da keza aynı ko
misyon tarafından tâyini uygun mülâhaza edilmiştir. Hattâ, tetkik olunan meselelerin şümulü 
icabettirdiğinde, İstişare Heyetinin, ihtisas komiteleri kurabilmesi ve yine icabettiğinde heyetin, 
muayyen meseleler için hariçten de uzmanlar celbedebilmesi mümkündür. 

İstişare Heyetinin böylece vazifesi, Atom Eiıerjisi Komisyonunun vereceği kararların ele
manlarım hazırlamak ve işlerin ihtisas icapları içinde kararlara raptım mümkün kılmaktır. Bu he
yete de âzalık müddeti yukarıda arz olunan mülâhazalar dolayısiyle üç sene olarak tesbit edilmiştir, 

Atom Enerjisi Komisyonu emrinde faaliyette bulunacak Genel Sekreterlik teşkilâtının seyyal ol
ması ve zuhur edecek ihtiyaçları karşılamak üzere inkişafa müsait bulunması icabedeceği mülâha-
zasiyle teşkilât ile vazife ve salâhiyetlerinin mezkûr komisyonun mütalâası alınmak suretiyle İcra 
Vekilleri Heyetince tesbiti uygun görülmüştür. 

Komisyonun icra organı sıfatiyle vazife görecek olan Genel Sekreterlik teşkilâtının istilzam et
tiği kadrolar Başvekâlet teşkilâtı kadrosuna ilâve edilmiş, bu icra organının başında yer almış bu
lunan Genel Sekreterin maaşı 125 lira üzerinden teklif olunmuş ve bu işi başaracak evsafta bir kim
senin tâyinini sağlamak maksadiyle Genel Sekreterin tâyini 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 
hükümlerine tâbi tutulmuştur. 

Atom Enerjisi Komisyonunun 1956 malî yılı zarfındaki faaliyeti masraflarını karşılamak üze
re muvakkat bir ve ikinci maddeler sevk edilmiştir. 
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Mezkûr malî yıl zarfındaki Genel Sekreterlik teşkilâtı kadrosunun maaş ve diğer özlük hakları 
Başvekâlet bütçesinin ilgili tertiplerinden yapılacak tasarruflarla karşılanacaktır. 

Hükümleri ve esasları bu suretle hulâsa olunan Atom Enerjisi Komisyonunun memleketimiz
de atom enerjisinin iptidai maddelerinin aranıp bulunması, lüzumlu araştırmaların icrası ve niha
yet enerjiden bilfiil istifade hususlarmda yapılması ve artırılması zaruri mesaiyi tanzim, teş
vik ve koordone etmek bakımlarından büyük hizmetler sağlıyacak ve memleketin atom enerjisi sa
hasında en salahiyetli bir mercii olacak, yabancı memleketlerle yapılmakta ve yapılacak olan te
maslar için müracaat kaynağı teşkil edecektir. 

Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümenı 
Esas No. 1/500 

Karar No. 30 
Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan «Atom 
Enerjisi Komisyonu kurulması hakkında kanun 
lâyihası» üzerinde, Başvekâlet ve Hariciye Ve
kâleti mümessilleri de hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Lâyiha esbabı mueibesinde serdedilen mütalâa 
ve mülâhazalar yerinde görülerek, encümenimiz-
ce aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile su
nulur. 

Reis M. M. 
Rize Uşak. 

A. Morgil O. Dengiz 

Ankara 
ö. Bilen 

Trabzon 
H. Ağanoğlu 

Urfa 
A. özbay 

11 . VII , 1956 

Çankırı 
/ . Aydın 

îçel 
R. Çetin 

İstanbul 
A. Hacopulos 

Tunceli 
Komisyonda Maarif Vekâletini 
ve Üniversiteyi temsilen kimse 

bulunmadı 
F. Ülkü 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/500 
Karar No. 144 

16 . VII . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Atom Enerjisi Komisyonu kurulması hak
kında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi 
tcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başve
kâletin 30 . VI . 1956 tarihli ve 7.1/394 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Maarif 
Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize 
hayale edilmiş olmakla hükümet mümessilleri 

* hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mueibesinde tafsilen 
arz ve izah edildiği üzere memleketimizde atom 
enerjisinin iptidai maddelerinin aranıp bulun
ması, lüzumlu araştırmaların icrası, ve enerji
den bilfiil istifade hususlarında zaruri mesaiyi 
tanzim, teşvik ve koordine etmesi ve yabancı 
memleketlerle yapılmakta,, ve yapılacak olan te
maslar için müracaat, kaynağı ve memleketin 
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atom enerjisi sahasında en salahiyetli mercii ol
ması gayeleriyle iştigal etmek üzere Atom Ener
jisi Komisyonu kurulmasını istihdaf etmekte
dir. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maarif En
cümeni Hükümetin teklifini aynen kabul etmiş 
ve encümenimizde cereyan eden müzakerelerden 
ve alman mütemmim izahattan sonra lâyihanın 
şevkini mucip sebepler yerinde mütalâa edile
rek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Lâyihanın 1 ve 2 nci maddeleri aynen, 3 ncü 
maddesi tadilen, 4 ve 5 nci maddeleri aynen, 6 
nci maddeden «teşkilât» kelimesi çıkarılmak ve 
7 nci madde gereğince verilecek ücretin beher 
toplantı için Vekiller Heyetince takdir edilecek 
miktar olarak tesbit edilmek suretiyle 6 ve 7 nci 
maddeler kabul edilmiştir. 

Lâyihanın mütaakıp maddeleri ile merbut cet
velleri aynen kabul edilmek suretiyle yeniden 

ihzar olunan kanun lâyihası Umumi Heyetin tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Beisliğe sunu
lur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Bu Mazbata M. 
Zonguldak 
8. Ataman 

Afyon K. 
M. A. Ülgen 

Çorum 
y. Gürsel 
istanbul 

N. A. Sav 
Ordu 

R. Aksoy 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 

Antalya 
K. Akmanlar 

Erzurum 
§. Erker 
Konya 

B. Birand 
Ordu 

S. îşbakan 
Trabzon 
/. Şener 

Mazbata Muharriri 
Giresun 

M. Şener 
Kâtip 
Balıkesir 

M. H. Timurta§ 
Çoruh 

Y. Gümüşel 
îçel 

/. Gürgen 
Manisa 

M. Kurbanoğlu 
Siird 

B. Erden 
Zonguldak 
8. Duralı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Atom Enerjisi Komisyonu kurulması hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Atom enerjisinin memleketin 
refah seviyesini yükseltmek ve âli menfaatleri
ni korumak maksatlariyle tatbikatını temin et-
me}s için yapılacak ilmî, iktisadi,. teknik ve 
idari çalışmaları koordone, teşvik ve murakabe 
etmek üzere Başvekâlete bağlı bir «Atom Ener
jisi Komisyonu» kurulmuştur. 

MADDE 2. — Atom Enerjisi Komisyonu 
birinci maddede zikredilen gaye ve maksatları 
tahakkuk ettirmek üzere aşağıda gösterilen faa
liyetleri icra eder. 

a) Atom enerjisi sahasındaki bütün ilmî ve 
teknik araştırmaları tanzim eder ve gerekli te
sis ve lâboratuvarlarm kurulması ve işletilme
sini temin hususunda tavsiye ve yardımlarda 
bulunur; imkân ve lüzum hâsıl oldukça yeni 
araştırma müesseseleri kurar ve kurdurur. 

b) Atom enerjisinden geniş ölçüde faydala
nabilmesini temin etmek ve halk eğitiminin ne 
suretle icra olunacağını göstermek üzere prog
ramlar hazırlar. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Atom Enerjisi Komisyonu kurulması hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1. "7 Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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c) İlmî ve teknik ihtisas erbabının yetişti
rilmesi hususunda ilgili vekâletlere, üniversite
lere ve diğer resmî ve hususi müessese ve teşek
küllere tavsiye ve yardımlarda bulunur-, müte
hassısların bilgi ve ihtisaslarını derinleştirmele
rini sağlamak maksadiyle mezkûr kurumlarla 
iş birliği halinde kurslar arar ve bu hususlarda 
programlar hazırlar. 

d) Memleket dâhilinde istihsal edilecek ve
ya hariçten getirtilecek ana, hususi ve tâli nük
leer maddelerin maksatlarına göre kullanılma
sını murakabe eder. 

e) Atom enerjisi istihsalinde kullanılan 
ham maddelerin memlekette aranması, istihsali. 
.tasfiyesi, işlenmesi ve tevzii ile ticareti husus
larında umumi esasları tesbit ve bu faaliyetleri 
kontrol eder. 

f) Atom enerjisi ile ilgili milletlerarası ve 
yabancı müessese ve teşekküllerle temaslar te
sis eder ve iş birliği yapar. 

g) Atom enerjisi hakkında dokümantasyon 
merkezi tesis eder. 

h) Atom endüstrisi sahasında muayyen hu
susların gizliliğini tesis bakımından kararlar 
alır. Gizliliği tesis edilen araştırmaları icra ey
lemiş bulunanların haklarının ne suretle .karşı
lanacağını gösteren nizamname projelerini ha
zırlar. 

i) .Atom enerjisi ile ilgili bütün çalışmalar
da riayeti lüzumlu sıhhi emniyet tedbirlerini ih
tiva e d eıı nizamname ve talimatname projeleri
ni vücude getirir. 

j) Atom enerjisi ile İlgili kanun, nizamna
me ve talimatname projelerini hazırlar, 

k) -Komisyon lüzum gördüğü ahvalde mu
kaveleli mütehassıslar da istihdam edebilir. 

MADDE 3. — Atom Enerjisi Komisyonu. 
Başvekâlet Müsteşarının reisliği altında alâkalı 
vekâletler ve diğer resmî ve hususi teşekkülle!1 

ile üniversiteler tarafından gösterilccek*nam'zet-
ler arasından, tcra Vekilleri Heyet ne? üç yıl 
müddetle tâyin olunacak dokuz âza ile istişare 
heyeti reisi ve genel sekreterden teşekkül eder. 

Müdddeti biten komisyon âzalarının yeniden 
tâyinleri caizdir. 

Komisyon, reis tarafından görülecek lüzum 
üzerine her zaman toplantıya davet edilebilir. 

B. E. 

MADDE 3. — Atom Enerjisi Komisyonu, 
Başvekil veya tensibedeceği zatın reisliği al
tında alâkalı vekâletler ve diğer resmî ve husu
si teşekküller ile üniversiteler tarafından gös
terilecek namzetler arasından, icra Vekilleri 
Heyetince üç yıl müddetle tâyin olunacak do
kuz âza"ile İstişare Heyeti Reisi ve Genel Sekre
terden teşekkül eder. 

Müddeti biten komisyon âzalarının yeni
den tâyinleri caizdir. 

Komisyon, reis tarafından görülecek lüzum 
üzerine her zaman toplantıya davet edilebilir. 

( S. Sayısı : 290 



Hü. B. E. 

MADDE 4. — Atom Enerjisi Komisyonuna 
bağlı olarak bir Enerji İstişare Heyeti ile Genel 
Sekreterlik kurulmuştur. 

MADDE 5. — İstişare Heyeti, üniversitelerin 
ilgili fakültelerine bağlı öğretim üyeleri ile di
ğer ilgili teşekkül ve müesseselerde atom ener
jisi sahasında çalışan mütehassıslar arasından 
Atom Enerjisi Komisyonunca adedi tesbit edi
lerek seçilen azalardan teşekkül eder. 

Âzalık müddeti üç yıldır. Tekrar seçim caiz
dir. 

İstişare Heyeti, azaları arasından mutlak ek
seriyet ile bir reis ve bir reisvekili seçer. 

İstişare Heyeti, Atom Enerjisi Komisyonu ta
rafından tevdi olunan mevzuları inceTiyerek 
mütalâa ve tekliflerini bildirir. Bu maksatla 
azalar arasında ihtisas komiteleri kurabileceği 
gibi muayyen meseleler hakkında fikir ve mü
talâalarını bildirmek üzere hariçten de mütehas
sıslar celbedebilir. 

MADDE 6. — Genel Sekreterliğin teşkilâtı 
ile vazife ve salâhiyetleri Atom Enerjisi Komis
yonunun mütalâası alınmak suretiyle îcra Ve
killeri Heyetince tesbit olunur. 

Genel Sekreterin tâyini 5656 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi hükümlerine tâbidir, 

MADDE 7. — Atom Enerjisi Komisyonu ile 
İstişare Heyeti azalarına İcra Vekilleri Heye
tince tesbit olunacak "miktarda tazminat ve top
landığı 'mahal haricinden gelecek olanlara 6245 
sayılı Kanun mucibince harcırah verilir. Ko
misyon ve heyet azalarından memur olanlarm 
kendi kanunlarına göre almakta oldukları taz
minat ve tahsisatlara halel gelmez. 

MADDE 8. — Bu kanunun tatbik suretini ve 
Atom Enerjisi Komisyonu ile İstişare Heyeti
nin çalışma zaman ve şekillerini göstermek üze
re bir nizamname yapılır. 

MADDE 9. •— Atom Enerjisi Komisyonu Ge
nel Sekreterliğine ait ilişik (1) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar, 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele 6330 sayılı Kanunla konulan 
kadrolara ve ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen 
hizmetliler kadroları da 1956 yılı Bütçe Ivanu-

MADDE 4. - - Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE fi. — Genel Sekreterliğin vazife ve 
salâhiyetleri Atom Enerjisi Komisyonunun mü
talâası alınmak suretiyle İcra Vekilleri Heyetin
ce tesbit olunur. 

Genel Sekreterin tâyini 3656 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi hükümlerine tâbidir. 

MADDE 7. — • Atom Enerjisi Komisyonu ile 
İstişare Heyeti azalarına beher toplantı için İc
ra Vekilleri Heyetince tesbit olunacak miktar
da tazminat ve toplandığı mahal haricinden ge
lecek olanlara 6245 sayılı Kanun mucibince har
cırah verilir. Komisyon ve Heyet azalarından 
memur olanların kendi kanunlarına göre almak
ta oldukları tazminat ve tahsisatlara halel gel
mez. 

MADDE 8, — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hü. B. E. 

rmna bağlı (D) işaretli cetvelin Başvekâlet kıs
mına ilâve olunmuştur. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1956 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A / l ve 
A/2 işaretli cetvellerin ilişik (3) sayılı cetvelde 

^yazılı tertipleri arasında (7 640) liralık münaka
le yapılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 1956 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A/2 işa
retli cetvelin Maliye Vekâleti kısmının 748 nei 

, (yatırımlar için Devlet Hava Meydanları işlet-
mesi Umum Müdürlüğüne) faslından (o 600) 
lira tenzil edilerek aynı kanuna bağlı A/ i işa
retli cetvelin Başvekâlet kısmında (Atom Ener-
iisi Komisyonu azaları tazminatları) adiyle ye
niden açılan 408 nei fasla fevkalâde tahsisat 
olarak aktarılmıştır. 

MADDE 10. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyeti girer. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur, 

19 . VI . 1956 
Başvekil 

A, Menderes 
Devlet Vekili ve 

Millî M. V. V. 
Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 

A. özel 
iktisat ve Ti. Vekili 

Z. Mandalinci 
Güm. ve in. Vekili 

İL Hüsman 
Münakal ât Vekil i 

A. Demir er 

Devlet Vekili 
M. C. Bengii 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göldürl 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekil 

N.- ö'kmen 
Nafıa Vekili 

M, Çacusoğlii. 
Sıh. ve iç. Mu. Vekili 

İV. Kör ez 
Ziraat Vekili 
E. BvdaJcoglu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin 
muvakkat 1 nei maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin 
muvakkat 2 nei maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 neu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

işletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 
D. Memuriyetin.nev'i Aded Maaş 

2 Atom Enerjisi 
nel Sekreteri 

3 Mütercim 
4 Raportör 
7 Büro Şefi 

Komisyonu Ge-
J 
î 
1 
t 

125 
100 
90 
60 

[2] SAYILI CETVEL 
G. Memurivetin nev'i Aded Maaş 

4 Daktilo (A. E. Komisyonu) 1 
6 Hademe » » » 2 

Hademe » » » 1 

[3] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i , 

300 
175 
150 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

Maliye Vekâleti 

Yatırımlar için Devlet Hava Meydanları Umum Müdürlüğüne 7 640 

Başvekâlet 

Hizmetliler ücreti 5 600 

5434 sayılr Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 240 

Harcırahlar 
Muvakkat vazife harcırahı 1 800 

7 640 

Bütçe Encümeninin Mailine bağlı cetvel 

Lâyihaya ilişik 1, 2 ve 3 sayılı cetveller ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 2Ö0 ) 



Devre : X 
îçtima: 2 S* S A Y I S I : 

izmir Mebusu Halûk ûkeren ve 8 arkadaşının, 3116 sayılı Orman 
Kanununun 71 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

teklifi ve Ziraat Encümeni mazbatası (2/340) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
3116 sayılı Orman Kanunu 71 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifimiz gerek

çesi ile birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğinin yapılmasını saygı ile rica ederiz. 

20 . VI . 1956 
İzmir İzmir İzmir İzmir izmir İzmir 

H. ökeren B. Bilgin P. Arat A. Aker M..A. Sebük M. Aldemir 
izmir İzmir İzmir 

N. încekara M. Balaban A. T ekon 

i 

ESBABI MUCİBE 

Bergama'nın şimalinde 3 milyonu mütecaviz fıstık çamları ile örtülü bir yayla mevcudolup, bu
rada eskiden beri Kozak nahiyesi adlı ve 13 köyü ihtiva eden bir nahiye kurulmuştur. Bu nahiye
nin sekenesi kadimden beri yerli halk olup, bunlar az miktarda bağcılıkla ve daha ziyade fıstık çam 
larının mahsulü ile geçinmektedirler. 

Esasen çoğu 50 - 100 senelik olan bu çamlai' yerli halkın cetleri veya babaları tarafından diki
lip yetiştirilmiş ve daha genç ağaçlar şimdiki nesil tarafından yetiştirilmekte bulunmuştur. Bu 
nevi çamların mahsulü kerestesinden daha faydalı olduğu için ancak çok yaşlı olması sebebiyle mah
sul veremez hale gelen ağaçlardan kereste yapıl inaktadır. 

Türkiye'de, hattâ denebilir ki, bütün dünyada fıstık çamlarının en feyizli surette yetiştiği ve bol 
mahsul verdiği en iyi bölge Kozak Yaylasıdır. Şu kadar ki, bu ağaçların mahsul verebilmesi için de 
hususi bir bakıma ve yangından korunması için altlarının temizlenmesine,lüzum vardır. 

Halbuki 1290 - 1300 tarihli tapu senetleriyle cetlerinden intikal eden bu bahçeler fiilen verese 
arasında taksim edilmekte ise de Orman Kanununun 71 nci maddesi sebebiyle her hissedar kendi 
hissesine isabet eden kısım için tapu senedi alamamakta ve resmen satış yapamamaktadır. Bu se
beple meselâ, 1290 tarihli bir tapu senedinin ihtiva ettiği saha, halen 20 - 30 mirasçı arasında tak
sim edilmek suretiyle bu miktar parçaya bölünmüş olup, o suretle tasarruf ve intifa edilmekte ise 
de, bir taraftan orman tahdit komisyonlarınca mahallen yapılan tahdit mazbatalarında bugün
kü fiilî vaziyet kabul edilmiyerek, 10 - 20 kişinin tasarruf ettiği bahçeleri bir parça imiş gibi tah-
dideylemekte ve diğer taraftan kadastro heyeti de aynı kanunun aynı maddesi sebebiyle bugünkü 
zilyed ve mutasarrıflara kendi tasarruf ve zilyedliği altındaki parçaları parselliyemeyip ya orman 
tahdit komisyonunun mazbataları veçhile 20 - 30 bahçeyi bir parsel olarak tesbit etmekte veya zilyed 
için parsellediği zaman orman idaresi buna itiraz eylediğinden mal sahibi mahkemelerde sürünmek
tedir. Bugünkü mutasarrıflar kendi namlarına tapu alamamak yüzünden ayrıca banka kredile
rinden de istifade edememektedir. 

Fıstık çamlarının esas mahsulünü, orman' mefhumuna dair diğer nevi ağaçlarmki gibi kereste 
veya mahrukat değil, fıstık meyvası teşkil etmekte ve bu mahsul ise ağaçta belirdiği günden itiba
ren ancak 3 senede kemale erebilen hususij^eti haiz bir nevi mahsul olup, hususi bir bakıma lüzum 
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göstermektedir. Kendi namına tapu senedi alamıyan sahipler, bu malların devletleştirilmesi endişesi 
ve iştirak halinde mülkiyet hissedarları ile ihtilâflar yüzünden gerekli itinayı gösterememektedirler. 

Bu sebeple 3116 sayılı Orman Kanununun 71 nci maddesi sonuna bir fıkra eklemek suretiyle fıs
tık çamları ile örtülü yerlerin bu madde hükmünden istisnasını lüzumlu ve zaruri görmekteyiz. Bu 
maksadı teminen tanzim ve ilişik olarak takdim edilen kanun teklifini tercihan ve müstacelesi uygun 
olacağı mütalâasmdayız. 

Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni Ankara, 16 . VII . 1956 
Esas No. 2/340 
Karar No, 31 

Yüksek Reisliğe 

îzmir Mebusu Halûk ökeren ve 8 arkadaşı
nın 3116 sayılı Orman Kanununun 71 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
encümenimizde ilgili hükümet temsilcilerinin iş
tiraki ile müzakere edildi. 

Birinci maddenin 3116 sayılı Kanunun 5653 
sayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının mahfuz kalması ve bu suretle fıstık 
çamlıklarının orman mefhumu içinde bulunması 
encümenimizce uygun görüldüğü cihetle 7 nci 
madde metninin «Ancak fıstık camlan ile örtülü 
yerler bu kanunun 5653 sayılı Kanunla muad
del 1 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü mah
fuz kalmak kaydiyle bu madde hükmünden 
müstesnadır» şeklinde kararlaştırılmış ve hükü
met temsilcileriyle teklif sahipleri de bu metne 
iştirak etmişlerdir. 

2 nci ve 3 ncü maddeler aynen kabul edil-
mistir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edimek 
üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 

Ziraat En. Reisi M. M. 
Muğla Bilecik 

T. Akarca t. Selçuk Çaktroğlu 

Kâtip 
Uşak Burdur 

H. Yılmaz H. Çimen 
İmzada bulunamadı 

Bursa Hatay 
S. Karacabey §. Mursaloğlu 

İmzaca bulunamadı 
Hatay Denizli 

Ş. Sarıçalı B. Tavaslıoğlu 
izmir Kocaeli 

M. Balaban N. Vnat 
imzada bulunamadı 

Manisa Erzincan 
S. Mıhçıoğlu H. Çanakçı 

Ordu Samsun 
Söz hakkım bakı kalmak suretiyle H. Tokay 

B. Baykal 
Giresun Tokad 

A. N. Duyduk Y. Ulusoy 
İmzada bulunamadı 

• Kırşehir Yozgad 
O. Alisiroğlu Muhalifim 

A. Ünlüsoy 
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İZMİR MEBUSU HALÛK ÖKEREN YE 8 AR-

KADAŞININ TEKLÎFİ 

3116 sayılı Orman Kanununun 71. maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. —3 311,6 sayılı Orman Kanununun 
71. maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

(Şu kadar ki, fıstık çamları ile örtülü yer
ler bu hükümden müstesnadır.) 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun tatbikine İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

3116 sayılı Orman Kanununun 71 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair* kanun teklifi 

MADDE 1. — 3116 sayılı Orman Kanununun 
71 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

«Ancak fıstık çamları ile örtülü yerler bu 
kanunun 5653 sayılı Kanunla muaddel 1 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası hükmü mahfuz kal
mak kaydiyle bu madde hükmünden müstesna
dır.» 

MADDE 2. — Teklif sahiplerinin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahiplerinin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

* • 

( S. & . .M : 2i) J ) 





Devre : X 
îçtima: 2 S, S A Y I S I : 

16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türk- Alman 
Ticaret Anlaşmasının IV sayılı Protokolüne merbut gümrük ta
viz listesinin tadili hakkındaki 11 Haziran 1955 tarihli Proto-

kol'ün tasdikine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret 
encümenleri mazbataları (1 /308) 

30 . IX . 1955 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türk - Alman Ticaret Anlaşmasının IV sa
yılı Protokolüne merbut gümrük taviz listesinin tadili hakkındaki 11 Haziran 1955 tarihli Pro
tokolün tasdikine dair Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek, Meclise takdimi îcra Vekilleri 
Heyetince 27 . IX . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve ilişikleriyle bir
likte sunulmuştur. 

Mezkûr Protokolün, 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatıln 4582 sayılı Kanunun verdiği salâhiye
te istinaden icra Vekilleri Heyetince 11 . VI . 1955 tarihli ve 4/5356 sayılı Kararname ile tasvibe-
dilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE . 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arz olunan ilişik kanun lâyihası 16 Şubat 1952 
tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türk - Alman Ticaret Anlaşmasının IV. sayılı Protokolüne 
merbut gümrük taviz listesinin tadili hakkındaki 11 Haziran 1955 tarihli Protokolün tasdikine mü
tedairdir. 

6290 sayılı yeni Gümrük Tarife Kanunumuzun 6 Haziran 1954 tarihinde meriyete vaz'edilmesi 
üzerine gümrüklerimiz eşya tasnif ve kıymet tarifi sistemleri itibariyle tamamen, memleketimizin 
de dâhil bulunduğu, Brüksel Gümrük Kıymetinin Tarifi Sözleşmesi ile Nomanklâtür * Sözleşmesi 
esaslarına müstenidat valorem bir tarife tatbikatına başlamıştır. 

Yeni tarifemiz hazırlanırken hükümetimizce kendilerine ahden bağlı bulunduğumuz memleketler
le aramızda mevcut Ticaret ve Seyrüsefain Muahedenameleriyle Ticaret Anlaşmalarının ihtiva ey
ledikleri eski tarifemizin spesifik vergi hadleri üzerinden'yüzde tenzilâtı yapılmak suretiyle verilen 
gümrük tâvizlerinin hususi durumları nazarı itibara alınarak bu tâvizlerin kanuna dercedilen geçici 
bir madde mucibince mezkûr muahede ve anlaşmaların meriyeti müddetince aynen muteber olacak
ları kabul edilmişti. Filhakika 6290 sayılı Kanunun mezkûr muvakkat maddesi «1499 sayılı Tarife 
Kanununa göre ahdî tarifemizde tenzilât icrası kabul edilmiş olan maddelerin tenzilâtlı vergileri; 
taallûk ettikleri Ticaret Muahedelerinin mer'i bulundukları müddetçe muteberdir.» hükmünü ihtiva 
eylemektedir. 

292 

2*. C. 
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Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -183/3255 



_ a _ 
Bu durum mahzurları kısa bir tatbikattan sonra derhal anlaşılan, ayrı vergi sistemleri ve farklı 

nomanklâtürlere isjtinadeden bir çifte tarife tatbikatına vücut vermiş ve bu mahzurların telâfisi için 
ahdî tarifemizin yeni tarifemize intibakı hükümetimizce kararlaştırılmıştır. 

Ahdî tarifemizin en mühim kısmını teşkil eden XXXVII sayılı Gatt tâviz listemizin intibakı 
ameliyesi, bu karar gereğince ve Genel Anlaşma çerçevesindeki taahhütlerimiz dolayısiyle 28 Ekim 
1954 tarihinde Cenevre'de münakit Dokuzuncu Âkıdlar Toplantısında Gatt Âkıd Taraflarına akset-
tirilmiş ve 18 memleketle yapılan müzakere ve istişareleri mütaakıp mezkûr liste yeni tarifemize in
tibak ettirilmiştir. 

Gatt listemizin yeni tarifemize intibak bakımından aldığı mâruz durum muvacehesinde 16 Şubat 
1952 tarihli Türk - Alman Ticaret Anlaşmasının ihtiva ettiği, mahiyet itibariyle şümullü ve ayrıca 
Gatt çerçevesindeki tâvizlerimizle de ilgili bulunan, iki taraflı tâviz listesinin, 1 Temmuz 1955 tari
hinden önce, intibakının yapılmasına, aşağıdaki sebepler dolayısiyle, lüzum hâsıl olmuştur. 

1. Gatt listemiz 1 Temmuz 1955 tarihinden itibaren ad valorem olarak yürürlüğe konacaktır. 
2. Almanya ile aramızda mevcut en ziyade mazharı müsaade millet muamelesi esası dolayısiyle 

iki taraflı listeye dâhil olup ayrıca vergi hadleri Gatt çerçevesinde konsolide edilmiş bulunan ithal 
emtiasına daha müsaidolan spesifik vergi nispetlerini uygulamak gerekecek ve bu durum ahdî veci
belerimizle ve tatbikatımızla telif edilemiyecektir. 

3. Yine en ziyade mazharı müsaade millet kaydı gereğince iki taraflı listenin ihtiva ettiği tâviz
lerin tarafımızdan tek taraflı olarak diğer memleketlere de uygulanması icabedeeektir ki, böyle bir 
tatbikat gümrük gelirleri bakımından geniş ölçüde Hazine aleyhine neticeler tevlidedecektir. 

4. Alman Ticaret Anlaşmasının süresi 30 Haziran 1955 tarihinde sona ereceğinden bu anlaşma
ya bağlı gümrük tâvizleri hakkında Tarife Kanunumuzun geçici hükmünü uygulayamamak hukuki 
imkânsızlığı ile karşılaşılacaktır. 

Mâruz esbaba binaen Türk - Alman Gümrük Tâviz Listesinin intibakının yapılması lüzumlu gö
rülmüş ve bu maksatla Almanya'da Bonn şehrinde 31 Mayıs 1955 tarihinden itibaren girişilen mü
zakereler müspet bir şekilde intaeedilerek mevzuubahis listenin intibak ameliyesi ikmal olunmuş ve 
bu hususta hazırlanan protokol hükümetimizce imzalanmıştır. 

Yukarda mâruz mülâhazalarla mezkûr intibak işlemini ikmal eyliyerek buna dair protokolü im 
zalamayı menfaatlerimize uygun gören ve bunu 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı 
Kanuna müsteniden 11 Haziran 1955 tarihli ve 4/5356 sayılı Kararname ile 1 Temmuz 1955 tari
hinden itibaren meriyete vaz 'eden Cumhuriyet Hükümeti işbu protokolün tasdiki maksadiyle hazırla
dığı ilişik kanun lâyihasını Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arz eder. 

( S. SuyiK : M ) 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/308 
Karar No. 5 

17 . I . 1956 

Yüksek Reisliğe 

16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalan
mış olan Türk - Alman Ticaret Anlaşmasının IV 
sayılı Protokolüne merbut gümrük taviz listesi
nin tadili hakkındaki 11 Haziran 1955 tarihlî 
Protokolün tasdikine dair kanun lâyihası, ilgili 
vekâletler mümessillerinin iştirakiyle tetkik ve 
müzakere olundu. 

Esbabı mucibede serdedilen hususlar encü
menimizce ele yerinde görüldüğünden lâyiha ay
nen ve ekseriyetle kabul edildi. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunu
lur. 

Hariciye En. Reisi Mazbata M. 
izmir îstanbul 

C. Babım F. Tekil 

Kâtip 
Denizli Çanakkale Çanakkale 

A. Çobanoğlu N. F. Alpkartal B. Enûstün 

Çorum 
#. Baran 

îstanbul 
N. Tldbar 

Çoruın 
K. Terzioğlu 

tzmir 
8. Giz 

Konya 
M. Obuz 

Erzurum 
R. 8. Burçak 

Kastamonu 
B. Aktaş 

Manisa 
H. Bayur 

Sinob 
(Söz hakkım mahfuzdur) 

M. Tümerkant 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/308 
Karar No. 39' 

16 . VII . 1956 

Yüksek Reisliğe 

16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalan 
mış olan Türk - Alman Ticaret Anlaşmasının 
IV. sayılı Protokolüne merbut Gümrük Taviz 
Listesinin tadili hakkındaki 11 Haziran 1955 
tarihli protokolün tasdikine dâir kanun lâyiha
sı, ilgili hükümet mümessillerinin iştirakiyle 
encümenimizde müzakere edildi : 

Hükümet esbabı mucibesinde gösterilen hu-
susat encümenimizce de uygun görülerek kanun 
lâyihası aynen kabul olundu. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
Ticaret En. Reisi M. M. 

Bursa Ankara 
B. Şaman N. İnanç 

Kâtip 
Konya Ankara 

"M-. Güzelkilınç H. Bulgurlu 
İmzada bulunamadı 

Çoruh 
H. Çeltikçjoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
B. Oi Erlcm 

Maraş 
Mt Karaküçi&c 

Sivas 
B. Yüksvl 

Bursa 
M. Erdmer 

Kocaeli 
B. Bacak 

Seyhan 
M t. Tdfaü 

( S. Sayısı ; 292) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış 
olan Türk - Alman Ticaret Anlaşmasının IV sa
yılı Protokolüne merbut Gümrük Taviz Listesi
nin tadili hakkındaki 11 Haziran 1955 tarihli 

Protokolün tasdikine dair kanun lâyihası 

MADE 1. — 16 Şubat 1952 tarihinde Anka
ra'da imzalanmış olan Türk - Alman Ticaret 
Anlaşmasının IV sayılı Protokolüne merbut Güm
rük Taviz Listesinin tadili hakkındaki 11 Hazi
ran 1955 tarihli Protokol tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde mer
iyete girer. 

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

27 . IX . 1955 
Başvekil 

A: Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Devlet Vekili 
Hariciye V. V. 

F. R. Zorlu 
Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

tkt. ve Ticaret Vekili 
$. Yırcalı 

Güm. ve tnh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Devlet. Vekili 
Başvekil Yardımcısı ve 

Millî Müdafaa V. V. 
F. Köprülü 

Devlet Vekili 
Dahüiye V. V. 
E. Menderes 
Adliye Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

işletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

( S. Sayısı : 292 ) 



— 5 — 
16 ŞUBAT 1952 TARİHİNDE ANKARA'DA İMZALANMIŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASININ 
IV. SAYILI PROTOKOLÜNE MERBUT GÜMRÜK TAVlZ LİSTESİNİN TADİLİNE MÜTEDAİR 

PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Heyeti ve Federal Almanya Hükümeti Heyeti 16 Şubat 1932 
tarihli ve IV. sayılı Protokol gereğince Türkiye tarafından verilmiş olan gümrük tavizlerine t»it 
listenin Brüksel Milletlerarası nomanklâtürüne müstenit yeni Türk gümrük tarifesine intibakını 
ve vergilerinin ad valorem nispetlere tahvilini temin maksadiyle 31 Mayıstan 11 Haziran 1955 
tarihine kadar müzakerelerde bulunmuşlardır. 

Mezkûr müzakereler, Türkiye hükümeti tarafından yapılan intibak ameliyesi mevzuunda, ili
şik liste mucibince, bir anlaşma ile neticelenmiştir. Bu liste 16 Şubat 1952 tarihli ve IV saydı 
Protokole ekli taviz listesinin yerine kaim olacaktır. 

11 Haziran 1955 tarihinde Bonn'da Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti adına Federal Almanya Hükümeti adına 
S. ff. Ürgüplü Dr, Dantel 

Türkiye'nin Almanya Federal Cumhuriyetine tanıdığı gümrük tarife tavizleri listesi 

Tavizli 
Tarife vergi haddi 

pozisyonu kıymetinden 
No. Eşyanın cinsi % 

İhtar,,: Nesli veya şeceresi resmen tevsik edilen damızlığa mahsus saf
kan at, sığır, koyun veya keçi cinsleri hayvanlarla domuzlar resmî 
Türk makamlarınca -tesbit edilen nizam ve şartlar dairesinde muaf en 
ithal olunur : 

01.01 
01.02 
01.03 
01.04 

41.02-a 
41.02-a 
41.02-a 

41.02-a 
41.05-a 

At cinsi 
" Sığır cinsi 

Domuz 
Koyun ve keçi cinsi 

işlenmiş deriler : 

Tabaklanmış fakat boyanmamış 

Vidala 
Vaketa 
Telâtin 

Sair deriler : 
* 

Muaf 
» 
» 

33 
23 

23 
23 

İHTAR : Parlatılmış fakat rııganlı ve lake olmıyan dana ve inek deri
leri 41.02-b mucibince tarifelenir. Lüstro derilerinden boyanmış, biraz 
parlak olup fakat ruganlı ve lake ve selüloit ve emsali maddelerle cilâlı 
ve lâkeli olmıyan deriler anlaşılır. 

( S. Sayısı : 292 ) 
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Tarife 
pozisyonu 

No. Eşyanın cinsi 

Koyun, kuzu, keçi, oğlak, fok, timsah, yılan derileıyle sair bilcümle de
rilerden ruganlı veya lâkeli, kabartmalı, glase, kumlu, resimli, yaldızlı 
kadife taklidi (Podösüet), maroken tüylü ve sair surette müzeyyen olan
lar (eldiven için kesilmiş olanlar da dâhildir.) : 

41.02-c 
41.03-c 
41.04-c 
41.05-c 
41.06 
59.08 

41.02-c 
41.03-c 
41,04-c 
41.05-c 
59.08 

(Deri taklidi) 

Lâkeli : 

(Deri taklidi) 

(*) İHTAR : Türkiye Hükümetinin mukarrer ahdî 
ad valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 

Tavizli 
vergi haddi 
kıymetinden 

% 

-

vergi ııispetiai % 60 

24 
24 
24 
24 
24 
24 

B9 
89 
39 
39 
50 

Glase 

41.02-c 
41.03-c 
41.04-c 
59.08 

41.08 ' 
59.08 

41.02-c 
41.03-c 
41.04-c 
41.05-c 
59.08 
41.02-c 
4l:02-c 
41.03-c 
41.04-c 
41.05-c 

(Deri taklidi) 

Ruganlı : 

(Deri taklidi) 

Kadife taklidi (Podösüet 

(Deri taklidi) 
Kabartmalı 

• 

47,5 
47,5 
47,5 
47,5 

21 
21 

28 
28 
28 
28 

100 
100 
100 
100 

( S. Bayisi : 292 ) 



Tarife 
pozisyonu 

No. 

59.08 

42.02 

42.05 
42.02 
42.02 

90.19-c 
90.19-c 

58.04 
58.05 

58.04 
58.05 

58.08 
58.09 

Eşyanın cinsi 

(Deri taklidi) 

İHTAR : Kâğıt ve mukavvadan başka maddelerden deri taklitleri 59.08 
pozisyonuna dâhildir. 

Deri ve kösele mamulâtı : ' ' " « 

Sade veya mevaddı âdiye ile mürettebolanlar : 

Para cüzdanları, ufak para çantası, kadın çantası, tuvalet takımları mah
fazaları, sigara ve tütün çantaları 
Saat kösteği 
Evrak ve dosya çantaları 
Saat, dürbün, fotoğraf ve sair emsali alât kılıfları 

İHTAR : Alât ve cihazlarla birlikte gelen ve bunlarla satılması ve f atu-
ralanması mûtat olan deri ve kösele glâflar, âdi mevat veya suni ipek
le mürettebolsun olmasın kıymeti üzerinden % 75 vergiye tâbidir. Ay
rı getirildikleri takdirde kendi tarifelerine tabidirler. 

Deri ye köseleden mamul kasık bağları • 

Köseleden mamul kasık bağları 
Deriden mamul kasık bağlan 

(*). İHTAR : Türkiye Hükümetinin mukarrer 
% 30 ad valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 

ahdî vergi nispetini 

58.04 
58.05 

Safi veya mahlut yünden kadife, pelüş, astragan, ıutr ve sair kürkler 
taklidi olan mensucat ve bunların kordelâlan (Mevaddı saire ile müret
tebolsun olmasın) : 
Safi veya % 50 den fazlası yün olanlar : 

Kadife, pelüş, lutr taklidi mensucat, astragan ve sair kürkler 
Kordelâlar -
% 50 ye kadar ipeğin gayrı lifli mevat ile mahlut olanlar : 
Kadife, pelüş, lutr taklidi mensucat, astragan ve sair kürkler 
Kordelâlar x " 
Tül gaz ve eleklik ipek veya suni ipekten veya diğer mevaddı lifiye ile 
karışık (Madenî teller ve saire ile mahlut olanlar da dâhildir) : 
Düfc tül ve gaz (benekli ve resimli olanlar da dâhildir) 
Perdelik tül (Bobino) 

Kadife, pelüş ve kadifeli ve havlı kumaşlar ve kordelâlar (madenî tel
lerle mahlut ve mevaddı saire ile mürettebolanlar da dâhildir) : 

Tamamen suni ipekten : 

Tavizli 
vergi haddi 

kıymetinden 
% 

50 

100 
100 
100 
100 

10 (•) 
5 

33 
33 

30 
30 

100 
100 

100 
100 

(•S. Sayısı : 992) 



Tarife 
pozisyonu 

No. 

~8 

Eşyanın cinsi 

Tavizli 
vergi haddi 
kıymetinden 

% 

58.04 
58.05 

Sair mevaddı lif iye ile mahlut suni ipegten (% 70 ten ziyade suni ipeği 
havi olanlar bu pozisyonlara dâhildir) : 

59 
59 

Nişasta ve kola : 

11.08 Nişasta (torbalarda) 
35.05 Mayi halinde kola (iç kablarının sıkleti dâhildir) 

Çiriş, dekistrin, leykom (Doğulmuş, döğülmemiş) : 

35.06 Çiriş, leykom 
35.05 Dekistrin 

30 
24 

21,5 
16 

22.03 
22.03 

12.03-a 

85.19 
90.16 
39.07-b 
98.03 

39.07-b 
65.04 

Bira : ' 

Fıçı içinde _ 
Sair kablarda (Kablarm sıkleti dâhildir) 

Tohumlar : 

Şeker pancarı tohumu 

Selüloit ve kazein, jelatin, nişasta, fenol, üre, asit fitalik, polyamide 
(Nylon) vinyl, chlorideacetati copolymer, vinylidine chloride copolymer, 
acrylonitril copolymer, polivinyl acohol, polistrene, poliethylene, tetraf-
luor octhylene polymer ve benzeri esaslardan terkip yolu ile sentetik 
olarak yapılan bilcümle plâstik maddeler : 

Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen plâstik maddelerin sair bilcüm
le mamulâtı (Sair maddelerle müfettep veya gayrimürettep) : 
Sair maddelerle mürettep veya gayrimürettep : 

Elektrik tesisat malzemesi 
Resim edevatı ve hesap yapan cetveller 
Mutfak takımları, çay ve kahve takımları 
Dolma kurşun kalem ve dolma mürekkepli kalem 

Sairleri : . 

100 
100 

5 
8,5 

12 
12 

17 
34 

( S. Sayısı : 292 ) 



Tarife 
pozisyonu 

No. 

90.01 
98.01 
98.03 
98:07 
98.11 
98.12 
98.13 
98.14 
98.15 
98.16 

96.02-b 
48.01^; 

».— 

Eşyanın cinsi 

(*) İHTAR : Türkiye Hükümetinin mukarrer ahdî vergi nispetini % 34 
ad valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 

Fırça ve süpürge : 

Her ,nevi resim fırçaları (Saplı veya sapsız) 
Resim kâğıdı 

JHTAR : Mahşusen reçine ile masnu olan kâğıtlar reçineli kâğıt addo
lunur . 

Tavizli 
vergi haddi 
kıymetinden 

% 

15 (*) 
34 
34 
17 
17 
34 
34 
34 
25 (•) 
34 

5 
22 

48.07 
48.09 

37.03-a 
37.03-a 

48.11 
48.11 
48.11 

Hassas kâğıt (Her kalınlıkta) (İç kablarının sıkleti dâhildir) : 

Hassas fotoğraf kâğıdı (Hassas kartpostallar da dâhildir) , 
Hendese ve sairede müstamel hassas kâğıtlar ve şaffaf saman kâğıtları 

Duvar kâğıdı ve mukavvaları ve şeridi ve sair kaplamalık kâğıtlar : 
Yaldızlı^ kabartmalı, yün tozu ve saireden havlı ve deri taklitleri : 

Duvar kâğıdı ve şeridi ve sair kaplamalık kâğıtlar 
Duvar mukavvaları ve şeritleri 
Sairleri 

60 
30 

18 
16 

7 
40 
19 

Cilâlı alâ mukavvalar (Beyaz veya bir renkli) : 

48.07 Metre murabbaının sıklet 300 gram ve ondan yukarı 
Resimler (İpekten gayrı) kâğıt, mukavva, muşamba veya bez üzerine 
(Ciltli ve çerçeveli olanlar da dâhildir) : 

Fotoğraf, fotoğravür, fotokoloğrafi, fototipi, litoğrafi, fotolitografi, kro-
molitoğrafi, çinkoğravür, grafotipi, tifdürük ve sair sanatlarla yapılmış 
resimler (Çıkartma, oyma resimldr de dâhildir) : 

15 

49.08 24 

( S. Sayısı : 292) "ise*--
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Tarife 
pozisyonu 

No. 

49.11 

48.21-b 

Eşyanın cinsi 

Kâğıt veya mukavvadan mamul eşya (Mevaddı sair*: ile miirettep vey» 
gayrimürettep) ezcümle : Elbise, yakalık, kolluk, cüzdan, çanta, dantelâ. 
mensucat,, sicim, konfeti serpantin, maske, abajur, yaprak, çiçek, yelpaze. 
mendil bayrak, fener, makara şeklinde zamklı kâğıt v<> emsali : 

Selüloz vatkasından âdet bezi 

Sairleri : 

42.02 
48.21-b 
57.08 
57.12 
97.05 
59.01 Pamuk vatka 

58.08 
58.08 

58.09 
58.09 
58.10 

Tüller ve muslinler : 
Düz tül ve muslin, benekli ve madenî teller ile mahlut veya müretteb-
olanlar da dâhildir : 

Kasarsız 
Kaşarlı, boyalı veya ıstampalı 

Tül-bobino (perdelik tül ve sair fasone tüller) : 

Kasarsız 
Kaşarlı veya boyalı 
Pamuk fisto Ckenar ve ara) 

Pamuk fitiller : 
Lâmba, mum, çakmak 
gayrimürettep) : 

e ocak fitilleri, (mevaddı saire ile miirettep ve 

59.14 Lâmba fitili 
59.14 Mum fitili 
59.14 Çakmak fitili 
59.14 Ocak fitili 
59.14 Beyaz alevli yanan fitiller (Gömlek) (mevaddı saireden mamul olan

lar veyahut mevaddı saire ile miirettep veya g,ayrimüretteb"olanlar) 
(yapılmış, yapılmamış dâhildir) 

Pamuktan kuşak (şal taklidi olanlar da dâhildir) bohça, omuz ve ba§, 
masa ve yatak örtüleri, perdeler, çocuk kundağı, bayrak ve emsali ha
zır şeyler, ipek ve saire ile işlemeli veya sair maddelerle mürettebol-
sun olmasın : 

62.01 Yatak örtüleri 

( S. Sayısı. : Wi ) 
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Tarife 
pozisyonu 

No. 

.02 

.06 
62.05 

.04 

.02 

.11 

.11 

.13 

.06-fl 

Eşyanın cinsi 

Masa örtüleri, perdeler 

Sairleri : 

Her nevi keten mensucat (örme kumaşlar dâhildir) (madenî teller ve 
pullar ve saire ile mürettebolanlar da dâhildir) : 
Kadife, pelüş : 

Sair nebati lifler ile karışık : 

Bisiklet, otomobil, araba ve sair vesaiti nakliye tekerleklerine mahsus 
iç ve dış lâstikleri ve şeritler (mevaddı saire ile mürettep ve gayrimü-
rettep) : 

Bisiklet için iç ve dış lâstikler 
Elâstiki mensucat ile lâstiğe batırılmış veya bir tarafına veyahut ara

sına lâstik sürülmüş veyahut lâstiğe yapıştırılmış mensucat : 

Safi veya mahlut ipek ve suni ipek mensucat : 

Tavizli 
vergi haddi 

kıymetinden 
% 

23 

23 
23 

67 
67 

18 

47 
47 
47 

)9.11 
.13 

'".0H-<< 

Safi veya ipekten gayri elyaf ile mahlut yün mensucat 

41 
41 
41 

59.11 
9.13 

.06-

.\06-a 
,14-n 

Sair mensucat 

Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen sair kauçuk mamulâtı (me
vaddı saire ile mürettep veya. gayrimürettep) : 

Kauçuk contalar (kesilmiş olarak) 

83,5 
33,5 
33,5 

( S. Savısı : 2V2 

file:///06-a


. Tarife 
pozisyonu 

No. 

12 

Eşyanın einsi 

Tavizli 
vergi haddi 
kıymetinden 

% 

Sairleri 

40.06-b 
40.09-b 
40.13 
.40.14-b 
40.16 
98.03 
98.16 

43 
43 
25 
35 
43 
43 
43 

59.10 
59.10 
59.10 

59.09 
59.09 
59.09 
25.07 
69.02 

69.12 
69.11 

85.25 
85.19 

Yere sermeye mahsus Linoleom, kaptolikan muşambaları (parça veya 
top halinde) : 

Mantarlı ve mütaaddit renkli 
Mantarlı yek - renk 
Mantarsız bir veya ziyade renkli 

Duvar, raf, sofa ve mobilya örtmeye ve kaplamaya mahsus muşamba
lar (parça veya top halinde) : 

Duvar kaplamaya mahsus muşambalar 
Raf, sofra örtmeye mahsus muşambalar 
Mobilya örtmeye mahsus muşambalar 
Sliko - alumino ve silisli ateş toprağı 
Manyezit ve kromit ateş tuğlası 

Çiniden veya porselenden sofra, tuvalet takımları : 
İki ve daha ziyade renkli, markalı, yaldızlı ve resimli (mevaddı saire 
.ile gayrimürettep) : 

Çiniden sofra ve tuValet takımları 
Porselenden sofra ve tuvalet takımları 
İHTAR : Türkiye Hükümetinin bu vergiyi % 20 yi tecavüz etmemek 
kaydiyle ad varolem bir vergiye tahvil hakkı mahfuzdur. 
Çiniden, Porselenden alâtı elektrikiye ve aksamı, ezcümle : İzolatör 
(mücerrit), duy, sigorta, kupsirküi, enterrüptör, nipl, rozas ve saire : 

Mevaddı saire ile mürettep : 

İzolatör 
Duy, sigorta, kupsirküi, enterrüptör, nipl rozas ve saire 

Mevaddı saire ile gayrimürettep : 

24 
16 
18 

27 
21 
11 
5 

15 

20 
20 

19 
19 

85.25 

( S. Sayısı : 292 ) 
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Tarife 
pozisyonu 

No. 

~ 13 

Eşyanın cinsi 

Tavizli 
vergi haddi 
kıymetinden 

% 

85.26 
85.19 

90.19-b 

70.10-a 

70.18 
90.01 
90.02 

70.19 

73.29 

73.29 
73.29 

73.17 

Duy, sigorta, kupsirküi, enterrüptör, nipl, rozas ve saire 

Porselenden, mineden ve emsalinden suni dişler : 

Çıplak 

Damacana : 
Âdileri : 

Mevaddı saire ile mürettep (sepet örgüsü olanlar dâhildir) 

ÎHTAR : Türkiye hükümetinin mukarrer ahdî vergi nispetini % 15 
ad valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 

Alâtı basariye ve fenniye camları (fojoğraf ve sinematograf cihazla
rına mahsus adeseler dâhildir) : 

16 
16 

Camdan boncuk : 

Çıplak veya âdi maden veya maddelerle mürettep 

Demir zincirler : 

Gemi ve saire için kaba zincirler (galvanizli, boyalı, ziftli olsun olma
sın) 

Köpek, bisiklet, otomobil zincirleri ve emsali : 

Sadeleri 
Bakır, kalay, çinko, nikel, kurşun, alüminyum kalvanizli veya oksitli 
veyahut boyalı 

Fonttan borular : 

Yalnız et kalınlığı 6 milimetre ve daha aşağı olan dökme borular 
Fonttan, demirden kaba mamulât ezcümle çanak, pota, direk, delinmiş 
delinmemiş levhalar, demiryolu makasları ve işaretleri, inşaatta müs-
+ a-mûl nn+ıİYnıe trarrn n a t ı l m a m ı s nlrsnm V»ofnnİATVİn rrme+aTvıol İroeîlıvıia 

10 

10 
m 
ıo 

62 

13 

15 

14 

18 

(S. Sayısı : 292 ) 
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Tarife 
pozisyonu 

No. 

14 

Eşyanın cinsi 

Tavizli 
vergi haddi 
kıymetinden 

% 

73.21 

73.16 
86.10 

82.04 

Cilâsız ve boyasız : 

İnşaatta müstamel çatılmış veya çatılmamış aksam 

Demiryolu maka&ları ve işaretleri :' 

(*) ÎHTAR : Türkiye Hükümetinin mukarrer ahdî vergi nispetini 
% 15 ad valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur 

«Her nevi demirdendi alâtı (saplı veva sapsız) : 

Taşçı makkap ve kaşıkları 

18 

18 
5 (•) 

Ziraatta müstamel 'makas, bağ jjıeağı ve orak, tırpan : 

82.13-b Ziraatta müstamel makas, bağ bıçağı 
82.01 Orak, tırpan 

Makas, makineli sac; makası, ustura, makineli ustura, fındık kıran, tir
buşon ye emsali : 

Sair mevat ile mürettep veya gayrimürettep : 

82.12 
82.13-b 
82.11 

82.08 
82.13-b 

Makas 
Makineli saç makası 
Ustura, makineli ustura 

Sairleri : 

Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen demirden hırdavatçılık eşyası 
ezcümle : Mutfak takımı, sofra takımı, kahve ve çay takımları, lâm
ba ve aksamı, ütü, kahve değirmenleri, et makinesi, musluk, kova, 
banyo, apteshane levazımatı, dirhemler, ateş kürek ve maşaları, hay
van çanları, üzengi, şişe kapsülleri ve emsali mamulât (mevaddı saire 
ile mürettep veya gayrimürettep): 

.Boyalı, cilâlı, sırlı veyahut sair maden ile kalvanizli : 

78.88 
78.36 
73.38 

Kova 
Banyo 
Aptesame levazımatı 

6,5 
6,5 

10 
21 
16,0 

(R. ftftjısd . m) 



Tarife 
pozisyonu 

No. 

15 

Eşyanın cinsi 

Tavizli 
vergi haddi 
kıymetinden 

% 

Sairleri : 

73.38 
73.40 
82.08 
83.07-b 
83.11 
83.13 
84.20-d 
84,61 

85.10 

83.07-b 
85.06 
85.10 
85.11-b 

83.07-b 

74.03 
74.10 

85.23 
86.26 

Elektrik tertibatını havi olanlar : 

Elektrik ütüsü, kahve ve çay takımları 

İHTAR : Türkiye Hükümetinin mukarrer ahdî vergi nispetini % 12 ad 
valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 

Sairleri : * 

(*) İHTAR : Türkiye Hükümetinin ahdî vergi nispetini % 22,5 ad va
loreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 

İHTAR : Beyaz alevli petrol lâmbalan bu numaraya göre vergiye tâbidir. 
Bakır tel (yuvarlak) (müteaddit tellerin bükülmüşü dâhildir) : 

Cilâlı, nikel, alüminyum ve sair âdi maadin galvanizli veya oksitli : 

(*) İHTAR : Türkiye Hükümetinin mukarrer ahdî vergi nispetini % 30 
ad valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 
Bakırdan cereyanı elektrikide müstamel tel ve kablolar : (diğer madenî 
tellerle mahlut olanlar da dâhildir) .-

Lâstik, kütaperka, kâğıt, asbestos, plâstik ve sair maddelerle bir veya 
birden ziyade tecrit edilmiş : . 

Bakırdan cereyanı elektrikide müstamel tel ve kablolar 
Pirinçten cereyanı elektrikide müstamel tel ve kablolar 
Bakırdan sırmacılık eşyası (üzerine sarılı bulundukları makara ve sei-
renin ve içinde bulundukları kutuların sıkleti dâhildir) : 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

14 
18 

18 

18 

20 (•) 
25 (•) 

20.5 
16 

(6. Se.yıeı:*») 



Tarife 
pozisyonu 

No. 

74.03 
74.06 

18 

Eşyanın cinsi 

Tel ve pul (alâtı musikiye telleri hariçtir) 
Âdi veya cilâlı : 

Tel 
Pul 

Tavizli 
vergi haddi 
kıymetinden 

19 
19 

Nikel, pirinç ve saire ile yaldızlı: 

74.03 Tel 
74.06 Pul 

20 
25 

Altın veya gümüş yaldızlı : 

74.03 Tel 
74.06 Pul 

20 
25 

Bakırdan heykeller, kazan, imbik, soba ve ütüler (elektrikli ve mevaddı 
saire ile mürettebolanlar da dâhildir) : 

83.06 

74.18 
85.10 
74.17 
74.18 
85.10 

Heykeller 

Kazan, imbik : 

Sobalar 
Ütüler 
Elektrikli sobalar ve ütüler 

(*) İHTAR : Türkiye Hükümetinin mukarrer ahdî vergi nispetini 
% 22,5 ad valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 
Bakır semaver, kahve değirmeni, lâmbalar ve edevatı beytiye : 

Elektrik tertibatını havi olanlar : 

85.10 
85.06 
85.11-b 

85.06 
85.10 

Semaver 
Kahve değirmeni 
Lâmbalar 

Edevatı beytiye : 

(*) İHTAR : Türkiye Hükümetinin mukarrer ahdî vergi nispetini 
% 22,5 ad valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 
Bakırdan çilingir ve hırdavatçı eşyası ezcümle : Mobilya, kapı ve pen
cere edevatı, gem, mahmuz, zil ve çıngırak, musluk, yorgancı çivileri, el 
aletleri, mobilya ve karyola ve sair emsali (mevaddı saire ile mürettep 
ve gayrimürettep) 

23 

8 
5 (•) 

22,5 
22,5 
5 (•) 

5 (•) 
23 
22,5 

22,5 
5 (•) 
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Tarife 
pozisyonu 

No. 

- 1 7 -

E§yanın cinsi 

Tavizli 
vergi haddi 
kıymetinden 

Âdi veya boyalı : 

7419 
82.04 
83.01 
83.02 
83.11 
84.61 
94.01 
94.03 

74.19 
82,04 
83.01 
83.02 
83.11 
84.61 
94.01 
94.03 

(*) ÎHTAR : Türkiye Hükümetinin mukarrer ahdî vergi nispetini % 
20 ad valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 

(0#) İHTAR : Türkiye Hükümetinin mukarrer ahdî vergi nispetini % 
25 ad valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 

Cilâlı veya nikel yaldızlı veya oksitli : 

76.02-a 

(•) İHTAR : Türkiye Hükümetinin mukarrer ahdî vergi nispetini % 
28,5 ad valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 

Alüminyum ve halitası : 

Teller 

25 
5' (•) 

25 
25 
25 
20 (**) 
25 
25 

28,5 
5 

28,5 
28,5 
28,5 
20 (•; 
28,5 
28,5 

24 

76.03 
76.04 

76.03 
76.04 
76.05 

Levha ve,yapraklar (Düz) : 

Ondüle edilmiş, kemerlendirilmiş, yivli veya oluklu, çizgili, kendinden de
senli ve sair surette şekillendirilmiş levha ve yapraklar. 

Granüle ince pul ve tozlar 

10 
10 

10 
24 
13 

(•S. Sayısı : 292) 



— Î8 -— 
Tavizli 

Tarife vergi haddi 
pozisyonu kıymetinden 

No. Eşyanın cinsi • % 

Borular ve tüpler : 

76.06 * 15 (*) 
76.16 20 

(*) İHTAR : Türkiye Hükümetinin mukarrer ahdî vergi nispetini % 
20 ad valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 

76.15 Mutfak takımı ve ev işlerine mahsus kab ve edevat 30,5 
İnşaatta müstamel çatılmış veya çatılmamış aksam, yerlerine göre ke
silmiş veya delinmiş levhalar ve tarifenin başka yerlerinde zikredilmi-
yen alüminyumdan sair kaba mamulât (sair maddelerle mürettep veya 
gayrimürettep) 

76.08 8 
76.16 20 

Tutya ve halitasından mamulât (mevaddı saire ile mürettep veya gayri
mürettep) : 

t 

Sair âdi maadin galvanizli veya vernikli veyahut boyalı : 

79.04 / ^ 13.5 
79.05 13.5 
79.06 13.5 
84.34-b 13.5 

91.05 İHTAR : Bekçi ve gece bekçilerine mahsus saatler .bu numaraya göre 
tarifelenir 5 

92.07 Armonik (el ile çalman) 14 

Teleskop ve mikroskop : 

90.06 Teleskop 5 

Mikroskop : 

90.11 5 
90.12 5 
90.07 Fotoğraf cihazı ve cihaza mütaallik aksam 25 

İHTAR : Türkiye Hükümetinin mukarrer ahdî vergi nispetini % 35 ad 
valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 

Telsiz telgraf ve telefon ahize makineleri (tamam veya natamam); lâm
balar ve hoparlörler : 

85.15-a Telsiz telefon ahize makineleri 20 
85.15-b Telsiz telgraf ahize makineleri 9 
85.21 Lâmbalar 10 , 

( S. Sayısı : 292 ) 
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Tarife 
pozisyonu 

No. 

85.14 

90.16 

90.14 
90.16 
90.21 
90.23 
90.24 
90.27 

90.15 

84.20-e 

85.04 

86.04 
86.05 
86.06 

89.01 
89.01 

32.13-a 

32.13-b 

Eşyanın cinsi 

Hoparlörler 

Başka yerde zikredilmiyen fenne, mesahai araziye, riyaziyeye, hikmeti ta-
biiyeye, heyete ve ahvali ceviyeye mütaallik alât : 
Tahtadan hesap yapan cetveller 
İHTAR : Türkiye Hükümetinin mukarrer ahdî vergi nispetini %*«20 ad 
valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 

Diğerleri : 

(*) İHTAR : Türkiye Hükümetinin mukarrer ahdî vergi nispetini % 
20 ad valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 

Alâtı vezniye : 
Hassas teraziler (eczane ve tahlilhanelerde ve sairede müstamel) 
(mahfaza ve dirhemleri dâhildir.) 
İHTAR : Türkiye Hükümetinin mukarrer ahdî vergi nispetini % 15 
ad valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 
Demiryolu mevkilerinde ve fabrikalarda müstamel sabit büyük bas
küller 
İHTAR : Tjirkiye Hükümetinin mukarrer ahdî vergi nispetini % 10 
ad valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 
Akümülâtör ve yedek plâkları (akümülâtör plâklarından maada ak
samı mamul oldukları nıevada mahsus vergiye tâbidir.) 

Zatülhareke tranvay (muharrik, müteharrik, tamir ve sair arabalar 
dâhildir) : 

(*) İHTAR : Türkiye Hükümetinin mukarrer ahdî vergi nispetini % 
20 ad valoreme iblâğ hakkı mahfuzdur. 

Motorlu gemiler : 
Yat ve muş 
Yelkenli yat ve kotra 

Matbaa ve yazı mürekkepleri ve resim boyaları : 
Matbaa mürekkebi (her nevi) 
İstampa boyası, yazı makinesi şeridi, çini mürekkebi, kopya mürekke
bi ve emsali mürekkepler : 
İstampa boyası, çini mürekkebi, kopya mürekkebi ve emsali mürek
kepler 

Tavizli 
vergi haddi 
kıymetinden 

% 

20 

10 

5 (•) 
10 (•) 
10 (•) 
10 (•) 
15 (•) 
20 

10 

28 

10 (•) 
10 (•) 
10 (•) 

13 
8 

15 
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Tarife 
pozisyonu 

No. 

98.08 

98.05 
98.05 

30.03-b/l 
30.03-b/2 

30.02 
30.03-a 
30.03-b/l 

30.02 
30.03-a 
30.03-b/2 

30.02 
30.03-a 
30.03-b/3 

97.03 
97.03 
97.03 

Eşyanın cinsi 

Yazı makinesi şeridi 
İHTAR : Kapsüller içinde ithal edilen yazı makinesi şeritleri bu ta
rife pozisyonu mucibince vergiye tâbidir. 

Kurşun kalemi (her renk), kömür-kalemleri (füzen), resim tebeşiri 
(çıplak <*v ey a ağaçlı ve saireli) : 
Kurşun ve kömür kalemleri 
Diğerleri 

Aspirin (her şekilde) : 

Müstahzaratı tıbbiye ve seromlar ve aşıları 

Birinci sınıf : 

Tavizli 
vergi haddi 
kıymetinden 

% 

15 

İkinci sınıf 

Üçüncü sınıf 

Ağız armonikleri : 
Ağaçtan 
Âdi maadinden 
Kauçuktan, sellüloitten, deriden ve sair gayrimezkûr âdi mevaddan 

UMUMI İHTAR : 
1) Türkiye Hükümetinin, vergilerinin ensi-

dansı, % 5 ten aşağı olan tarife numaralarının 
spesifik vergilerini, % 5 i tecavüz etmemek kay-
diyle ad valorem vergilere tahvil etmek veya bu 
vergileri % 5 ad Valorem vergiye tekabül edecek. 
.bir seviyeye çıkarmak hakkı mahfuzdur. 

2) Sairleri ibaresinin ihtiva ettiği tarife pa-
zisyonlanna taallûk eden tavizli vergiler, ancak 
mezkûr pozisyonlarda ismen zikredilen eşyaya 
kabili tatbiktir. Bu vergiler ismen zikredilmiş ol
sun veya olmasın tarifenin diğer pozisyonlarında
ki eşyaya hiçbir veçhile taallûk etmez. 

34 
40 

12 
12 

25 
Muaf 

25 

•18,75 
Muaf 

> 18,75 

Muaf 

9 
41 
34 
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Devre : X 
içtimâ: 2 S.. S A Y I S I : 

Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Ekonomik Birliği arasında 
15 Nisan 1955 tarihinde imzalanan Ticaret ve ödeme Protoko
lü ile ilişiklerinin tasdiki baklanda kanun lâyihası ve Hariciye ve 

Ticaret encümenleri mazbataları (1/315) 

T. c. 
Başvekâlet 12 . VIII . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -168/2982 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yükıek Reisliğine 

Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Ekonomik Birliği arasında Ticaret ve ödeme Protokolü ile 
ilişiklerinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra 
Vekilleri Heyetince 11 . VI . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve ilişik
lerimle birlikte sunulmuştur. 
. Mezkûr Protokol ile ilişiklerinin, 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanunun 

verdiği salâhiyete istinaden îcra Vekilleri Heyetince 11 . VI . 1955 tarihli ve 4/5520 sayılı Ka
rarname ile tasdik edilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

Memleketimizle Belçika - Lüksenburg Ekonomik Birliği arasındaki ticari münasebetler ve te
diyeler 2 Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşması hükümleri ile her iki memleketin âzası bulunduğu 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı hükümleri dairesinde cereyan etmektedir. 

Her iki taraf memleketlerinin ekonomisinde vukubulan geniş inkişaflar muvacehesinde, mezkûr 
anlaşmanın belirmiş olan yeni veziyete intibak ettirilmesi lüzumu üzerinde mutabık kalan Âkıd 
Taraf hükümetleri Brüksel'ce eereyan eden müzakereler neticesinde 15 Nisan 1955 tarihli Ticaret 
ve Tediye Protokolü ile eklerini imzalamışlardır. 

1 Nisan 1955 tarihinden itibaren mevkii meriyete giren bu yeni vesikalarda her iki tarafça ta
hakkukuna çalışılan başlıca gaye, Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Ekonomik Birliği arasındaki 
mübadelelerin mümkün olacak en geniş nispette genişletilmesi ve mütevazin kılınması ile memle
ketimizin muhtacolduğu teçhizat malzemesinin Belçika'dan temin edilmesidir. 

Âkıd Taraf hükümetleri aralarındaki ticari mübadeleleri geliştirmek maksadiyle mümkün görü
len bütün gayretleri sarf edecekler ve ticari mübadelelerin iki tarafın da menfaatlerine uygun bir 
şekilde cereyanına çalışılacaktır. Mübadele edilecek mallar sadece dahilî istihlâke tahsis olunacak, 
üçüncü bir memlekete sevkı ancak taraflar arasında peşin muvafakatle kabü olabilecektir. 

Mezkûr Protokol mucibince, Belçika hükümeti, Türk ekonomisinin gelişmesi maksadiyle mem
leketimize ithal edilmek istenilen teçhizat malzemesinin taksitle mubayaasını kolaylaştırmayı ta-
ahhüdetmektedir. Bu gaye ile Belçika hükümeti, devlet murakabesi altındaki yetkili müesseseler 
nezdinde, bu muamelelerin 1 200 milyon Belçika Franklık (takriben 67 milyon Türk Lirası) bir 
had dâhilinde, garanti ve röfinansmanmm temini hususunda tavassutta bulunacaktır. Belçika'ya 
yapılacak ihracatımızın tezyidi nispetinde bu kreiiden faydalanılabilecektir. 

233 



Diğer taraftan, Türkiye'deki Belçika müterakim ticari alacaklarının âzami 5 senelik bir müd
det zarfında tasfiyesi kararlaştırılmıştır. 

Belçika - Lüksenburg Ekonomik Birliği ile aramızdaki ticari mübadelelerin inkişafına ve 
memleketimizin iktisadi menfaatlerine hizmet edecek mahiyette mütalâa edilen işbu Ticaret ve öde
me Protokolü ile ekleri Büyük Millet Meclisinin yüksek tasdikine sunulur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 31 . 1 . 1956 

Esas No. 1/315 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Ekonomik 
Birliği arasında 15 Nisan 1955 tarihinde imza
lanan Ticaret ve ödeme Protokolü ile ilişikle
rinin tasdiki hakkında kanun lâyihası, Hükü
met mümessillerinin huzuru ile müzakere edildi. 

Esbabı mucibede serdedilen hususlar encü-
menimizce de uygun görüldüğünden lâyiha ay
nen ve ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi Mazbata M. 

îzmir İstanbul 
C. Baban F. Tekil 

Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Ekonomik 
Birliği arasında 15 Nisan 1955 tarihinde imza
lanan Ticaret ve ödeme Protokolü ile ilişikleri
nin tasdiki hakkında kanun lâyihası, ilgili hü
kümet mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde 
müzakere olundu : 

Memleektimiz; ile Belçika - Lüksenburg Eko
nomik Birliği arasındaki ticari münasebetleri ve 
tediyeleri tanzim eden 2 Aralık 1948 tarihli 
ödeme Anlaşması yerine kaim olmak üzere 15 
Nisan 1955 tarihinde imzalanan Ticaret ve öde
me Protokolleri ve ilişikleri âkıd tarafların eko
nomik bünyelerindeki inkişaflara mütenazır ola-

Kâtip 
Denizli Çanakkale Çanakkale 

A. Çobcmoğlu N. F. Alpkarial B. Enüstün 

Çorum Çorum Erzurum 
8. Baran K. Terzioğlu R. S. Burçak 

Hatay İstanbul 
A. M. Bereketoğlu N. Nadi 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu Konya 
B. Akta$ M. Obuz 

rak taraflar arasındaki mübadelelerin hacminin 
en geniş nispette artırmaya matuf hükümleri ih
tiva eylemektedir. 

Bu itibarla mülî menfaatlerimize uygun gö
rülen Ticaret ve ödeme protokolleri ile ilişikle
rinin tasdikine dair kanun lâyihası encümeni-
mizce aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edilmek 
üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 

Ticaret Encümeni 
Reisi M. M. 
Bursa Ankara 

H. Şaman N. İnanç 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 16 . VII . 1956 
Esas No. 1/315 
Karar No. 40 

Yüksek Reisliğe 
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Kâtip 
Konya 

M. Güzelkılınç 

Bursa 
B. C. Zağra 

Ankara 
H. Bulgurlu 

İmzada bulunamadı 

Çoruh 
H. Çeltikçioğlu 

imzada bulunamadı 

Erzurum Kocaeli 
C. önder H. Başak 

İmzada bulunamadı 
Kocaeli Maraf 

H. O. Erkan R. öksüz 
imzada bulunamadı imzada bulunamadı 

Seyhan Ordu Sivas 
N. î. Tölon M. Yazıcı H. Yüksel 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 
Türkiye ile Belçika <• Lüksenburg JSkonomik 
Birliği arasında Ticaret ve Ödeme Protokolü ile 
ilişiklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lük
senburg Ekonomik Birliği arasında 15 Nisan 
1955 tarihinde imzalanan Ticaret ve ödeme Pro
tokolü ile ilişikleri tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun 'hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

İ l . VI.1955 
Başvekil ve 

Hariciye V. V. 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

M. Saröl 
Devlet Vekili 
F. Köprülü 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı 

îkt 

Maarif Vekili 
C Yardımcı 
ve Ticaret Vekili 

S. Yırcak 
Güm. ve in. Vekili 

E. Kalafat 
Münakalât Vekili 

31. Çavuşoğlu 
işletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
O. Kapani 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Pölatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. Behçet Uz 
Ziraat Vekili 

İV. ökmen 
OaJj$ma Vekili 

H. Erkmen 

( S. Sayısı : 293 ) 



TÜRKİYE İLE BELÇİKA - LÜKSENBURG EKONOMİK BİRLİĞİ ARASINDA TİCARET VE 
ÖDEME PROTOKOLÜ 

Türkiye Hükümeti ile, gerek kendi adına, gerek mevcut anlaşmalara tevfikan, Lüksenburg Hü
kümeti adına hareket eden Belçika Hükümeti, 

Memleketleri arasındaki ticari mübadeleleri kolaylaştırmak ve mümkün olan en yüksek seviyeye 
çıkarmak ve aralarındaki ödemeleri normalleştirmek arzusu ile, 

Ve bu gayelerin bugünkü şartlar altında, 
a) Türkiye'deki Belçika ve Lüksenburg müterakim alacaklarının en kasa zamanda tesviyesine, 
b) Türkiye'nin Belçika ve Lüksenburg piyasalarında tatminkâr bir satmalma gücüne malik 

olabilmesine, 
Vabeste olduğunu takdir ederek, 
Aşağıdaki hususları kararlaştırmışadır : 

Btrtnoi Bölüm 

Ticm«t 

Madde 1. — Türkiye ile Belçika hükümetleri, karşı tarafın istihsal ettiği malların kendi menuV 
ketlerine ithalini, ellerindeki bütün imkânlar nispetinde teshil ve teşvik edeceklerdir. 

Bu gaye ile, kendi ekonomilerinin imkânları nispetinde, gerekli müsaadeleri vereceklerdir. 

Madde 2. — Türkiye ve Belçika hükümetleri, memleketlerinde istihsal 'edilen malların karşı ta
rafa ihracını, ellerindeki bütün imkânlar nispetinde, teshil ve teşvik edeceklerdir. 

Bu gaye ile, kendi ekonomilerinin imkânları nispetinde, gerekli müsaadeleri vereceklerdir. 

Madde 3. •— Belçika Hükümeti, haiz olduğu salâhiyetler çerçevesi içinde, Türk resmî müessesele
rinin veya hususi firmalarının, Türk ekonomisinin gelişmesi maksadiyle temin etmek istiyecekleri 
teçhizat malzemesinin taksitle mubayaasını kolaylaştırmayı taahhüt eder. Bu gaye ile Belçika Hü
kümeti, devlet murakabesi altındaki yetkili müesseseler nezdinde, bu muamelelerin 1 200 milyon 
Belçika Franklık bir had dâhilinde garanti ve röfinansmamnm, işbu protokolün imzasından itiba
ren senelik 400 milyon Belçika Frangı üzerinden üç seneye münkasim olmak üzere ve aşağıdaki şart
lar altında, temini hususunda tavassutta bulunacaktır : 

a) İşbu protokolün yürürlüğe girmesinin hemen akabinde ve ilk altı ay içinde, bu krediler 200 
milyon Belçika Frangına baliğ olabilecektir. 

b) İşbu protokolün hükümleri çerçevesi içinde, Belçika - Lüksenburg Ekonomik Birliğine ya
pılan Türk malları ithalâtının tutarı 400 milyon Belçika Frangına varır varmaz, 200 milyon Belçi
ka Franklık kredi asgari 50 milyon Belçika Franklık ilâvelerle, yapılan ithalât tutarının % 50 sine 
tekabül eden bir miktara yükseltilebilecektir. 

c) İkinci ve üçüncü yıllar zarfında, ve yukarda derpiş edilen 400 milyon Belçika Franklık ye
kûnun yıllık sınırları dâhilinde, asgari 50 milyon Belçika Franklık ilâvelerle işbu yıllar zarfında 
tahakkuk eden ithalâtın % 50 sine tekabül edecek şekilde yeni krediler verilebilecektir. 

Madde 4. — Türkiye'ye müteveccih teçhizat malzemesinin kredi ile satışı hususunda Belçika fir
malarınca Devlet murakabesi altındaki yetkili müesseseler nezdinde yapılacak garanti ve röfinans-
man talepleri, bu müesseselerce, kendi nizamnameleri çerçevesi içinde hayırhahlıkla tetkik olunacak
tır. 

Madde 5. — Türk Hükümeti de, kredili ihracatın vâdelerinde ödenmeleri için gerekli transfer 
garantilerini verecek ve Devlet murakabesi altındaki yetkili müesseselerin bu muamelelere iştirak
lerine imkân verecek şekilde kabili devir ticari bonolar keşide olunmasına müsaade edecektir. 
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Madde 6. — Tük Hükümeti ile Belçika ve Lük&enburg Hükümetleri işbu Protokol mucibince 
yapılacak mal mübadelelerinin muhik ve iki Taraf için tatminkâr fiyatlar üzerinden icrası için 
her türlü gayreti göstereceklerdir. 

Madde 7. — Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Ekonomik Birliği arasındaki ticari mübadeleler 
Avrupa Ekonomik îş Birliği Teşkilâtı hükümleri çerçevesi içinde icra olunacaktır, 

ikinci böHim 

ödemeltr 

Madde 8. — Türk yetkili makamları ile Belçika yetkili makamları Türkiye'deki müterakim 
ticari alacakların listesini müştereken tesbit edeceklerdir. Bu listeye, işbu Protokolün tesbit etti
ği mânada müterakim alacak vasfını haiz oldukları Türk ve Belçika Hükümetlerince müştereken 
kabul edilecek diğer alacaklar her zaman ilâve olunabilecektir. 

îşbu Protokolün tesbit ettiği mânada müterakim ticari alacaklar, işbu Protokolün yürürlüğe 
girmesinden önce vacibüttediye hale gelen ve 2 Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşmasının hükümle
rine uygun olarak yapılan ve işbu Protokolün yürürlüğe girmesi anında, gerekli lisans, tescil veya 
diğer her türlü ithal müsaadelerine istinaden Türkiye'ye fiilen ithal olunan ve bedelleri Türk lira
sı olarak, transfer edilmek üzere, Türkiye'de yetkili bir bankaya yatırılmış veya yatırılacak olan 
mal ihracatına (bunlarla ilgili hizmetler de dâhil) mütaallik alacaklardır. 

Madde 9. — Türk ve Belçika Hükümetleri, yapacakları müşterek tetkikler neticesinde, mütera
kim alacak vasfında mütalâa edilmemiş olan alacakları da, para mevzuatlarına uygun şekilde 
mümkün olan en seri hal suretlerine bağlamak maksadiyle, hayırhahlıkla tetkik etmeyi kabul eder
ler. 

Madde 10. — Türkiye'den Belçika - Lüksenburg Ekonomik Birliğne yapılacak hurda demir, 
krom ve manganez cevheri ihracatından mütevellit Belçika Frangı Türk hasılatının tamamı ve 
diğer bilûmum Türk malları ihracatından mütevellit hasüatm % 30 u, 8 nci maddede derpiş olunan 
müterakim alacakların tesviyesine tahsis olunacaktır. 

Madde 11. — 10 ncu madde hükümlerine halel gelmeksizin, Türk Hükümeti müterakim alacak
ları ilk üç sene zarfında her sene asgari 125 milyon Belçika Franklık tediyelerle bakiyesini de 
mütaakıp iki senede müsavi iki taksitte tesviye etmeyi taahhüdeder. * 

Madde 12. — On birinci maddenin hükümlerinin tatbiki Türk Hükümetine, 10 ncu madde hü
kümlerine göre müterakim alacakların tasfiyesine tahsis olunan ihracat gelirlerinin yıllık tutarla
rından daha yüksek bir miktarın havale edilmesi mecburiyetini tahmil ettiği takdirde, bu havale 
taallûk ettiği yıllık devre sonunu takibedecek ilk 3 ay içinde Belçika Frangı ile veya Belçika Millî 
Bankasınca kabul edilecek her hangi bir diğer yabancı para ile yapılacaktır. 

- Madde 13. — Müterakim alacaklar, akdî vâde tarihleri itibariyle tediyeleri için icabeden bütün 
şartlar tahakkuk etmiş olan alacaklar arasında her an taayyün edecek sıra dâhilinde tesviye edi
lecektir. 

Bununla beraber, Türk Hükümeti ile Belçika Hükümeti, hususi halleri nazarı itibara alabilmek 
maksadiyle, müşterek mutabakatle, bu kaideden inhiraf edilmesine müsaade edebileceklerdir. 

Madde 14. — Hükümetlerinin ajanı olarak hareket eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 
Belçika Millî Bankası, işbu Protokolün tatbiki için gerekli teknik huausatı tesbit edeceklerdir.! 
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Üçüncü Bölüm 

Hulusi Hükümler 

Madde 15. — iş bu Protokolün tatbikinde zuhur edebilecek meseleleri incelemek ve uygun görü
lecek hal suretlerini bulmak üzere bir Karma Komisyon kurulacaktır. 

Karma Komisyon, iki taraftan birinin talebinden itibaren 30 gün içinde her an toplanabilecek
tir. Toplantı yeri önceden mutabık kalınarak tesbit olunacaktır. 

Madde 16. — Türk Hükümeti ile Belçika Hükümeti, memleketleri arasındaki iktisadi ve ticari 
münasebetlerin daha fazla gelişmesine medar olmak üzere, mübadele ve ödeme şartları daha müsait 
olur olmaz aralarında iktisadi ve teknik iş birliği anlaşması akdi maksadiyle istişare edeceklerdir. 

Madde 17. — Belçika, Lüksenburg ve Hollanda Hükümetlerinin üçüncü memleketlere karşı müş
terek bir ticaret siyaseti takibetmeye karar vermeleri halinde, Türk ve Belçika Hükümetleri işbu 
Protokolde yapılması icabedebilecek değişiklikleri tesbit etmek üzere mümkün olan en kısa zamanda 
aralarında istişare edeceklerdir. 

Madde 18. — işbu Protokol 1 Nisan 1955 tarihinde yürürlüğe girecek ve 8 nci maddede zikredi
len müterakim alacakların tamamen tasfiyesine kadar yürürlükte kalacaktır. Yüksek Âkıd Taraflar, 
müşterek mutabakatle, işbu Protokolde her an lüzum görecekleri değişiklikleri yapabileceklerdir. 

Brüksel'de 15 Nisan 1955 tarihinde, her ikisi de muteber olmak üzere, Fransızca iki nüsha olarak 
tanzim olunmuştur. 

Türk Hükümeti adına Belçika - Lüksenburg Ekonomik Birliği adına 
Dr. Bedri Tahir Şaman V. Larorck 

» • • * < 
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Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Ekonomik Birliği arasındaki 
ödeme Anlaşmasının bir sene müddetle uzatılmasına mütedair 

mektupların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Ticaret encümenleri mazbataları (1/316) 

T. C. 
Ba§vekâht 30 . IX . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-180/3256 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Ekonomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşmasının bir sene 
müddetle uzatılmasına mütedair mektupların tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan 
ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 13 . I X . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun 
lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Ekonomik Birliği arasında münakit 2 Aralık 1948 tarihli 
ödeme Anlaşmasının meriyet müddeti 30 Haziran 1954 tarihinde teati edilen mektuplarla 30 Hazi
ran 1955 tarihine kadar uzatılmıştı. 

Bugünkü şartlar altında tatminkâr bir şekilde işlemekte olan bu Anlaşmanın bir yıl müddetle 
temdidi muvafık mütalâa edildiğinden mezkûr Anlaşmanın 28 Eylül 1950 ve 19 Şubat 1951 tarihin
de teati olunan mektuplar ve 19 Şubat 1951 tarihinde imzalanan ödeme Anlaşmasına Ek Protokol 
ile yapılan -tadillerle birlikte, 30 Haziran 1955 tarihinden itibaren bir senelik müddetle temdidi için 
Belçika Elçiliği ile Hariciye Vekâleti arasında 10 Haziran 1955 tarihinde teati edilen mektuplar 
Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arz edilmiştir. 



Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M;"M$ 
Hariciye Encümeni" 

Esas No. 1/316 
Karar No. 20 

31.1. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Ekonomik 
Birliği arasındaki ödeme Anlaşmasının bir sene 
müddetle uzatılmasına mütedair mektupların 
tasdiki hakkında kanun lâyihası, Hükümet mü
messillerinin de hazır olduğu halde müzakere 
edildi. 

Esbabı mucibede serdedilen hususlar encüme-
nimizce de yerinde görüldüğünden lâyiha aynen 
ve ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 
îzmir İstanbul 

C. Bahan F. Tekil 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 

Çanakkale 
B. Enüstün 

Çorum 
K. Terzioğlu 

Hatay 
A. M. Bereketoğlu 

Kastamonu 
B. Aktaş 

Çanakkale 
JV.. F. Alpkartal 

Çorum 
8. Baran 

Erzurum 
E. S. BurçaR 

İstanbul 
N. Nadi 

İmzada bulunamadı 

Konya 
M. Obuz 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/316 
Karar No. 41 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Ekonomik 
Birliği arasındaki ödeme Anlaşmasının bir se
ne müddetle uzatılmasına mütedair mektupların 
tasdiki hakkında kanun lâyihası, ilgili Hükümet 
mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde mü
zakere edildi : 

Hükümet esbabı mucibesinde gösterilen hu-
susat encümenimizce de uygun görülerek kanun 
lâyihası aynen kabul olundu. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edilmek 
üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
Tiearet En. Reisi M. M. Kâtip 

Bursa Ankara Konya 
ti. Şaman N. tnanc M. Güzellerime 

Ankara 
H. Bulgurlu 

İmzada bulunamadı 
Çoruh 

H. Çeltikçioğlu 
İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
H. Başak 

Maraş 
R. öksüz 

İmzada bulunamadı 

16 . VII. 1956 

Bursa 
B. C. Zağra 

Erzurum 
C. önder 

İmzada bulunamadı 
Kocaeli 

H. O. Erkan 
Seyhan 

N. î. Tolon 

Sivas 
H. Yüksel 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Ekonomik Bir
liği arasındaki ödeme Anlaşmalının bir sene 
müddetle uzatılmasına mütedair mektupların tas

diki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lük
senburg Ekonomik Birliği arasında münakit 
olup meriyet müddetleri 30 Haziran 1955 tari
hinde sona eren 2 Aralık 1948 tarihli ödeme 
Anlaşmasının, 28 Eylül 1950 ve 19 Şubat 1951 
tarihinde teati olunan mektuplar ve 19, Şubat 
1951 tarihinde imzalanan ödeme Anlaşmasına 
ek Protokol ile yapılan tadillerle birlikte bir se
ne müddetle uzatılması hakkında Türkiye Hari
ciye Vekâleti ile Ankara'daki Belçika Elçiliği 
arasında 10 Haziran 1955 tarihinde teati olunan 
mektuplar tasdik edilmiştir. 

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

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

13 . IX . 1955 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes , Başvekil Yardımcısı 
F. Köprülü 

Devlet Vekili Devlet Vekili Devlet Vekili ve 
M. Sarol O. Kapani Hariciye V. V. 

F. B. Zorlu 
Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ ve Dahiliye V. V. 
E. Menderes 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
H. Polatkan C Yardımcı 
Nafıa Vekili İktisat ve Ticaret Vekili 

K. Zeytinoğlu S. Yırcfalı 
Sıh. ve iç. Mv. Vekili G. ve İnhisarlar Vekili 

Dr. B. Uz \ E.. Kalafat 
Ziraat Vekili Münakalât Vekili 
N. ökmen M. Çavusoğlu 

Çalışma Vekili İşletmeler Vekili 
H. Erkmen S. Ağaoğlu 
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Bay Umum Müdür, Ankara, 10 Haziran 1955 

Belçika ile Türkiye arasındaki ticari mübadelelerin inkıtaını önlemek maksadiyle, 2 Aralık 1948 
tarihli ödeme Anlaşmasının, 28 Eylül 1950 ve 19 Şubat 1951 tarihlerinde teati edilen mektuplar 
ve 19 Şubat 1951 tarihinde imzalanan ödeme Anlatmasına ek Protokol ile yapılan tadillerle bir
likte, 30 Haziran '1955 ten itibaren, bir senelik bir müddet için uzatılmasını Ekselansınıza teklif 
etmekle şeref kazanırım. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk hükümetinin mutabakatını bildirmekle Ekselansınız beni 
minnettar kucaktır. 

Bu vesile ile Ekselansınıza derin hürmetlerimi yenilerim. 'i 
Belçika Maslahatgüzarı 

Leon Rons& 
Bay Hasan Işık, 

Hariciye Vekâleti Ticaret ve Ticari 
Anlaşmalar Dairesi Umum Müdürü 

Ankara 

Bay Maslahatgüzar, Ankara; 10 Haziran 1955 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Belçika ile Türkiye arasındaki ticari mübadelelerin inkıtaını önlemek maksadiyle, 2 Aralık 

1948 tarihli ödeme Arılaşmasının, 28 Eylül 1950 ve 19 Şubat 1951 tarihlerinde teati edilen mektup
lar ve 19 Şubat 1951 tarihinde imzalanan ödeme Anlaşmasına ek protokol ile yapılan tadillerle 
birlikte, 30 Haziran 1955 ten itibaren, bir senelik bir müddet için uzatılmasını Ekselansınıza teklif 
etmekle şeref kazanırım. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bildirmekle, Ekselansınız beni 
minnettar kılacaktır.» 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanı
rım. 

Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Maslahatgüzar. 
Hasan Işık 

Hariciye Vekâleti • 
Ticaret ve Ticari Anlaşmalar 

Dairesi Umum Müdürü 
Bay Leon Bonse, 

Belçika Maslahatgüzarı 
Ankara 

»••-<( 
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tçtima: 2 » $, S A Y I S I î 

Türkiye ile İngiltere arasındaki 4 Mayıs 1945 tarihli Ticaret ve 
Tediye Anlaşması ile buna ek Protokolün 30 Haziran 1955 ta
rihine kadar 2 ay müddetle uzatılmasına mütedair mektupların 
tasdikine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 

mazbataları (1/317) 

T. C. • 
Başvekâlet 12. VIII. 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sam : 71 - 167/2980 
Türkjye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile İngiltere arasındaki 4 Mayıs 1945 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması ile buna ek 
Protokolün 30 Haziran 1955 tarihine kadar iki ay müddetle uzatılmasına mütedair mektupların 
tasdikine dair Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 
10.VT.1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunul
muştur. 

Mezkûr mektupların, 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği salâhi
yete istinaden İcra Vekilleri Heyetince 10.VI.1955 tarihli ve 4/5519 sayılı kararname ile tasdik edil-

* miş olduğunu saygılarımla arz ederim. 
Başvekil 

A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

İngiltere Hükümetinin «Transferable (Sterling) account area» hakkında almış olduğu karardan, 
dolar sahası memleketleri dışında, yalnız memleketimizin hariç tutulmasının 4 Mayıs 1945 tarihli 
Ticaret ve Tediye Anlaşması ile buna ek Protokolün ihtiva ettiği bâzı hükümlerden münbais oldu
ğuna dair 31 Ocak 1955 tarihinde İngiltere Büyük Elçiliği tarafından 'Hariciye Vekâletine tevdi 
olunan bir mektupla, halihazır Anlaşmanın yürürlükten kaldırılması ve bu Anlaşmanın meriyetten 
kaldırılmasından tahaddüs edecek durumun iki hükümet tarafından müştereken tetkik olunarak, 
ittihazı icabedecek tedbirlerin tesbiti teklif edilmiş, ayrıca mezkûr Anlaşmanın 13 ncü maddesi 
hükümlerinin yerine getirilmesi maksadiyle, 31 Ocak 1955 tarihli tebligatın Ticaret ve Tediye An
laşmasını 30 Nisan 1955 tarihinden itibaren yürürlükten kaldıracak resmî bir fesih ihbarı olarak 
Hükümetimiz tarafından mevkii muameleye konulması rica olunmuştur. 

Anlaşmanın meriyetten kalkması ile ittihazı icabedecek tedbirlerin tetkik ve tesbiti zamana 
mütevakkıf bulunduğundan Hükümetimizle Birleşik Kırallık Hükümeti arasında mevcut 4 Mayıs 
1945 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması ile buna ek Protokolün, âkıd taraflar arasında mektup 
teatisi suretiyle 30 Haziran 1955 tarihine kadar muvakkaten temdidinin uygun olacağı kanaati iz
har olunmuş ve 30 Nisan 1955 tarihinde İngiltere Büyük Elçiliği ile Hariciye Vekâleti arasında 
teati olunan mektuplarla bu 'husus tesbit edilmiştir. 

Yukarda ba>his konusu mektupların, İngiltere ile aramızda mevcut iktisadi münasebetlerimizi 
düzenlemek üzere yapılacak diğer anlaşmaların müzakeresine imkân verecek mahiyette bulun
duğu mütalâa olunmaktadır. 

Bu düşünce ile mezkûr mektuplar Büyük Millet Meclisinin Yüksek tasdikine arz olunur. 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No: 1/317 
Karar No: W 

31. İ . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile İngiltere arasındaki 4 Mayıs 1945 
tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması ile buna Ek 
Protokolün 30 Haziran 1955 tarihine kadar iki 
ay müddetle uzatılmasına mütedair mektupların 
tasdikine dair kanun lâyihası, encümenimizde 
ilgili vekâletlerin mümessillerinin huzuru ile tet
kik ve müzakere olundu: 

Hükümetin esbabı mucibesi, encümenimizce 
de yerinde görüldüğünden lâyiha aynen ve itti
fakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi M. Muharriri 

İzmir İstanbul 
C. Baban F. Tekil 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 

Çanakkale 
B, Enüstün 

Çorum 
K, Terzioğhı 

Hatay 
A. M, Bereketoğlu 

Kastamonu 
B. Aktaş 

Çanakkale 
N. F. Alpkartal 

Çorum 
8. Baran 

Erzurum 
R. 8. Burçak 

İstanbul 
N. Nadi 

İmzada bulunamadı 

Konya 
M. Obuz 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/317 
Karar No. 42 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile İngiltere arasındaki 4 Mayıs 1945 
tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması ile buna ek 
Protokolün 30 Haziran 1955 tarihine kadar iki 
ay müddetle uzatılmasına mütedair mektupla
rın tasdikine dair kanun lâyihası, ilgili Hükü
met mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde 
müzakere edildi : 

Hükümet esbabı mucibesinde gösterilen hu-
susat encümenimizce de uygun görülerek kanun 
lâyihası aynen kabul olundu. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
Ticaret En. Reisi M. M. Kâtip 

Bursa Ankara Konya 
H. Şaman Nt inanç M. Güzelkıltnç 

Ankara 
H. Bulgurlu 

İmzada bulunamadı 

Çoruh 
H. Çeltikçioğlu 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
^ H. Başak 

Maraş 
R. öksüz 

İmzada bulunamadı 

16. VII. 1956 

Bursa 
B. C. Zağra 

Erzurum 
C. önder 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
E, O. Erkan 

Seyhan 
N, t TdUm 

Siva» 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile İngiltere arasındaki 4 Mayıs 1943 ta^ 
rihli Ticaret ve Tediye Ania§ması üe buna ek Pro
tokolün 30 Haziran 1955 tarihine kadar 2 ay 
müddetle uzatılmasına mütedair mektupların tas

dikine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile İngiltere arasında 
münakit olup meriyet, müddeti 30 Nisan 1955 
tarihinde sona eren 4 Mayıs 1945 tarihli Tica
ret ve Tediye Anlaşması ile buna ek Protokolün 
30 Haziran 1955 tarihine kadar 2 ay müddetle 
uzatılması hakkında İngiltere Büyük Elçiliği ile 
teati olunan mektuplar tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

10 . VI . 1953 
Başvekil ve 

Hariciye V. V, 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

M. Sarol 
Devlet Vekili 
F. Köprülü 

Millî Müdafaa Vekili 
E, Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

îkt. ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

Güm. ve İnli. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
Osman Kapani 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçskdag 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sın. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
.V. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşlenmeler Vekili 
S, Ağaoğlu 

{S. Sayısı : 2&5) 



- 4 -
Ekselans, ' Ankara; 30 Nisan 1955 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî - İrlanda Birleşik Kırallığı Hükü
meti arasında 4 Mayıs 1945 tarihinde Londra'da imzalanan ve Birleşik Kıralhk Hükümetince 
31 Ocak 1955 tarihinde yapılmış bulunan ihbar dolayısiyle, 13 neti maddesi hükümleri mucibin-
ce 30 Nisan 1955 tarihinden itibaren yürürlükten kalkacak olan Ticaret ve Tediye Anlaşmasına 
atıf yapmakla şeref kazanırım. 

Anlaşmanın yürürlükten kalkması neticesinde akdi lâzımgelecek anlaşmalar üzerinde nıtizakc* 
relerde bulunulmasına imkân vermek üzere, Birlişik Kıralhk Hükümeti tarafından vâki fesih ih^ 
barına rağmen, Anlaşmanın 30 Haziran 1955 tarihine kadar yürürlükte kalmasını Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti adına teklif etmekle şeref kazanırım. 

Bu teklif, Büyük Britanya ve Şimalî - İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti tarafından kabul 
edildiği takdirde, işbu mektup ile Ekselanslarının* bu husustaki cevaplarının, iki Hükümet arasında 
4 Mayıs 1945 tarihli Anlaşmayı 30 Haziran 1955 tarihine kadar uzatacak bir anlaşma mahiyetinde 
telâkki olunmasını teklif etmekle şeref kazanırım. 

Bu vesile ile. Ekselanslarına en yüksek ihtiramatımı yenilerim. 
!,-,! TA • Muharrem Nuri Birci 
Ekselans, -

Sir Reginald James Bowker K. C. M. G. - . 
Büyükelçi * 

Ankara -
"«IMMK!"1 

Ekselans, ... Ankara, 30 Nisan 1955 

Ekselanslarının müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle şeref ka
zanırım : ' • ; • ' ' 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî - İrlanda Birleşik Kırallığı Hü
kümeti arasında 4 Mayıs 1945 tarihinde Londra'da imzalardan ve Birleşik Kıralhk Hükümetince 
31 Ocak 1955 tarihinde yapılmış bulunan ihbar dolayısiyle, 13 ncü maddesi hükümleri mucibince 
30 Nisan 1955 tarihinden itibaren yürürlükten kalkacak olan Ticaret ve Tediye Anlaşmasına atıf 
yapmakla şeref kazanırını. 

Anlaşmanın yürürlükten kalkması neticesinde akdi lâzımgelecek anlaşmalar üzerinde müzake
relerde bulunulmasına imkân vermek üzere, Birleşik Kıralhk Hükümeti tarafından vâki fesih ih
barına rağmen, Anlaşmanın 30 Haziran 1955 tarihine kadar yürürlükte kalmasını Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti adına teklif etmekle şeref kazanırım. 

Bu teklif, Büyük Britanya ve Şimalî - İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti tarafından kabul edil
diği takdirde, işbu mektup ile Ekselanslarının bu husustaki cevaplarının, iki hükümet arasında 
4 Mayıs 1945 tarihli Anlaşmayı 30 Haziran 1955 tarihine kadar uzatacak bir Anlaşma mahiyetin
de telâkki olunmasını teklif etmekle şeref kazanırım.» 

Majestelerinin Hariciye. Vekilinden aldığım talimata istinaden, Büyük Britanya ve Şimalî - İrlan
da Birleşik Kırallığı Hükümetinin, yukardaki teklifi kabul ettiğini ve mektubunuzla işbu cevabın, 
iki hükümet arasında 4 Mayıs 1945 tarihli Anlaşmayı 30 Haziran 1955 tarihine kadar uzatacak 
bir anlaşma mahiyetinde telâkki olunması hususundaki teklifinizle mutabık bulunduğunu bildir-

- ^ ••• ' - ' ' Sir Reginald James Bowker 
Ekselans 

Muharrem Nuri Birgi ) ' • : . - , , . . . 
Büyük Elçi 

Hariciye Vekâleti Umumi Kâtibi 
Ankara * * - * -, > 

ı » * • I » » » " "»«w — 
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S. SAYISI : 296 
Türkiye ile italya Hükümetleri arasında mektup teatisi suretiyle 
akdolunan uzun vadeli Buğday Anlaşmasının tasdikine dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları 

(1/287) 

T. C. 
Başvekâlet - 18 .V. 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik 'Dairesi 

Sayı: 71 -140/1751 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye.ve İtalya Hükümetleri arasında mektup teatisi suretiyle akdolunan uzun vadeli Buğday 
Anlaşmasının tasdikine dair Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekil
leri Heyetince 14 . V. 1955 tarihinde kararlaştırılan, kanun lâyihası esbabı mucibe ve ilişikleriyle bir-
fikte sunulmuştur. 

Mezkûr mektupların, 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği salâhi
yete istinaden İcra Vekilleri Heyetince 14'. V. 1955 tarihli ve 4/5087 sayılı Kararname ile tasdik edil
miş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Hükümetimizle italya Hükümeti arasında mektup teatisi suretiyle uzun vadeli bir Buğday Anlaş
ması akdedilmiş bulunmaktadır. 

işbu anlaşma ile güdülen gaye, Trakya ve Cenup illerimizde yetişen sert buğdaya devamlı bir pa
zar temin etmek ve her iki memleket arasında mevcut ticari mübadeleleri daha ziyade geliştirmek 
ve bu mübadelelerde daha büyük bir istikrar temin eylemektir. 

Anlaşmaya göre italyan Hükümeti 1955 senesi mahsulünden itibaren 5 sene müddetle senevi 
100 000 tonluk sert buğdayın memleketimizden mubayaasına tercih hakkı tanımaktadır. 

italyan piyasasının halen kullanmakta olduğu buğday evsafına tekabül edecek sert buğdayları
mız dünya fiyatkn üzerinden italyanlara satılacaktır. 

Bir taraftan sert buğdaylarımıza devamlı ve müstekar bir pazar teinin eden, diğer taraftan 
dost ve müttefik iki memleket arasındaki ticari münasebetlerin sağlam esaslar dâhilinde devamlı su
rette inkişaf etmesine hizmet eylemek suretiyle memleketimizin iktisadi menfaatlerine uygun mahi
yette mütalâa olunan bu anlaşma Büyük Millet Meclisinin tasdikine sunulur. 

Devre : X 
içtima : 2 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. î/287. 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile İtalya Hükümetleri arasmda 
mektup teatisi suretiyle akdolunan uzun vadeli 
Bnğday Anlaşmasının tasdikine dair kanun lâ
yihası, ilgili vekâletler mümessillerinin iştira
kiyle encümenimizde müzakere edildi. 

Esbabı mueibede serdedilen hususlar encü-
menimizce de yerinde görüldüğünden lâyiha ay
nen ve ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye En. Reisi 
İzmir 

C. Baban 
Çanakkele 

B. Enüstüri 
Erzurum 

R. 8. Burçak 
İstanbul 
N. Nadi 

İmzada bulunamadı 

M. M. 
İstanbul 
F. Tekil 

Çorum 
8. Baran 

$1.1, 1956 

A. M. 
Kastamonu 
B. Aktaş 

Kâtip 
' Denizli , 

A. Çobanoğlu 
Çorum 

K. Terzioğlu 
Hatay 
Bereketoğlu 

Konya 
M. Oluz 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 

Esas No: 1/287 
Karar No: 38 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ve İtalya Hükümetleri arasında mek
tup teatisi suretiyle akdolunan uzun vadeli Buğ
day Anlaşmasının tasdikine dair kanun lâyihası, 
ilgili hükümet mümessillerinin iştirakiyle encü
menimizde müzakere edildi: 

1955 yılı mahsulünden itibaren 5 sene müd
detle senevi 100 000 tonluk sert buğdayın mem
leketimizden mubayaasına tercih hakkı tanıyan bu 
Anlaşma bir taraftan sert buğdaylarımıza devam
lı ve müstakar bir pazar temin etmekte, diğer 
taraftan iki memleket arasındaki ticari münase
betlerin inkişafına hizmet eylemektedir. 

Bu itibarla memleketimizin iktisadi menfaat
lerine uygun görülen Anlaşmanın tasdikine dair 
kanun lâyihası encümenimizce aynen kabul edil
miştir, 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 

Ticaret Encümeni Reisi 
Bursa 

//. Şaman 
Kâtip 
Konya 

M. Oüzelkılmç 

Bursa 
B. C. Zağra 

Erzurum 
C. Önder 

İmzada bulunamadı 
Kocaeli 

H. O. Erkan 
İmzada bulunamadı 

Ordu 

16 . VII. 1956 

Mazbata Muharriri 
Ankara 
N, tnanç 

Ankara 
H. Bulgurlu 

İmzada bulunamadı 
Çoruh 

H. Çeltikçioğlu 
İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
H. Başak 

Maraş 
R. öksüz 

İmzada bulunamadı 
Seyhan Sivas 

M. Yazıcı N. î. Toton II. Yüksel 

(S. Sayısı : 296 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Türkiye ve italya Hükümetleri arasında mektup 
teatisi suretiyle akdolunan uzun vadeli Buğday 

Anlaşmasının tasdikine dair kanun lâyihası 

MADDE J. — 10 Nisan 1955 tarihinde Hükü
metimiz ile italya Hükümeti arasında mektup 
teatisi suretiyle akdolunan uzun vadeli Buğday 
Anlaşması tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

14 . V 
Başvekil w 

Hariciye V. V. 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

M. Sarol 
Devlet Vekili 

• F. Köprülü 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İkt. ve Ticaret Vekili 
S. Yırcah 

Güm. ve Inh. Vekili 
E. Kalafat • 

Münakalât Vekili 
M. Çâvuşoğlu 

1955 
Devlet Vekili 

Başvekil yardımcısı 

Devlet Vekili 
O. Kapani 

Adliye Vekili 
O. §. Çieekdağ. 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
ff. Polatkav 
Nafıa Vekili 

K, Zeytinoğlu 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

B. Uz 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmev 
işletmeler Vekili 

ff. Ağaoğln 

( S. Sayısı : 296 ) 
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Hkseİâns, 10 Nism İ95S 
İtalya ile Türkiye arasındaki ticari mübadelelerin inkişafına hadim olmak ve bu mübadelelere 

daha fazla bir istikrar temin eylemek arzusiyle İtalyan Hükümetinin, 1955 mahsul senesinden iti
baren beş sene müddetle senevi 100 000 ton Türk sert buğdayının mubayaasına rüçhan hakkı tanı
yacağını zatalinize bildirmekle şeref kazanırım. 

Şurası musarrahtır ki, Türk sert buğdayının kalitesi İtalya'da kullanılabilecek aynı kalitedeki 
buğdaylara tekabül edecek ve satış dünya fiyatları üzerinden icra olunacaktır. 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını teyideylemenizi rica ederim. 
Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz, Ekselans. 

öivMppe UedAci 
Ekselans 

Profesör Bay Fuad Köprülü 
Hariciye Vekili 

Ekselans, 10 Nisan 1955 
Müf adı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«İtalya ile Türkiye arasındaki ticari mübadelelerin inkişafına hadim olmak ve bu mübadelelere 

daha fazla bir istikrar temin eylemek arzusiyle İtalyan Hükümetinin, 1955 mahsul senesinden iti* 
baren beş sene müddetle senevi 100 000 ton Türk sert buğdayının mubayaasına rüçhan hakkı tanı* 
yacağmı zatalinize bildirmekle şeref kazanırım. 

Şurası musarrahtır ki, Türk sert buğdayının kalitesi İtalya'da kullanılabilecek aynı kalitedeki 
buğdaylara tekabül edecek ve satış dünya fiyatları üzerinden icra olunacaktır. 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatım teyideylemenizi rica ederim.» 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatım teyit ile şeref kazanırım. 
Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz, Ekselans. :^ 

J?uad Köprülü 
Ekselans 

Bay Giüseppe Kedici ' . ' 
İtalya Ziraat Nazın 

(S, S:<yısıv: 296") 



S. SAYISI : 297 
7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan Ticari numu
neler ve reklâm malzemesinin ithalinin kolaylaştırılmasına müte
dair Milletlerarası Sözleşmenin tasdiki hakkında kanun lâyihası 

ve Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/338) 

T. C. 
Başvekâlet 17 . XI , 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-195/3791 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan ticari numuneler re reklâm malzemesinin 
ithalinin kolaylaştırılmasına mütadair Milletlerarası Sözleşmenin tasdiki hakkında Hariciye Vekâ
letince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 1 . XI . 1955 tarihinde ka
rarlaştırılan kanun lâyihanın esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim, 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

işbu esbabı mucibe ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasvibine arz olunan ilişik kanun lâyi
hası Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Taraflarının Ekim - Kasım 1952 tarihinde 
münakit Yedinci Devre toplantılarında kabul edilen «'Ticari numuneler ve yayın ve reklâm malze
mesinin ithalinin kolaylaştırılması 'hakkındaki Milletlerarası Sözleşme» nin Türkiye Cumhuriyeti 
bakımından yürürlüğe konulmasına mütedairdir. 

Mezkûr Sözleşmenin gayesi, milletlerarası mübadelelerin genişleme ve gelişmesini sağlıyaeak 
en mühim vasıtalardan birini teşkil eyliyen ticari numuneler ve reklâm malzemesinin ithali mev
zuunda hükümetlerce müttehaz tedbirlerin basitleştirilmesi ve ezcümle bu malzemenin bir memle
ketten diğerine irsali münasebetiyle ihtiyarı icabeden masraflarla ifası gereken formalitelerin asgari 
hadde indirilmesidir. ' 

Âkıd Taraflarca Birleşmiş Milletler merkezinde 30 Haziran 1953 tarihine kadar imzaya açık tu
tulması kararlaştırılmış olan mezkûr Sözleşme, bu tarihten sonra da arzu eden memleketlerin iltiha
kına açık bulunmaktadır. Sözleşmeyi iltihak suretiyle kabul edecek memleketler iltihak vesikalarını 
X ncu madde mucibince Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi edeceklerdir. Türkiye Söz
leşmeye bu şekilde katılacak memleket durumunda bulunmaktadır. Filhakika, Sözleşmenin imzaya 
açık tutulduğu devre esnasında gümrük mevzuatımızda yapılmakta olan tadilât ve tarife reformu 
dolayısiyle metnin o tarihte tarafımızdan imzalanması uygun görülmemiş ve kabulümüzün, gümrük 
mevzuatımızın alacağı son şekle göre, iltihak suretiyle vukubulması tercih edilmiştir. 

Mezkûr Sözleşmenin memleketimize tahmil edeceği başlıca vecibelerin belirtilebilmesi için Söz
leşme belgesinin çeşitli maddelerinin, mer'i mevzuatımız hükümlerine muvazi olarak, mücmel bir 
tahlilinin yapılması faydalı görülmüştür. # i 

Devre : X 
içtima: 2 
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Ticari numuneler ve reklâm malzemesinin ithalinin kolaylaştırılmasına mütedair Sözleşme 15 

maddeden ibarettir. Bu maddelerden 2 den, 8 e kadar olanları Sözleşmenin ana hükümlerini, di* 
ğerleri de, esas itibariyle, bilûmum beynelmilel senetlere derci mûtat tarif ve usul hükümlerini ih
tiva eylemektedir. 

1. Sözleşmenin I I nci maddesi kabili ihmal kıymetteki numunelerin ithal resimlerinden muaf 
tutulmalarına dair bir ana hüküm vaz'etmektedir. Bu hükme göre, her Âkıd Taraf kabili ihmal kıy
mette olmak ve temsil ettiği neviden emtia için sipariş temini maksadı haricinde hiçbir şekilde isti
mal edilmemek şartiyle, ülkesine ithal edilen her türlü emtia numunelerini ithal resimlerinden muaf 
tutacaktır. 

Sözleşmenin bu hükmü mer'i gümrük mevzuatımızın bu husustaki hükümlerine hemen aynen te
tabuk etmektedir. Filhakika, 5383 sayılı Gümrük Kanunumuzun 19 ncu maddesi «Gümrükçe ticari 
mahiyeti olmadığı tahakkuk eden numunelik eşya ve modeller» in ithal vergilerinden muaf olduk
larını tasrih etmektedir. 

2. Diğer numunelerin ithal resimlerinden muvakkaten muaf olarak kabulü : III ncü madde mu
cibince, gümrük resmine tâbi numuneler, yani kıymetleri kabili ihmal olmıyan numuneler, Âkıd Ta
raflardan her birisinin ülkesine ithal vergilerinden muvakkaten muaf olarak kabul edileceklerdir. An
cak bu gibi numunelerin, bahis mevzuu muvakkat muafiyetten faydalanabilmeleri için, ithâl vergi
leri tutarı ile ödenmesi gereken diğer meblâğların tevdi edilmesi veya onların tediyesini garanti 
edecek bir kefalet ibrazı şart bulunmaktadır. Bu hüküm de gümrük mevzuatımızın bu husustaki 
ahkâmına uygun bulunmaktadır. Şöyle ki, Gümrük Kanunumuzun 24 ncü maddesi «Siparişe mah
sus olmak üzere getirilen her çeşit numunelik ve modellik eşyanın vergilerinin teminata bağlanaca
ğını» tasrih etmektedir. 

Numunelerin tekrar ihracı için Sözleşmede derpiş edilen 6 aylık müddet de mevzuatımızda tama
men yer almıştır. Fazla olarak Sözleşme, muvakkat kabul yoliyle memlekete girecek eşya üzerinde 
mevzuatımıza nazaran, tamamen mahzursuz mütalâa edilen, daha geniş bir kontrol imkânı sağla
maktadır. 

3. Reklâm malzemesinin ithal resimlerinden muafen kabulü : IV ncü madde bir Âkıd Taraf ül-
. kesine ithal edilen emtiaya, bâzı emtia nevilerine ve hizmet ifalarına taallûk eden katalog, cari fi
yat listesi ve ticari ilânlar gibi reklâm malzemesinin, siklet hususunda bâzı ölçülere uygun olmak 
şartiyle, gümrük resimlerinden muaf tutulacağını âmir bulunmaktadır. 

Mâruz hüküm mer'i mevzuatımızda yer alan esaslardan inhiraf eylemektedir. Zira reklâm mal
zemesi tarifemizde vergiye tâbi tutulmuştur. Bununla beraber, karşılıklı olmak şartiyle reklâm 
malzemesinin bu Sözleşme ile Gümrük Eesminden muaf tutulması suretiyle mevcut mevzuatımızın 
tadili hissedilen ihtiyaçlar muvacehesinde zaruri görülmektedir. 

4. Reklâm mahiyetindeki sinema filimlerinin muvakkaten muafiyetle kabulü: V nci maddeye 
göre her Âkıd Taraf III ncü maddede bahis mevzuu kolaylıkları reklâm mahiyetindeki sinema fi-
limlerine de teşmille mükellef bulunmaktadır. Sözü edilen filimi erin halka açık umumi sinema sa
lonlarında gösterilecek mahiyette olmaması ve her filimden bir kopyadan fazla ihtiva etmiyen pa
ketler halinde ithal edilmiş bulunması şarttır. 

Reklâm filimlerinin muayyen bir müddet için muvakkat muafiyetle ithali, vergi ve resimlerin 
teminata bağlanması şartiyle ve Sözleşmede derpiş edilen mütekabiliyet esası dâhilinde, mühim 
bir ihtiyaca cevap verecektir. 

5. Sözleşmenin 6 nci maddesinde derpiş olunan memnuiyet ve takyitlerin muvakkaten durdu
rulması esasına gelince, bu maddeye göre her Âkıd Taraf başka bir Âkıd Taraf ülkesinden ithal 
edilen ve II veya IV ncü maddelerde zikredilen kolaylıklardan faydalanan numune ve reklâm mal
zemesine hiçbir memnuiyet ve ithal takyidatı uygulamıyacaktır. Bununla beraber her Âkıd Ta
raf normal olarak umumi ahlâk ve esaslı emniyet icaplariyle insan, hayvan ve nebat hayatının ko
runması için gerekli takyidat ve memnuiyeti tatbikte serbesttir. Altın ve gümüş ithali hususun
daki mahallî mevzuat da keza bu hüküm muvacehesinde, mahfuz bulunmaktadır. 
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Mezkûr VI ncı maddede mevzu hüküm, mevzuatımızın bugünkü durumu ile tam bir mutaba
kat halinde değildir. Filhakika Sözleşmenin bu hükmüne göre daimî ve muvakkat ithal muafi
yetlerinden faydalanılmak suretiyle memlekete girecek çeşitli numuneler ve reklâm malzemesi 
iktisadi ve mâlî mülâhazalarla vaz'edilen memnuiyet ve takyit tedbirlerine mâruz kalmadan'ser-
bestçe ithal olunabileceklerdir. Halbuki Türk parasının kıymetinin korunmasına mütedair 13 sa
yılı Karara bağlı bir kısım tebliğler bedelsiz olarak memleketimize ithal edilecek, miktarları ti
cari teamüllere uygun numune ve reklâm eşyasınnm ithali hususunda bâzı kambiyo kontrol ve tak
yit tedbirleri tesis etmiş bulunmaktadır. Binnetice, Sözleşmeye iltihak, mevzuubahis tedbirlerden 
vazgeçilmesini tazammun ederse de yine Sözleşme hükümlerine göre malî ve iktisadi durumumuzun 
zaruri kıldığı bu tedbirleri mahfuz bulundurmak mümkündür. Filhakika, Sözleşmenin XIV ncü mad
desi, her üye devleti imza, tasdik, kabul veya iltihak belgesinin tevdii sırasında, Sözleşmenin ken
disince arzu edilmiyen bâzı hükümlerini tatbik etmemek hususunda kaydi ihtirazi dermeyanma me
zun kılmaktadır. Böylece Hükümetimiz de iltihak belgesinin tevdii sırasında, Türk Parasının kıyme
tini koruma hususundaki mevzuatımızın korunmasını temin eyliyecek ihtirazi kaydı dermeyan. ede
bilecektir. 

6. Sözleşme 15 memleketin tasdik, kabul veya iltihak belgelerini tevdi etmelerini takibeden otu
zuncu günde bunlar için yürürlüğe girecek ve diğer memleketlerden her hangi biri hakkında da 
tasdik, kabul veya iltihak belgesinin tevdii tarihinden itibaren geçecek otuzuncu günde mer'i ola
caktır. 

Sözleşmeyi şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Belçika imzamış, Nor
veç, isveç, Finlandiya, Holânda, isviçre, ispanya, Yunanistan, Hindistan, Pakistan ve Endonezya 
Hükümetleri de tasdik veya iltihak belgesi tevdi eylemek suretiyle kabul etmiştir. 

Üyesi bulunduğumuz Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) himayesinde hazır
lanan ve hükümleriyle mer'i mevzuatımız arasında büyük farklar mevcudolmadığı gibi ticari numu
neler ve yayın ve reklâm malzemesinin ithali hususunda vaz'ettiği geniş esaslar dolayısiyle mübade
leleri kolaylaştırır mahiyette bulunan mezkûr Sözleşme, numune malların tâbi tutulduğu rejim bakı
mından, gümrük mevzuatımızda elyevm hissedilen tadilât ihtiyacını da karşılayacak durumdadır. 

Yukarda mâruz mülâhazalarla mezkûr Sözleşmeye iltihakı memleketimiz menfaatlerine uygun 
gören Cumhuriyet Hükümeti işbu Sözleşmenin tasdiki maksadiyle hazırladığı ilişik kanun lâyihasını 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arz eder. 

( S. Sayısı : 29T) 



Hariciye Encümeni mazbatası 
T. B. M.Jl. 

Hariciye Encümeni 
Esas No. 1/338 
Karar No. 7 

17 .1, 1956 

Yüksek Reisliğe 

7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim 
olunan ticari numuneler ve reklâm malzemesi
nin ithalinin kolaylaştırılmasına mütedair Mil
letlerarası Sözleşmenin tasdiki hakkında kanun 
lâyihası hükümet temsilcilerinin iştirakiyle en
cümenimizde tetkik ve müzakere olundu : 

Esbabı mucibede serdedilen hususlar yerin
de görülerek lâyiha aynen ve mevcudun ittifa-
kiyle kabul edildi. 

- Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye En. Reisi M. M, 

îzmir İstanbul 
C. Bahan F. Tekil 

Kâtip 
Denizli Çanakkale Çanakkale 

A. Çobanoğlu N. F, Alpkartal B. Enüstün 

Çorum 
S. Baran 

Çorum 
K. Terzioğlu 

İstanbul îzmir 
N. Tlabar 8. Giz 

İmzada bulunamadı 

Konya 
M. Ohuz 

Manisa 
H, Buyur 

Erzurum 
R. S. Burçak 

Kastamonu 
B. Akta§ 

Sinob 
M. Tümerkan 

Ticaret Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/338 

Karar No. 43 

16 . VII . 1956 

Yüksek Reisliğe 

7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim 
olunan ticari numuneler ve reklâm malzemesi
nin ithalinin kolaylaştırılmasına mütedair Mil
letlerarası Sözlesmenein tasdiki hakkında kanun 
lâyihası, ilgili hükümet mümessillerinin iştira
kiyle encümenimizde müzakere edildi 

Milletlerarası mübadelelerin genişleme ve 
gelişmesini sağlıyacak en mühim vasıtalardan 
birini teşkil eden ticari numuneler ve reklâm 
malzemesinin ithali mevzuunda hükümetlerce 
müttehaz tedbirlerin basitleştirilmesini ve bu 
malzemenin gönderilmesi için ihtiyarı gereken 
masraflarla ifası icabeyleyen formalitelerin as
gari hadde indirilmesi gayesini güden bu Anlaş
maya katılmamızın millî menfaatlerimize uygun 
olacağı mütalâa olunmuştur. 

Mezkûr anlaşmanın tasdikine mütaallik ka
nun lâyihasının birinci maddesi, Anlaşmanın 14 
ncü maddesinde mevzuubahis ihtirazi kayıtların 
kullanılması hususunda İcra Vekilleri Heyetine 

yetki verilmesini derpiş eyliyen bir tadille ve 
diğer maddeleri aynen kabul olunmuştur. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 

Ticaret Encümeni 
Reisi M. M. 
Bursa Ankara 

/ / . Şaman N, İnanç 
Kâtip 
Konya Ankara Bursa 

M. Güzelkthnç H. Bulgurlu M. Erdener 
İmzada bulunamadı 

Çoruh Kocaeli 
H. Çeltikçioğlu H. Başak 

İmzada bulunamadı 
Kocaeli Maraş 

H. O. Erkan M. Karaküçuk 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Seyhan Sivas Van 
N. 1. Tolon H. Yüksel H. Kartal 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olu
nan ticari numuneler ve reklâm malzemesinin 
ithalinin kolaylaştırılmasına mütadair Milletler
arası Sözleşmenin tasdiki hakkında kanun lâyihası 

M^DDE 1. — 7 Kasım 1952 tarihinde Ce
nevre'de tanzim olunan ticari numuneler ve rek
lâm malzemesinin ithalinin kolaylaştırılmasına 
mütadair Milletlerarası Sözleşme tasdik edilmiş
tir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

1 . XI . 1955 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Hariciye V. V, 

F. R, Zorlu 
Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Marif Vekili 
C. Yardımcı 

Ikt. ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

Güm. ve Inh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M, Çavuşoğlu 

işletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı ve 
M. Müdafaa V. V. 

F. Köprülü 
Devlet Vekili 

F. Ulaş 

Adliye Vekili 
O, Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

B. Erkmen 

TİCARET ENCÜMENİNİN TADlLÎ 

7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olu
nan ticari numuneler ve reklâm malzemesinin 
ithalinin kolaylaştırılmasına mütedair Millet
lerarası Sözleşmenin tasdiki hakkında kanun 

lâyihası 

„ MADDE 1. — 7 Ksım 1952 tarihinde Cenev
re'de tanzim olunan tieari numuneler ve- reklâm 
malzemesinin ithalinin kolaylaştırılmasına mü
tedair Milletlerarası Sözleşmenin 14 ncü madde
sinde tasrih edilen yetkinin kullanılmasmı 
icra Vekilleri Heyetinin mezun olması kaydiy-
le, tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: W i 
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TİCARÎ NUMUNELER VE REKLÂM MALZEMESİNİN ÎTHALÎNÎN KOLAYLAŞTIRILMASI
NA MÜTEDAİR MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 

İşbu Sözleşmeyi imzalıyan hükümetler, 
İster tabiî, ister mamul madde olsun, her türlü emtia numunelerinin ve reklâm malzemesinin it

hali hususunda müşterek kaideler kabulünün milletlerarası ticaretin gelişmesini kolaylaştıracağına 
kaani bulunduklarından, 

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır r 

Madde — I. 

Tarifler 

İşbu Sözleşmenin tatbikinde : 
a) «İthal resimleri» tâbirinden ithal sırasında veya ithal dolayısiyle alman gümrük resimleriyle 

diğer bilûmum rüsum ve harçlar, yapılan hizmetlerin takriben maliyeti tutarına inhisar eden ve 
millî mahsullerin bilvasıta bir himayesi mahiyetinde olmıyan ücret ve tekâlif veya ithal sırasında 
malî bir karakter taşıyan resimler müstesna olmak üzere, ithal edilen mallara tatbik edilen bilcümle 
istihlâk vergileri ve dahilî harçlar kasdedilir; 

b) «Şahıslar» tâbirinden hakiki ve hükmi şahıslar kasdedilir; 
c) Bir Âkıd Tarafın ülkesine yapılan atıflar, onun anavatan topraklarına ve bu Âkıd Tarafın 

milletlerarası sahada temsil etmekte olduğu ve XIII ncü madde gereğince Sözleşmenin tatbik sa
hasına dâhil bulunan diğer bütün ülkelere şâmildir 

Madde — İL 

Kabili ihmal kıymette numunelerin ithal resimlerinden muafiyeti 

1. Her âkıd taraf, kabili ihmal kıymette olmaları ve temsil 'ettikleri neviden emtia ithali için sipa
riş temin eylemekten başka bir işe yaramamaları şartiyle, kendi ülkesine ithal edilen her türlü em
tia numunelerini ithal resimlerinden muaf tutacaktır. Numunelerin kıymetinin kabili ihmal olup 
olmadığının tesbiti için, ithal ülkesi gümrük makamları, her bir numunenin münferit kıymetini 
veya aynı irsalata dâhil bütün numunelerin kıymet yekûnunu nazarı itibare alabileceklerdir. Ay
nı mürsil tarafından muhtelif mürselünileyhlere gönderilen numunelerin kıymetleri, bunlar aynı 
zamanda ithal edilmiş olsa bile, işbu fıkranın tatbiki bakımından yekûn edilmiyecektir. 

2. İthal ülkesi gümrük makamları, işbu maddenin 1 nci fıkrasına tevfikan, ithal resimleri mu
afiyetinden faydalanabilmek için, isterlerse, numunelerin, numune vasfını kaybettirecek mahiyette 
olmamak şartiyle, işaretlendirilmek, yırtılmak, delinmek suretiyle veya diğer bir şekilde emtia ola
rak kullamlamıyacak hale getirilmesini talebedebilirler, 

Madde — III. 

Diğer numunelerin ithal resimlerinden muvakkaten muaf olarak kabulü 

1. İşbu maddenin tatbikinde, «numuneler» tâbirinden, esasen istihsal edilmiş bulunan muay
yen bir emtia nev'ini temsil eden veya imali derpiş edilen emtianın modeli olan maddeler kastedi
lir, şu şartla ki, bu maddeler : 

a) Hariçte yerleşmiş bir şahsa aidolmalı ve hariçten gönderilecek emtia hakkında sipariş temin 
etmek üzere sadece gösterilmek veya ithal memleketinde teşhir edilmek maksadiyle ithal edilmiş bu
lunmalı; 

b) İthal ülkesinde bulundukları müddet zarımda ne satılmalı, ne teşhir maksadı haricinde, nor
mal istimallerine tahsis edilmeli ve ne de, her ne suretle olursa olsun, kiraya verilmek suretiyle ve
ya para mukabilinde kullanılmalıdır; 
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e) Zamanında reeksporte edilmeli ve 
d) Reeksportasyon sırasında teşhis edilebilecek halde olmalıdır; 
Normal ticari usullere göre, topyekûn nazarı itibara alınınca, numune olmaktan çıkacak kadar 

çok miktarda aynı şahıs tarafından ithal edilen veya aynı mürselünileyhe gönderilen birbirinin aynı 
maddeler bundan müstesnadır, 

2. îthal vergileri ve kabili talep diğer meblâğların tutarının tevdi edilmesi veya bunların Öde
neceğine dair kefalete merbut bir taahhüütte bulunulması şartiyle, her hangi bir Âkıd Tarafın ül
kesinde yerleşmiş bir şahıs tarafından Âkıd Taraflardan birinin ülkesinden, seyyar tüccar marifetiy
le olsun veya olmasın, ithal edilen, ithali vergiye tâbi numuneler, Âkıd Taraflardan her birinin ül
kesine îthal Resminden muvakkaten muaf olarak kabul edilecektir. Yatırılan meblâğlar (îşbu Söz
leşmenin VI ncı maddesi gereğince talebedilebileeek meblâğlar haricolmak üzere) ithal sırasında alına
bilecek resimler tutarına % 10 ilâvesiyle elde edileöek yekûnu geçmiyecektir. 

3. îşbu maddede derpiş edilen kolaylıklardan faydalanabilmek için, ilgili şahıslar, ithal ülkesi 
makamları tarafından bu mevzuda ısdar edilen kanun ve nizamlara ve bu ülkede mer'i olan güm
rük formalitelerine riayete meeburdurrar. Gümrük kıymeti 1 000 Amerikan dolarını (veya başka 
bir para ile muadilini) tecavüz eden sınai ve drai malzeme ile nakliye vasıtaları hakkında, itha
lâtçılar bu melzeme veya vasıtaların gidecekle ı-i yeri bildirmekle mükellef tutulabilecekler ve ay
rıca ithal ülkesi gümrük makamları tarafında o. her an, bu malzeme veya vasıtaların beyan edi
len mahallerde bulunduklarını ispata davet edilebileceklerdir. îthal ülkesi gümrük makamları 
muvakkaten muaf olarak kabul için tâyin ediim mühlet zarfnda bu malzeme ve vasıtaları mühür-
leyebilecek veya kullanılmasını başka bir suretle önliyebilecek ve teşhir lüzumu için işletebilecek
leri mahalleri tahdidedebileceklerdir. 

4. Umumi kaide olarak, ithal ülkesi gümrük makamları, bir Âkıd Taraf gümrük makamların
ca numunelere vaz'edilen işaretleri, bu numunelerin beraberinde bu Âkıd Tarafın gümrük ma
kamlarınca doğruluğu tasdik edilen izahlı liste bulunması şartiyle, numunelerin bllâhara teşhisi 
için kâfi addeyliyeceklerdir. Numuneler üzerine munzam işaretler, ancak ithal ülkesi gümrük ma
kamlarının reeksportasyon sırasında bu numunelerin teşhisim temin için buna lüzum gördükleıi 
ahvalde vaz'olunacaktır. Numuneler üzerine konan işaretlerin bunları kullanılamaz hale getrme-
mesi lâzımdır. 

5. îşbu madde ile derpiş edilen ithal- resimleri muafiyetinden istifade edecek numunelerin re
eksporte edilmeleri için tâyin olunan mühletin altı aydan aşağı olmaması icabeder. Reeks
portasyon için tâyin edilen mühletin hitamında, reeksporte edilmiyen numunelerden ithal resim
leri ye kabili talep diğer meblâğlar tahsil edilebilir. Numuneler, işbu maddenin 1 nci fıkrasında 
derpiş olunan şartlara tevafuk etmekten çıkacak olursa, bu mühletin hitamından önce de bu rü
sum veya meblâğlar tahsil edilebilir. 

6. îşbu maddede derpiş edilen şartlar dâhilinde ithal edilen numunelerin tâyin olunan mühlet 
zarfında reeksportasyonu sırasında yine işbu maddenin 2 nci fıkrası gereğince ithal sırasında ya
tırılan meblâğların iadesi veya verilen kefaletin kaldırılması, icabında, reeksporte edilmek üzere 
ibraz edilmiyen numunelere mütaallik resim ve diğer meblâğların tenzili kaydiyle, hudutta veya 
memleket içinde bulunan ve bu işle tavzif olunan gümrük bürolarından biri nezdinde vakit geçi
rilmeden yapılacaktır. Bâzı hususi ahvalde, yatırılan meblâğlar, iade keyfiyeti süratle yapılmak 
şartiyle, başka şekilde de iade edilebilir. Her Âkıd Taraf bu gibi muamelelerle tavzif edilmiş olan 
gümrük bürolarının bir listesini neşredecektir. , 

Madde — IV. 

Reklâm malzemelerinin ithal resimlerinden muaf olarak ithali 

1. Her Âkıd Taraf, diğer bir Âkıd Taraf ülkesinde yerleşmiş bir şahıs tarafından,' 
a) Satışa çıkarılan veya kiraya verilen emtiaya, veya 
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b) Nakliyat veya ticari sigorta sahasında arz edilen hizmet ifalarına mütaallik katalog, cari 

fiyat üstesi ve ticari ilânları, bunların her hangi bir Âkıd Taraf ülkesinden ithal edilmeleri halin
de, her irsalâtın, 

1. Ancak bir vesikadan ibaret olması, veya 
2. Birçok vesikalardan mürekkebolduğu takdirde, her bir vesikadan ancak birer taneyi ihtiva 

etmesi, veya 
3. Vesika veya nüsha sayısı ne olursa olsun gayrisâfi ağırlığının bir kiloyu geçmemesi 
Şartiyle, îthal Resminden muaf kılacaktır. 
Her mürselünileyhin bir tek koli alması şartiyle, ithal ülkesinde muhtelif adreslere bir miktar 

kolinin aynı zamanda gönderilmesi bunları bu muafiyetten mahrum etmiyecektir. 
2. îşbu maddenin 1 nci fıkrası hükümlerine rağmen, bir Âkıd Taraf, 
a) Katalog, cari fiyat listesi ve ticari'ilânlardan işbu katalog, cari fiyat listesi veya ticari ilân

ların taallûk ettiği emtiayı istihsal eden, satan veya kiralıyan veya nakliye veya ticari sigorta sa
hasında hizmet ifasında bulunan yabancı teşebbüsün adını açık bir surette taşımıyanları; 

b) İstihlâke arzları için ithal ülkesi gümrük makamlarına toplu paketler halinde deklâre edil
miş bulunup bilâhara bu memlekette muhtelif mürselünileyhlere gönderilecek olan katalog, cari 
fiyat listesi ve ticari ilânları kendi ülkesinde îthal resimlerinden muaf tutmaya mecbur sayılmıya-
çaktır. 

Madde — V. ' " 

Reklâm filimlerinin îthal resimlerinden muvakkat muafiyetle kabulü 

Vasıfları münasip bir şekilde numuneler ve kataloglar vasıtasiyle gösterilemiyecek mahsul ve
ya malzemenin mahiyet veya işleyişlerini gösteren fotoğrafları muhtevi (ses şeridini havi olan veya 
olmıyan) filimler oldukları, gümrük makamlarını tatmin edecek şekilde ispat edildiği takdirde, işbu 
Sözleşmenin III neü maddenin derpiş edilen şartlar altında, her Âkıd Taraf bu maddede derpiş 
edilen kolaylıkları, genişliği 16 milimetreyi geçmiyen, reklâm mahiyeti taşıyan pozitif sinema filim-
lerine, bu filimlerin aşağıdaki evsafı haiz olmaları şartiyle, bahşedecektir : 

a) Başka bir Âkıd Tarafın ülkesinde yerleşmiş bir şahıs tarafından satışa veya kiraya arz 
edilen mahsul veya malzemeye aidolması; «>•••. 

b) Umumi salonlar haricinde, muhtemel müşterilere gösterilecek mahiyette bulunması; 
c) Her filimden birden ziyade kopya ihtiva etmiyen ve daha mühim bir irsalât partisine dâhil 

bulunmıyan bir koli içinde ithal edilmesi. 

Madde — VI. 

Memnuiyet ve tahditlere muvakkaten riayet edilmemesi 

1. Hiçbir Âkıd Taraf ister kontenjanlar, ister ithal lisansları veya başka usuller vasıtasiyle 
olsun, 

a) îşbu Sözleşmenin II veya W ncü maddeleri ahkâmına tevfikan ithal resmi muafiyetinden 
istifade edecek (veya resme tâbi olsa idi bundan istifade edecek) olan; veya 

b) îşbu Sözleşmenin III veya V nci maddeleri ahkâmına tevfikan muvakkat muafiyetle ka
bul edilen (veya resme tâbi olsa idi bu muafiyetten istifade edecek olan) 
başka bir Âkıd Taraf ülkesi menşeli emtiaya, navlun ve sigortalar veya ithal ülkesinde, bu 
memlekette yerleşmiş bir şahıs tarafından yapılan hizmetlerin tesviyesi için vâki ödemeler hariç, 
bu emtianın ithalinin her hangi bir ödemeyi icabettirmemesi şartiyle, (ithal resimleri hariç) hiçbir 
memnuiyet veya ithal tahdidi tatbik etmiyecektir. 

2. îşbu Sözleşmenin III veya V nci maddesi ahkâmına tevfikan muvakkat muafiyetle kabul- ' 
den istifade edecek (veya çeşme tâbi olsa idi istifade edebilecek) olan emtia hususunda, memnui-
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yet veya ithal tahditleri tatbikatının durdurulması, muvakkat muafiyetle kabule izin verilen (veya 
bu mallar resme tâbi olsa idi izin verilecek olan) devreye münhasır bulunacaktır. Bu emtia, işbu 
maddenin 1 nci fıkrası gereğince memnuiyet veya tahdidat tatbikatının durdurulduğu müddet zar
fında reeksporte edilmediği takdirde, ithal memleketi makamları, memnuiyet veya ithal tahdidatı
nın durdurulmamış olması halinde tatbik edilecek tedbirleri ittihaz edebileceklerdir. îthal ülkesi 
makamları bu hususta, ithal resimlerinin tediyesini garanti eden kefaletten ayrı hususi bir kefalet 
yatırılması gibi, münasip teminatlar gösterilmesi talebinde bulunabilirler. 

3. îşbu Sözleşme hükümleri, bir Âkıd Tarafın: 
a) Umumi ahlâkın veya esaslı emniyet menfaatlerinin muhafazası için zaruri olan; 
b) İnsanların ve hayvanların hayat ve sıhhatlerinin muhafazası veya nebatların korunması için 

zaruri olan; 
c) Altın veya gümüş ithaline taallûk eden; 
d) Gümrük tedbirlerinin tatbikatına, devlet inhisarları meriyetinin muhafazasına ve ihtira be

ratları, alâmeti farika ve telif ve teksir haklarının korunmasına muktazi kanun, ve nizamların tatbi
kini sağlamak için zaruri olan; 

e) Hataya sevk edebilecek mahiyette tatbikatı önlemeye matuf bulunan; 
f) Hapishanelerde imal edilen maddelere aidolan; 
g) Milletlerarası ticarete arz edilecek mahsullerin tasnifine, kalitesinin kontroluna veya satışa 

arzına mütaallik kaide ve nizamların tatbiki için zaruri olan; 
memnuiyet ve ithal tahditleri tatbik etmesine ıffâni değildir. 

Madde — VII. 

Formalitelerin basitleştirilmesi 

1. Her Âkıd'Taraf, işbu Sözleşme ile derpiş edilen kolaylıkların tatbikini sağlamak için gerekli 
formaliteleri asgari hadde indirecektir. 

2. Her Âkıd Taraf, l^ndilerince meçhul formalitelerin tatbikatından dolayı ilgili şahısların 
uğrayabilecekleri zararı önlemek gayesiyle, bu mevzu hakkında ısdar edilmiş olan bütün nizamname
leri ilgililerin malûmattar olabümeleri için zaman kaybetmeden neşredecektir. 

Madde — VIII. 

İhtilâfların halli 

1. îşbu Sözleşmenin tefsiri veya tatbikatı dolayısiyle iki veya daha ziyade Âkıd Taraf arasın
da çıkabilecek her hangi bir ihtilâf, imkân nispetinde bunlar arasında doğrudan doğruya müzake
re yoliyle halledilecektir. 

2. Müzakere yoliyle halledilemiyecek her hangi bir ihtilâf, aralarında ihtilâf çıkmış olan Âkıd 
Taraflarca müştereken kabul edilmiş bir şahıs veya Teşkilâta arz edilecektir; mamafih, Âkıd Ta
raflar bu şahıs veya teşkilâtı seçmek hususunda mutabakata varamadıkları takdirde, aralarından 
her hangi biri, Milletlerarası Adalet Divanı Başkanından bir hakem tâyinini talebedebilecektir. 

3. îşbu maddenin 2 nci fıkrası gereğince tâyin edilecek şahıs veya teşkilât tarafından verile
cek karara ilgili Âkıd Tarafların ittiba etmeleri mecburidir. 

Madde — IX. 

îmza ve tasdik 

1. îşbu Sözleşme, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Tarafları hükümetleriy
le Birleşmiş Milletler âzası devletler veya Birleşmiş Mületler Genel Sekreterinin imza için işbu 
Sözleşmenin bir nüshasını gönderdiği devletler hükümetlerinin imzasına 30 Haziran 1953 tarihine 
kadar açık kalacaktır. 
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2. İşbu Sözleşme, anayasalarında derpiş edilen usule uygun olarak mümzi hükümetlerin kabul 

veya tasdiklerine arz edilecektir. Tasdiknameler veya kabul belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sek
reteri nezdine tevdi edilecektir. 

Madde — X. 

"İltihak 

1. İşbu Sözleşme, IX ucu maddenin 1 nei fıkrasında zikredilen devletler hükümetlerinin iltiha
kına acık bulunacaktır. 

2. İltihak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nezdine bir iltihak belgesinin tevdii ile yapıla
caktır. 

Madde — XI. 

Meriyete giriş 

IX neu maddede zikredilen hükümletlerden on beşi tasdik, kabul veya iltihak belgelerini tevdi 
ettikten sonra, on beşinci tasdik, kabul veya iltihak belgesinin tevdi tarihini takibeden otuzuncu gün-* 
de işbu Sözleşme onlar için meriyete girecektir. Sözleşme diğer her hangi bir Hükümet hakkında 
da tasdik, kabul veya iltihak belgesinin tevdiini takibeden otuzuncu günde meriyete girecektir. 

Madde — XII. 

Fesih 

1. tşbu Sözleşme üç seen müddetle meriyette kaldıktan sonra, her hangi bir Âkıd Taraf, Birleş
miş Milletler Genel Sekreterine bu hususta bir tebligatta bulunarak Sözleşmeyi feshedebilir. 

2. Fesih, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin buna dair tebligatı aldığı tarihten altı ay sonra 
hüküm ifade edecektir. , 

Madde — XIII. 

Ülke itibariyle tatbikat 

1. Her hükümet, tasdik, kabul veya iltihak belgesini tevdi ettiği anda veya muahhar her han
gi bir zamanda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yapacağı bir tebligatla, işbu Sözleşmenin mil
letlerarası sahada temsil ettiği ülkelerden birine veya birkaçına tatbik edileceğini beyan edebilecektir. 
Sözleşme, mezkûr tebligatta zikredilen ülkelerde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bu tebligatı 
aldığı tarihi takibeden otuzuncu günden itibaren veya XI nci maddeye göre Sözleşmenin meriyete 
girmesi tarihi daha muahhas ise o tarihte, meriyete girecektir. 

2. İşbu maddenin 1 nci fıkrası mucibince işbu Sözleşmeyi milletlerarası sahada temsil ettiği ül
kelerden birine teşmil eden bir beyanda bulunmuş olan her hükümet, XII nci maddenin hükümleri
ne uygun olarak, işbu Sözleşmeyi bu ülke için feshedebilir. 

Madde — XIV. 

İhtirazı kayıtlar 

1. Her devlet imza sırasında veya tasdik, kabul veya iltihak belgesinin tevdii anında işbu Sözleş
menin kendisi tarafından tasrih edilen bâzı hükümleri ile kendisini bağlı telâkki etmiyeeeğini beyan 
edebilir. 

2. İşbu Sözleşmenin XIII neü maddesine uygun olarak bunun, milletlerarası sahada temsil et
tiği ülkelerin bir veya birkaçına tatbik edileceğini tebliğ eden her Devlet, bu tebligatta zikredilen ül-
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kelerin hepsi veya bunlardan her hangi biri için, işbu maddenin 1 nci fıkrasında derpiş edilen 
beyana müşabih bir beyanda bulunabilir. 

3. Bir Devlet bu Sözleşmenin maddelerinden her hangi birine ait bir ihtirazi kayıt dermeyan 
ettiği zaman imza, tasdik, kabul, iltihak veya yukardaM XII nci maddede derpiş edilen tebligat 
.sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu ihtirazi kayıt metnini işbu Sözleşmeye Taraf olan 
veya olabilecek olan bütün Devletlere tebliğ edecektir. îhtirazi kayıt dermeyan edilmeden önce işbu 
Sözleşmeyi imzalamış, tasdik veya kabul etmiş veya ona iltihak etmiş olan (veya, eğer Sözleşme me
riyete girmemiş ise, onu imzalamış, tasdik veya kabul etmiş veya meriyete girme tarihinde ona ilti
hak etmiş olan) her Devlet, bu ihtirazi kayıtlardan her hangi birine itiraz etmek hakkını haiz ola
caktır. itirazda bulunan hakkını haiz hiçbir Devlet Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin tebligatını 
takibeden en geç doksanıncı günde (veya Sözleşmenin meriyete girişi daha muahhar ise, bu tarihi 
takibeden doksanıncı günde) itirazda bulunmamış ise, mezkûr ihtirazi kayıt kabul edilmiş telâkki 
edilecektir. 

4. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri,, itirazda bulunmak hakkım haiz olan bir Devlet tarafın
dan bir itiraz tebligatı alırsa, bunu ihtirazi kaydı dermeyan eden Devlete tebliğ edecek ve bu Dev
leti, ihtirazi kaydını geri almaya taraftar olup olmadığını veya, vaziyete göre, arzu ederse, bahis 
mevzuu ihtirazi kaydın taallûk ettiği ülkede (veya ülkelerde) Sözleşmenin tasdikinden, kabulünden, 
ona iltihaktan veya tatbikatından vazgeçip geçmediğini kendisine bildirmeye davet edecektir. 

5. İşbu maddenin 3 ncü fıkrasına uygun olarak bir itiraza uğrayan bir ihtirazi kayıt derme
yan etmiş olan bir devlet, ancak bu maddenin 6 ncı fıkrasında tesbit edilen şartlar dâhilinde bu 
itiraz geri alınmış veya hükümden sakıt olmuş ise, işbu Sözleşmeye taraf olabilir; milletlerarası sa
hada temsil ettiği ve lehinde, işbu maddenin 3 ncü fıkrasına uygun olarak bir itirazı mucibolan bir 
ihtirazi kayıt ileri sürdüğü ülkenin bu Sözleşmeden istifade etmesini de ancak bu itiraz aşağıdaki t 
6 ncı fıkrada tesbit edilen şartlar dâhilinde geri alınmış veya bükümden sakıt olmuş ise taîebedile-
bilecektir. 

6. Sözleşmeyi imza etmiş olup da tasdik veya kabul etmemiş bulunan bir devlet tarafından vâki 
her hangi bir itiraz, bunu yapan devletin itirazı takibeden 12 ay zarfında Sözleşmeyi tasdik veya 
kabul etmemesi halinde, hüküm ifade eylemiyeeektir. 

Madde — XV.' 

İmza, tasdik, kabul ve iltihakların tebUği 

Birleşmiş Milletler Genel iSekreteri, işbu Sözleşmenin imza, tasdik ve kabulleri ile, işbu Sözleş
meye yapılan iltihakları, bütün mümzi ve katılan devletlerle talepte bulunan her devlete tebliğ ede
cektir; ayrıca onlara 'Sözleşmenin meriyete gireceği tarihi ve XTI nci ve XIII ncü maddeler muci
bince kendisine yapılacak her tebligatı 'tebliğ edecektir. 

Yakardaki hususları tasdik zımnında, aşağıda imzası bulunan temsilciler işbır Sözleşmeyi imza
lamışlardır. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak ve Birleşmiş 'Milletler arşivlerine tevdi edilmek 
üzere İngilizce ve Fransızca tek bir nüsha halinde 7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim 
edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Genel iSekreteri işbu Sözleşmenin musaddak bir suretini bütün mümzi ve ka
tılan devletlere tevdi edecektir. 
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